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คํานํา
(ปรารภเหตุที่มาแหงหนังสือพุทธวจน-ปฎกโดยยอ)

ตถาคตภาสิตอันเปนเหตุแหงการเกิดขึ้นของหนังสือพุทธวจน-ปฎก (ฉบับ บาลี-ไทย)
• พระองคทรงสามารถกําหนดสมาธิ เมื่อจะพูด ทุกถอยคําจึงไมผิดพลาด บาลี มู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐. 

• แตละคําพูดของพระองคเปนอกาลิโก คือ ถูกตองตรงจริงไมจํากัดกาลเวลา บาลี มู. ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

• คําพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแตวันตรัสรูนั้น สอดรับไมขัดแยงกัน บาลี อิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

• ทรงบอกเหตุแหงความอันตรธานของคําสอนเปรียบดวยตะโพนชือ่อานกะ บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

• ทรงกําชับใหศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคําของพระองคเทานั้น อยาฟงคนอื่น บาลี ทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.

• ทรงหามบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว บาลี มหา. ที. ๑๐/๙๑/๗๐. 
• สํานึกเสมอวาตนเองเปนเพียงผูเดินตามพระองคเทานั้น ถึงแมจะเปนอรหันตผูเลิศทางปญญาก็ตาม

บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

• ตรัสไววาใหทรงจําบทพยัญชนะและคําอธิบายอยางถูกตองพรอมขยันถายทอด บอกสอนกันตอไป
บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

• ทรงบอกวิธีแกไขความผิดเพี้ยนในคําสอน บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๑๑๖.

• ทรงตรัสแกพระอานนท ใหใชธรรมวินัยที่ตรัสไวเปนศาสดาแทนตอไป 
บาลี มหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑., มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐., ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.

 ๑๐ พระสูตรขางตน ประหนึ่งดังแผนที่บอกทางไปสูขุมทรัพยใหผูเดินตามมรรคทั้งหลาย 
กาวเดินตามองคพระศาสดาไดอยางถูกตองตรงตามพุทธประสงค พุทธบัญญัติเหลาน้ีเองเปน
เหตุที่มาแหงหนังสือ พุทธวจน-ปฎก (ฉบับ บาลี-ไทย) ทั้ง ๓๓ เลมนี้ 
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ทุกทานที่ไดศึกษา และประพฤติ ปฏิบัติตามคําสอนจาก
การแสดงธรรมะของสัพพัญู จะไดมีดวงตาเห็นธรรม สําเร็จมรรคผลนิพพานโดยถวนหนากัน
ทุกทานทุกคนเทอญ
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คํานํา
(ปรารภเหตุที่มาแหงหนังสือหนังสือพุทธวจน-ปฎกโดยละเอียด)

ตถาคตภาสิตอันเปนเหตุแหงการเกิดขึ้นของหนังสือพุทธวจน-ปฎก (ฉบับ บาลี-ไทย)

๑. พระองคทรงสามารถกําหนดสมาธิ เมื่อจะพูด ทุกถอยคําจึงไมผิดพลาด
ดูกรอัคคิเวสสนะ เรารูเฉพาะอยูวา เปนผูแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย ถึงแมบุคคล

คนหน่ึงๆ สําคัญเราอยางนี้บางวา พระสมณโคดมแสดงธรรมปรารภเราเทาน้ัน ทานอยาพึงเห็น
อยางน้ัน พระตถาคตยอมแสดงธรรมแกบคุคลเหลานัน้โดยชอบ เพือ่ประโยชนใหรูแจงอยางเดียว 
เราประคองจิต สงบตัง้มัน่ ทาํใหเปนสมาธ ิณ ภายใน ในสมาธนิมิติเบือ้งตนจนจบคาถาน้ันทเีดยีว 
เราอยูดวยผลสมาธิเปนสุญญะ ตลอดนิตยกาล  บาล ีมู. ม. ๑๒/๔๕๘/๔๓๐.

๒. แตละคําพูดของพระองคเปนอกาลิโก คือ ถูกตองตรงจริงไมจํากัดกาลเวลา
ดกูรภกิษทุัง้หลาย ขอทีก่ลาวนัน้ถกูละ พวกเธออนัเรานาํเขาไปแลว ดวยธรรมนีอ้นัเหน็ได

ดวยตนเอง ซึง่ใหผลไมมกีาลคัน่ ควรเรยีกใหมาชม ควรนอมเขามา อนัวญิชูนพงึรูไดเฉพาะตน 
คาํทีเ่รากลาววา ดกูรภกิษุทัง้หลาย ธรรมนี ้อนัเหน็ไดดวยตนเอง ใหผลไมมกีาลคัน่ ควรเรยีกใหมาชม 
ควรนอมเขามา อนัวญิชูนพึงรูไดเฉพาะตน ดงันี ้เราอาศัยความขอนีก้ลาวแลว  บาลี ม.ู ม. ๑๒/๔๘๕/๔๕๑.

๓. คําพูดที่พูดมาทั้งหมดนับแตวันตรัสรูนั้น สอดรับไมขัดแยงกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตยอมตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและยอม

ปรินพิพานดวยอนุปาทเิสสนิพพานธาตุในราตรีใด ยอมตรัสบอกแสดงซ่ึงพุทธพจนอนัใดในระหวางน้ี 
พุทธพจนนั้นทั้งหมด ยอมเปนอยางนั้นนั่นแล ไมเปนอยางอื่นฉะนั้น  บาล ีอิติวุ. ขุ. ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.

๔. ทรงบอกเหตุแหงความอันตรธานของคําสอนเปรียบดวยตะโพนชือ่อานกะ
ดกูรภกิษทุัง้หลาย เรือ่งเคยมมีาแลว ตะโพนช่ืออานกะของพวกกษตัรยิผูมพีระนามวาทสารหะ

ไดมแีลว เมือ่ตะโพนแตก พวกทสารหะไดตอกล่ิมอืน่ลงไป สมยัตอมาโครงเกาของตะโพนช่ืออานกะ
กห็ายไป ยงัเหลอืแตโครงลิ่ม แมฉันใด 

ดกูรภิกษทุัง้หลาย พวกภิกษใุนอนาคตกาล เมือ่เขากลาวพระสตูรท่ีตถาคตกลาวแลวอนัลกึ 
มอีรรถอนัลกึ เปนโลกุตตระ ประกอบดวยสุญญตธรรมอยู จักไมปรารถนาฟง จักไมเขาไปตั้งจิต
เพ่ือรู และจักไมสําคัญธรรมเหลาน้ัน วาควรเลาเรียนควรศึกษา แตวาเมื่อเขากลาวพระสูตรอัน
นกัปราชญรจนาไว อนันกัปราชญรอยกรองไว มอีกัษรอนัวจิติร เปนของภายนอก เปนสาวกภาษติอยู 
จกัปรารถนาฟงดวยดี จกัเง่ียโสตลงสดบั จกัเขาไปต้ังไวซึ่งจิตเพ่ือรู และจักสําคัญธรรมเหลาน้ัน 
วาควรเรียน ควรศึกษา 



ดกูรภกิษทุัง้หลาย พระสตูรเหลานัน้ ทีต่ถาคตกลาวแลวอนัลกึ มอีรรถอนัลกึ เปนโลกตุตระ 
ประกอบดวยสุญญตธรรม จักอันตรธานฉันนั้นเหมือนกัน  บาล ีนิทาน. สํ. ๑๖/๓๑๑/๖๗๒-๓.

๕. ทรงกําชับใหศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคําของพระองคเทานั้น อยาฟงคนอื่น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัท ๒ จําพวกนี้  ๒ จําพวกเปนไฉน คือ 
บริษัทที่ดื้อดาน ไมไดรับการสอบถามแนะนํา ๑  
บริษัทที่ไดรับการสอบถามแนะนํา ไมดื้อดาน ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่ดื้อดานไมไดรับการสอบถามแนะนําเปนไฉน 
ภกิษุในบริษัทใดในธรรมวินยัน้ี เม่ือผูอื่นกลาวพระสตูรทีต่ถาคตภาษติไวซึง่ลึกล้ํา มอีรรถ

อนัลกึลํา้ เปนโลกุตระ ปฏสิงัยตุดวยสญุญตธรรม ไมตัง้ใจฟงใหด ีไมเงีย่หลูงสดับ ไมเขาไปต้ังจติไว
เพื่อจะรูทั่วถึง อนึ่ง ภิกษุเหลานั้นไมเขาใจธรรมท่ีตนควรเลาเรียนทองข้ึนใจ แตเมื่อผูอื่นกลาว
พระสูตรท่ีกวไีดรจนาไว เปนคาํกวี มอีกัษรวิจติร มพียญัชนะวจิติร มใีนภายนอก ซึง่สาวกไดภาษิตไว 
ยอมตั้งใจฟงเปนอยางดี เงี่ยหูลงสดบั เขาไปตั้งจิตไวเพื่อจะรูทั่วถึง อนึ่ง ภิกษุเหลานั้นยอมเขาใจ
ธรรมที่ตนควรเลาเรียน ทองข้ึนใจ ภิกษุเหลานั้นเรียนธรรมน้ันแลว ไมสอบสวน ไมเที่ยวไตถาม
กันและกันวา พยัญชนะนี้อยางไร อรรถแหงภาษิตนี้เปนไฉน ภิกษุเหลานั้นไมเปดเผยอรรถที่ลี้ลับ 
ไมทาํอรรถทีล่กึซ้ึงใหตืน้ และไมบรรเทาความสงสยัในธรรมเปนท่ีตัง้แหงความสงสยัหลายอยางเสีย  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้เรียกวา บริษัทดื้อดาน ไมไดรับการสอบถามแนะนํา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บริษัทที่ไดรับการสอบถามแนะนําไมดื้อดานเปนไฉน 
ภกิษุในบริษทัใดในธรรมวนิยัน้ี เม่ือผูอืน่กลาวพระสตูรทีก่วีรจนาไวเปนคํากว ีมอีกัษรวิจติร 

มีพยัญชนะวิจิตร มีในภายนอกเปนสาวกภาษิต ไมตั้งใจฟงดวยดี ไมเงี่ยหูลงสดับ ไมเขาไปตั้งจิต
ไวเพื่อจะรูทั่วถึง  อนึ่ง ภิกษุเหลานั้นไมเขาใจธรรมที่ตนควรเลาเรียน ทองขึ้นใจ แตวา เมื่อผูอื่น
กลาวพระสูตรท่ีตถาคตภาษิตไว ซึ่งลึกล้ํา มีอรรถลึกล้ํา เปนโลกุตระปฏิสังยุตดวยสุญญตธรรม 
ยอมตัง้ใจฟงเปนอยางด ีเง่ียหูลงสดับ เขาไปต้ังจิตเพือ่จะรูทัว่ถึง และภิกษุเหลาน้ันยอมเขาใจธรรม
ทีต่นควรเลาเรยีน ทองขึน้ใจ ภกิษเุหลานัน้เรยีนธรรมนัน้แลว ยอมสอบสวนเท่ียวไตถามกันและกันวา 
พยัญชนะนี้อยางไร อรรถแหงภาษิตนี้เปนไฉน ภิกษุเหลานั้น ยอมเปดเผยอรรถที่ลี้ลับ ทําอรรถที่
ลกึซ้ึงใหตืน้ และบรรเทาความสงสยัในธรรมเปนท่ีตัง้แหงความสงสยัหลายอยางเสีย ดกูรภิกษุทัง้หลาย 
บริษัทนี้เรียกวา บริษัทผูไดรับการสอบถามแนะนํา ไมดื้อดาน 

ดกูรภิกษทุัง้หลาย บรษิทั ๒ จาํพวกเหลานีแ้ล  ดกูรภิกษทุัง้หลาย บรรดาบริษทั ๒ จาํพวกนี้ 
บริษัทที่ไดรับการสอบถามแนะนํา ไมดื้อดาน เปนเลิศ  บาล ีทุก. อํ. ๒๐/๙๑-๙๒/๒๙๒.



๖. ทรงหามบัญญัติเพิ่มหรือเพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว 
ดกูรภิกษทุัง้หลาย พวกภกิษจุกัไมบญัญตัสิิง่ทีม่ไิดบญัญตัไิวแลว จกัไมถอนสิง่ทีไ่ดบญัญตัิ

ไวแลว จกัสมาทานประพฤติอยูในสกิขาบทท้ังหลาย ตามทีไ่ดบญัญตัไิวแลวอยูเพยีงใด พงึหวงัได
ซึ่งความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อมเพียงนั้น  บาล ีมหา. ที. ๑๐/๙๑/๗๐.

๗. สํานึกเสมอวาตนเองเปนเพียงผูเดินตามพระองคเทานั้น ถึงแมจะเปนอรหันต
ผูเลิศทางปญญาก็ตาม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยังทางท่ียังไมเกิดใหเกิด 
ยังประชุมชนใหรูจักมรรคที่ใครๆ ไมรูจัก บอกทางที่ยังไมมีใครบอก เปนผูรูจักทาง ประกาศทาง
ใหปรากฏ ฉลาดในทาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สาวกท้ังหลาย ในบัดนี้ เปนผูที่ดําเนินไปตามทาง 
เปนผูตามมาในภายหลัง อันน้ีแล เปนขอแปลกกัน อันน้ี เปนขอประสงคยิ่งกวากัน อันน้ี 
เปนเหตุทาํใหตางกนัระหวางพระตถาคตอรหนัตสมัมาสัมพุทธเจากับภิกษุผูหลุดพนไดดวยปญญา
บาลี ขนฺธ. สํ. ๑๗/๘๒/๑๒๖.

๘. ตรัสไววาใหทรงจําบทพยัญชนะและคําอธิบายอยางถูกตอง พรอมขยันถายทอด
บอกสอนกันตอไป

ดกูรภกิษทุัง้หลาย ธรรม ๔ ประการนี ้ ยอมเปนไปเพือ่ความต้ังมัน่ เพือ่ความไมฟนเฟอน 
เพื่อความไมเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม...  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ยอมเลาเรียนพระสูตรอันเรียนกันมาดี ดวยบทและ
พยญัชนะอันตัง้ไวด ีแมอรรถแหงบทและพยัญชนะท่ีตัง้ไวด ียอมมนียัดไีปดวย ดกูรภิกษทุัง้หลาย 
นี้เปนธรรมขอท่ี ๑ ยอมเปนไปเพ่ือความตั้งม่ัน เพ่ือความไมฟนเฟอน เพ่ือความไมเส่ือมสูญ
แหงพระสัทธรรม 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเหลาใดเปนพหูสูต เลาเรียนนิกาย ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา 
ภกิษุเหลาน้ันบอกพระสตูรแกผูอื่นโดยเคารพ เม่ือภิกษุเหลาน้ันมรณภาพลง พระสูตรยอมไมขาด
มูลเดิม ยังมีที่พึ่งอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมขอที่ ๓ ยอมเปนไปเพื่อความตั้งมั่น 
เพื่อความไมฟนเฟอน เพื่อความไมเสื่อมสูญแหงพระสัทธรรม 

***ในที่นี้ยกมา ๒ นัยยะ จาก ๔ นัยยะ ของมูลเหตุสี่ประการ ที่ทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูได 
ไมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไป  บาล ีจตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๙๗/๑๖๐.

๙. ทรงบอกวิธีแกไขความผิดเพี้ยนในคําสอน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงกลาวอยางน้ีวา อาวุโส ขอนี้ขาพเจาไดฟงมา 

ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคําส่ังสอนของ
พระศาสดา ดังนี้... 



ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พึงกลาวอยางน้ีวา สงฆพรอมท้ังพระเถระ 
พรอมทั้งปาโมกข อยูในอาวาสโนน ขาพเจาไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะหนาสงฆนั้นวา นี้เปนธรรม 
นี้เปนวินัย นี้เปนคําสั่งสอนของพระศาสดา ดังนี้... 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวินัยน้ี พึงกลาวอยางน้ีวา ภิกษุผูเปนเถระมากรูปอยู
ในอาวาสโนน เปนพหูสูต มีอาคมอันมาถึงแลว เปนผูทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ขาพเจา
ไดฟงมา ไดรับมาเฉพาะหนาพระเถระเหลาน้ันวา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคําส่ังสอนของ
พระศาสดา ดังนี้... 

ดกูรภกิษทุัง้หลาย กภ็กิษใุนธรรมวนิยันี ้พงึกลาวอยางนีว้า ภกิษผุูเปนเถระอยูในอาวาสโนน 
เปนพหูสูต มีอาคมอันมาถึงแลว เปนผูทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกา ขาพเจาไดฟงมา ไดรับมา
เฉพาะหนาพระเถระนั้นวา นี้เปนธรรม นี้เปนวินัย นี้เปนคําสั่งสอนของพระศาสดา ดังนี้ 

พวกเธอไมพึงช่ืนชม ไมพึงคัดคานคํากลาวของภิกษุนั้น คร้ันแลว พึงเรียนบทและ
พยัญชนะเหลานั้นใหดี แลวสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวินัย 

ถาเม่ือสอบสวนในพระสูตร เทียบเคียงในพระวนัิย ลงในพระสตูรไมได ลงในพระวนิยัไมได 
พึงถึงความตกลงในขอนี้วา นี้มิใชคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคแนนอน และพระเถระนั้น
จํามาผิดแลว ดังนั้น พวกเธอพึงทิ้งคํากลาวนั้นเสีย 

ถาเมือ่สอบสวนในพระสตูร เทยีบเคียงในพระวนิยั ลงในพระสตูรได เทยีบเคียงในพระวนิยัได 
พงึถึงความตกลงในขอน้ีวา นีเ้ปนคําของพระผูมพีระภาคแนนอน และพระเถระน้ันจํามาถกูตองแลว 
ดกูรภกิษทุัง้หลาย พวกเธอพงึทรงจาํมหาประเทศทัง้ ๔ เหลานีไ้ว  บาล ีมหา. ท.ี ๑๐/๑๔๔/๑๑๓-๑๑๖.

๑๐. ทรงตรัสแกพระอานนท ใหใชธรรมวินัยที่ตรัสไวเปนศาสดาแทนตอไป
ดูกรอานนท บางทีพวกเธอจะพึงมีความคิดอยางนี้วา ปาพจนมีพระศาสดาลวงแลว 

พระศาสดาของพวกเราไมม ีกข็อนี ้พวกเธอไมพงึเห็นอยางน้ัน ธรรมและวินยัอนัใด เราแสดงแลว 
บัญญัติแลวแกพวกเธอ ธรรมและวินัยอันนั้น จักเปนศาสดาของพวกเธอ โดยกาลลวงไปแหงเรา

ดูกรอานนท ก็ภิกษุพวกใดพวกหนึ่ง ในบัดนี้ก็ดี ในกาลที่เราลวงไปก็ดี จักเปนผูมีตน
เปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง คือ มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปน
ที่พึ่งอยู พวกภิกษุเหลานี้นั้นที่เปนผูใครตอการศึกษา จักเปนผูเลิศ

ดกูรอานนท เธอท้ังหลายจะพงึประพฤตติามกัลยาณวัตรทีเ่ราตัง้ไวแลวนีไ้ดดวยประการใด 
เรากลาวอยางนี้กะเธอทั้งหลาย ดวยประการนั้น เธอทั้งหลายอยาเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย 
เมื่อยุคบุรุษใดเปนไปอยู กัลยาณวัตรเห็นปานนี้ ขาดสูญไป ยุคบุรุษนั้นชื่อวาเปนบุรุษคนสุดทาย
ของบุรุษเหลานั้น เธอท้ังหลายจะพึงประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราต้ังไวแลวนี้ไดดวยประการใด 
เรากลาวอยางน้ีกะเธอทัง้หลายดวยประการนัน้ เธอท้ังหลายอยาไดชือ่วาเปนบรุษุคนสุดทายของเราเลย 
บาล ีมหา. ที. ๑๐/๑๗๘/๑๔๑., มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๑๗/๗๔๐., ม. ม. ๑๓/๔๒๗/๔๖๓.



 ๑๐ พระสูตรขางตน ประหนึ่งดังแผนที่บอกทางไปสูขุมทรัพยใหผูเดินตามมรรคทั้งหลาย 
กาวเดนิตามองคพระศาสดาไดอยางถกูตองตรงตามพุทธประสงค พทุธบญัญัตเิหลาน้ีเองเปนเหตุ
ที่มาแหงหนังสือ พุทธวจน-ปฎก (ฉบับ บาลี-ไทย) ทั้ง ๓๓ เลมนี้ 
 คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ทุกทานที่ไดศึกษา และประพฤติ ปฏิบัติตามคําสอนจาก
การแสดงธรรมของสัพพัญู จะไดมีดวงตาเห็นธรรม สําเร็จมรรคผลนิพพานโดยถวนหนากัน
ทุกทานทุกคนเทอญ

ดูกรเจาลิจฉวี ความปรากฏขึ้นแหงรัตนะ ๕ หาไดยากในโลก 
รัตนะ ๕ เปนไฉน คือ 

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๑ 
บุคคลผูแสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ๑
บุคคลผูรูแจงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว อันผูอื่นแสดงแลว ๑ 
บุคคลผูรูแจงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว อันผูอื่นแสดงแลว ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑ 
กตัญูกตเวทีบุคคล ๑ 

ดูกรเจาลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏแหงรัตนะ ๕ ประการนี้แล หาไดยากในโลก
บาล ีปฺจก. อํ. ๒๒/๒๖๖/๑๙๕.

ขอนอบนอมแด
ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะ

พระองคนั้นดวยเศียรเกลา

  (สาวกตถาคต)
คณะงานธัมมะวัดนาปาพง (กลุมอาสาสมัครพุทธวจน-ปฎก)

  ศึกษาเมื่อ พุทธศักราช ๒๕๔๐
  ริเริ่มทํา พุทธศักราช ๒๕๕๒
  เสร็จเลมแรก พุทธศักราช ๒๕๕๕
  เสร็จสมบูรณ พุทธศักราช ............











เนื้อหาโดยสรุป 
ในพุทธวจน-ปฎก เลม ๑๙

 พุทธวจน-ปฎกเลมที่ ๑๙ คือ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค  จัดเปนเลมที่ ๕  และเปนเลมสุดทายของ
สงัยตุตนกิาย วาดวยวาระใหญ คอื วาระท่ีอธบิายหมวดธรรมไวเปนจาํนวนมาก หลายนัย  พระธรรมสังคตีกิาจารย
จึงตั้งชื่อวา มหาวารวรรค แปลวา หมวดวาดวยวาระใหญ

• การจัดแบงหมวดหมู ในมหาวารวรรค
 ในมหาวารวรรค มกีารจดัแบงหมวดหมูเปนสงัยตุ (ประมวลเปนเร่ืองๆ) แตละสงัยตุแบงยอยออกเปน
วรรคตางๆ ดังนี้
 ๑. มัคคสังยุต แบงเปน ๑๓ วรรค
 ๒. โพชฌงคสังยุต แบงเปน ๑๘ วรรค
 ๓. สติปฏฐานสังยุต แบงเปน ๑๐ วรรค
 ๔. อินทริยสังยุต แบงเปน ๑๗ วรรค
 ๕. สัมมัปปธานสังยุต แบงเปน ๕ วรรค
 ๖. พลสังยุต แบงเปน ๑๐ วรรค
 ๗. อิทธิปาทสังยุต แบงเปน ๘ วรรค
 ๘. อนุรุทธสังยุต แบงเปน ๒ วรรค
 ๙. ฌานสังยุต แบงเปน ๕ วรรค
 ๑๐. อานาปานสังยุต แบงเปน ๒ วรรค
 ๑๑. โสตาปตติสังยุต แบงเปน ๗ วรรค
 ๑๒. สัจจสังยุต แบงเปน ๑๐ วรรค

• ขอควรรูเบื้องตนในแตละสังยุต
๑. มัคคสังยุต แปลวา ประมวลเร่ืองมรรค หมายถึงประมวลพระสูตรที่เกี่ยวกับอริยมรรคมีองค ๘ ซึ่ง

จัดแบงเปนวรรคได ๑๓ วรรค  แตละวรรคมีจํานวนพระสูตร ๘ สูตรบาง เกินกวานี้บาง มีรายละเอียดดังนี้
 ๑.๑ อวิชชาวรรค แปลวา หมวดวาดวยอวิชชา ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้
 ๑.๒ วิหารวรรค แปลวา หมวดวาดวยวิหารธรรม (ธรรมเปนเครื่องอยู) ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตร
ที่ ๑-๒ ในวรรคนี้
 ๑.๓ มิจฉัตตวรรค แปลวา หมวดวาดวยมิจฉัตตธรรม (ธรรมที่ผิด) ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑ 
ในวรรคนี้
 ๑.๔ ปฏิปตติวรรค แปลวา หมวดวาดวยการปฏิบัติ ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑-๒ ในวรรคนี้
 ๑.๕ อญัญติตถยิวรรค แปลวา หมวดวาดวยอญัญตติถยิ หมายถงึ หมวดพระสูตรวาดวยอญัเดยีรถยี
ที่พระธรรมสังคีติกาจารยจัดไวโดยยอในรูปของเปยยาล ชื่อวรรคตั้งตามเนื้อหาสาระของพระสูตรทั้ง ๘ สูตร 



ในวรรคน้ี ซึง่เกีย่วกบัการตอบปญหาของอัญเดยีรถยี พระสูตรแรกและพระสูตรสดุทายแสดงไวเต็ม สวนพระสตูร
ที่เหลือแสดงไวโดยยอใหอนุโลมตามพระสูตรแรกกับพระสูตรสุดทายตามควรแกกรณี
 ๑.๖ สุริยเปยยาล แปลวา หมวดวาดวยสุริยเปยยาล หมายถึง วาดวยเรื่องเกี่ยวกับดวงอาทิตย ที่
พระธรรมสังคีติกาจารยจัดไวโดยยอในรูปของเปยยาล ชื่อวรรคตั้งตามเนื้อหาสาระของพระสูตรทั้ง ๑๔ สูตร 
ในวรรคนี้ พระสูตรที่ ๑,๗,๘,๑๔ ทานจัดไวเต็ม พระสูตรที่ ๒-๖ และ ๙-๑๓ จัดไวโดยยอ ใหอนุโลมตาม
พระสูตรที่เต็มตามควรแกกรณี
 ๑.๗ เอกธัมมเปยยาล แปลวา หมวดวาดวยเอกธัมมเปยยาล หมายถึง หมวดพระสูตรวาดวยธรรม
อันเปนเอกที่พระธรรมสังคีติกาจารยจัดไวโดยยอในรูปของเปยยาล ชื่อวรรคตั้งตามเนื้อหาสาระของพระสูตร
ทั้ง ๑๔ สูตร ในวรรคนี้ สวนชื่อของพระสูตรทั้งหมด ตรงกับชื่อของพระสูตรในสุริยเปยยาล เพราะตั้งชื่อตาม
ธรรม ๗ ประการเหมอืนกนั แตในวรรคนีพ้ระผูมพีระภาคตรัสยกยองธรรม ๗ ประการนัน้วา เปนธรรมอนัเอก 
เนื้อหาของแตละพระสูตรเหมือนในสุริยเปยยาล (ดูรายละเอียดในสุริยเปยยาล)
 ๑.๘ นาหันตเอกธัมมเปยยาล เปนหมวดที่วาดวยเอกธัมมเปยยาลท่ีอีกหมวดหน่ึง ในวรรคน้ีมี
พระสูตรที่มีลักษณะเหมือนเอกธัมมเปยยาลทุกประการ ตางแตในที่นี้พระผูมีพระภาคตรัสยกยองธรรม ๗ 
ประการนั้นวา พระองคไมทรงเห็นธรรมอื่นแมอยางหนึ่งที่เปนเหตุใหอริยมรรคมีองค ๘ ที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น 
หรือที่เกิดขึ้นแลวเจริญเต็มที่ เหมือนธรรม ๗ ประการนี้
 ๑.๙ คังคาเปยยาล แปลวา หมวดวาดวยคังคาเปยยาล หมายถึง หมวดพระสูตรวาดวยเรื่องแมนํ้า 
ที่พระธรรมสังคีติกาจารยจัดไวโดยยอในรูปของเปยยาล คือ พระสูตรที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงดวยอุปมา
โวหารวา ภิกษุเจริญอริยมรรคมีองค ๘ ยอมนอมไปสูนิพพาน เหมือนแมนํ้า ๕ สาย คือ แมนํ้าคงคา แมนํ้า
ยมุนา แมนํ้าอจิรวดี แมนํ้าสรภูและแมนํ้ามหี ไหลไปสูทิศปราจีน และอุปมาดวยแมนํ้า ๕ สายเหลานี้ไหลไป
สูสมุทร  ชื่อวรรคตั้งตามสาระสําคัญของพระสูตรทั้งหมดในวรรคนี้ และจัดแบงเปน ๔ หมวด ตามลักษณะ
ธรรม ๔ ประการ คือ 
 หมวดท่ี ๑ วาดวยอริยมรรคเปนธรรมอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละ 
มี ๑๒ สูตร คือ พระสูตรที่ ๑-๖ วาดวยอุปมาดวยแมนํ้าไหลไปสูทิศปราจีน พระสูตรที่ ๗-๑๒ วาดวยอุปมา
ดวยแมนํ้าไหลไปสูสมุทร
 หมวดที่ ๒ วาดวยอริยมรรคอันเปนธรรมมีการกําจัดราคะ โทสะและโมหะเปนที่สุด คือ พระสูตรที่ 
๑๓-๒๔
 หมวดที่ ๓ วาดวยอริยมรรคอันหยั่งสูอมตะ มี ๑๒ สูตร คือ พระสูตรที่ ๒๕-๓๖
 หมวดที่ ๔ วาดวยอริยมรรคอันนอมไปสูนิพาน มี ๑๒ สูตร คือพระสูตรที่ ๓๗-๔๘
 ๑.๑๐ อปัปมาทวรรค แปลวา หมวดวาดวยความไมประมาท ชือ่วรรคตัง้ตามสาระสาํคญัของพระสตูร
ทั้ง ๑๔ สูตร ในวรรคนี้
 ๑.๑๑ พลกรณียวรรค แปลวา หมวดวาดวยการงานที่พึงทําดวยกําลัง ชื่อวรรคต้ังตามสาระสําคัญ
ของพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้
 ๑.๑๒ เอสนาวรรค แปลวา หมวดวาดวยการแสวงหา ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้
 ๑.๑๓ โอฆวรรค แปลวา หมวดวาดวยโอฆะ ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้



๒. โพชฌงคสังยุต แปลวา ประมวลเรื่องโพชฌงค หมายถึง ประมวลพระสูตรที่เกี่ยวกับธรรมที่เปน
องคแหงการตรัสรู จัดแบงเปนวรรคได ๑๘ วรรค แตละวรรคมีจํานวนพระสูตร ๖ สูตรบาง เกินกวานี้บาง 
ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
 ๒.๑ ปพพตวรรค แปลวา หมวดวาดวยขนุเขา ชือ่วรรคตัง้ตามสาระสาํคญัของพระสตูรที ่๑ ในวรรคนี้
 ๒.๒ คิลานวรรค แปลวา หมวดวาดวยผูอาพาธ ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๔-๖ ในวรรคนี้
 ๒.๓ อุทายิวรรค แปลวา หมวดวาดวยพระอุทายี ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑๐ ในวรรคนี้
 ๒.๔ นวีรณวรรค แปลวา หมวดวาดวยนิวรณ ชือ่วรรคต้ังตามช่ือพระสูตรท่ี ๑๐ และสาระสําคญัของ
บางสูตร ในวรรคนี้
 ๒.๕ จกักวตัตวิรรค แปลวา หมวดวาดวยพระเจาจกัรพรรด ิชือ่วรรคตัง้ตามช่ือพระสูตรที ่๒ ในวรรคนี้
 ๒.๖ หมวด ๖ แหงโพชฌงคที่ ๖ เปนหมวดที่วาดวยการสนทนาเรื่องโพชฌงค ชื่อวรรคตั้งตามสาระ
สําคัญของพระสูตรทั้ง ๖ สูตรในวรรคนี้
 ๒.๗ อานาปานาทิเปยยาลที่ ๗ แหงโพชฌงค เปนหมวดที่วาดวยอานาปานสติ ชื่อวรรคตั้งตามชื่อ
พระสูตรที่ ๑๐ ในวรรคนี้
 ๒.๘ นิโรธวรรค แปลวา หมวดวาดวยนิโรธสัญญา ชื่อวรรคตั้งตามช่ือพระสูตรที่ ๑๐ ในวรรคนี้ 
ซึง่มทีัง้หมด ๑๐ สตูร พระสูตรท่ี ๑-๙ คอื อสภุสญัญา  มรณสัญญา  อาหาเรปฏิกลูสญัญา  สพัพโลเกอนภิรต-
สัญญา  อนิจจสัญญา  อนิจเจทุกขสัญญา  ทุกเขอนัตตสัญญา  ปหานสัญญา  วริาคสญัญา ทัง้ ๙ สตูรน้ี 
พระธรรมสงัคตีกิาจารยจดัไวโดยยอ ใหเพิม่เน้ีอหาเตม็ตามอฎัฐกิสญัญาแหงอานาปานาทเิปยยาล สวนพระสตูร
ที่ ๑๐ คือ นิโรธสัญญา ทานจัดไวเต็มมีเนื้อหาคลายอัฎฐิกสัญญา  พระสูตรทั้งหมดในวรรคนี้ไมไดยกชื่อ
พระสูตรขึ้นมาใหเห็นเดนชัด แตสามารถดูไดจากประมวลสรุปพระสูตรชวงสุดทายของเนื้อหาในสังยุตนี้
 ๒.๙ คังคาเปยยาล แปลวา หมวดวาดวยคังคาเปยยาล มีพระสูตร ๑๒ สูตร แตละสูตรมีสาระสําคัญ
เหมือนคังคาเปยยาลแหงมัคคสังยุต แตเปลี่ยนหมวดธรรมจากอริยมรรคมีองค ๘ เปน โพชฌงค ๗ ประการ
 ๒.๑๐ อัปปมาทวรรค แปลวา หมวดวาดวยความไมประมาท มีพระสูตร ๑๐ สูตร แตละสูตรมีสาระ
สําคัญเหมือนอัปปมาทวรรคแหงมัคคสังยุต แตเปลี่ยนหมวดธรรมจากอริยมรรคมีองค ๘ เปน โพชฌงค 
๗ ประการ
 ๒.๑๑ พลกรณียวรรค แปลวา หมวดวาดวยการงานทีพ่งึทําดวยกําลัง มพีระสูตร ๑๒ สตูร แตละสูตร
มสีาระสาํคญัเหมือนพลกรณียวรรคแหงมคัคสังยตุ แตเปล่ียนหมวดธรรมจากอริยมรรคมีองค ๘ เปน โพชฌงค 
๗ ประการ
 ๒.๑๒ เอสนาวรรค แปลวา หมวดวาดวยการแสวงหา มีพระสูตร ๑๒ สูตร แตละสูตรมีสาระสําคัญ
เหมือนเอสนาวรรคแหงมัคคสังยุต แตเปลี่ยนหมวดธรรมจากอริยมรรคมีองค ๘ เปน โพชฌงค ๗ ประการ
 ๒.๑๓ โอฆวรรค แปลวา หมวดวาดวยโอฆะ มีพระสูตร ๙ สูตร แตละสูตรมีสาระสําคัญเหมือน
โอฆวรรคแหงมัคคสังยุต แตเปลี่ยนหมวดธรรมจากอริยมรรคมีองค ๘ เปน โพชฌงค ๗ ประการ
 ๒.๑๔ วรรคที ่๑๔ เปนหมวดทีว่าดวยคงัคาเปยยาลอกีหมวดหนึง่ มพีระสตูร ๑๒ สูตร แตละสตูรมี
สาระสําคัญเหมือนคังคาเปยยาลแหงมัคคสังยุต แตเปล่ียนหมวดธรรมจากอริยมรรคมีองค ๘ เปน โพชฌงค ๗ ประการ 
อันเปนธรรมมีการกําจัดราคะ โทสะ และโมหะเปนที่สุด



 ๒.๑๕ วรรคที ่๑๕ เปนหมวดท่ีวาดวยความไมประมาทอีกหมวดหน่ึงมีพระสตูร ๑๐ สตูร แตละสูตร
มสีาระสาํคญัเหมอืนอปัปมาทวรรคแหงมคัคสงัยตุ แตเปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมีองค ๘ เปน โพชฌงค 
๗ ประการ อันเปนธรรมมีการกําจัดราคะ โทสะ และโมหะเปนที่สุด
 ๒.๑๖ วรรคที่ ๑๖ เปนหมวดที่วาดวยการงานที่พึงทําดวยกําลังอีกหมวดหนึ่ง มีพระสูตร ๑๒ สูตร 
แตละสูตรมสีาระสาํคัญเหมอืนพลกรณยีวรรคแหงมัคคสังยุต แตเปลีย่นหมวดธรรมจากอรยิมรรคมอีงค ๘ เปน 
โพชฌงค ๗ ประการ อันเปนธรรมมีการกําจัดราคะ โทสะ และโมหะเปนที่สุด
 ๒.๑๗ เอสนาวรรคแหงโพชฌงคสังยุตท่ี ๑๗ เปนหมวดท่ีวาดวยการแสวงหาอีกหมวดหนึง่ มพีระสตูร 
๑๒ สตูร แตละสตูรมสีาระสาํคัญเหมือนเอสนาวรรคแหงมคัคสังยตุ แตเปลีย่นหมวดธรรมจากอริยมรรคมอีงค ๘ 
เปน โพชฌงค ๗ ประการ อันเปนธรรมมีการกําจัดราคะ โทสะ และโมหะเปนที่สุด
 ๒.๑๘ วรรคท่ี ๑๘ เปนหมวดทีว่าดวยโอฆะอกีหมวดหนึง่ มพีระสูตร ๙ สตูร แตละสูตรมีสาระสําคัญ
เหมือนโอฆวรรคแหงมัคคสังยุตแตเปลี่ยนหมวดธรรมจากอริยมรรคมีองค ๘ เปน โพชฌงค ๗ ประการ 
อันเปนธรรมมีการกําจัดราคะ โทสะ และโมหะเปนที่สุด 

๓. สติปฎฐานสงัยุต แปลวา ประมวลเรือ่งสติปฎฐาน หมายถึง ประมวลพระสูตรทีเ่ก่ียวกบัสตปิฎฐาน ๔ 
จัดแบงเปนวรรคได ๑๐ วรรค ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 ๓.๑ อมัพปาลวีรรค แปลวา หมวดวาดวยพระธรรมเทศนาท่ีอมัพปาลวีนั ชือ่วรรคต้ังตามชือ่พระสตูร
ที่ ๑ ในวรรคนี้
 ๓.๒ นาฬนทวรรค แปลวา หมวดวาดวยพระธรรมเทศนาทีเ่มอืงนาฬนทา ชือ่วรรคต้ังตามช่ือพระสูตร
ที่ ๒ ในวรรคนี้
 ๓.๓ สลีฏัฐติวิรรค แปลวา หมวดวาดวยความดาํรงอยูแหงศลี ชือ่วรรคต้ังตามสาระสาํคญัของพระสตูร
ที่ ๑-๒ ในวรรคนี้
 ๓.๔ อนนสุสุตวรรค แปลวา หมวดวาดวยธรรมทีไ่มเคยไดฟงมากอน ชือ่วรรคตัง้ตามช่ือพระสูตรที ่๑ 
ในวรรคนี้
 ๓.๕ อมตวรรค แปลวา หมวดวาดวยอมตะ ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้
 เปยยาลวรรค ๕ วรรค คือ วรรคท่ี ๓.๖-๓.๑๐ มีชื่อเหมือนวรรคที่ ๑.๙-๑.๑๓ ในมัคคสังยุต 
พระธรรมสังคีติกาจารยจึงจัดไดโดยยอใหอนุโลมตามวรรคท่ีมีชื่อตรงกันในมัคคสังยุตแตเปลี่ยนหมวดธรรม
จากอริยมรรคมีองค ๘ เปนสติปฎฐาน ๔ ประการ โดยจัดคูวรรคที่มีชื่อตรงกัน ดังตอไปนี้
 ๓.๖  คังคาเปยยาล คูกับ ๑.๙ คังคาเปยยาล ในมัคคสังยุต 
 ๓.๗  อัปปมาทวรรค คูกับ ๑.๑๐ อัปปมาทวรรค ในมัคคสังยุต 
 ๓.๘  พลกรณียวรรค คูกับ ๑.๑๑ พลกรณียวรรค ในมัคคสังยุต
 ๓.๙  เอสนาวรรค คูกับ ๑.๑๒ เอสนาวรรค ในมัคคสังยุต
 ๓.๑๐  โอฆวรรค คูกับ ๑.๑๓ โอฆวรรค ในมัคคสังยุต



๔. อินทริยสังยุต แปลวา ประมวลเรื่องอินทรีย หมายถึงประมวลพระสูตรที่เก่ียวกับอินทรียโดยนัยยะ
ตางๆ ซึ่งมีอยูหลายนัยยะ  ในสังยุตนี้ จัดแบงเปนวรรคได ๑๗ วรรค ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้
 ๔.๑ สุทธิกวรรค แปลวา หมวดวาดวยอินทรียลวน ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑ และสาระสําคัญ
ของพระสูตรทั้ง ๑๐ สูตรในวรรคนี้
 ๔.๒ มทุตุวรรค แปลวา หมวดวาดวยอนิทรยีทีอ่อนกวา หมายถงึมอีนิทรยีตางๆ กนั ชือ่วรรคต้ังตาม
สาระสําคัญของพระสูตที่ ๒-๗ ในวรรคนี้
 ๔.๓ ฉฬนทริยวรรค แปลวา หมวดวาดวยอินทรีย ๖ ชื่อวรรคตั้งตามสาระสําคัญของสูตรที่ ๕-๑๐ 
ในวรรคนี้ 
 ๔.๔ สุขินทริยวรรค แปลวา หมวดวาดวยสุขินทรีย ชื่อวรรคตั้งตามสาระสําคัญของพระสูตรทั้ง ๑๐ 
สูตรในวรรคนี้
 ๔.๕ ชราวรรค แปลวา หมวดวาดวยความแก ชือ่วรรคตัง้ตามสาระสาํคญัของพระสูตรที ่๑ ในวรรคนี้
 ๔.๖ สูกรขาตวรรค แปลวา หมวดวาดวยถํ้าสูกรขาตา ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๘ ในวรรคนี้
 ๔.๗ โพธิปกขยิวรรค แปลวา หมวดวาดวยโพธิปกขยิธรรม ชือ่วรรคตัง้ตามสาระสาํคญัของพระสูตร
ที่ ๗-๑๐ ในวรรคนี้
 เปยยาลวรรค ๑๐ วรรค คือ วรรคท่ี ๔.๘-๔.๑๗ มีชื่อเหมือนวรรคท่ี ๑.๙-๑.๑๓ ในมัคคสังยุต 
พระธรรมสงัคตีกิาจารยจงึจดัไวโดยยอ ใหอนโุลมตามวรรคท่ีมชีือ่ตรงกนัในมัคคสังยตุ แตเปล่ียนหมวดธรรม
จากอริยมรรคมีองค ๘ เปนอินทรีย ๕ ประการ โดยจับคูวรรคที่มีชื่อตรงกันดังตอไปนี้
 ๔.๘  คังคาเปยยาล คูกับ ๑.๙ คังคาเปยยาล ในมัคคสังยุต 
 ๔.๙  อัปปมาทวรรค คูกับ ๑.๑๐ อัปปมาทวรรค ในมัคคสังยุต
 ๔.๑๐  พลกรณียวรรค คูกับ ๑.๑๑ พลกรณียวรรค ในมัคคสังยุต
 ๔.๑๑  เอสนาวรรค คูกับ ๑.๑๒ เอสนาวรรค ในมัคคสังยุต
 ๔.๑๒  โอฆวรรค คูกับ ๑.๑๓ โอฆวรรค ในมัคคสังยุต
 ๔.๑๓  คังคาเปยยาล คูกับ ๑.๙ คังคาเปยยาล ในมคัคสังยุต 
 ๔.๑๔  อัปปมาทวรรค  คูกับ ๑.๑๐ อัปปมาทวรรค ในมัคคสังยุต 
 ๔.๑๕  พลกรณียวรรค  คูกับ ๑.๑๑ พลกรณียวรรค ในมัคคสังยุต
 ๔.๑๖  เอสนาวรรค  คูกับ ๑.๑๒ เอสนาวรรค ในมัคคสังยุต
 ๔.๑๗  โอฆวรรค  คูกับ ๑.๑๓ โอฆวรรค ในมัคคสังยุต

๕. สัมมัปปธานสังยุต แปลวา ประมวลเรื่องสัมมัปปธาน หมายถึงประมวลพระสูตรที่เกี่ยวกับ
สัมมัปปธาน (ความเพียรชอบ) ๔ ประการ คือ (๑) สังวรปธาน เพียรระวัง  (๒) ปหานปธาน เพียรละ  
(๓) ภาวนาปธาน เพียรเจริญ  (๔) อนุรักขนาปธาน เพียรรักษา ในสังยุตน้ีจัดแบงเปนวรรคได ๕ วรรค 
มีชื่อเหมือนวรรคที่ ๑.๙-๑.๑๓ ในมัคคสังยุต พระธรรมสังคีติกาจารยจึงไดจัดไวโดยยอ โดยใหอนุโลม
ตามวรรคท่ีมีชื่ออยางเดียวกันในมัคคสังยุต เพราะมีชื่อและเน้ือหาตรงกัน ตางแตหมวดธรรมเทานั้น คือ 
เปลีย่นจากอรยิมรรคมอีงค ๘ เปนสมัมปัปธาน ๔ ประการ โดยมกีารจับคูวรรคทีม่ชีือ่ตรงกนัเหมอืนเปยยาลวรรค 
ในสติปฏฐานสังยุต



๖. พลสังยุต แปลวา หมวดเรื่องพละ หมายถึงประมวลพระสูตรที่เก่ียวกับพละ ๕ ประการ คือ 
(๑) สทัธาพละ กาํลังคือศรัทธา  (๒) วริยิพละ กาํลังคือวิรยิะ  (๓) สติพละ กาํลังคือสติ  (๔) สมาธพิละ กาํลัง
คอืสมาธิ (๕) ปญญาพละ กาํลงัคอืปญญา ซึง่กค็อือนิทรียหมวดที ่๔ ในอนิทริยสงัยตุนัน่เองแตเรียกช่ือตางกนั 
ในสงัยุตน้ีจดัแบงเปนวรรคได ๑๐ วรรค มชีือ่เหมือนวรรคท่ี ๑.๙-๑.๑๓ ในมคัคสงัยุต พระธรรมสงัคีตกิาจารย
จงึจัดไวโดยยอ โดยใหอนุโลมตามวรรคท่ีมชีือ่อยางเดยีวกนัในมคัคสังยุต เพราะมีชือ่และเน้ือหาตรงกนั ตางแต
หมวดธรรมเทาน้ัน คือ เปล่ียนจากอริยมรรคมีองค ๘  เปนพละ ๕ ประการ โดยมีการจับคูวรรคท่ีมีชื่อ
ตรงกันเหมือนเปยยาลวรรค ในอินทริยสังยุต

๗. อิทธิปาทสังยุต แปลวา ประมวลเรื่องอิทธิบาท หมายถึงประมวลพระสูตรท่ีเก่ียวกับอิทธิบาท 
๔ ประการ คือ  (๑) ฉันทะ พอใจ  (๒) วิริยะ เพียร  (๓) จิตตะ ใสใจ  (๔) วิมังสา ไตรตรองพิจารณา 
จัดแบงเปนวรรคได ๘ วรรค ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
 ๗.๑ ปาวาลวรรค แปลวา หมวดวาดวยพระธรรมเทศนาที่ปาวาลเจดีย ชื่อวรรคตั้งตามสาระสําคัญ
ของพระสูตรที่ ๑๐ ในวรรคนี้
 ๗.๒ ปาสาทกัมปนวรรค แปลวา หมวดวาดวยเหตุที่ทําใหปราสาทไหว ชื่อวรรคตั้งตามสาระสําคัญ
ของพระสูตรที่ ๕ ในวรรคนี้
 ๗.๓ อโยคฬุวรรค แปลวา หมวดวาดวยอปุมาดวยกอนเหล็กท่ีถกูไฟเผา ชือ่วรรคต้ังตามช่ือพระสูตร
ที่ ๒ ในวรรคนี้
 ๗.๔-๗.๘ เปยยาลวรรค คือ วรรคท่ี ๗.๔-๗.๘ มีชื่อเหมือนวรรคที่ ๑.๙ และ ๑.๑๓ ในมัคคสัง
ยุต พระธรรมสังคีติกาจารยจึงจัดไวยอโดยใหอนุโลมตามวรรคที่มีชื่ออยางเดียวกัน ในมัคคสังยุต เพราะมีชื่อ
และเนื้อหาตรงกัน ตางแตหมวดธรรมเทานั้น คือ เปลี่ยนจากอริยมรรคมีองค ๘  เปนอิทธิบาท ๔ ประการ 
โดยมีการจับคูวรรคที่มีชื่อตรงกันเหมือนเปยยาลวรรค (๓.๖-๓.๑๐) ในสติปฏฐานสังยุต

๘. อนรุทุธสงัยุต แปลวา ประมวลเรือ่งพระอนรุทุธะ หมายถงึประมวลพระสตูรทีเ่กีย่วกบัทานพระอนรุทุธะ

๙. ฌานสังยุต แปลวา ประมวลเรื่องฌาน หมายถึงประมวลพระสูตรท่ีเกี่ยวกับ ฌานท้ัง ๔ คือ 
(๑) ปฐมฌาน  (๒) ทุติยฌาน  (๓) ตติยฌาน  (๔) จตุตถฌาน ในสังยุตนี้จัดแบงเปนวรรรคได ๕ วรรค 
มชีือ่เหมือนวรรคท่ี ๑.๙-๑.๑๓ ในมัคคสังยตุ พระธรรมสงัคตีกิาจารยจงึจดัไวโดยยอ โดยใหอนโุลมตามวรรค
ที่มีชื่ออยางเดียวกันในมัคคสังยุต เพราะมีชื่อและเนื้อหาตรงกัน ตางแตหมวดธรรมเทาน้ัน คือเปล่ียนจาก 
อริยมรรคมีองค ๘ เปนฌานท้ัง ๔ โดยมีการจับคูวรรคท่ีมีชื่อตรงกันเหมือนเปยยาลวรรค (๓.๖-๓.๑๐) 
ในสติปฏฐานสังยุต

๑๐. อานาปานสังยุต แปลวา ประมวลเรื่องอานาปานสติ หมายถึง ประมวลพระสูตรท่ีเก่ียวกับ
อานาปานสติ จัดแบงเปนวรรคได ๒ วรรค คือ
 ๑๐.๑ เอกธรรมวรรค แปลวา หมวดวาดวยธรรมอันเปนเอก ชือ่วรรคต้ังตามชือ่พระสูตรที ่๑ ในวรรคน้ี
 ๑๐.๒ ทุติยวรรค แปลวา หมวดที่ ๒ ชื่อวรรคตั้งตามจํานวนวรรคที่มีอยูในสังยุตนี้



๑๑. โสตาปตติสังยุต แปลวา ประมวลเรื่องโสดาปตติ หมายถึงประมวลพระสูตรที่เกี่ยวกับการถึง
กระแสธรรม คือองคเครื่องบรรลุโสดา จัดแบงเปนวรรคได ๗ วรรค มีรายละเอียดดังตอไปนี้
 ๑๑.๑ เวฬุทวารวรรค แปลวา หมวดวาดวยเวฬุทวารคาม ชื่อวรรคตั้งตามสาระสําคัญของพระสูตร
ที่ ๗ ในวรรคนี้
 ๑๑.๒ ราชการามวรรค แปลวา หมวดวาดวยพระธรรมเทศนาทีร่าชการาม ชือ่วรรคตัง้ตามสาระสําคญั
ในพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้
 ๑๑.๓ สรกานิวรรค แปลวา หมวดวาดวยเจาศากยะพระนามวาสรกานิ ชื่อวรรคตั้งตามสาระสําคัญ
ของพระสูตรที่ ๔-๕ ในวรรคนี้
 ๑๑.๔ ปุญญาภิสันทวรรค แปลวา หมวดวาดวยหวงบุญกุศล ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑-๓ 
ในวรรคนี้
 ๑๑.๕ สคาถกปญุญาภสินัทวรรค แปลวา หมวดวาดวยหวงบุญกุศลท่ีมคีาถา ชือ่วรรคต้ังตามชือ่และ
ลักษณะที่มีคาถาของพระสูตรที่ ๑-๓ ในวรรคนี้
 ๑๑.๖ สัปปญญวรรค แปลวา หมวดวาดวยผูมีปญญา ชื่อวรรคต้ังตามสาระสําคัญของพระสูตร
ทั้ง ๑๑ สูตรในวรรคนี้
 ๑๑.๗ มหาปญญวรรค แปลวา หมวดวาดวยธรรมที่เปนไปเพื่อความมีปญญามาก ชื่อวรรคตั้งตาม
ชื่อพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้

๑๒. สัจจสังยุต แปลวา ประมวลเรื่องสัจจะ คือ ประมวลพระสูตรที่เก่ียวกับอริยสัจ ๔ ประการ 
จัดแบงเปนวรรคได ๑๑ วรรค ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
 ๑๒.๑ สมาธิวรรค แปลวา หมวดวาดวยสมาธิ ชื่อวรรคตั้งตามชื่อพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้
 ๑๒.๒ ธัมมจักกัปปวัตตนวรรค แปลวา หมวดวาดวยการประกาศพระธรรมจักร ชื่อวรรคตั้งตาม
สาระสําคัญของพระสูตรที่ ๑ ในวรรคนี้
 ๑๒.๓ โกฏิคามวรรค แปลวาหมวดวาดวยพระธรรมเทศนาที่โกฏิคาม ชื่อวรรคตั้งตามช่ือพระสูตร
ที่ ๑-๒ ในวรรคนี้ 
 ๑๒.๔ สสีปาปรรณวรรค แปลวา หมวดวาดวยพระธรรมเทศนาทีส่สีปาวนั ชือ่วรรคตัง้ตามช่ือพระสตูร
ที่ ๑ ในวรรคนี้
 ๑๒.๕ ปปาตวรรค แปลวา หมวดวาดวยเหวคอืสงัสารวฏั ชือ่วรรคตัง้ชือ่ตามช่ือพระสตูรที ่๒ ในวรรคนี้
 ๑๒.๖ อภสิมยวรรค แปลวา หมวดวาดวยการรูยิง่ ชือ่วรรคตัง้ตามสาระสาํคญัของพระสูตรท้ัง ๑๐ สตูร 
ในวรรรคนี้
 ๑๒.๗ อามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรค แปลวา หมวดวาดวยอามกธัญญเปยยาลท่ี ๑ หมายถึง
พระสูตรยอเก่ียวกับธัญญาชาติดิบ ชื่อวรรคต้ังตามช่ือพระสูตรที่ ๔ แหงอามกธัญญเปยยาล ตติยวรรค 
ทีเ่ปนเชนนี ้เพราะช่ือของพระสูตรแตละสตูรในอามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรค-อามกธญัญเปยยาล จตตุถวรรค 
มีความเกี่ยวเนื่องกันคือ เปนหัวขอธรรมในจุลศีลเหมือนกัน  ในวรรคนี้มีทั้งหมด ๑๐ สูตร ทรงแสดง
พระสูตรท่ี ๑-๒ ไวเต็ม สวนพระสูตรท่ี ๓-๑๐ ทรงแสดงไวโดยยอ ใหเพ่ิมอุปมาและหมวดธรรมเขามา
โดยอนุโลมตามพระสูตรที่ ๑-๒ ตามสมควร



 ๑๒.๘-๑๒.๑๐ อามกธัญญเปยยาล ทตุยิวรรค  อามกธญัญเปยยาล ตตยิวรรค  และอามกธัญญเปยยาล 
จตุตถวรรค
 ทั้ง ๓ วรรคน้ี มีลักษณะเหมือนอามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรค  มีพระสูตรท้ังหมดรวม ๓๑ สูตร 
ชือ่ของพระสตูรแตละสูตรต้ังตามสาระสาํคัญในสูตรน้ันๆ  เชน ปาณาติปาตสูตร วาดวยสัตวทีเ่วนจากการฆาสัตว 
อทนินาทานสูตร วาดวยสัตวทีเ่วนขาดจากการลกัทรัพย แตละสูตรทรงแสดงไวโดยยอ มอีปุมาและหมวดธรรม
เหมือนในอัญญตรสูตร แหงอามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรค
 อีกสวนเปนพระสูตรยอเกี่ยวกับคติ ๕ คือ มนุษย เทวดา นรก กําเนิดสัตวเดรัจฉาน เปรตวิสัย ใน
พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง และฉบบัมหามกุฏฯ ไดจดัไวใหอยูในสวนทายของ อามกธญัญเปยยาล จตตุถวรรค 
แตในพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจฬุาฯ และฉบับเฉลมิพระเกยีรตฯิ ไดแยกเนือ้หาสวนนีอ้อกเปนอกีวรรคหนึง่ 
ชือ่วา ปญจคตเิปยยาลวรรค  และพระสตูรทัง้หมดในสวนนี ้แตละสตูรทรงแสดงไวโดยยอ มอีปุมาและหมวดธรรม
เหมือนในอัญญตรสูตร แหงอามกธัญญเปยยาล ปฐมวรรค ในสังยุตนี้

• อักษรยอพระไตรปฎกภาษาบาลี
 โป. = โปราณโปตฺถเก (พระไตรปฎกฉบับโบราณ)
 ม. = มรมฺมโปตฺถเก (พระไตรปฎกฉบับมอญ)
 ยุ. = ยุโรปยโปตฺถเก (พระไตรปฎกฉบับยุโรป)
 สี. = สีหฬโปตฺถเก (พระไตรปฎกฉบับสิงหล)



คําชี้แจงกอนอาน

• ขอมูลจากพระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ
๑. ขอมูลที่ใชในหนังสือเลมนี้ นํามาจากพระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ ฉบับพิมพครั้งที่ ๔ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ และพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง ฉบับพิมพครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๒๕

• เปนหนังสือ ๒ ภาษา
๒. หนังสือเลมน้ีประกอบดวยภาษาบาล ีและภาษาไทย โดยภาษาบาลจีะอยูดานซายและ
ภาษาไทยอยูดานขวา ซึง่หวัขอของเนือ้หาทัง้ภาษาบาลแีละภาษาไทย จะถกูจดัใหตรงกนั 
ขอตอขอ ในคูหนาเดียวกัน เพ่ือใหงายตอการตรวจสอบและเทียบเคียงความหมาย 
สํานวนการแปล ของผูตองการศึกษาและปฏิบัติอยางละเอียดละออ

• คงเนื้อหาเดิม
๓. คงเนื้อหาของตนฉบับเดิมทุกประการ เพื่อความถูกตองตรงตามขอมูลเดิม

• ขอสังเกต ใชเปนเชิงอรรถ
๔. เพือ่ประโยชนในการศึกษาสืบคน หรอืปรับปรุงเน้ือหาตอไปในอนาคต สาํหรับหนวยงาน
หรอืองคกรใดๆ จงึไดใสเชงิอรรถในสวนทีค่ณะงานธมัมสงัเกตเหน็ (เพือ่ใหเปนขอสงัเกตเทานัน้ 
แตมิไดแกไขใดๆ คือคงของเดิมไวทุกประการ) ใหไดพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป 

ตัวอยางขอสังเกตจากพระสุตตันตปฎก เลม ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค :-

๔.๑ หนา ๑๙ พระสูตรที่ ๓๗ บรรทัดที่ ๒ 
เนื้อความจากตนฉบับพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง : นี้เรียกวา  สัสมากัมมันตะ 
มีเชิงอรรถวา : สัมมากัมมันตะ  -ผูรวบรวม
(ผูรวบรวมสังเกตเห็นวา มีการสะกดไมถูกตองท่ีคําวา สัมมากัมมันตะ)

๔.๒ หนา ๓๐๗ พระสูตรที่ ๕๐๕ บรรทัดที่ ๒ 
เนือ้ความจากตนฉบบัพระไตรปฎกภาษาไทยฉบบัหลวง : รตันะ ๗ อยางเปนไฉน ?  คอื  จกัรแกว ๑  
ชางแกว ๑  แกวมณี ๑  นางแกว ๑ 
มีเชิงอรรถวา : มาแกว  -ผูรวบรวม  
(ผูรวบรวมสังเกตเห็นวา ขาดไป ๑ ในรัตนะ ๗ คือ มาแกว)



๔.๓ หนา ๖๐๓ พระสูตรที่ ๑๐๓๒ บรรทัดที่ ๑ 
เน้ือความจากตนฉบับพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง : ปริยายที่ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว  
ตั้งอยูในเสขภูมิ  
มีเชิงอรรถวา : ผูเปนเสขะอาศัยแลว  -ผูรวบรวม
(ผูรวบรวมสังเกตเห็นวา โดยเนื้อความและเทียบเคียงในบาลีแลว นาจะมีการจัดพิมพผิดระหวาง
คําวา ภิกษุผูเปนอเสขะและภิกษุผูเปนเสขะ)

๔.๔ หนา ๙๔๑ พระสูตรที่ ๑๕๙๕ บรรทัดที่ ๑ 
เนื้อความจากตนฉบับพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง : [๑๔๙๕] 
มีเชิงอรรถวา : [๑๕๙๕]  -ผูรวบรวม
(ผูรวบรวมสังเกตเห็นวา เลขขอพระสูตรไมถูกตอง)

๔.๕ หนา ๑๐๐๗ พระสูตรที่ ๑๖๗๘ บรรทัดที่ ๒ 
เนื้อความจากตนฉบับพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับหลวง : อรยิสจั ๔ เปนไฉน ?   คอื  ทกุขอรยิสจั  
ทุกขนิโรธอริยสัจ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
มีเชิงอรรถวา : ขอสงัเกต : บาลมีคีาํวา “ทกุขฺสมทุโย  อรยิสจจฺ”ํ ซึง่แปลวา ทกุขสมทุยอรยิสจั
-ผูรวบรวม
(ผูรวบรวมสังเกตเห็นวา ภาษาไทยแปลขาดไป ๑ องคแหงอริยสัจ ๔ โดยเทียบเคียงในบาลี)

• การเนนอักษร
๕. การเนนเพื่อใหความสําคัญของขอความ มี ๓ ระดับ

ความสําคัญระดับที่ ๑ 
 ไดแก พุทธวจน หรือคํากลาวของบุคคลอื่นที่พระพุทธเจารับรอง หรือ 
คํากลาวของบุคคลอื่นที่ยกพุทธวจน ขึึ้นกลาว

ความสําคัญระดับที่ ๒ 
 ไดแก คําที่บุคคลอื่น กลาวคํากํ้ากึ่งวานาจะเปนพุทธวจน หรือทางผููรวบรวม 
ยังไมสามารถพิจารณาไดวาเปนพุทธวจนหรือไม

ความสําคัญระดับที่ ๓ 

 ไดแก คําบรรยาย, คําประกอบอื่นๆ หรือคํากลาวของสาวก ที่ไมใชพุทธวจน



สารบัญ

๑.  มัคคสังยุต ๓
 อวิชชาวรรคที่ ๑ ๓ 

 อวิชชาสูตร ๓
 อุปฑฒสูตร 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

ปฏิปตติวรรคที่ ๔  ๕๓
 ปฏิปตติสูตร  ๕๓
 ปฏิปนนสูตร  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
ปพพตวรรคที่ 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
 ทุปปญญสูตร   ๓๐๙
 ปญญวาสูตร   ๓๑๑
 ทิททสูตร   ๓๑๑



 อทิททสูตร   ๓๑๓
 อาทิจจสูตร   ๓๑๓
 อังคสูตรที่ ๑   ๓๑๕
 อังคสูตรที่ ๒   ๓๑๕

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

อานาปานาทิเปยยาลที่ ๗ แหงโพชฌงค ๓๗๑

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



นาันทวรรคที่ ๒   ๔๒๕
 มหาปุริสสูตร   ๔๒๕
 นาันทสูตร   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  แหงสติปฏฐานสังยุตที่ 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
 ปฏิปนนสูตร   ๕๓๑
 อุปสมสูตร   ๕๓๓
 อาสวักขยสูตร   ๕๓๓

ฉินทริยวรรคที่ ๓   ๕๓๗
 ปุนัพภวสูตร   ๕๓๗
 ชีวิตินทริยสูตร   ๕๓๗
 อัญญาตาวินทริยสูตร   ๕๓๙
 เอกาภิญญาสูตร   ๕๓๙
 สุทธกสูตร   ๕๔๑
 โสตาปนนสูตร   ๕๔๑
 อรหันตสูตรที่ ๑   ๕๔๑



 อรหันตสูตรที่ ๒   ๕๔๓
 สมณพราหมณสูตรที่ ๑   ๕๔๕
 สมณพราหมณสูตรที่ ๒   ๕๔๕

สุขินทริยวรรคที่ ๔ ๕๔๙
 สุทธกสูตร ๕๔๙
 โสตาปนนสูตร 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
 ปณโฑลภารทวาชสูตร   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

โพธิปกขิยวรรคที่ 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  แหงอินทริยสังยุต  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  แหงอิทธิบาทสังยุตที่ 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
 กัปปนสูตร   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. โสตาปตติสังยุต   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
 กาิโคธาสูตร   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
 โสตาปตติยังคสูตร   ๙๖๑

สัปปญญวรรคที่ 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

มหาปญญวรรคที่ ๗   ๙๗๙
 มหาปญญสูตร   ๙๗๙
 ปุถุปญญสูตร   ๙๗๙
 วิปุลลปญญสูตร   ๙๗๙
 คัมภีรปญญสูตร   ๙๘๑
 อัปปมัตตปญญสูตร   ๙๘๑
 ภูริปญญสูตร   ๙๘๑
 พาหุลปญญสูตร ๙๘๑
 สีฆปญญสูตร   ๙๘๓
 ลหุปญญสูตร   ๙๘๓
 หาสปญญสูตร   ๙๘๓
 ชวนปญญสูตร   ๙๘๓
 ติกขปญญสูตร   ๙๘๕
 นิพเพธิกปญญสูตร   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
 ปพพตูปมาสูตรที่ ๑   ๑๐๘๓
 ปพพตูปมาสูตรที่ ๒   ๑๐๘๕

อามกธัญญเปยยาล  ปฐมวรรคที่ ๗   ๑๐๘๗
 อัญญตรสูตร   ๑๐๘๗
 ปจจันตสูตร     ๑๐๘๗
 ปญญาสูตร   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





ธรรมวินัยนั้น จักเปนศาสดาของพวกเธอธรรมวินัยนั้น จักเปนศาสดาของพวกเธอ

อานนท  ความคิดอาจมีแกพวกเธออยางนี้วา
“ธรรมวินัยของพวกเรา

มีพระศาสดาลวงลับไปแลว
พวกเราไมมีพระศาสดา ดังนี้”

อานนท  พวกเธออยาคิดอยางนั้น
“อานนท  ธรรมก็ดี วินัยก็ดี 

ที่เราแสดงแลว  บัญญัติแลวแกพวกเธอทั้งหลาย 
ธรรมวินัยนั้น  จักเปนศาสดาของพวกเธอทั้งหลาย  

โดยกาลลวงไปแหงเรา”

สิยา  โข  ปนานนฺท  ตุมฺหาก  เอวมสฺส  อตีตสตฺถุก  ปาวจน  นตฺถิ  โน  สตฺถาติ  
น  โข  ปเนต  อานนฺท  เอว  ทฏพฺพ  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  อนาถปณฺฑิกสฺส  

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

[๒]
อวชิชฺา  ภกิขฺเว  ปพุพฺงคฺมา  อกสุลาน  ธมฺมาน  สมาปตตฺยิา  อนวฺเทว 1  อหริกิ  

อโนตฺตปปฺ ฯ  อวิชฺชาคตสฺส  ภิกฺขเว  อวิทฺทสุโน  มิจฺฉาทิฏิ  ปโหติ  มิจฺฉาทิฏิสฺส  
มิจฺฉาสงฺกปฺโป  ปโหติ  มจิฉฺาสงกฺปฺปสสฺ  มจิฉฺาวาจา  ปโหติ  มจิฉฺาวาจสสฺ  มจิฉฺากมมฺนโฺต  
ปโหติ  มิจฺฉากมฺมนตฺสฺส  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  สมฺมาทิฏิ  ปโหติ  สมฺมาทิฏิสฺส  
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. มัคคสังยุต  
อวิชชาวรรคที่ ๑

อวิชชาสูตร
 วาดวยอวิชชาและวิชชา เปนหัวหนาแหงอกุศลและกุศล  

[๑]
ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  

สมยัหน่ึง  พระผูมพีระภาคประทบัอยู ณ พระวหิารเชตวนั  อารามของทานอนาถบิณฑกิเศรษฐ ี เขตพระนครสาวัตถี 

ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา   

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาควา  พระพุทธเจาขา  พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา.  

[๒]
ดกูรภกิษุทัง้หลาย  อวชิชา  เปนหัวหนาในการยงัอกศุลธรรมใหถงึพรอม  เกดิรวม

กบัความไมละอายบาป  ความไมสะดุงกลัวบาป  ความเห็นผิดยอมเกิดมีแกผูไมรูแจง  
ประกอบดวยอวิชชา  ความดํารผิดิยอมเกิดมแีกผูมคีวามเหน็ผดิ  เจรจาผดิยอมเกิดมแีก
ผูมีความดําริผิด  การงานผิดยอมเกิดมีแกผูเจรจาผิด  การเลี้ยงชีพผิดยอมเกิดมีแก
ผูทําการงานผิด  พยายามผิดยอมเกิดมีแกผูเล้ียงชีพผิด  ระลึกผิดยอมเกิดมีแก
ผูพยายามผิด  ตั้งใจผิดยอมเกิดมีแกผูระลึกผิด.  

[๓]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สวนวิชชา  เปนหัวหนาในการยังกุศลธรรมใหถึงพรอม  

เกิดรวมกับความละอายบาป  ความสะดุงกลัวบาป  ความเห็นชอบยอมเกดิมีแกผูรูแจง  
ประกอบดวยวิชชา  ความดําริชอบยอมเกิดมีแกผู มีความเห็นชอบ  เจรจาชอบ
ยอมเกดิมีแกผูมคีวามดําริชอบ  การงานชอบยอมเกดิมีแกผูเจรจาชอบ  การเลีย้งชีพชอบ
ยอมเกดิมีแกผูทาํการงานชอบ  พยายามชอบยอมเกดิมีแกผูเล้ียงชพีชอบ  ระลกึชอบ
ยอมเกิดมีแกผูพยายามชอบ  ตั้งใจชอบยอมเกิดมีแกผูระลึกชอบ แล.

จบ  สูตรที่ ๑  
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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  พรฺหมฺจรยสสฺ 1  ยททิ  กลยฺาณมิตตฺตา  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  
อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๖]
กถฺจานนฺท  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  กลฺยาณสหาโย  กลฺยาณสมฺปวงฺโก  อริย  

อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  
สมมฺาทฏิ ึ ภาเวติ  วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิาม ึ สมมฺาสงกฺปปฺ  
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  อฏงฺคิก  
มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  

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

กลยฺาณมติตฺตา  กลยฺาณสหายตา  กลฺยาณสมปฺวงกฺตาต ิฯ  มมฺห ิ อานนทฺ  กลฺยาณมิตตฺ  
อาคมมฺ  ชาติธมมฺา  สตฺตา  ชาติยา  ปริมจุจฺนตฺ ิ ชราธมฺมา  สตฺตา  ชราย  ปริมจุจฺนตฺิ  
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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อุปฑฒสูตร
 ความเปนผูมีมิตรดี  เปนพรหมจรรยทั้งสิ้น

[๔]  
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-    

 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวศักยะช่ือสักระ  ในแควนสักกะของชาวศากยะทั้งหลาย  

ครัง้นัน้  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถงึทีป่ระทบั  ถวายบงัคมพระผูมพีระภาคแลว  นัง่ ณ ทีค่วรสวนขางหนึง่  

ครั้นแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  นี้เปนกึ่งหนึ่ง

แหงพรหมจรรยเทียวนะ  พระเจาขา.  

[๕]
 พระผูมพีระภาคตรัสวา  ดกูรอานนท  เธออยา  ไดกลาวอยางนัน้  เธออยาง 1 ไดกลาวอยางนัน้  
ก็ความเปนผูมมีติรด ี มสีหายด ี มเีพือ่นด ี นีเ้ปนพรหมจรรยทัง้สิน้ทเีดยีว  ดกูรอานนท  
อันภิกษุผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  พึงหวังขอนี้ไดวา  จักเจริญอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘   จกักระทาํใหมากซ่ึงอรยิมรรคประกอบดวยองค ๘.

[๖]
 ดูกรอานนท  ก็ภิกษุผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  ยอมเจริญอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทาํใหมากซึง่อรยิมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?  
ดูกรอานนท  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ...   สัมมาวาจา...   
สัมมากัมมันตะ...   สัมมาอาชีวะ...   สัมมาวายามะ...   สัมมาสติ...   สัมมาสมาธิ  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรอานนท  
ภิกษุผู มีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

[๗]
 ดกูรอานนท  ขอวา  ความเปนผูมมีติรด ี มสีหายดี  มเีพ่ือนด ี เปนพรหมจรรยทัง้ส้ิน
ทเีดยีวน้ัน  พงึทราบโดยปริยายแมนี ้ ดวยวาเหลาสตัวผูมชีาติเปนธรรมดา  ยอมพนไปจากชาติ  
ผูมชีราเปนธรรมดา  ยอมพนไปจากชรา   ผูมมีรณะเปนธรรมดา  ยอมพนไปจากมรณะ
ผูมโีสกะ  ปริเทวะ  ทกุข  โทมนสั  และอปุายาส  เปนธรรมดา  ยอมพนไปจากโสกะ  
ปรเิทวะ  ทกุข  โทมนสั  และอปุายาส  เพราะอาศยัเราผูเปนกลัยาณมิตร   ดกูรอานนท  
1.  อยา  -ผูรวบรวม
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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  ภควนฺต  อภิวาเทตวฺา  เอกมนฺต  นสิที ิฯ  เอกมนฺต  นสินิโฺน  โข  อายสฺมา  
สารีปุตฺโต  ภควนฺต  เอตทโวจ  สกลมิท  ภนฺเต  พฺรหฺมจริย  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา  
กลฺยาณสหายตา  กลฺยาณสมฺปวงฺกตาติ ฯ  

[๙]
สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  สกลมิท  สารีปุตฺต  พฺรหฺมจริย  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา  

กลฺยาณสหายตา  กลยฺาณสมปฺวงฺกตา ฯ  กลยฺาณมติตฺสฺเสต  สารีปตุตฺ  ภกิขฺโุน  ปาฏิกงขฺ  
กลฺยาณสหายสสฺ  กลฺยาณสมฺปวงกฺสสฺ  อริย  อฏงฺคกิ  มคฺค  ภาเวสสฺต ิ อริย  อฏงฺคกิ  
มคฺค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๑๐]
กถฺจ  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  กลฺยาณสหาโย  กลฺยาณสมฺปวงฺโก  อริย  

อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  
สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  
โข  สารีปุตฺต  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  กลฺยาณสหาโย  กลยฺาณสมฺปวงฺโก  อรยิ  อฏงคฺกิ  
มคคฺ  ภาเวติ  อรยิ  อฏงฺคกิ  มคคฺ  พหุลกีโรต ิฯ  

[๑๑]
ตทิมินาเปต  สารีปุตฺต  ปริยาเยน  เวทิตพฺพ  ยถา  สกลมิท  พฺรหฺมจริย  ยทิท  

กลยฺาณมติตฺตา  กลฺยาณสหายตา  กลฺยาณสมปฺวงกฺตาต ิฯ  มมฺห ิ สารีปตุตฺ  กลฺยาณมิตตฺ  
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ขอวา  ความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นทีเดียวนั้น  
พึงทราบโดยปริยายนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๒  

สารีปุตตสูตร  
 ความเปนผูมีมิตรดีเปนพรหมจรรยทั้งสิ้น  

[๘]
 สาวตัถนีทิาน.  ครัง้นัน้  ทานพระสารบีตุรเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถงึทีป่ระทบั  ถวายบงัคมพระผูมพีระภาคแลว  

นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ความเปนผูมีมิตรดี  
มีสหายดี  มีเพื่อนดี  นี้เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นเทียวนะ  พระเจาขา.

[๙]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ถูกละ  ถูกละ  สารีบุตร  ความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี  
มเีพือ่นด ี นีเ้ปนพรหมจรรยทัง้สิน้   ดกูรสารีบตุร  ภกิษุผูมมีติรด ี มสีหายด ี มเีพือ่นดี  
พงึหวังขอน้ีไดวา  จกัเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘  จกักระทําใหมากซ่ึงอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘.

[๑๐]
 ดูกรสารีบุตร  ก็ภิกษุผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  ยอมเจริญอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?  
ดูกรสารีบุตร  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  
อันอาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรสารีบุตร  ภิกษุผูมีมิตรดี  
มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

[๑๑]
 ดูกรสารีบุตร  ขอวา  ความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  นี้เปน
พรหมจรรยทัง้ส้ิน  นัน้พงึทราบโดยปรยิายแมนี ้  ดวยวาเหลาสัตวผูมีชาตเิปนธรรมดา  
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อาคมมฺ  ชาติธมมฺา  สตฺตา  ชาติยา  ปริมจุจฺนตฺ ิ ชราธมฺมา  สตฺตา  ชราย  ปรมิจุจฺนตฺิ  
มรณธมมฺา  สตตฺา  มรเณน  ปริมจุจฺนฺต ิ โสกปรเิทวทกุขฺโทมนสสฺปุายาสธมฺมา  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  ปณฺฑาย  ปาวิสิ ฯ  อทฺทสา  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  
ชาณุสฺโสณึ  พฺราหฺมณ  สพฺพเสเตน  วฬวาภิรเถน  สาวตฺถิยา  นิยฺยายนฺต  เสตา  สุท  
อสฺสา  ยุตฺตา  โหนฺติ  เสตาลงฺการา  เสโต  รโถ  เสตปริวาโร  เสตา  รสฺมิโย  เสตา  
ปโตทลฏิ  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  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  

ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงกฺมิ  อปุสงกฺมิตวฺา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  
อิธาห  ภนฺเต  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  สาวตฺถึ  ปณฺฑาย  ปาวิสึ  
อทฺทส  ขฺวาห  ภนฺเต  ชาณุสฺโสณึ  พฺราหฺมณ  สพฺพเสเตน  วฬวาภิรเถน  สาวตฺถิยา  
นิยฺยายนฺต  เสตา  สุท  อสฺสา  ยุตฺตา  โหนฺติ  เสตาลงฺการา  เสโต  รโถ  เสตปริวาโร  
เสตา  รสฺมิโย  เสตา  ปโตทลฏิ  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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ยอมพนไปจากชาติ   ผูมีชราเปนธรรมดา  ยอมพนไปจากชรา   ผูมีมรณะเปนธรรมดา  
ยอมพนไปจากมรณะ   ผูมีโสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาสเปนธรรมดา  
ยอมพนไปจากโสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส   เพราะอาศัยเราผูเปน
กัลยาณมิตร   ดูกรสารีบุตร  ขอวา  ความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพ่ือนดี  
เปนพรหมจรรยทั้งสิ้นนั้น  พึงทราบโดยปริยายนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๓  

พราหมณสูตร  
 อริยมรรคเรียกชื่อได ๓ อยาง  

[๑๒]
 สาวัตถนีทิาน.  ครัง้นัน้  เวลาเชา  ทานพระอานนทนุงแลว  ถอืบาตรและจวีร  เขาไปบณิฑบาตยังพระนครสาวตัถี  

ไดเห็นชาณุสโสณีพราหมณออกจากพระนครสาวัตถี  ดวยรถเทียมดวยมาขาวลวน  ไดยินวา  มาท่ีเทียมเปนมาขาว  

เครือ่งประดบัขาว  ตัวรถขาว  ประทุนรถขาว  เชือกขาว  ดามประตักขาว  รมขาว  ผาโพกขาว  ผานุงขาว  รองเทาขาว  

พัดวาลวิชนีที่ดามพัดก็ขาว  ชนเห็นทานผูนี้แลว  พูดอยางนี้วา  ทานผูเจริญทั้งหลาย  ยานประเสริฐหนอ  รูปของยาน

ประเสรฐิหนอ  ดังนี้.  

[๑๓]
 ครั้งนั้น  ทานพระอานนทเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแลว  เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาต  เขาไปเฝา

พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกราบทูล

พระผูมพีระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  เวลาเชา  ขาพระองคนุงแลว  ถือบาตรและจีวรเขาไป

บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี  ขาพระองคเห็นชาณุสโสณีพราหมณออกจากพระนครสาวัตถี  ดวยรถมาขาวลวน  ไดยินวา  

มาที่เทียมเปนมาขาว  เครื่องประดับขาว  ตัวรถขาว  ประทุนรถขาว  เชือกขาว  ดามประตักขาว  รมขาว  ผาโพกขาว  

ผานุงขาว  รองเทาขาว  พดัวาลวชินทีีด่ามกข็าว  ชนเหน็ทานผูนีแ้ลว  พดูอยางนีว้า  ทานผูเจรญิทัง้หลาย  ยานประเสรฐิหนอ  

รปูของยานประเสรฐิหนอ  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระองคอาจทรงบัญญัติยานอันประเสริฐในธรรมวินัยนี้ไดไหมหนอ ?
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[๑๔]
สกฺกา  อานนฺทาติ  ภควา  อโวจ  อิมสฺเสว  โข  เอต  อานนฺท  อริยสฺส  

อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  อธิวจน  พฺรหฺมยาน  อิติป  ธมฺมยาน  อิติป  อนุตฺตโร  
สงฺคามวิชโย  อิติป ฯ  

[๑๕]
สมฺมาทิฏิ  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  
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[๑๔]
 พระผูมพีระภาคตรัสวา  ดกูรอานนท  อาจบัญญตัไิด  คาํวายานอนัประเสรฐิ  เปนชือ่ของ
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้เอง  เรียกกันวา  พรหมยานบาง  ธรรมยานบาง  
รถพิชัยสงครามอันยอดเย่ียมบาง.

[๑๕]
 ดูกรอานนท  สัมมาทิฏฐิบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  มีการกําจัดราคะ
เปนที่สุด  มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด. 

[๑๖]
 ดกูรอานนท  สมัมาสังกัปปะบุคคลเจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  มกีารกําจัดราคะ
เปนที่สุด  มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด.

[๑๗]
 ดูกรอานนท  สัมมาวาจาบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  มีการกําจัดราคะ
เปนที่สุด  มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด.

[๑๘]
 ดกูรอานนท  สมัมากัมมนัตะบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  มกีารกําจัดราคะ
เปนที่สุด  มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด.

[๑๙]
 ดกูรอานนท  สมัมาอาชวีะบุคคลเจรญิแลว  กระทําใหมากแลว  มกีารกําจัดราคะ
เปนที่สุด  มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด.

[๒๐]
 ดกูรอานนท  สมัมาวายามะบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  มกีารกําจัดราคะ
เปนที่สุด  มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด.

[๒๑]
 ดูกรอานนท  สัมมาสติบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  มีการกําจัดราคะ
เปนที่สุด  มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด.

[๒๒]
 ดูกรอานนท  สัมมาสมาธิบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  มีการกําจัดราคะ
เปนที่สุด  มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีการกําจัดโมหะเปนที่สุด.
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[๒๓]
อิมินา  โข  เอต  อานนฺท  ปริยาเยน  เวทิตพฺพ  ยถา  อิมสฺเสเวต  อริยสฺส  

อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  อธิวจน  พฺรหฺมยาน  อิติป  ธมฺมยาน  อิติป  อนุตฺตโร  
สงคฺามวิชโย  อิติปติ 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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[๒๓]
 ดกูรอานนท  ขอวา  ยานอันประเสริฐ  เปนชือ่ของอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ 
นีเ้อง  เรยีกกนัวา  พรหมยานบาง  ธรรมยานบาง  รถพชิยัสงครามอันยอดเย่ียมบางนัน้
พงึทราบโดยปรยิายนีแ้ล.
 พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา  ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา

[๒๔]
 อริยมรรคญาณนั้นมีธรรม  คือ  ศรัทธากับปญญาเปนแอก มีศรัทธาเปนทูบ
 มีหิริเปนงอน  มีใจเปนเชือกชัก  มีสติเปนสารถีผูควบคุม  
 รถนี้มีศีลเปนเครื่องประดับ  มีญาณเปนเพลา  มีความเพียรเปนลอ  
 มีอุเบกขากับสมาธิเปนทูบ  ความไมอยากไดเปนประทุน  
 กุทบุตร 1 ใดมีความไมพยาบาท  ความไมเบียดเบียน  และวิเวกเปนอาวุธ
 มคีวามอดทนเปนเกราะหนัง  กลุบุตรน้ันยอมเปนไปเพ่ือความเกษมจากโยคะ
 พรหมยานอันยอดเยี่ยมนี้  เกิดแลวในตนของบุคคลเหลาใด
 บุคคลเหลานั้นเปนนักปราชญ  
 ยอมออกไปจากโลก  โดยความแนใจวา  มีชัยชนะโดยแท.

จบ  สูตรที่ ๔ 

 

1.  กุลบุตร  -ผูรวบรวม
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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 ิ กมิตถฺยิ  อาวโุส  สมเณ  โคตเม  พรฺหมฺจริย  วสุสฺตตี ิฯ  เอว  ปฏุา  มย  ภนฺเต  
เตส  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  เอว  พฺยากโรม  ทุกฺขสฺส  โข  อาวุโส  ปริฺตฺถ  
ภควติ  พฺรหฺมจริย  วุสฺสตีติ ฯ  กจฺจิ  มย  ภนฺเต  เอว  ปุฏา  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  ตเุมหฺ  ภกิขฺเว  เอว  ปฏุา  เอว  พยฺากรมานา  วตุตฺวาทโิน  เจว  เม  โหถ  

น  จ  ม  อภเูตน  อพภฺาจกิขฺถ  ธมมฺสสฺ  จานธุมฺม  พยฺากโรถ  น  จ  โกจ ิ สหธมมฺโิก  
วาทานุวาโท  คารยฺห  าน  อาคจฺฉต ิ ทกุขฺสสฺ  ห ิ ปริฺตถฺ  มยิ  พรฺหมฺจรยิ  วุสฺสติ ฯ  

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

มคฺโค  อตฺถิ  ปฏิปทา  เอตสฺส  ทุกฺขสฺส  ปริฺายาติ ฯ  เอว  ปุฏา  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  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อย  
ภิกฺขเว  มคฺโค  อย  ปฏิปทา  เอตสฺส  ทุกฺขสฺส  ปริฺายาติ ฯ  เอว  ปุฏา  ตุเมฺห  
ภิกฺขเว  เตส  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  เอว  พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ  
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กิมัตถิยสูตร  
 ประพฤติพรหมจรรยเพื่อกําหนดรูทุกข

[๒๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้นแล  ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  

นัง่ ณ ทีค่วรสวนหน่ึง  คร้ันแลว  ไดทลูถามพระผูมพีระภาควา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ขอประทานพระวโรกาส  พวกอญัญเดียรถยี

ปริพาชก  ถามพวกขาพระองคอยางน้ีวา  ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  พวกทานอยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม

เพื่อประโยชนอะไร ?   พวกขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว  จึงพยากรณแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น  อยางนี้วา  

ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  พวกเราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค  เพื่อกําหนดรูทุกข  
พวกขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว  พยากรณอยางนี้  ชื่อวากลาวตามพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวแลว  ไมกลาวตู

พระผูมพีระภาคดวยคาํไมจริง  พยากรณธรรมสมควรแกธรรม  ทัง้การคลอยตามวาทะทีถ่กูไรๆ จะไมพงึถึงฐานะอนัวิญูชน

พึงติเตยีนไดละหรือ.  

[๒๖]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ชางเถิด  พวกเธอถูกถามอยางนั้นแลว  
พยากรณอยางน้ัน  ชื่อวากลาวตามคําท่ีเรากลาวไวแลว  ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง  
พยากรณธรรมสมควรแกธรรม  ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะ
อนัวิญูชนพึงติเตียนได  เพราะพวกเธออยูประพฤตพิรหมจรรยในเรา  เพือ่กําหนดรูทกุข.

[๒๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก  พึงถามพวกเธออยางน้ีวา  
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  ก็หนทางมีอยูหรือ  ปฏิปทาเพื่อกําหนดรูทุกขนั้นมีอยูหรือ ?  
พวกเธอถกูถามอยางนีแ้ลว  พงึพยากรณแกพวกอญัญเดยีรถยีปริพาชกเหลาน้ันอยางนีว้า  
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  หนทางมีอยู  ปฏิปทาเพื่อกําหนดรูทุกขนั้นมีอยู.

[๒๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็หนทางเปนไฉน  ปฏิปทาเพ่ือกําหนดรูทุกขเปนไฉน
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แล  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  นี้เปนหนทาง  
นี้เปนปฏิปทาเพื่อกําหนดรูทุกขนั้น   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอถูกถามอยางนั้นแลว  
พึงพยากรณแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้.

จบ  สูตรที่ ๕  



16 

[๒๙]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  อถ  โข  อฺตโร  ภกิขฺ ุ เยน  ภควา  เตนุปสงกฺม ิ อปุสงกฺมติวฺา  

ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  
เอตทโวจ  พรฺหมฺจรยิ  พรฺหมฺจรยินตฺ ิ ภนเฺต  วจุจฺต ิฯ  กตม  น ุ โข  ภนเฺต  พรฺหมฺจรยิ ฯ  
กตม  พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ ฯ
[๓๐]

อยเมว  โข  ภิกฺขุ  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  พฺรหฺมจริย ฯ  เสยฺยถีท ฯ  
สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  โย  โข  ภิกฺขุ  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  โมหกฺขโย  
อิท  พฺรหฺมจริยปริโยสานนฺติ ฯ  

[๓๑]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  อถ  โข  อฺตโร  ภกิขฺ ุ เยน  ภควา  เตนุปสงกฺม ิ อปุสงกฺมติวฺา  

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

[๓๒]
เอว  วตุเฺต  โส  ภกิขฺ ุ ภควนฺต  เอตทโวจ  อมต  อมตนฺต ิ ภนฺเต  วจุจฺต ิฯ  กตม  

นุ  โข  ภนฺเต  อมต  กตโม  อมตคามิมคฺโคติ ฯ  โย  โข  ภิกฺขุ  ราคกฺขโย  โทสกฺขโย  
โมหกฺขโย  อิท  วุจฺจติ  อมต ฯ  อยเมวาริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  อมตคามิมคฺโค ฯ  
เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธีติ ฯ  
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ภิกขุสูตรที่ ๑  
 วาดวยพรหมจรรยและที่สุดพรหมจรรย  

[๒๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวาพรหมจรรยๆ ดังนี้  
ก็พรหมจรรยเปนไฉน  ที่สุดแหงพรหมจรรยเปนไฉน ?

[๓๐]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดกูรภกิษ ุ อรยิมรรคประกอบดวยองค ๘  คอื  สมัมาทฏิฐ ิ ฯลฯ  
สัมมาสมาธิ  นี้แลเปนพรหมจรรย   ความสิ้นราคะ  ความส้ินโทสะ  ความส้ินโมหะ  
นี้เปนที่สุดแหงพรหมจรรย. 1

จบ  สูตรที่ ๖  

ภิกขุสูตรที่ ๒  
 ความกําจัดราคะ  เปนชื่อนิพพานธาตุ  

[๓๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวา  ความกําจัดราคะ  
ความกําจดัโทสะ  ความกาํจดัโมหะ ดงันี ้  คาํวา  ความกาํจดัราคะ  ความกาํจดัโทสะ  ความกาํจดัโมหะ  นีเ้ปนชือ่แหงอะไรหนอ ?  
 พระผูมพีระภาคตรัสตอบวา  ดกูรภกิษุ  คาํวา  ความกาํจัดราคะ  ความกาํจัดโทสะ  ความ
กาํจดัโมหะ  นีเ้ปนชือ่แหงนพิพานธาตุ  เพราะเหตุนัน้  จงึเรียกวา  ธรรมน้ีเปนทีส่ิน้อาสวะ.

 ความสิ้นราคะ  ชื่อวาอมตะ  

[๓๒]
 เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางน้ีแลว  ภิกษุนั้นไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวา  
อมตะๆ ดังนี้   อมตะเปนไฉน   ทางที่จะใหถึงอมตะเปนไฉน ?
 พ.  ดูกรภิกษุ  ความสิ้นราคะ  ความสิ้นโทสะ  ความสิ้นโมหะ  นี้เรียกวาอมตะ  
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  นี้แลเรียกวา  
ทางที่จะใหถึงอมตะ.

จบ  สูตรที่ ๗  
1.  ดูเพิ่มเติมไดที่ขอ  [๕๗]  ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
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[๓๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อริย  โว  ภิกฺขเว  อฏงฺคิก  มคฺค  เทเสสฺสามิ  วิภชิสฺสามิ  

ต  สุณาถ  สาธุก  มนสิกโรถ  ภาสิสฺสามีติ ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  
ปจจฺสโฺสสุ ฯ  ภควา  เอตทโวจ  กตโม  จ  ภกิขฺเว  อริโย  อฏงฺคโิก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  
สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  

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

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

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

อพฺยาปาทสงฺกปฺโป  อวิหึสาสงฺกปฺโป ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมาสงฺกปฺโป ฯ  

[๓๖]
กตมา  จ  ภกิขฺเว  สมฺมาวาจา ฯ  ยา  โข  ภกิขฺเว  มสุาวาทา  เวรมณี  ปสณุาย  

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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วิภังคสูตร  
 อริยมรรค ๘  

[๓๓]
 สาวัตถีนิทาน.  พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดง  จกัจาํแนกอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ 
แกเธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟงอริยมรรคนั้น  จงใสใจใหดี  เราจักกลาว  
 ภิกษุพวกนั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว  พระผูมีพระภาคตรัสวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ?   คือ  
สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ.  

[๓๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาทิฏฐิเปนไฉน ?   ความรูในทุกข  ในทุกขสมุทัย  
ในทุกขนิโรธ  ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  นี้เรียกวา  สัมมาทิฏฐิ.

[๓๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาสังกัปปะเปนไฉน ?   ความดําริในการออกจากกาม  
ความดําริในอันไมพยาบาท  ความดําริในอันไมเบียดเบียน  นี้เรียกวา  สัมมาสังกัปปะ.

[๓๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาวาจาเปนไฉน ?   เจตนาเคร่ืองงดเวนจากพูดเท็จ  
พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  พูดเพอเจอ  นี้เรียกวา  สัมมาวาจา.

[๓๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมากัมมันตะเปนไฉน ?   เจตนาเคร่ืองงดเวนจาก
ปาณาติบาต  อทินนาทาน  จากอพรหมจรรย  นี้เรียกวา  สัสมากัมมันตะ. 1

[๓๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาอาชีวะเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  
ละการเลีย้งชพีท่ีผดิเสยี  สาํเรจ็ชีวติอยูดวยการเลีย้งชพีท่ีชอบ  นีเ้รียกวา  สมัมาอาชวีะ.

1.  สัมมากัมมันตะ  -ผูรวบรวม
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[๓๙]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาวายาโม ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อนุปฺปนฺนาน  ปาปกาน  

อกุสลาน  ธมฺมาน  อนุปปฺาทาย  ฉนฺท  ชเนติ  วายมต ิ วริยิ  อารภต ิ จติตฺ  ปคคฺณหฺาติ  
ปทหติ  อปุปฺนนฺาน  ปาปกาน  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานาย  ฉนทฺ  ชเนติ  วายมติ  
วริยิ  อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  อนุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมฺม  อุปฺปาทาย  
ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ  วิริย  อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ  อุปฺปนฺนาน  กุสลาน  
ธมฺมาน  ิติยา  อสมฺโมสาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ภาวนาย  ปาริปูริยา  ฉนฺท  
ชเนติ  วายมต ิ  วิริย  อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  
สมฺมาวายาโม ฯ  

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

อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  จิตฺเต  จิตฺตา-
นุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  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  ปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  
วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  อชฺฌตฺต  สมฺปสาทน  เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  
สมาธิช  ปติสุข  ทุติย  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปติยา  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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[๓๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  สมัมาวายามะเปนไฉน ?   ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยงัฉนัทะใหเกดิ  
พยายาม  ปรารถนาความเพียร  ประคองจิตไว  ตั้งจิตไว  เพื่อมิใหอกุศลธรรมอันลามก
ที่ยังไมเกิดบังเกิดขึ้น  เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลว  เพื่อใหกุศลธรรม
ทีย่งัไมเกิดบังเกิดข้ึน   พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจติไว  ตัง้จิตไว  เพือ่ความ
ตั้งมั่น  ไมฟนเฟอน  เพิ่มพูน  ไพบูลย  เจริญ  บริบูรณ  แหงกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว  
นี้เรียกวา  สัมมาวายามะ.

[๔๐]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กส็มัมาสตเิปนไฉน ?   ภกิษุในธรรมวินยัน้ี  ยอมพิจารณาเห็น
กายในกายเนอืงๆ อยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชัญญะ  มสีติ  พงึกําจัดอภิชฌาและโทมนสั
ในโลกเสีย  ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  
มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆ อยู  
มคีวามเพยีร  มสีมัปชัญญะ  มสีต ิ พงึกาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยี  ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย  นี้เรียกวา  สัมมาสติ.

[๔๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัมมาสมาธิเปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม  
สงัดจากอกุศลธรรม  บรรลุปฐมฌาน  มีวิตกวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู  
เธอบรรลุทตุยิฌาน  มคีวามผองใสแหงจติในภายใน  เปนธรรมเอกผดุขึน้  ไมมวีติก  ไมมวีจิาร  
เพราะวติกวิจารสงบไป  มปีตแิละสุขเกิดแตสมาธิอยู  เธอมอีเุบกขา  มสีติ  มสีมัปชัญญะ  
เสวยสุขดวยนามกาย  เพราะปตสิิน้ไป  บรรลตุตยิญาน 1 ทีพ่ระอริยเจาทัง้หลายสรรเสรญิวา  
ผูไดฌานนีเ้ปนผูมอีเุบกขา  มสีต ิ อยูเปนสขุ  เธอบรรลุจตตุถฌาณ ไมมีทุกข  ไมมีสุข  
เพราะละสขุ  ละทุกขและดบัโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได  มอีเุบกขาเปนเหตใุหสตบิรสิทุธิอ์ยู  
นี้เรียกวา  สัมมาสมาธิ.

จบ  สูตรที่ ๘  

1.  ตติยฌาน  -ผูรวบรวม
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[๔๒]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  เสยฺยถาป  ภกิขฺเว  สาลิสกุ  วา  ยวสกุ  วา  มจิฉฺาปณหิติ  หตฺเถน  

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

[๔๓]
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สาลิสุก  วา  ยวสุก  วา  สมฺมาปณิหิต  หตฺเถน  วา  ปาเทน  

วา  อกฺกนฺต  หตฺถ  วา  ปาท  วา  ภินฺทิสฺสติ  โลหิต  วา  อุปฺปาเทสฺสตีติ  านเมต  
วิชฺชติ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  สมฺมาปณิหิตตฺตา  ภิกฺขเว  สุกสฺส ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  
โส  วต  ภิกฺขุ  สมฺมาปณิหิตาย  ทิฏิยา  สมฺมาปณิหิตาย  มคฺคภาวนาย  อวิชฺช  
ภินฺทิสฺสติ  วิชฺช  อุปฺปาเทสฺสติ  นิพฺพาน  สจฺฉิกริสฺสตีติ  านเมต  วิชฺชติ ฯ  ต  กิสฺส  
เหตุ ฯ  สมฺมาปณิหิตตฺตา  ภิกฺขเว  ทิฏิยา ฯ  

[๔๔]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาปณิหิตาย  ทิฏิยา  สมฺมาปณิหิตาย  มคฺคภาวนาย  

อวิชฺช  ภินฺทิสฺสติ  วิชฺช  อุปฺปาเทสฺสติ  นิพฺพาน  สจฺฉิกริสฺสติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณาม ึ  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาปณิหิตาย  ทิฏิยา  สมฺมาปณิหิตาย  มคฺคภาวนาย  อวิชฺช  
ภินฺทิสฺสติ  วิชฺช  อุปฺปาเทสฺสติ  นิพฺพาน  สจฺฉิกริสฺสตีติ ฯ
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สุภสูตร
 มรรคภาวนาที่ตั้งไวผิดและตั้งไวถูก  

[๔๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนเดือยขาวสาลี  หรือเดือยขาวยวะ
ทีบ่คุคลต้ังไวผดิ  มอืหรือเทายํา่เหยยีบแลว  จกัทาํลายมือหรอืเทา  หรอืวาจกัใหหอเลอืด  
ขอนีม้ใิชฐานะทีจ่ะมไีด  ขอนัน้เพราะเหตไุร  เพราะเดอืยบคุคลตัง้ไวผดิ  ฉนัใดกด็ ี ภกิษนุัน้แล  
ฉนันัน้เหมอืนกนั  จกัทาํลายอวชิชา  จกัยงัวชิชาใหเกดิ  จกัทาํนพิพานใหแจง  ดวยความเหน็
ทีต่ัง้ไวผดิ  ดวยการเจริญมรรคท่ีตัง้ไวผดิ  ขอน้ีมใิชฐานะทีจ่ะมีได  ขอน้ันเพราะเหตไุร  
เพราะความเห็นตั้งไวผิด.

[๔๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เปรยีบเหมอืนเดอืยขาวสาล ี หรือเดอืยขาวยวะ  ทีบ่คุคลตัง้ไวถกู  
มอืหรอืเทายํา่เหยยีบแลว  จกัทาํลายมอืหรือเทา  หรือวาจกัใหหอเลอืด  ขอน้ีเปนฐานะทีม่ไีด  
ขอน้ันเพราะเหตไุร ?   เพราะเดือยบคุคลต้ังไวถกู  ฉนัใดก็ด ี ภกิษุนัน้แล  กฉ็นัน้ันเหมือนกนั  
จกัทาํลายอวชิชา  จกัยงัวชิชาใหเกดิ  จกัทาํนพิพานใหแจง  ดวยความเห็นทีต่ัง้ไวถกู  
ดวยการเจรญิมรรคทีต่ัง้ไวถกู  ขอน้ีเปนฐานะทีม่ไีด  ขอน้ันเพราะเหตุไร ?   เพราะความเห็น
ตัง้ไวถกู.

[๔๔]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษจุกัทาํลายอวชิชา  จกัยงัวชิชาใหเกดิ  จกัทาํนพิพานใหแจง  
ดวยความเหน็ท่ีตัง้ไวถกู  ดวยการเจรญิมรรคทีต่ัง้ไวถกูอยางไรเลา ?   ภกิษุในธรรมวนิยันี้  
ยอมเจรญิสัมมาทิฏฐิ  อนัอาศัยวิเวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุจักทําลายอวิชชา  จักยังวิชชาใหเกิด  จักทํานิพพานใหแจง  
ดวยความเห็นที่ตั้งไวถูก  ดวยการเจริญมรรคที่ตั้งไวถูก  อยางนี้แล.

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  ธมฺมา  ภาวติา  พหลุกีตา  นพิพฺานคมา  โหนตฺ ิ นพิพฺานปรายนา  
นิพฺพานปริโยสานาติ ฯ  อฏิเม  โข  นนฺทิย  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  นิพฺพานคมา  
โหนฺติ  นิพฺพานปรายนา  นิพฺพานปริโยสานา ฯ  กตเม  อฏ ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  
ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิเม  โข  นนฺทิย  อฏ  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  นิพฺพานคมา  
โหนฺติ  นิพฺพานปรายนา  นิพฺพานปริโยสานาติ ฯ  

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

อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  เสยฺยถาป  โภ  โคตม  นิกฺกุชฺชิต  วา  อุกฺกุชฺเชยฺย  ปฏิจฺฉนฺน  
วา  วิวเรยฺย  มูฬฺหสฺส  วา  มคฺค  อาจิกฺเขยฺย  อนฺธกาเร  วา  เตลปฺปชฺโชต  ธาเรยฺย  
จกฺขมุนฺโต  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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นันทิยสูตร  
 ธรรม ๘ ประการ  เปนเหตุใหถึงพระนิพพาน

[๔๕]
 สาวัตถีนทิาน.  คร้ังน้ันแล  นนัทิยปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถงึท่ีประทบั  ไดปราศรัยกับพระผูมพีระภาค

คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว  ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  

ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ธรรมเทาไรหนอแล  ที่บุคคลเจริญแลวกระทําใหมากแลว  เปนเหตุใหถึงนิพพาน  มีนิพพาน

เปนเบื้องหนา  มีนิพพานเปนที่สุด ?

 พระผู มีพระภาคตรัสวา  ดูกรนันทิยะ  ธรรม ๘ ประการนี้  ที่บุคคลเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  เปนเหตุใหถงึนิพพาน  มนีพิพานเปนเบือ้งหนา  มนีพิพานเปนท่ีสดุ
ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ?   คือ  สัมมาทิฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   ดูกรนันทิยะ  
ธรรม ๘ ประการนี้  ที่บุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  เปนเหตุใหถึงนิพพาน  
มีนิพพานเปนเบื้องหนา  มีนิพพานเปนที่สุด.  

[๔๖]
 เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  นันทิยปริพาชกไดกราบทูล  พระผูมีพระภาควา  ขาแตทานพระโคดม  

ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  ขาแตทานพระโคดม  ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  ขาแตทานพระโคดม  ทานพระโคดม

ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปรยิาย  เปรยีบเหมอืนบคุคลหงายของทีค่วํา่  เปดของทีป่ด  บอกทางแกคนหลงทาง  หรอืตามประทปี

ไวในทีม่ดื  ดวยหวังวาผูมจีกัษจุกัเหน็รูป  ฉะนัน้  ขาพระองคขอถงึทานพระโคดม  กบัท้ังพระธรรมและพระภกิษสุงฆวาเปนสรณะ  

ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองค  วาเปนอุบาสกถึงสรณะจนตลอดชีวิต  จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อวิชชาวรรค  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ  
  ๑. อวิชชาสูตร  ๒. อุปฑฒสูตร  
  ๓. สาริปุตตสูตร  ๔. พราหมณสูตร  
  ๕. กิมัตถิยสูตร  ๖. ภิกขุสูตรที่ ๑  
  ๗. ภิกขุสูตรที่ ๒  ๘. วิภังคสูตร  
  ๙. สุภสูตร    ๑๐. นันทิยสูตร  
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วิหารวคฺโค  ทุติโย

[๔๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อิจฺฉามห  ภิกฺขเว  อฑฺฒมาส  ปฏิสลฺลียิตุ  นมฺหิ  เกนจิ  

อุปสงฺกมิตพฺโพ  อฺตฺร  เอเกน  ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เต  
ภิกฺขู  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา ฯ  นาสฺสุธ  โกจิ  ภควนฺต  อปุสงฺกมติ  อฺตฺร  เอเกน  
ปณฺฑปาตนีหารเกน ฯ  

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

อามนเฺตส ิ เยน  สวฺาห  ภกิขฺเว  วหิาเรน  ปมาภสิมฺพทุโฺธ  วหิรามิ  ตสฺส  ปเทเสน  วหิาสึ  
โส  เอว  ปชานาม ิ  มจิฉฺาทฏิปิจจฺยาป  เวทยติ  สมฺมาทฏิปิจจฺยาป  เวทยติ  ฯเปฯ  
มิจฺฉาสมาธิปจฺจยาป  เวทยิต  สมฺมาสมาธิปจฺจยาป  เวทยิต  ฉนฺทปจฺจยาป  
เวทยิต  วิตกฺกปจฺจยาป  เวทยิต  สฺาปจฺจยาป  เวทยิต  ฉนฺโท  จ  อวูปสนฺโต  โหติ  
วติกฺกา 1  จ  อวูปสนฺตา  โหนฺติ  สฺา  จ  อวูปสนฺตา  โหติ  ตปฺปจฺจยาป  เวทยิต  
ฉนฺโท  จ  วูปสนฺโต  โหติ  วิตกฺกา 2  จ  วูปสนฺตา  โหนฺติ  สฺา  จ  วูปสนฺตา  โหติ  
ตปปฺจจฺยาป  เวทยิต  อปฺปตตฺสสฺ  ปตฺตยิา  อตฺถ ิ วายาม 3  ตสฺมปึ  าเน  อนปุปฺตฺเต  
ตปฺปจฺจยาป  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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วิหารวรรคที่ ๒  
วิหารสูตรที่ ๑  

 วาดวยปจจัยแหงเวทนา

[๔๗]
 สาวัตถีนิทาน.  พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราปรารถนาจะหลีกเรนอยูตลอดกึ่งเดือน  ใครๆ ไมพึง
เขาไปหาเรา  นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตไปใหรูปเดียว  
 ภิกษุทั้งหลายรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว  ในกึ่งเดือนนี้ไมมีใครเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  นอกจาก

ภิกษุผูนําบิณฑบาตไปถวายรูปเดียว.

[๔๘]
 ครั้งนั้น  พระผูมีพระภาคทรงออกจากที่หลีกเรนโดยลวงไปกึ่งเดือนนั้นแลว  ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรสัวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราแรกตรัสรู  ยอมอยูดวยวิหารธรรมอันใด  เราอยูแลว
โดยสวนแหงวิหารธรรมอันนั้น  เรารูชัดอยางนี้วา  เวทนายอมมี  เพราะความเห็นผิด
เปนปจจัยบาง  เพราะความเห็นชอบเปนปจจัยบาง  เพราะความดําริผิดเปนปจจัยบาง  
เพราะความดําริชอบเปนปจจัยบาง  เพราะเจรจาผิดเปนปจจัยบาง  เพราะเจรจาชอบ
เปนปจจัยบาง  เพราะการงานผิดเปนปจจัยบาง  เพราะการงานชอบเปนปจจัยบาง  
เพราะเลี้ยงชีพผิดเปนปจจัยบาง  เพราะเลี้ยงชีพชอบเปนปจจัยบาง  เพราะพยายามผิด
เปนปจจัยบาง  เพราะพยายามชอบเปนปจจัยบาง  เพราะความระลึกผิดเปนปจจัยบาง  
เพราะความระลึกชอบเปนปจจัยบาง  เพราะความต้ังใจผิดเปนปจจัยบาง  เพราะ
ความตั้งใจชอบเปนปจจัยบาง  เพราะฉันทะเปนปจจัยบาง  เพราะวิตกเปนปจจัยบาง  
เพราะสัญญาเปนปจจัยบาง  เพราะฉันทวิตกและสัญญายังไมสงบเปนปจจัยบาง  
เพราะฉันทวิตกและสัญญาสงบเปนปจจัยบาง  เพราะมีความพยายามเพื่อถึงธรรม
ที่ยังไมถึง  และเมื่อถึงฐานะนั้นแลวเปนปจจัยบาง.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๔๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อิจฺฉามห  ภิกฺขเว  เตมาส  ปฏิสลฺลียิตุ   นมฺหิ  เกนจิ  

อุปสงฺกมิตพฺโพ  อฺตฺร  เอเกน  ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เต  
ภิกฺขู  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา ฯ  นาสฺสุธ  โกจิ  ภควนฺต  อุปสงฺกมติ  อฺตฺร  เอเกน  
ปณฺฑปาตนีหารเกน ฯ  

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

อามนเฺตส ิ เยน  สฺวาห  ภิกฺขเว  วิหาเรน  ปมาภิสมฺพุทฺโธ  วิหรามิ  ตสฺส  ปเทเสน  
วิหาสึ  โส  เอว  ปชานามิ  มิจฺฉาทิฏิปจฺจยาป  เวทยิต  มิจฺฉาทิฏิวูปสมปจฺจยาป  
เวทยิต  สมฺมาทิฏิปจฺจยาป  เวทยิต  สมฺมาทิฏิวูปสมปจฺจยาป  เวทยิต  ฯเปฯ  
มิจฺฉาสมาธิปจฺจยาป  เวทยิต  มิจฺฉาสมาธิวูปสมปจฺจยาป  เวทยิต  สมฺมาสมาธิ-
ปจฺจยาป  เวทยิต  สมฺมาสมาธิวูปสมปจฺจยาป  เวทยิต  ฉนฺทปจฺจยาป  เวทยิต  
ฉนทฺวปูสมปจจฺยาป  เวทยิต  วติกกฺปจจฺยาป  เวทยิต  วติกกฺวปูสมปจฺจยาป  เวทยิต  
สฺาปจฺจยาป  เวทยิต  สฺาวูปสมปจฺจยาป  เวทยิต  ฉนฺโท  จ  อวูปสนฺโต  โหติ  
วิตกฺกา  จ  อวูปสนฺตา  โหนฺติ  สฺา  จ  อวูปสนฺตา  โหติ  ตปฺปจฺจยาป  เวทยิต  
ฉนฺโท  จ  วูปสนฺโต  โหติ  วิตกฺกา  จ  วูปสนฺตา  โหนฺติ  สฺา  จ  วูปสนฺตา  โหติ  
ตปฺปจฺจยาป  เวทยิต  อปปฺตตฺสสฺ  ปตตฺยิา  อตถฺ ิ วายาม  ตสมฺปึ  าเน  อนปุปฺตเฺต  
ตปฺปจจฺยาป  เวทยิตนตฺ ิ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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วิหารสูตรที่ ๒  
 วาดวยปจจัยแหงเวทนา  

[๔๙]
 สาวัตถีนิทาน.  พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา 

 เราปรารถนาจะหลีกเรนอยูตลอด ๓ เดือน  ใครๆ ไมพึงเขาไปหาเรา  นอกจาก
ภิกษุผูนําบิณฑบาตไปใหรูปเดียว  

 ภกิษุทัง้หลายรบัพระดํารัสของพระผูมพีระภาคแลวใน ๓ เดือนนี ้ ไมมใีครเขาไปเฝาพระผูมพีระภาค  นอกจากภกิษุ

ผูนําบิณฑบาตไปถวายรูปเดียว.

[๕๐]
 คร้ังนัน้  พระผูมพีระภาคทรงออกจากท่ีหลกีเรนโดยลวงไป ๓ เดอืนนัน้แลว  ตรสัเรยีกภกิษทุัง้หลายมาแลวตรสัวา  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราแรกตรัสรู  ยอมอยูดวยวิหารธรรมอันใด  เราอยูแลว
โดยสวนแหงวิหารธรรมอันนั้น  เรารูชัดอยางนี้วา  เวทนายอมมี  เพราะความเห็นผิด
เปนปจจัยบาง  เพราะความเห็นผิดสงบเปนปจจัยบาง  เพราะความเห็นชอบเปนปจจัย
บาง  เพราะความเห็นสงบชอบ 1 เปนปจจัยบาง  ฯลฯ  เพราะความตั้งใจผิดเปนปจจัย
บาง  เพราะความตั้งใจผิดสงบเปนปจจัยบาง  เพราะความตั้งใจชอบเปนปจจัยบาง  
เพราะความตั้งใจชอบสงบเปนปจจัยบาง  เพราะฉันทะเปนปจจัยบาง  เพราะฉันทะสงบ
เปนปจจัยบาง  เพราะวิตกเปนปจจัยบาง  เพราะวิตกสงบเปนปจจัยบาง  เพราะสัญญา
เปนปจจัยบาง  เพราะสัญญาสงบเปนปจจัยบาง  เพราะฉันทวิตกและสัญญายังไมสงบ
เปนปจจัยบาง  เพราะฉันทวิตกและสัญญาสงบเปนปจจัยบาง  เพราะมีความพยายาม
เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง  และเมื่อถึงฐานะนั้นแลวเปนปจจัยบาง.

จบ  สูตรที่ ๒  

เสขสูตร
 องคคุณ ๘ ของพระเสขะ  

[๕๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งน้ันแล  ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ฯลฯ  คร้ันแลวไดทูลถาม

พระผูมพีระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ทีเ่รียกวา  พระเสขะๆ ดงัน้ี  ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ?  จงึจะช่ือวาเปนพระเสขะ  

พระผูมีพระภาคตรัสวา  

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

[๕๒]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อฏิเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อนุปฺปนฺนา  

อุปฺปชฺชนฺติ  นาฺตฺร  ตถาคตสฺส  ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ  กตเม  
อฏ ฯ  เสยยฺถที ฯ  สมมฺาทิฏ ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธ ิฯ  อเิม  โข  ภกิขฺเว  อฏ  ธมมฺา  
ภาวิตา  พหุลีกตา  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ  นาฺตฺร  ตถาคตสฺส  ปาตุภาวา  
อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ ฯ  

[๕๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อฏิเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อนุปฺปนฺนา  

อุปฺปชฺชนฺติ  นาฺตฺร  สุคตวินยา ฯ  กตเม  อฏ ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  
สมมฺาสมาธ ิฯ  อเิม  โข  ภกิขฺเว  อฏ  ธมมฺา  ภาวติา  พหลุกีตา  อนปุปฺนฺนา  อปุปฺชชฺนตฺิ  
นาฺตฺร  สุคตวินยาติ ฯ  
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 ดุกร 1 ภิกษุ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ประกอบดวยสัมมาทิฏฐิอันเปนของพระเสขะ  
ฯลฯ  ประกอบดวยสัมมาสมาธิอันเปนของพระเสขะ   ดูกรภิกษุ  ดวยเหตุเพียงเทานี้แล  
จึงจะชื่อวาเปนพระเสขะ.

จบ  สูตรที่ ๓  

อุปปาทสูตรที่ ๑  
 ธรรม ๘ ประการ  ยอมมีเพราะการปรากฏแหงพระตถาคต  

[๕๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๘ ประการนี้  อันบุคคลเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ที่ยังไมเกิดยอมเกิดข้ึน  ไมเกิดข้ึนนอกจากความปรากฏแหง
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ?   คือ  สัมมาทิฏฐิ  
ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๘ ประการนี้แล  อันบุคคลเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ที่ยังไมเกิดยอมเกิดข้ึน  ไมเกิดข้ึนนอกจากความปรากฏแหง
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.

จบ  สูตรที่ ๔   

อุปปาทสูตรที่ ๒  
 ธรรม ๘ ประการ  ยอมมีเพราะพระวินัยของพระสุคต    

[๕๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๘ ประการนี้  อันบุคคลเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น  ไมเกิดขึ้นนอกจากวินัยของพระสุคต  
ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ?   คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ธรรม ๘ ประการนี้แล  อนับุคคลเจริญแลว  กระทาํใหมากแลว  ทีย่งัไมเกิดยอมเกดิข้ึน  
ไมเกดิขึน้นอกจากวินัยของพระสุคต.

จบ  สูตรที่ ๕  

1.  ดูกร  -ผูรวบรวม
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[๕๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อฏิเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  ปริสุทฺธา  ปริโยทาตา  อนงฺคณา  

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

[๕๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อฏิเม  ภิกฺขเว  ธมฺมา  ปริสุทฺธา  ปริโยทาตา  อนงฺคณา  

วิคตูปกฺกิเลสา  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ  นาฺตฺร  สุคตวินยา ฯ  กตเม  อฏ ฯ  
เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  อฏ  ธมฺมา  
ปริสุทฺธา  ปริโยทาตา  อนงฺคณา  วิคตูปกฺกิเลสา  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ  นาฺตฺร  
สุคตวินยาติ ฯ  
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ปริสุทธิสูตรที่ ๑  
 ธรรม ๘ ประการ  ยอมเกิดเพราะความปรากฏแหงพระตถาคต  

[๕๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๘ ประการน้ี  บริสุทธิ์ผุดผอง  ไมมีกิเลส
เครื่องยั่วยวน  ปราศจากอุปกิเลส  ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น  ไมเกิดขึ้นนอกจาก
ความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ?  
คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๘ ประการน้ีแล  
บริสุทธิ์ผุดผอง  ไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน  ปราศจากอุปกิเลส  ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น  
ไมเกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.

จบ  สูตรที่ ๖  

ปริสุทธิสูตรที่ ๒  
 ธรรม ๘ ประการ  ยอมบริสุทธิ์เพราะวินัยของพระสุคต  

[๕๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๘ ประการนี้  บริสุทธิ์ผุดผอง  ไมมีกิเลส
เคร่ืองย่ัวยวน  ปราศจากอุปกิเลส  ทีย่งัไมเกิดยอมเกิดข้ึน  ไมเกิดข้ึนนอกจากวนิยัของ
พระสุคต   ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ?   คอื  สมัมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สมัมาสมาธ ิ  ดกูรภิกษุทัง้หลาย  
ธรรม ๘ ประการนี้แล  บริสุทธิ์ผุดผอง  ไมมีกิเลสเครื่องย่ัวยวน  ปราศจากอุปกิเลส  
ที่ยังไมเกิดยอมเกิดขึ้น  ไมเกิดขึ้นนอกจากวินัยของพระสุคต.

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  วุฏิโต  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 ี ปรปิจุฉฺา  เอว  ห ิ ตวฺ  อาวโุส  ภททฺ  ปจุฉฺส ิ อพรฺหมฺจรยิ  อพรฺหมฺจรยินฺติ  
อาวุโส  อานนฺท  วุจฺจติ  กตม  นุ  โข  อาวุโส  อพฺรหฺมจริยนฺติ ฯ  เอวมาวุโสติ ฯ  
อยเมว  โข  อาวุโส  อฏงฺคโิก  มจิฉฺามคฺโค  อพรฺหฺมจรยิ ฯ  เสยฺยถีท ฯ  มจิฉฺาทฏิิ  
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  อฏงฺคิโก  มคฺโค  พฺรหฺมจริย ฯ  เสยฺยถีท ฯ  
สมฺมาทิฏิ  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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กุกกุฏารามสูตรที่ ๑  
 มิจฉามรรค  วาดวยอพรหมจรรย      

[๕๖]
 ขาพเจาไดสดับแลวอยางนี้ :-

 สมยัหนึง่  ทานพระอานนทและทานพระภทัทะอยู ณ กกุกฏุาราม  ใกลนครปาฏลบีตุร   คร้ังนัน้  ทานพระภัททะ

ออกจากท่ีเรนในเวลาเยน็  เขาไปหาทานพระอานนท  ไดปราศรยักับทานพระอานนท  คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลกึถงึกนัแลว  

จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว  ไดถามทานพระอานนทวา  ทานอานนท  ที่เรียกวา  อพรหมจรรยๆ ดังนี้  

อพรหมจรรยเปนไฉนหนอ ?  ทานพระอานนทตอบวา  ดีละๆ ทานภัททะ  ทานชางคิด  ชางหลักแหลม  ชางไตถาม  

กท็านถามอยางนีห้รอืวา  ทานอานนท  ทีเ่รียกวา  อพรหมจรรยๆ  ดงันี ้ อพรหมจรรยนีเ้ปนไฉนหนอ ?  

 ภ.  อยางนั้น  ทานผูมีอายุ  

 อา.  มิจฉามรรคอันประกอบดวยองค ๘  คือ  มิจฉาทิฏฐิ  ฯลฯ  มิจฉาสมาธิ  
นี้แลเปนอพรหมจรรย.

จบ  สูตรที่ ๘  

กุกกุฏารามสูตรที่ ๒  
 วาดวยพรหมจรรย  

[๕๗]
 ปาฏลิปตุตนทิาน.  ภ.  ทานอานนท  ทีเ่รยีกวาพรหมจรรยๆ  ดงันี ้ พรหมจรรยเปนไฉนหนอ ?  ทีส่ดุของพรหมจรรย

เปนไฉน ?  

 อา.  ดีละๆ ทานภัททะ  ทานชางคิด  ชางหลักแหลม  ชางไตถาม  ก็ทานถามอยางน้ีหรือวา  ทานอานนท  

ที่เรียกวา  พรหมจรรยๆ ดังนี้  พรหมจรรยเปนไฉนหนอ ?  ที่สุดของพรหมจรรยเปนไฉน ?

 ภ.  อยางนั้น  ทานผูมีอายุ.

 อา.  อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  
นี้แลเปนพรหมจรรย   ความสิ้นราคะ  โทสะ  โมหะ  นี้เปนที่สุดของพรหมจรรย. 1

จบ  สูตรที่ ๙    

1.  ดูเพิ่มเติมไดที่ขอ  [๓๐]  ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
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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  อฏงฺคิโก  
มคฺโค  พฺรหฺมจริย ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  โย  โข  อาวุโส  
อิมินา  อริเยน  อฏงฺคิเกน  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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กุกกุฏารามสูตรที่ ๓  
 วาดวยพรหมจรรยและพรหมจารี    

[๕๘]
 ปาฏลิปตุตนิทาน.  ภ.  ทานอานนท  ทีเ่รียกวา  พรหมจรรยๆ  ดงัน้ี  พรหมจรรยเปนไฉนหนอ ?   พรหมจารีเปนไฉน ?  

ที่สุดของพรหมจรรยเปนไฉน ? 

 อา.  ดีละๆ ทานภัททะ  ทานชางคิด  ชางหลักแหลม  ชางไตถาม  ก็ทานถามอยางน้ีหรือวา  ทานอานนท  

ที่เรียกวา  พรหมจรรยๆ ดังนี้  พรหมจรรยเปนไฉนหนอ ?   พรหมจารีเปนไฉน ?   ที่สุดของพรหมจรรยเปนไฉน ?  

 ภ.  อยางนั้น  ทานผูมีอายุ

 อา.  อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  คอื  สมัมาทฏิฐ ิ ฯลฯ  สมัมาสมาธิ  นีแ้ล  
เปนพรหมจรรย  บุคคลผูประกอบดวยอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้เรียกวา
เปนพรหมจารี  ความสิ้นราคะ  โทสะ  โมหะ  นี้เปนที่สุดของพรหมจรรย.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  วิหารวรรคท่ี 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  มิจฺฉาทิฏิ  ฯเปฯ  มิจฺฉาสมาธิ ฯ  

อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  มิจฺฉตฺต ฯ  
[๖๑]

กตมฺจ  ภิกฺขเว  สมฺมตฺต ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ 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  เสยฺยถีท ฯ  มจิฉฺาทฏิ ิ ฯเปฯ  มจิฉฺาสมาธ ิฯ  
อิเม  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  อกุสลา  ธมฺมา ฯ  
[๖๔]

กตเม  จ  ภิกฺขเว  กุสลา  ธมฺมา ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  
อิเม  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  กุสลา  ธมฺมาติ ฯ  
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มิจฉัตตวรรคที่ ๓  
มิจฉัตตสูตร  

 ความเห็นผิด-ความเห็นถูก  

[๕๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เราจะแสดงมจิฉตัตะ (ความผิด)  และสมัมตัตะ  
(ความถูก) แกเธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๖๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็มิจฉัตตะเปนไฉน ?   ความเห็นผิด  ฯลฯ  ความตั้งใจผิด  
นี้เรียกวา  มิจฉัตตะ.
[๖๑]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กส็มัมตัตะเปนไฉน ?   ความเหน็ชอบ  ฯลฯ  ความต้ังใจชอบ  
นี้เรียกวา  สัมมัตตะ.

จบ  สูตรที่ ๑  

อกุศลธรรมสูตร  
 อกุศลธรรม-กุศลธรรม    

[๖๒]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เราจกัแสดงอกุศลธรรมและกศุลธรรมแกเธอท้ังหลาย  
เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง  จงฟงเรื่องนั้น.
[๖๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็กศุลธรรมเปนไฉน ?   ความเห็นผดิ  ฯลฯ  ความต้ังใจผดิ  
นี้เรียกวา  อกุศลธรรม.
[๖๔]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กก็ศุลธรรมเปนไฉน ?   ความเหน็ชอบ  ฯลฯ  ความตัง้ใจชอบ  
นี้เรียกวา  กุศลธรรม.

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

สุณาถ ฯ  

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

อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  มิจฺฉาปฏิปทา ฯ  

[๖๗]
กตมา  จ  ภกิขฺเว  สมมฺาปฏปิทา ฯ  เสยยฺถที ฯ  สมมฺาทฏิ ิ 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  
มิจฺฉาทิฏิ  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  
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ปฏิปทาสูตรที่ ๑  
 มิจฉาปฏิปทา-สัมมาปฏิปทา  

[๖๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงมิจฉาปฏิปทาและสัมมาปฏิปทา
แกเธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง  จงฟงเรื่องนั้น.

[๖๖]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กม็จิฉาปฏิปทาเปนไฉน ?  ความเหน็ผดิ  ฯลฯ  ความต้ังใจผิด  
นี้เรียกวา  มิจฉาปฏิปทา.

[๖๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กส็มัมาปฏปิทาเปนไฉน ?  ความเหน็ชอบ  ฯลฯ  ความต้ังใจชอบ  
นี้เรียกวา  สัมมาปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๓  

ปฏิปทาสูตรที่ ๒  
 วาดวยญายธรรม    

[๖๘]
 สาวตัถีนทิาน.  ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เราไมสรรเสริญ  มจิฉาปฏปิทาของคฤหสัถหรอืบรรพชิต  
คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแลว  ยอมไมฟง 1 ญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จ  
เพราะความปฏิบัติผิดเปนตัวเหตุ   ก็มิจฉาปฏิปทาเปนไฉน ?   ความเห็นผิด  ฯลฯ  
ความตัง้ใจผดิ  นีเ้รยีกวา  มจิฉาปฏปิทา   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เราไมสรรเสรญิมจิฉาปฏปิทา
ของคฤหัสตหรือบรรพชิต  คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแลว  ยอมไมยังญายธรรม
อันเปนกุศลใหสําเร็จ  เพราะความปฏิบัติผิดเปนตัวเหตุ.

1.  ยอมไมยัง  -ผูรวบรวม
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[๖๙]
คิหิโน  วาห  ภิกฺขเว  ปพฺพชิตสฺส  วา  สมฺมาปฏิปท  วณฺเณมิ ฯ  คิหี  วา  

ภิกฺขเว  ปพฺพชิโต  วา  สมฺมาปฏิปนฺโน  สมฺมาปฏิปตฺตาธิกรณเหตุ  อาราธโก  โหติ  
าย  ธมฺม  กุสล ฯ  กตมา  จ  ภิกฺขเว  สมฺมาปฏิปทา ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  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  มิจฺฉาทิฏิโก  โหติ  

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

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

สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาโจ  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  สมฺมาวายาโม  สมฺมาสติ  
สมฺมาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สปฺปุริโสติ ฯ  
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[๖๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราสรรเสริญ  สัมมาปฏิปทาของคฤหัสถหรือบรรพชิต  
คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแลว  ยอมยังญายธรรมอันเปนกุศลใหสําเร็จ  เพราะ
ความปฏิบัติชอบเปนตัวเหตุ   ก็สัมมาปฏิปทาเปนไฉน ?   ความเห็นชอบ  ฯลฯ  
ความตัง้ใจชอบ  นีเ้รยีกวา  สมัมาปฏปิทา   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เราสรรเสรญิสมัมาปฏปิทา
ของคฤหัสถหรือบรรพชิต  คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแลว  ยอมยังญายธรรม
อันเปนกุศลใหสําเร็จ  เพราะความปฏิบัติชอบเปนตัวเหตุ.

จบ  สูตรที่ ๔  

อสัปปุริสสูตรที่ ๑  
 วาดวยอสัตบุรุษ-สัตบุรุษ  

[๗๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงอสัตบุรุษและสัตบุรุษแกเธอทั้งหลาย  
เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง  จงฟงเรื่องนั้น.

[๗๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อสัตบุรุษเปนไฉน ?   บุคคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูมี
ความเห็นผิด  ดําริผิด  เจรจาผิด  ทําการงานผิด  เลี้ยงชีพผิด  พยายามผิด  ระลึกผิด  
ตั้งใจผิด  บุคคลนี้เรียกวา  อสัตบุรุษ.

[๗๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัตบุรุษเปนไฉน ?   บุคคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูมี
ความเห็นชอบ  ดําริชอบ  เจรจาชอบ  ทําการงานชอบ  เลี้ยงชีพชอบ  พยายามชอบ  
ระลึกชอบ  ตั้งใจชอบ  บุคคลนี้เรียกวา  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  สณุาถ ฯ  

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

มิจฺฉาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อสปฺปุริโส ฯ  

[๗๕]
กตโม  จ  ภกิขฺเว  อสปฺปรุเิสน  อสปฺปสุตโร ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  เอกจฺโจ  มจิฉฺาทฏิโิก  

โหติ  ฯเปฯ  มจิฉฺาสมาธิ  มจิฉฺาาณ ี มจิฉฺาวมิตุตฺ ิฯ  อย  วจุจฺต ิ ภกิขฺเว  อสปฺปรุเิสน  
อสปฺปุริสตโร ฯ  

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

สมฺมาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สปฺปุริโส ฯ  

[๗๗]
กตโม  จ  ภกิขฺเว  สปฺปรุเิสน  สปฺปรุสิตโร ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  เอกจฺโจ  สมฺมาทฏิโิก  

โหติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  สมฺมาาณี  สมฺมาวิมุตฺติ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สปฺปุริเสน  
สปฺปุริสตโรติ ฯ  
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อสัปปุริสสูตรที่ ๒  
 วาดวยอสัตบุรุษและสัตบุรุษที่ยิ่งกวา  

[๗๓]
 สาวัตถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เราจกัแสดงอสตับรุษุและอสตับรุษุทีย่ิง่กวาอสัตบรุษุ  
แกเธอทัง้หลาย  จกัแสดงสัตบรุษุและสัตบรุษุผูยิง่กวาสตับรุษุ  แกเธอทัง้หลาย  เธอท้ังหลาย
จงฟงเรื่องนั้น.

[๗๔]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กอ็สตับรุษุเปนไฉน ?   บคุคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูมคีวามเห็นผดิ  
ฯลฯ  ตัง้ใจผดิ  บคุคลนีเ้รยีกวา  อสัตบรุษุ.

[๗๕]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็สตับุรษุผูยิง่กวาอสตับุรษุเปนไฉน ?   บคุคลบางคนในโลกน้ี  
เปนผูมีความเห็นผิด  ฯลฯ  ตั้งใจผิด  รูผิด  พนผิด  บุคคลน้ีเรียกวา  อสัตบุรุษ
ผูยิ่งกวาอสัตบุรุษ.

[๗๖]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กส็ตับุรษุเปนไฉน ?   บคุคลบางคนในโลกน้ี  เปนผูมคีวามเหน็ชอบ  
ฯลฯ  ตัง้ใจชอบ  บคุคลนีเ้รยีกวา  สตับรุษุ.

[๗๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ก็สัตบุรุษผูยิ่งกวาสัตบุรุษเปนไฉน ?   บุคคลบางคนในโลกนี้  
เปนผูมคีวามเหน็ชอบ  ฯลฯ  ตัง้ใจชอบ  รูชอบ  พนชอบ  บคุคลนีเ้รียกวา  สตับรุษุ
ผูยิง่กวาสตับรุษุ.

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๗๘]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  เสยยฺถาป  ภกิขฺเว  กมุโฺภ  อนาธาโร  สปุปฺวตฺตโิย  โหต ิ สาธาโร  

ทุปฺปวตฺติโย  โหติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  จิตฺต  อนาธาร  สุปฺปวตฺติย  โหติ  สาธาร  
ทุปฺปวตฺติย  โหติ ฯ  
[๗๙]

โก  จ  ภกิขฺเว  จติตฺสสฺ  อาธาโร ฯ  อยเมวาริโย  อฏงคฺโิก  มคโฺค ฯ  เสยฺยถที ฯ  
สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  อย  จิตฺตสฺส  อาธาโร ฯ  
[๘๐]

เสยยฺถาป  ภกิขฺเว  กมุโฺภ  อนาธาโร  สปุปฺวตตฺโิย  โหติ  สาธาโร  ทปุปฺวตฺตโิย  
โหติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  จิตฺต  อนาธาร  สุปฺปวตฺติย  โหติ  สาธาร  ทุปฺปวตฺติย  
โหตีติ ฯ  

[๘๑]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  อรยิ  โว  ภกิขฺเว  สมฺมาสมาธ ึ เทเสสฺสามิ  สอุปนสิ  สปริกขฺาร  

ต  สุณาถ ฯ  
[๘๒]

กตโม  จ  ภิกฺขเว  อริโย  สมฺมาสมาธิ  สอุปนิโส  สปริกฺขาโร ฯ  เสยฺยถีท ฯ  
สมฺมาทิฏ ิ1  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  
[๘๓]

ยา  โข  ภิกฺขเว  อิเมหิ  สตฺตหงฺเคหิ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคตา  สปริกฺขตา 2  อย  
วุจฺจติ  ภิกฺขเว  อริโย  สมฺมาสมาธิ  สอุปนิโส  อิติป  สปริกฺขาโร  อิติปติ ฯ  

1.  ม. สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสติ ฯ  
2.  โป. ปริกฺขรตา ฯ  ม. สปริกฺขารตา ฯ  ยุ. สปริกฺขารา ฯ  
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กุมภสูตร  
 ธรรมเครื่องรองรับจิต    

[๗๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนหมอที่ไมมีเครื่องรองรับ  ยอม
กล้ิงไปไดงาย  ที่มีเครื่องรองรับ  ยอมกลิ้งไปไดยาก  ฉันใด  จิตก็ฉันน้ันเหมือนกัน  
ไมมเีครือ่งรองรบั  ยอมกลิง้ไปไดงาย  ทีม่เีครือ่งรองรับ  ยอมกลิง้ไปไดยาก.
[๗๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเปนเครือ่งรองรบัจิต  อรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘ 
นีแ้ล  คอื  สมัมาทิฏฐ ิ ฯลฯ  สมัมาสมาธิ  นีเ้ปนเคร่ืองรองรับจติ.
[๘๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนหมอที่ไมมีเคร่ืองรองรับ  ยอมกล้ิงไปไดงาย  
ทีม่เีครือ่งรองรบั  ยอมกลิง้ไปไดยาก  ฉนัใด  จติกฉ็นัน้ันเหมือนกนั  ไมมเีครือ่งรองรบั  
ยอมกลิง้ไปไดงาย  ทีม่เีครือ่งรองรบั  ยอมกลิง้ไปไดยาก.

จบ  สูตรที่ ๗  

สมาธิสูตร
 วาดวยสัมมาสมาธิอันประเสริฐ    

[๘๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เราจักแสดงสมัมาสมาธิอนัประเสริฐ  พรอมทัง้เหตุ  
พรอมทัง้เครือ่งประกอบแกเธอทัง้หลาย  เธอท้ังหลายจงฟงเรือ่งน้ัน.
[๘๒]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กส็มัมาสมาธิอนัประเสริฐ  พรอมทัง้เหตุ  พรอมทัง้เคร่ืองประกอบ
เปนไฉน ?   คอืความเหน็ชอบ  ฯลฯ  ความต้ังใจชอบ.
[๘๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ความทีจ่ติมอีารมณเปนอนัเดยีว  ความท่ีจติมเีครือ่งประกอบ
ดวยองค ๗ ประการเหลานี้นั้น  เรียกวาสัมมาสมาธิอันประเสริฐ  พรอมทั้งเหตุบาง  
พรอมทัง้เครือ่งประกอบบาง.

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  อฏงฺคิโก  มคฺโค  

ภาเวตพฺโพ ฯ  กตโม  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธิ ฯ  อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน 1  เวทนาน  ปริฺาย  อริโย  อฏงฺคิโก  
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  อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปสฺหิตา  รชนิยา ฯ  โสต-
วิเฺยยฺา  สทฺทา ฯ  ฆานวิเฺยยฺา  คนฺธา ฯ  ชิวหฺาวิเฺยฺยา  รสา ฯ  กายวิเฺยฺยา  
โผฏพพฺา  อฏิา  กนตฺา  มนาปา  ปยรปูา  กามปูสฺหติา  รชนยิา ฯ  อเิม  โข  อตุตฺยิ  
ปฺจ  กามคุณา  วุตฺตา  มยา ฯ  

1.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
2.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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เวทนาสูตร  
 เจริญอริยมรรคเพื่อกําหนดรูเวทนา    

[๘๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เวทนา ๓ ประการนี้   ๓ ประการเปนไฉน ?  
คอื  สขุเวทนา ๑  ทกุขเวทนา ๑  อทุกขมสขุเวทนา ๑   เวทนา ๓  ประการน้ีแล.

[๘๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  บุคคลพึงเจริญ  
เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓ ประการนี้่   อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ?   คือ  
ความเหน็ชอบ  ฯลฯ  ความต้ังใจชอบ  อริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  บคุคลพงึเจรญิ  
เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๙  

อุตติยสูตร  
 เจริญอริยมรรคเพื่อละกามคุณ ๕ 

[๘๖]
 สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น  ทานพระอุตติยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ฯลฯ  ครั้นแลวไดทูลถาม

พระผูมพีระภาควา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ขอประทานพระวโรกาส  ขาพระองคหลกีออกเรนอยูในทีล่บั  ไดเกดิความปรวิติกแหงใจ

อยางนี้วา  กามคุณ ๕ พระผูมีพระภาคตรัสไวแลว   กามคุณ ๕ ที่พระผูมีพระภาคทรงตรัสไวแลวเปนไฉนหนอ ?  

[๘๗]
 พระผูมพีระภาคตรสัวา  ดลีะๆ อตุตยิะ  กามคณุ ๕ เหลานี ้ เรากลาวไวแลว   กามคณุ ๕  
เปนไฉน ?   คอื  รปูท่ีจะพงึรูแจงไดดวยจกัษุ  นาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปนท่ีนารัก  
ยัว่ยวน  ชวนใหกาํหนดั  เสียงทีพ่งึรูแจงดวยห.ู..  กลิน่ทีพ่งึรูแจงดวยจมูก...  รสทีพ่งึรูแจง
ดวยลิ้น...  โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย  นาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปนที่นารัก  
ยั่วยวน  ชวนใหกําหนัด   ดูกรอุตติยะ  กามคุณ ๕ เหลานี้แล  เรากลาวไวแลว.
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[๘๘]
อิเมส  โข  อุตฺติย  ปฺจนฺน  กามคุณาน  ปหานาย  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  

ภาเวตพฺโพ ฯ  กตโม  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธิ ฯ  อเิมส  โข  อตุตฺยิ  ปฺจนนฺ  กามคุณาน  ปหานาย  [1]  อริโย  อฏงคฺโิก  
มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

มิจฺฉตฺตวคฺโค  ตติโย ฯ

ตสฺสุทฺทาน
  มิจฺฉตฺต  อกุสล  ธมฺม 2    ทุเว  ปฏิปทาป  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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[๘๘]
 ดูกรอุตตยิะ  อรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘  บคุคลพงึเจรญิ  เพือ่ละกามคณุ ๕ 
เหลานี้แล  อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ?   คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  
ความตัง้ใจชอบ  อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  บคุคลพงึเจรญิ  เพือ่ละกามคณุ ๕ 
เหลานี้แล.

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  



52 

ปฏิปตฺติวคฺโค  จตุตฺโถ

[๘๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  มิจฺฉาปฏิปตฺติฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทเสสฺสามิ  สมฺมาปฏิปตฺติฺจ  

ต  สุณาถ ฯ  
[๙๐]

กตมา  จ  ภกิขฺเว  มจิฉฺาปฏปิตฺต ิฯ  เสยยฺถที ฯ  มจิฉฺาทฏิ ิ ฯเปฯ  มจิฉฺาสมาธ ิฯ  
อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  มิจฺฉาปฏิปตฺติ ฯ  
[๙๑]

กตมา  จ  ภกิขฺเว  สมมฺาปฏปิตฺต ิฯ  เสยยฺถที ฯ  สมมฺาทฏิ ิ ฯเปฯ  สมมฺาสมาธ ิ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  มิจฺฉาทิฏิโก  โหติ  
ฯเปฯ  มิจฺฉาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว 1  มิจฺฉาปฏิปนฺโน ฯ  
[๙๔]

กตโม  จ  ภกิขฺเว  สมมฺาปฏปินฺโน ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  เอกจโฺจ  สมมฺาทฏิโิก  โหติ  
ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สมฺมาปฏิปนฺโนติ ฯ  
1.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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ปฏิปตติวรรคที่ ๔  
ปฏิปตติสูตร  

 วาดวยมิจฉาปฏิบัติ-สัมมาปฏิบัติ

[๘๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงมิจฉาปฏิบัติ  และสัมมาปฏิบัติแก
เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๙๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กม็จิฉาปฏิบตัเิปนไฉน ?  คอื  ความเหน็ผดิ  ฯลฯ  ความตัง้ใจผิด  
นี้เรียกวา  มิจฉาปฏิบัติ.
[๙๑]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กส็มัมาปฏบิตัเิปนไฉน ?  คอื  ความเหน็ชอบ  ฯลฯ  ความต้ังใจชอบ  
นี้แลเรียกวา  สัมมาปฏิบัติ.

จบ  สูตรที่ ๑  

ปฏิปนนสูตร  
 วาดวยบุคคลผูปฏิบัติผิด-ปฏิบัติชอบ    

[๙๒]
 สาวัตถีนทิาน.  ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เราจักแสดงบุคคลผูปฏิบตัผิดิ  และบุคคลผูปฏิบตัชิอบ
แกเธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.
[๙๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลผูปฏิบัติผิดเปนไฉน ?   บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูมีความเห็นผิด  ฯลฯ  มีความตั้งใจผิด  บุคคลนี้เรียกวา  ผูปฏิบัติผิด.
[๙๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลผูปฏิบัติชอบเปนไฉน ?   บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูมีความเห็นชอบ  ฯลฯ  มีความตั้งใจชอบ  บุคคลนี้เรียกวา  ผูปฏิบัติชอบ.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๙๕]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  เยส  เกสฺจ ิ ภกิขฺเว  อริโย  อฏงฺคโิก  มคฺโค  วริทโฺธ  วริทโฺธ  

เตส  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ  เยส  เกสฺจิ  ภิกฺขเว  อริโย  
อฏงฺคโิก  มคฺโค  อารทโฺธ  อารทฺโธ  เตส  อริโย  อฏงฺคโิก  มคฺโค  สมฺมาทุกขฺกฺขยคามี ฯ  

[๙๖]
กตโม  จ  ภิกฺขเว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  

สมมฺาสมาธ ิฯ  เยส  เกสจฺ ิ [1]  อรโิย  อฏงฺคโิก  มคโฺค  วริทโฺธ  วริทโฺธ  เตส  อรโิย  
อฏงฺคิโก  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ  เยส  เกสฺจิ  ภิกฺขเว  อริโย  อฏงฺคิโก  
มคฺโค  อารทฺโธ  อารทฺโธ  เตส  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ  

[๙๗]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  อฏเิม  ภกิขฺเว  ธมมฺา  ภาวติา  พหลุกีตา  อปารา  ปาร  คมนาย  

สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม  อฏ ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิเม  โข  
[2]  อฏ  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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วิรัทธสูตร  
 ผลของผูพลาดและผูปรารภอริยมรรค    

[๙๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อันบุคคล
เหลาใดเหลาหนึ่งพลาดแลว  อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ แหงบุคคลเหลานั้น  
ยอมไมใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ  อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อันบุคคล
เหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว  อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ แหงบุคคลเหลานั้น  
ยอมใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.

[๙๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ?   คือ  
ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อันบุคคล
เหลาใดเหลาหนึ่งพลาดแลว  อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ แหงบุคคลเหลานั้น  
ยอมไมใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ  อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อันบุคคล
เหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว  อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ แหงบุคคลเหลานั้น  
ยอมใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.

จบ  สูตรที่ ๓  

ปารสูตร
 ธรรมเปนเครื่องใหถึงฝง  (นิพพาน)

[๙๗]
 สาวัตถีนทิาน.  ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ธรรม ๘ ประการน้ี  ทีบ่คุคลเจริญแลว  กระทาํใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพื่อถึงฝง (นิพพาน)  จากที่มิใชฝง (วัฏฏะ)   ธรรม ๘ ประการเปนไฉน ?  
คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  ธรรม ๘ ประการนี้แล  ที่บุคคลเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากที่มิใชฝง.
 พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา  ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
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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  วเิวเก  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  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  

สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สามฺ ฯ  

[๑๐๑]
กตมาน ิ จ  ภกิขฺเว  สามฺผลานิ ฯ  โสตาปตฺตผิล  สกทาคามิผล  อนาคามิผล  

อรหตฺตผล ฯ  อิมานิ  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  สามฺผลานิ ฯ  

1.  ม. โข ฯ  
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[๙๘]
  ในพวกมนุษย  ชนที่ไปถึงฝงมีจํานวนนอย  
  แตหมูสัตวนอกนี้  ยอมวิ่งไปตามฝงนั่นเอง  
  สวนชนเหลาใดประพฤติตามในธรรมที่พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว  
  ชนเหลานั้นขามบวงมฤตยูซึ่งแสนยากที่จะขามไปถึงฝงได  
  บัณฑิตพึงละธรรมฝายดําเสียเจริญธรรมฝายขาว  
  ออกจากความอาลัย  อาศัยธรรมอันไมมีความอาลัยแลว  
  พึงละกามเสีย  เปนผูไมมีกิเลสเปนเครื่องกังวล  
  ปรารถนาความยินดีในวิเวก  ที่สัตวยินดีไดยาก  
  บัณฑิตพึงยังตนใหผองแผว  จากเครื่องเศราหมองจิต  
  ชนเหลาใดอบรมจิตดีแลวโดยชอบในองคเปนเหตุใหตรัสรู  
  ไมถือมั่น  ยินดีแลวในความสละคืนความถือมั่น  
  ชนเหลานั้นเปนผูสิ้นอาสวะ  มีความรุงเรือง  ปรินิพพานแลวในโลกนี้.

จบ  สูตรที่ ๔  

สามัญญสูตรที่ ๑  
 วาดวยสามัญญะและสามัญญผล        

[๙๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงสามัญญะ (ความเปนสมณะ)  และ
สามัญญผล (ผลแหงความเปนสมณะ) แกเธอทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงฟงเร่ืองน้ัน.

[๑๐๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กส็ามญัญะเปนไฉน ?  อรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นีแ้ล  
คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  นี้เรียกวา  สามัญญะ.

[๑๐๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สามัญญผลเปนไฉน ?  คือ  โสดาปตติผล  สกทาคามิผล  
อนาคามิผล  อรหัตตผล  นี้เรียกวา  สามัญญผล.

จบ  สูตรที่ ๕  
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[๑๐๒]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  สามฺฺจ  โว  ภกิขฺเว  เทสสิสฺามิ  สามฺตฺถจฺ  ต  สณุาถ ฯ

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

สมฺมาทิฏิ  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]
กตมจฺ  [2]  ภกิขฺเว  พรฺหมฺฺ ฯ  อยเมวารโิย  อฏงฺคโิก  มคโฺค ฯ  เสยยฺถีท ฯ  

สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมฺ ฯ  

[๑๐๗]
กตมาน ิ จ  ภกิขฺเว  พรฺหมฺฺผลาน ิฯ  โสตาปตฺตผิล  สกทาคามผิล  อนาคามผิล  

อรหตฺตผล ฯ  อิมานิ  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมฺผลานีติ ฯ  

1.  ม. โข ฯ  
2.  ม. ยุ. โข ฯ  
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สามัญญสูตรที่ ๒  
 วาดวยสามัญญะและประโยชนแหงสามัญญะ

[๑๐๒]
 สาวัตถีนทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เราจักแสดงสามัญญะ  และประโยชนแหงสามญัญะ
แกเธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.

[๑๐๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สามัญญะเปนไฉน ?   อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ 
คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  นี้เรียกวา  สามัญญะ.  

[๑๐๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ประโยชนแหงสามัญญะเปนไฉน ?   ความส้ินราคะ  
ความสิ้นโทสะ  ความสิ้นโมหะ  นี้เรียกวา  ประโยชนแหงสามัญญะ.  

จบ  สูตรที่ ๖  

พรหมัญญสูตรที่ ๑  
 ความเปนพรหมและเปนพรหมมัญญผล  

[๑๐๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงพรหมัญญะ (ความเปนพรหม)  และ
พรหมัญญผล (ผลแหงความเปนพรหม) แกเธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.  

[๑๐๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็พรหมัญญะเปนไฉน ?   อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ 
นี้แล  คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  นี้เรียกวา  พรหมัญญะ.    

[๑๐๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กพ็รหมญัญผลเปนไฉน ?   คอื  โสดาปตตผิล  สกทาคามผิล  
อนาคามิผล  อรหัตตผล  นี้เรียกวา  พรหมัญญผล.  

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

สุณาถ ฯ  

[๑๐๙]
กตมจฺ  ภกิขฺเว  พรฺหมฺฺ ฯ  อยเมว  อรโิย  อฏงฺคโิก  มคโฺค ฯ  เสยยฺถีท ฯ  

สมฺมาทิฏิ  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  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  

สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริย ฯ  

[๑๑๓]
กตมาน ิ จ  ภกิขฺเว  พรฺหมฺจริยผลาน ิฯ  โสตาปตฺตผิล  สกทาคามิผล  อนาคามิผล  

อรหตฺตผล ฯ  อิมานิ  วุจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมจริยผลานีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. โข ฯ  
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พรหมัญญสูตรที่ ๒  
 ความเปนพรหมและประโยชนแหงความเปนพรหม

[๑๐๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงพรหมัญญะ  และประโยชนแหง
พรหมัญญะแกเธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟงเร่ืองน้ัน.  

[๑๐๙]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กพ็รหมญัญะเปนไฉน ?   อรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นีแ้ล  
คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  นี้เรียกวา  พรหมัญญะ.  

[๑๑๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ประโยชนแหงพรหมัญญะเปนไฉน ?   ความสิ้นราคะ  
ความสิ้นโทสะ  ความสิ้นโมหะ  นี้เรียกวา  ประโยชนแหงพรหมัญญะ.  

จบ  สูตรที่ ๘

พรหมจริยสูตรที่ ๑  
 พรหมจรรยและผลแหงพรหมจรรย      

[๑๑๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงพรหมจรรย  และผลแหงพรหมจรรย  
แกเธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.  

[๑๑๒]  
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กพ็รหมจรรยเปนไฉน ?  อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นีแ้ล  
คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  นี้เรียกวา  พรหมจรรย.  

[๑๑๓]  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กผ็ลแหงพรหมจรรยเปนไฉน ?  คอื  โสดาปตตผิล  สกทาคามผิล  
อนาคามิผล  อรหัตตผล  นี้เรียกวา  ผลแหงพรหมจรรย.  

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

สุณาถ ฯ  

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

สมฺมาทิฏิ  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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พรหมจริยสูตรที่ ๒  
 พรหมจรรยและประโยชนแหงพรหมจรรย  

[๑๑๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงพรหมจรรย  และประโยชนแหง
พรหมจรรยแกเธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟงเรื่องนั้น.  

[๑๑๕]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กพ็รหมจรรยเปนไฉน ?   อรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นีแ้ล  
คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  นี้เรียกวา  พรหมจรรย.  

[๑๑๖]  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ประโยชนแหงพรหมจรรยเปนไฉน ?   ความส้ินราคะ  
ความสิ้นโทสะ  ความสิ้นโมหะ  นี้เรียกวา  ประโยชนแหงพรหมจรรย.  

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  ปฏิปตติวรรคท่ี ๔  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ    
  ๑. ปฏิปตติสูตร  ๒. ปฏิปนนสูตร 
  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  ปุฏา  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  ปุฏา  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  

อฏงคฺโิก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทฏิ ิ ฯเปฯ  สมมฺาสมาธิ ฯ  อย  ภกิขฺเว  มคฺโค  
อย  ปฏิปทา  ราควิราคายาติ ฯ  เอว  ปุฏา  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เตส  อฺติตฺถิยาน  
ปริพฺพาชกาน  เอว  พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ  
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อัญญติตถิยวรรคที่ ๕  
วิราคสูตร  

 ขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะ      

[๑๑๗]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ถาพวกอญัญเดยีรถยีปรพิาชก  พงึถามเธอท้ังหลาย
อยางนีว้า  ดกูรผูมอีายทุัง้หลาย  ทานทัง้หลายอยูประพฤตพิรหมจรรยในพระสมณโคดม
เพ่ือประโยชนอะไร ?   เมือ่เธอทัง้หลายถกูถามอยางน้ีแลว  พงึช้ีแจงแกพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา  ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรย
ในพระผูมีพระภาคเพื่อสํารอกราคะ.  

[๑๑๘]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กถ็าพวกอญัญเดียรถยีปริพาชก  พงึถามเธอทัง้หลายอยางนีว้า  
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  ก็ทางมีอยูหรือ ?   ขอปฏิบัติเพ่ือสํารอกราคะมีอยูหรือ ?  
เธอท้ังหลายถูกถามอยางน้ีแลว  พึงช้ีแจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลาน้ัน  
อยางนี้วา  ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  ทางมีอยู  ขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะมีอยู.  

[๑๑๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ทางเปนไฉน ?   ขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะ  เปนไฉน ?  
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้แล  คือ  ความเห็นชอบ  ฯลฯ  ความตั้งใจชอบ  
นี้เปนทาง  นี้เปนขอปฏิบัติเพื่อสํารอกราคะ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายถูกถาม
อยางนี้แลว  พึงชี้แจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น  อยางนี้.

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  ปุฏา  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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สังโยชนสูตร  
 ประพฤติพรหมจรรยเพื่อละสังโยชน    

[๑๒๐]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ถาพวกอญัญเดยีรถยีปรพิาชก  พงึถามเธอท้ังหลาย
อยางนีว้า  ดกูรผูมอีายทุัง้หลาย  ทานทัง้หลายอยูประพฤตพิรหมจรรยในพระสมณโคดม
เพื่อประโยชนอะไร ?   เธอทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว  พึงชี้แจงแกพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา   ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  เราท้ังหลายอยูประพฤติพรหมจรรย  
ในพระผูมีพระภาค  เพื่อละสังโยชน.

จบ  สูตรที่ ๒  

อนุสยสูตร  
 ประพฤติพรหมจรรยเพื่อถอนอนุสัย  

[๑๒๑]
 ...ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค  
เพื่อถอนอนุสัย  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๓  

อัทธานสูตร  
 ประพฤติพรหมจรรยเพื่อกําหนดรูสังสารวัฏ    

[๑๒๒]
 ...ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค  
เพื่อกําหนดรูสังสารวัฏอันยืดยาว  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๔  



68 

[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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อาสวสูตร
 ประพฤติพรหมจรรยเพื่อสิ้นอาสวะ  

[๑๒๓]
 ...ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค  
เพื่อความสิ้นอาสวะ  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๕  

วิชชาวิมุตติสูตร  
 ประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําใหแจงซึ่งวิชชาและวิมุตติผล  

[๑๒๔]
 ...ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค  
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งผลแหงวิชชา  และวิมุตติผล  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๖  

ญาณทัสสนสูตร  
 ประพฤติพรหมจรรยเพื่อญาณทัสสนะ    

[๑๒๕]
 ...ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค  
เพื่อญาณทัสสนะ  ฯลฯ.  

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

สมเณ  โคตเม  พรฺหมฺจรยิ  วสุสฺตตี ิฯ  เอว  ปฏุา  ตเุมฺห  ภกิขฺเว  เตส  อฺตติถฺยิาน  
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  ปุฏา  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  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  
อย  ภิกฺขเว  มคฺโค  อย  ปฏิปทา  อนุปาทาปรินิพฺพานายาติ ฯ  เอว  ปุฏา  ตุเมฺห  
ภิกฺขเว  เตส  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  เอว  พฺยากเรยฺยาถาติ ฯ  

อฺติตฺถิยวคฺโค 1  ปฺจโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน
  วิราคสฺโชน  อนุสย  อทฺธานอาสวา  ขยา
  วิชฺชาวิมุตฺติ  าณฺจ  อนุปาทาย  อฏมี ฯ

1.  ม. อฺติตฺถิยเปยฺยาล ฯ  ยุ. อฺติตฺถิยเปยฺยาโล ฯ  
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อนุปาทาปรินิพพานสูตร  
 ขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพาน  

[๑๒๖]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ถาพวกอญัญเดียรถียปริพาชก  พงึถามเธอท้ังหลายอยางน้ีวา  
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  ทานท้ังหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม  เพ่ือ
ประโยชนอะไร  เธอท้ังหลายถูกถามอยางนีแ้ลว  พงึชีแ้จงแกพวกอัญญเดียรถยีปริพาชก
เหลานัน้อยางนีว้า   ดกูรผูมอีายุทัง้หลาย  เราทัง้หลายอยูประพฤตพิรหมจรรยในพระผูม-ี
พระภาค  เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน.

[๑๒๗]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กถ็าพวกอญัญเดียรถยีปริพาชก  พงึถามเธอทัง้หลายอยางนีว้า  
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  ก็ทางมีอยูหรือ ?   ขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพานมีอยูหรือ ?
เธอทัง้หลายถูกถามอยางนีแ้ลว  พงึช้ีแจงแกพวกอญัญเดยีรถียปริพาชกเหลาน้ันอยางนีว้า  
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  ทางมีอยู  ขอปฏิบัติเพื่ออนุปาทาปรินิพพานมีอยู.

[๑๒๘]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กท็างเปนไฉน ?   ขอปฏบิตัเิพ่ืออนปุาทาปรินพิพานเปนไฉน ?  
อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ นีแ้ล  คอื  ความเหน็ชอบ  ฯลฯ  ความตัง้ใจชอบ  นีเ้ปน
ขอปฏิบตัเิพ่ืออนุปาทาปรินพิพาน   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เธอท้ังหลายถูกถามอยางน้ีแลว  
พึงชี้แจงแกพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้.

จบ  สูตรที่ ๘  

จบ  อัญญติตถิยวรรคท่ี ๕  

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

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

ยททิ  อรณุคุคฺ ฯ  เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  อรยิสสฺ  อฏงคฺกิสสฺ  มคคฺสสฺ  อปุปฺาทาย  
เอต  ปุพฺพงฺคม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา ฯ  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต  
ภิกฺขเว  ภกิขฺโุน  ปาฏิกงขฺ  อริย  อฏงฺคกิ  มคคฺ  ภาเวสฺสต ิ อริย  อฏงฺคกิ  มคคฺ  
พหลุกีรสิสฺตตี ิ2 ฯ
[๑๓๐]

กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  
อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  
อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

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

ยทิท  อรุณุคฺค ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริยสฺส  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  
อปุปฺาทาย  เอต  ปุพพฺงคฺม  เอต  ปพุพฺนมิติตฺ  ยททิ  สลีสมปฺทา ฯ  สลีสมปฺนนฺสเฺสต  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  ฯเปฯ  
1.  ม. สูริยสฺส ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. ยุ. อิติสทฺโท  นตฺถิ ฯ  เอวมุปริ ฯ  



73 

สุริยเปยยาลที่ ๖ 
กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑

 มิตรดีเปนนิมิตแหงอริยมรรค    

[๑๒๙]
 สาวัตถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เมือ่พระอาทิตยจะข้ึน  สิง่ทีข่ึน้กอน  สิง่ทีเ่ปนนมิติ
มากอน  คอื  แสงเงนิแสงทอง  สิง่ทีเ่ปนเบือ้งตนเปนนมิติมากอน  เพ่ือความบังเกดิแหง
อรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ของภกิษ ุ คอื  ความเปนผูมมีติรดี  ฉนันัน้เหมอืนกัน  
ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อนัภกิษผุูมมีติรดี  พงึหวังขอนีไ้ดวา  จกัเจรญิอริยมรรคอนัประกอบ
ดวยองค ๘  จักทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.

[๑๓๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษผุูมมีติรด ี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ 
ยอมกระทําใหมากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยอมเจริญสมัมาทฏิฐ ิ อนัอาศยัวเิวก  อนัอาศยัวริาคะ  อาศัยนโิรธ  
นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศยันโิรธ  
นอมไปในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษุมมีติรด ี  ยอมเจริญอรยิมรรคอนัประกอบ
ดวยองค ๘  ยอมกระทาํใหมากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล.

จบ  สูตรที่ ๑  

สีลสัมปทาสูตรที่ ๑  
 สีลสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค    

[๑๓๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่พระอาทติยจะขึน้  สิง่ทีข่ึน้กอน  สิง่ทีเ่ปนนมิติ
มากอน  คอื  แสงเงนิแสงทอง  สิง่ทีเ่ปนเบือ้งตน  เปนนมิติมากอน  เพือ่ความบงัเกดิแหง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ของภกิษุ  คือ  ความถงึพรอมแหงศีล  ฉนัน้ันเหมอืนกนั  
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อนัภกิษผุูถงึพรอมดวยศลี  พงึหวงัขอน้ีได  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๑๓๒]
ยทิท  ฉนฺทสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๓๓]
ยทิท  อตฺตสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๓๔]
ยทิท  ทิฏิสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๓๕]
ยทิท  อปฺปมาทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑  
 ฉันทสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค  

[๑๓๒]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงฉันทะ  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๓  

อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑  
 อัตตสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค  

[๑๓๓]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงตน (ความถึงพรอมแหงจิต)  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๕ 1 

ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑  
 ทิฏฐิสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค  

[๑๓๔]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๕   

อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑  
 ความไมประมาทเปนนิมิตแหงอริยมรรค  

[๑๓๕]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงความไมประมาท  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๖  
1.  สูตรที่ ๔  -ผูรวบรวม
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[๑๓๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  สรุยิสสฺ  ภกิขฺเว  อทุยโต  เอต  ปพุพฺงคฺม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต  

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

[๑๓๗]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  

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

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

ยทิท  อรุณุคฺค ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริยสฺส  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  
อุปฺปาทาย  เอต  ปุพฺพงคฺม  เอต  ปุพฺพนิมิตฺต  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา ฯ  กลฺยาณมิตฺ-
ตสฺเสต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏงฺคิก  
มคฺค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  
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โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑  
 โยนิโสมนสิการเปนนิมิตแหงอริยมรรค  

[๑๓๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่พระอาทติยจะขึน้  สิง่ทีข่ึน้กอน  สิง่ทีเ่ปนนมิติ
มากอน  คือ  แสงเงินแสงทอง  สิ่งที่เปนเบื้องตน  เปนนิมิตมากอน  เพื่อความบังเกิด
แหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ  คือ  ความถึงพรอมแหงการกระทํา
ไวในใจโดยแยบคาย  ฉันนั้นเหมือนกัน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูถึงพรอมดวย
การกระทําไวในใจโดยแยบคาย  พึงหวังขอนี้ไดวา  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘  จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.  

[๑๓๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษผุูถงึพรอมดวยการกระทาํไวในใจโดยแยบคาย  ยอมเจรญิ
อริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทาํใหมากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ 
อยางไรเลา ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศยันโิรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญสมัมาสมาธ ิ อนัอาศัยวเิวก  อาศัยวริาคะ  
อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทํา
ไวในใจโดยแยบคาย  ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทําใหมาก  
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๗  

กัลยาณมิตรสูตรที่ ๒  
 มิตรดีเปนนิมิตแหงอริยมรรค    

[๑๓๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่พระอาทติยจะขึน้  สิง่ทีข่ึน้กอน  สิง่ทีเ่ปนนมิติ
มากอน  คือ  แสงเงินแสงทอง  สิ่งที่เปนเบื้องตน  เปนนิมิตมากอน  เพื่อความบังเกิด
แหงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ของภิกษ ุ คอื  ความเปนผูมมีติรด ี ฉันนัน้เหมือนกัน  
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อนัภกิษผุูมมีติรด ี พงึหวงัขอน้ีไดวา  จกัเจรญิอรยิมรรคประกอบดวย
องค ๘  จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘.
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[๑๓๙]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  

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

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

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

[๑๔๑]
ยทิท  ฉนฺทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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[๑๓๙]
 ดูกรภิกษุทัง้หลาย  ก็ภิกษุผูมีมติรดี  ยอมเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทําใหมากซึง่อรยิมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   ภกิษุในธรรมวนิยันี้  
ยอมเจริญสมัมาทฏิฐ ิ มอีนักาํจดัราคะเปนทีส่ดุ  มีอนักาํจดัโทสะเปนทีส่ดุ  มอีนักาํจดัโมหะ
เปนทีส่ดุ  ฯลฯ  ยอมเจรญิสมัมาสมาธ ิ มอีนักาํจดัราคะเปนทีส่ดุ  มอีนักําจดัโทสะเปนทีส่ดุ  
มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูมีมิตรดี  ยอมเจริญอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๘  

สีลสัมปทาสูตรที่ ๒  
 สีลสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค    

[๑๔๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่พระอาทติยจะขึน้  สิง่ทีข่ึน้กอน  สิง่ทีเ่ปนนมิติ
มากอน  คือ  แสงเงินแสงทอง  สิ่งที่เปนเบื้องตน  เปนนิมิตมากอน  เพื่อความเกิดแหง
อรยิมรรคประกอบดวยองค ๘  ของภกิษ ุ คอื  ความถงึพรอมดวยศีล  ฉนันัน้เหมอืนกัน  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๙  

ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒  
 ฉันทสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค  

[๑๔๑]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงฉันทะ  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๐  



80 

[๑๔๒]
ยทิท  อตฺตสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๔๓]
ยทิท  ทิฏิสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๔๔]
ยทิท  อปฺปมาทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒  
 อัตตสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค  

[๑๔๒]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงตน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๑  

ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒  
 ทิฏฐิสัมปทาเปนนิมิตแหงอริยมรรค  

[๑๔๓]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่  ๑๒  

อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒
 ความไมประมาทเปนนิมิตแหงอริยมรรค  

[๑๔๔]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงความไมประมาท  ฯลฯ.  

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

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

[๑๔๖]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  

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

สุริยเปยฺยาโล  สมตฺโต ฯ

ตสฺสุทฺทาน
 กลฺยาณมิตฺต  สีลฺจ    ฉนฺโท  จ  อตฺตสมฺปทา
 ทิฏิ  จ  อปฺปมาโท  จ    โยนิโส  ภวติ  สตฺตม ฯ
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โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒  
 โยนิโสมนสิการเปนนิมิตแหงอริยมรรค  

[๑๔๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่พระอาทติยจะขึน้  สิง่ทีข่ึน้กอน  สิง่ทีเ่ปนนมิติ
มากอน  คือ  แสงเงินแสงทอง  สิ่งที่เปนเบื้องตน  เปนนิมิตมากอน  เพื่อความเกิดแหง
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ของภิกษุ  คือ  ความถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจ
โดยแยบคาย  ฉนันัน้เหมอืนกนั   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  อนัภกิษุผูถงึพรอมแหงการกระทํา
ไวในใจโดยแยบคาย  พึงหวังขอนี้ไดวา  จักเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘  
จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองค ๘.
[๑๔๖]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กภ็กิษผุูถงึพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย  ยอมเจรญิ
อรยิมรรคประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทาํใหมากซึง่อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
อยางไรเลา ?   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด  
มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  
มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย  ยอมเจริญ
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคประกอบดวยองค ๘  
อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๔  

จบ  สุริยเปยยาลท่ี 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
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เอกธมฺมเปยฺยาโล  สตฺตโม

[๑๔๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เอกธมฺโม  ภิกฺขเว  พหูปกาโร  อริยสฺส  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  

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

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

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

[๑๔๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เอกธมฺโม  ภิกฺขเว  พหูปกาโร  อริยสฺส  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  

อุปฺปาทาย ฯ  กตโม  เอกธมฺโม ฯ  ยทิท  สีลสมฺปทา  ฯเปฯ  
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เอกธัมมเปยยาลที่ ๗  
กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑  

 กัลยาณมิตรมีอุปการะมากแกอริยมรรค  

[๑๔๗]
 สาวตัถีนทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมอันหนึง่มีอปุการะมาก  เพ่ือความเกิดข้ึนแหง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘   ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน ?   คือ  ความเปนผูมีมิตรดี  
ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อนัภกิษผุูมมีติรดี  พงึหวังขอนีไ้ดวา  จกัเจรญิอริยมรรคอนัประกอบ
ดวยองค ๘  จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.

[๑๔๘]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษผุูมมีติรด ี ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทําใหมากซ่ึงอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
นอมไปในการสละ  ฯลฯ   ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อนัอาศยัวิเวก  อาศยัวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
นอมไปในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษุผูมมีติรด ี ยอมเจริญอรยิมรรคอนัประกอบ
ดวยองค ๘  ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  

สีลสัมปทาสูตรที่ ๑  
 สีลสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค  

[๑๔๙]
 สาวตัถีนทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมอันหนึง่มีอปุการะมาก  เพ่ือความเกิดข้ึนแหง
อริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘   ธรรมอนัหน่ึงเปนไฉน ?   คอื  ความถงึพรอมแหงศีล  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๒
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[๑๕๐]
ยทิท  ฉนฺทสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๕๑]
ยทิท  อตฺตสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๕๒]
ยทิท  ทิฏิสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๕๓]
ยทิท  อปฺปมาทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑  
 ฉันทสัมปทามีอุปการ 1 มากแกอริยมรรค  

[๑๕๐]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงฉันทะ  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๓   

อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑  
 อัตตสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค  

[๑๕๑]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงตน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๔  

ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑  
 ทิฏฐิสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค  

[๑๕๒]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๕  

อัปปมาทสูตรที่ ๑  
 ความไมประมาทมีอุปการะมากแกอริยมรรค  

[๑๕๓]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงความไมประมาท  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๖  

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

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

[๑๕๕]
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ โยนโิสมนสกิารสมฺปนโฺน  อรยิ  อฏงฺคกิ  มคคฺ  ภาเวติ  

อรยิ  อฏงคฺกิ  มคคฺ  พหลุกีโรต ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สมมฺาทฏิ ึ ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  
วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิามึ ฯ  เอว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ โยนโิสมนสกิาร-
สมฺปนฺโน  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๑๕๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เอกธมฺโม  ภิกฺขเว  พหูปกาโร  อริยสฺส  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  

อุปฺปาทาย ฯ  กตโม  เอกธมฺโม ฯ  ยทิท  กลฺยาณมิตฺตตา ฯ  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  
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โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑  
 โยนิโสมนสิการมีอุปการะมากแกอริยมรรค

[๑๕๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอันหนึ่งมีอุปการะมาก  เพ่ือความเกิดขึ้น
แหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘   ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน ?   คือ  ความถึงพรอม
แหงการกระทําไวในใจโดยแยบคาย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูถึงพรอมดวย
การกระทําไวในใจโดยแยบคาย  พึงหวังขอนี้ไดวา  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘   จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.

[๑๕๕]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ภกิษุผูถงึพรอมดวยการกระทาํไวในใจโดยแยบคาย  ยอมเจริญ
อริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทาํใหมากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ 
อยางไรเลา ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยอมเจรญิสมัมาทฏิฐ ิ อนัอาศยัวเิวก  
อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูถึงพรอมดวย
การกระทาํไวในใจโดยแยบคาย  ยอมเจริญอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทาํ
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๗  

กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒  
 กัลยาณมิตรมีอุปการะมากแกอริยมรรค  

[๑๕๖]
 สาวตัถีนทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมอันหนึง่มีอปุการะมาก  เพ่ือความเกิดข้ึนแหง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘   ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน ?   คือ  ความเปนผูมีมิตรดี  
พึงหวังขอน้ีไดวา  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  จักกระทําใหมากซึ่ง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
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[๑๕๗]
กถจฺ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ กลยฺาณมติโฺต  อรยิ  อฏงคฺกิ  มคฺค  ภาเวต ิ อริย  อฏงคฺกิ  

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

[๑๕๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เอกธมฺโม  ภิกฺขเว  พหูปกาโร  อริยสฺส  อฏงฺคิกสฺส  มคฺคสฺส  

อุปฺปาทาย ฯ  กตโม  เอกธมฺโม ฯ  ยทิท  สีลสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๕๙]
ยทิท  ฉนฺทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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[๑๕๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษผุูมมีติรด ี ยอมเจริญอรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘ 
อยางไรเลา ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนิยันี ้ ยอมเจริญสมัมาทฏิฐ ิ มอีนักาํจดั
ราคะเปนทีส่ดุ  มอีนักาํจดัโทสะเปนทีส่ดุ  มอีนักาํจดัโมหะเปนทีส่ดุ  ฯลฯ  ยอมเจรญิ
สัมมาสมาธิ  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะ
เปนท่ีสดุ   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุผูมมีติรด ี ยอมเจริญอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.  

จบ  สูตรที่ ๘  

สีลสัมปทาสูตรที่ ๒  
 สีลสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค  

[๑๕๘]
 สาวตัถีนทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมอันหนึง่มีอปุการะมาก  เพ่ือความเกิดข้ึนแหง
อริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘   ธรรมอนัหนึง่เปนไฉน ?  คอื  ความถึงพรอมแหงศีล  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๙  

ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒  
 ฉันทสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค  

[๑๕๙]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงฉันทะ  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๐  
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[๑๖๐]
ยทิท  อตฺตสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๖๑]
ยทิท  ทิฏิสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๖๒]
ยทิท  อปฺปมาทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒  
 อัตตสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค  

[๑๖๐]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงตน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๑  

ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒  
 ทิฏฐิสัมปทามีอุปการะมากแกอริยมรรค  

[๑๖๑]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงทิฏฐิ  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๒  

อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒  
 ความไมประมาทมีอุปการะมากแกอริยมรรค  

[๑๖๒]
 ...คือ  ความถึงพรอมแหงความไมประมาท  ฯลฯ.  

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

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

[๑๖๔]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  

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

เอกธมฺมเปยฺยาโล  นิฏิโต ฯ

ตสฺสุทฺทาน
 กลฺยาณมิตฺต  สีล  จ  ฉนฺโท  จ  อตฺตสมฺปทา
 ทิฏิ  จ  อปฺปมาโท  จ  โยนิโส  ภวติ  สตฺตม ฯ
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โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒  
 โยนิโสมนสิการมีอุปการะมากแกอริยมรรค

[๑๖๓]
 สาวตัถีนทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมอันหนึง่มีอปุการะมาก  เพ่ือความเกิดข้ึนแหง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘   ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน ?   คือ  ความถึงพรอมแหง
การกระทําไวในใจโดยแยบคาย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทํา
ไวในใจโดยแยบคาย  พึงหวังขอนี้ไดวา  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
จักกระทําใหแจงซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.

[๑๖๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุผู ถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย  
ยอมเจรญิอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทาํใหมากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบ
ดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยอมเจริญสมัมาทฏิฐิ
มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด  มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด  มีอันกําจัด
โมหะเปนทีส่ดุ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภิกษุผูถงึพรอมดวยการกระทาํไวในใจโดยแยบคาย  
ยอมเจรญิอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทาํใหมากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบ
ดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๔  

จบ  เอกธัมมเปยยาลท่ี 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. ฉันทสมัปทาสูตรที่ ๒     
 ๑๑. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒ ๑๒. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒   
 ๑๓. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒ ๑๔. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูรที ่๒  
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นาหนฺตเอกธมฺมเปยฺยาโล 1  อฏโม

[๑๖๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  นาห  ภิกฺขเว  อฺ  เอกธมฺมป  สมนุปสฺสามิ  เยน  

อนุปฺปนฺโน  วา  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  วา  อริโย  อฏงฺคิโก  
มคฺโค  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ ฯ  ยถยิท  ภิกฺขเว  กลฺยาณมติฺตตา ฯ  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค 
พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

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

อฏงฺคกิ  มคฺค  พหุลกีโรต ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สมฺมาทฏิ ึ ภาเวติ  วเิวกนสิสฺติ  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  
มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๑๖๗]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  นาห  ภกิขฺเว  อฺ  เอกธมฺมป  สมนุปสสฺาม ิ เยน  อนปุปฺนฺโน  

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

1.  ม. ทุติยเอกธมฺมเปยฺยาลวคฺค ฯ  
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นาหันตเอกธัมมเปยยาลที่ ๘  
กัลยาณมิตตสูตรที่ ๑  

 กัลยาณมิตรเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค  

[๑๖๕]
 สาวัตถีนทิาน.  ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เรายงัไมเล็งเห็นธรรมอันอ่ืนแมสกัอยางหน่ึง  ซึง่จะ
เปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ทีย่งัไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน  หรือท่ีเกิดข้ึนแลว  
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ  เหมือนความเปนมิตรดีเลย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุ
ผูมมีติรด ี พงึหวงัขอนีไ้ดวา  จกัเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  จกักระทาํใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.

[๑๖๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูมีมิตรดี  ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทาํใหมากซ่ึงอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อันอาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศยันโิรธ  
นอมไปในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษุยอมเจริญอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  

สีลสัมปทาสูตรที่ ๑   
 สีลสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค  

[๑๖๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอ่ืนแมสักอยางหนึ่ง  
ซึ่งจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ที่ยังไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน  หรือ
ที่เกิดขึ้นแลว  ยอมถึงความเจริญบริบูรณ  เหมือนความถึงพรอมแหงศีลเลย  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๑๖๘]
ยถยิท  ภิกฺขเว  ฉนฺทสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๖๙]
ยถยิท  ภิกฺขเว  อตฺตสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๗๐]
ยถยิท  ภิกฺขเว  ทิฏิสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๗๑]
ยถยิท  ภิกฺขเว  อปฺปมาทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๑  
 ฉันทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค  

[๑๖๘]
 ...เหมือนความถึงพรอมแหงฉันทะเลย  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๓  

อัตตสัมปทาสูตรที่ ๑  
 อัตตสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค  

[๑๖๙]
 ...เหมือนความถึงพรอมแหงตนเลย  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๔  

ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๑  
 ทิฏฐิสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค

[๑๗๐]
 ...เหมือนความถึงพรอมแหงทิฏฐิเลย  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๕  

อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๑  
 อัปปมาทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค

[๑๗๑]
 ...เหมือนความถึงพรอมแหงความไมประมาทเลย  ฯลฯ.  

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

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

[๑๗๓]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  

อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  
ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณาม ึฯ  
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  
อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๑๗๔]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  นาห  ภกิขฺเว  อฺ  เอกธมฺมป  สมนุปสสฺาม ิ เยน  อนปุปฺนฺโน  

วา  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  วา  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ ฯ  ยถยิท  ภิกฺขเว  กลฺยาณมิตฺตตา ฯ  กลฺยาณมิตฺตสฺเสต  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  
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โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๑  
 โยนิโสมนสิการเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค

[๑๗๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอื่นแมสักอยางหนึ่ง  ซึ่ง
เปนเหต ุ1 ใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ทีย่งัไมเกดิ  ยอมเกดิข้ึน  หรอืทีเ่กดิขึน้แลว  
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ  เหมือนความถึงพรอมแหงการกระทําไวในใจโดยแยบคาย  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย  พึงหวัง
ขอนี้ไดวา  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘.

[๑๗๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย  ยอม
เจรญิอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทาํใหมากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบดวย
องค ๘ อยางไรเลา ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  
อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญสมัมาสมาธิ  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภกิษผุูถงึพรอมดวยการกระทาํไวในใจโดยแยบคาย  ยอมเจริญอรยิมรรคอนัประกอบดวย
องค ๘  ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๗  

กัลยาณมิตตสูตรที่ ๒  
 กัลยาณมิตรเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค  

[๑๗๔]
 สาวัตถีนทิาน.  ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เรายงัไมเล็งเห็นธรรมอนัอ่ืนแมสกัอยางหน่ึง  ซึง่จะ
เปนเหตใุหอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  ทีย่งัไมเกดิ  ยอมเกิดขึน้  หรือทีเ่กิดขึน้แลว  
ยอมถึงความเจรญิบริบรูณ  เหมอืนความเปนผูมมีติรดีเลย   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  อนัภิกษุ
ผูมมีติรด ี พงึหวงัขอนีไ้ดวา  จกัเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  จกักระทาํใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
1.  ขอสังเกต : ในที่อื่น ๆ แหงหนังสือเลมนี้  ใชสํานวนแปลวา “ซึ่งจะเปนเหตุ”  -ผูรวบรวม
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[๑๗๕]
กถจฺ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ กลฺยาณมติโฺต  อริย  อฏงคฺกิ  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงคฺกิ  

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

[๑๗๖]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  นาห  ภกิขฺเว  อฺ  เอกธมมฺป  สมนปุสสฺาม ิ เยน  อนปุปฺนฺโน  

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

[๑๗๗]
ยถยิท  ภิกฺขเว  ฉนฺทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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[๑๗๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูมีมิตรดี  ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ 
ยอมกระทําใหมากซ่ึงอรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะ
เปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันกําจัดราคะ
เปนท่ีสุด  มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด  มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๘   

สีลสัมปทาสูตรที่ ๒  
 สีลสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค  

[๑๗๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอ่ืนแมสักอยางหนึ่ง  
ซึ่งจะเปนเหตุใหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ที่ยังไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน  หรือ
ที่เกิดขึ้นแลว  ยอมถึงความบริบูรณ  เหมือนความถึงพรอมแหงศีลเลย  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๙  

ฉันทสัมปทาสูตรที่ ๒  
 ฉันทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค  

[๑๗๗]
 ...เหมือนความถึงพรอมแหงฉันทะเลย  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๐    
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[๑๗๘]
ยถยิท  ภิกฺขเว  อตฺตสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๗๙]
ยถยิท  ภิกฺขเว  ทิฏิสมฺปทา  ฯเปฯ  

[๑๘๐]
ยถยิท  ภิกฺขเว  อปฺปมาทสมฺปทา  ฯเปฯ  
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อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒  
 อัตตสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค  

[๑๗๘]
 ...เหมือนความถึงพรอมแหงตนเลย  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๑  

ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒  
 ทิฏฐิสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค

[๑๗๙]
 ...เหมือนความถึงพรอมแหงทิฏฐิเลย  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๒  

อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒  
 อัปปมาทสัมปทาเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค

[๑๘๐]
 ...เหมือนความถึงพรอมแหงความไมประมาทเลย  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๓  
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[๑๘๑]
ยถยิท  ภิกฺขเว  โยนิโสมนสิการสมฺปทา ฯ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสต  

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

[๑๘๒]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  

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

นาหนฺตเอกธมฺมเปยฺยาโล  สมตฺโต ฯ

ตสฺสุทฺทาน
  กลฺยาณมิตฺต  สีลฺจ    ฉนฺโท  จ  อตฺตสมฺปทา
  ทิฏิ  จ  อปฺปมาโท  จ    โยนิโส  ภวติ  สตฺตม ฯ
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โยนิโสมนสิการสัมปทาสูตรที่ ๒  
 โยนิโสมนสิการเปนเหตุใหเกิดอริยมรรค

[๑๘๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรายังไมเล็งเห็นธรรมอันอ่ืนแมสักอยางหนึ่ง  
ซึง่จะเปนเหตใุหอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ทีย่งัไมถงึพรอมแหงการกระทําไวในใจ
โดยแยบคายเลย   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อนัภิกษผุูถงึพรอมดวยการกระทาํไวในใจโดยแยบคาย  
พงึหวังขอน้ีไดวา  จกัเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  จกักระทําใหมากซึง่อริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘.
[๑๘๒]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กภ็กิษผุูถงึพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย  ยอมเจรญิ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ อยางไรเลา ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  
มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอนักําจัดโทสะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด  ฯลฯ  
ยอมเจรญิสัมมาสมาธ ิ มอีนักําจัดราคะเปนท่ีสดุ  มอีนักําจัดโทสะเปนท่ีสดุ  มอีนักําจัดโมหะ
เปนท่ีสุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย  
ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๔  

จบ  นาหันตเอกธัมมเปยยาลท่ี 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. ฉันทสมัปทาสูตรที่ ๒  
 ๑๑. อัตตสัมปทาสูตรที่ ๒ ๑๒. ทิฏฐิสัมปทาสูตรที่ ๒  
 ๑๓. อัปปมาทสัมปทาสูตรที่ ๒ ๑๔. โยนโิสมนสกิารสมัปทาสตูรที ่๒
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คงฺคาเปยฺยาโล 1 นวโม

[๑๘๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

ปาจีนปพฺภารา  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นพิฺพานปพฺภาโร ฯ  

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

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภกิขฺ ุ สมมฺาทิฏ ึ ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิามึ  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

[๑๘๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

ปาจีนปพฺภารา  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

1.  ม. คงฺคาเปยฺยาลวคฺค ฯ  
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คังคาเปยยาลที่ ๙  
คังคาปาจีนนินนสูตร  

 ผูเจริญอริยมรรคเปนผูนอมไปสูนิพพาน  เหมือนแมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  

[๑๘๓]
 สาวัตถีนทิาน.  ดกูรภิกษุทัง้หลาย  แมนํา้คงคาไหลไปสูทศิปราจีน  หล่ังไปสูทศิปราจีน  
บาไปสู ทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๘๔]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษเุม่ือเจริญอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  เมือ่กระทํา
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนิยันี ้ ยอมเจรญิ
สัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล  จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสู
นิพพาน  โอนไปสูนิพพาน ฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑  

ยมุนาปาจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้ายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน      

[๑๘๕]
 สาวัตถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  แมนํา้ยมุนาไหลไปสูทศิปราจีน  หลัง่ไปสูทศิปราจีน  
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

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

ปาจีนปพฺภารา  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๑๘๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สรภู  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

ปาจีนปพฺภารา  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๑๘๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหี  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  
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อจีรวตีปาจีนนินนสูตร 1  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน    

[๑๘๖]
 สาวัตถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  แมนํา้อจิรวดีไหลไปสูทศิปราจีน  หลัง่ไปสูทศิปราจีน  
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

[2]

สรภูปาจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าสรภูไหลไปสูทิศปราจีน  

[๑๘๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าสรภูไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่งไปสูทิศปราจีน  
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๔  

มหีปาจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้ามหีไหลไปสูทิศปราจีน      

[๑๘๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้ามหีไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่งไปสูทิศปราจีน  
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๕  

1.  อจิรวตี  -ผูรวบรวม
2.  จบ  สูตรที่ ๓  -ผูรวบรวม
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[๑๘๙]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  เสยฺยถาป  ภกิขฺเว  ยา  กาจมิา 1  มหานทิโย ฯ  เสยฺยถีท ฯ  คงฺคา  

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

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

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

[๑๙๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏงคฺกิ  มคคฺ  พหลุกีโรนโฺต  นพิพฺานนนิโฺน  โหต ิ นพิพฺานโปโณ  นพิพฺานปพภฺาโร ฯ  

1.  ยุ. กาจิ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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มหานทีปาจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรคเปนผูนอมไปสูนิพพาน  เหมือนแมนํ้าใหญไหลไปสูทิศปราจีน  

[๑๘๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าใหญๆ สายใดสายหนึ่งนี้  คือ  แมนํ้าคงคา  
แมนํ้ายมุนา  แมนํ้าอจิรวดี  แมนํ้าสรภู  แมนํ้ามหี  ทั้งหมดน้ันไหลไปสูทิศปราจีน  
หลัง่ไปสูทศิปราจนี  บาไปสูทศิปราจนี  แมฉนัใด  ภกิษเุมือ่เจริญอริยมรรคอนัประกอบดวย
องค ๘  เมือ่กระทําใหมากซึง่อริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กเ็ปนผูนอมไปสูนพิพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๙๐]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กภ็กิษุเม่ือเจรญิอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมือ่กระทาํ
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เจริญ
สัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  โนม 1 ไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมื่อกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล  จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสู
นิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๖  

คังคาสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าคงคาไหลไปสูสมุทร  

[๑๙๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าคงคาไหลไปสูสมุทร  หล่ังไปสูสมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมื่อกระทํา
ใหมากซึง่อริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กเ็ปนผูนอมไปสูนพิพาน  โนมไปสูนพิพาน  
โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

1.  ขอสังเกต : ในที่อื่นๆ แหงหนังสือเลมนี้  ใชสํานวนแปลวา “นอมไปในการสละ”  -ผูรวบรวม
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[๑๙๒]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  
มคคฺ  ภาเวนโฺต  อรยิ  อฏงคฺกิ  มคคฺ  พหลุกีโรนโฺต  นพิพฺานนินโฺน  โหต ิ นพิพฺานโปโณ  
นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

[๑๙๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๑๙๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  
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[๑๙๒]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กภ็กิษุเม่ือเจรญิอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมือ่กระทาํ
ใหมากซ่ึงอรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   จงึเปนผูนอมไปสูนพิพาน  โนม
ไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ เจรญิสมัมาทิฏฐิ  
อนัอาศัยวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนโิรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญสมัมาสมาธิ  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ
เมือ่เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  เม่ือกระทาํใหมากซ่ึงอรยิมรรคอนัประกอบ
ดวยองค ๘ อยางนี้แล  จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๗  

ยมุนาสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้ายมุนาไหลไปสูสมุทร  

[๑๙๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้ายมุนาไหลไปสูสมุทร  หลั่งไปสูสมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๘  

อจิรวดีสมุทนินนสูตร 1  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าอจิรวดีไหลไปสูสมุทร  

[๑๙๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าอจิรวดีไหลไปสูสมุทร  หล่ังไปสูสมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๙  

1.  ขอสังเกต : มีการเขียนทั้งแบบบาลีและไทยในคําวา “อจิรวตี”  และ  “อจิรวดี”  -ผูรวบรวม
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[๑๙๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สรภู  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๑๙๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหี  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

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

ยมุนา  อจิรวตี  สรภู  มหี  สพฺพา  ตา  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  สมุทฺทปพฺภารา ฯ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคคฺ  
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  
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สรภูสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าสรภูไหลไปสูสมุทร    

[๑๙๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าสรภูไหลไปสู สมุทร  หลั่งไปสูสมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

มหีสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าสรภู 1 ไหลไปสูสมุทร  

[๑๙๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้ามหีไหลไปสูสมุทร  หลั่งไปสูสมุทร  บาไป
สูสมทุร  แมฉนัใด  ภกิษเุมือ่เจริญอรยิมรรคอนัประกอบดวย 2 ๘...  ฉนันัน้เหมือนกนั  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๑๑  

มหานทีสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพานเหมือนแมนํ้าใหญไหลไปสูสมุทร  

[๑๙๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าใหญๆ สายใดสายหนึ่งนี้  คือ  แมนํ้าคงคา  
แมนํ้ายมุนา  แมนํ้าอจิรวดี  แมนํ้าสรภู  แมนํ้ามหี  ทั้งหมดน้ันไหลไปสูสมุทร  
หลัง่ไปสูสมทุร  บาไปสูสมทุร  แมฉนัใด  ภกิษุเม่ือเจริญอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

1.  แมนํ้ามหี  -ผูรวบรวม
2.  อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  -ผูรวบรวม
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[๑๙๘]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภกิขฺ ุ  สมฺมาทฏิ ึ  ภาเวติ  วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนิสสฺติ  โวสฺสคฺคปริณามึ  
ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสฺสคคฺปรณิามึ ฯ  
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

 คงฺคาเปยฺยาลวาร  สงฺเขเปน  ลิขิต  เปยฺยาเล  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  

ตสฺสทฺุทาน
 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  
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[๑๙๘]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กภ็กิษุเม่ือเจรญิอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมือ่กระทาํ
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวินยันี ้ ยอมเจรญิ
สัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมื่อกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล  จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสู
นิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.

[1]

 วาระแหงคังคาเปยยาลที่เขียนไวโดยยอ  พึงใหพิสดารในเปยยาล.

  หมวดที่ ๑  วาดวยการอาศัยวิเวก (เปนตน)  รวมเปน ๑๒ สูตร  
  ๖ สูตรแรกอุปมาดวยแมนํ้าไหลไปสูทิศปราจีน  

  ๖ สูตรหลังอุปมาดวยแมนํ้าไหลไปสูสมุทร.

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

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

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

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  
ฯเปฯ  สมฺมาสมาธ ึ  ภาเวต ิ  ราควินยปริโยสาน  โทสวนิยปริโยสาน  โมหวนิยปริโยสาน ฯ  
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

[๒๐๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  
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คังคาปาจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  

[๑๙๙]
 สาวัตถีนทิาน.  ดกูรภิกษุทัง้หลาย  แมนํา้คงคาไหลไปสูทศิปราจีน  หล่ังไปสูทศิปราจีน  
บาไปสู ทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๐๐]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กภ็กิษุเม่ือเจรญิอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมือ่กระทาํ
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวินยันี ้ ยอมเจรญิ
สัมมาทิฏฐิ  มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด  มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด  มีอันกําจัดโมหะ
เปนที่สุด  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะ
เปนที่สุด  มีอันกําจดัโมหะเปนที่สุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘  เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล  
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๑  

ยมุนาปาจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้ายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน      

[๒๐๑]
 สาวัตถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  แมนํา้ยมุนาไหลไปสูทศิปราจีน  หลัง่ไปสูทศิปราจีน  
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

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

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๐๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สรภู  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๐๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหี  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  
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อจิรวดีปราจีนนินนสูตร 1

 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน    

[๒๐๒]
 สาวัตถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  แมนํา้อจิรวดีไหลไปสูทศิปราจีน  หลัง่ไปสูทศิปราจีน
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๓  

สรภูปาจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าสรภูไหลไปสูทิศปราจีน      

[๒๐๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าสรภูไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่งไปสูทิศปราจีน  
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๔  

มหีปาจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้ามหีไหลไปสูทิศปราจีน      

[๒๐๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้ามหีไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่งไปสูทิศปราจีน  
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๕  

1.  ขอสังเกต : มีการเขียนทั้งแบบบาลีและไทยในคําวา  “ปาจีน”  และ  “ปราจีน”  -ผูรวบรวม
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[๒๐๕]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  เสยยฺถาป  ภกิขฺเว  ยา  กาจมิา  มหานทโิย ฯ  เสยยฺถที ฯ  คงคฺา  

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

[๒๐๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

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

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

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภกิขฺ ุ สมมฺาทฏิ ึ ภาเวต ิ ราควนิยปรโิยสาน  โทสวนิยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ  
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  
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มหานทีปาจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรคยอมนอมไปสูนิพพาน  เหมือนแมนํ้าใหญไหลไปสูทิศปราจีน

[๒๐๕]
 สาวตัถีนทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แมนํา้ใหญๆ  สายใดสายหน่ึงนี ้  คอื  แมนํา้คงคา  
แมนํ้ายมุนา  แมนํ้าอจิรวดี  แมนํ้าสรภู  แมนํ้ามหี  ทั้งหมดนั้นไหลไปสูทิศปราจีน  
หลั่งไปสูทิศปราจีน  บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๖  

คังคาสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าคงคาไหลไปสูสมุทร        

[๒๐๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าคงคาไหลไปสูสมุทร  หลั่งไปสูสมุทร  บาไป
สูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมื่อกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  
โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๐๗]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กภ็กิษุเม่ือเจรญิอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมือ่กระทาํ
ใหมากซ่ึงอรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   จงึจะเปนผูนอมไปสูนพิพาน  
โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวินยันี ้ ยอมเจรญิ
สัมมาทิฏฐิ  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีอันจํากัดโมหะเปน
ที่สุด  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  
มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษ 1 เมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘  เมื่อกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล  จึงเปน
ผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๗  

1.  ภิกษุ  -ผูรวบรวม
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[๒๐๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๐๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๑๐]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สรภู  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  
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ยมุนาสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้ายมุนาไหลไปสูสมุทร

[๒๐๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้ายมุนาไหลไปสูสมุทร  หลั่งไปสูสมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๘  

อจิรวตีสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าอจิรวดีไหลไปสูสมุทร

[๒๐๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าอจิรวดีไหลไปสูสมุทร  หล่ังไปสูสมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๙  

สรภูสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าสรภูไหลไปสูสมุทร

[๒๑๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าสรภูไหลไปสู สมุทร  หลั่งไปสูสมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ.  

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

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๑๒]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  เสยยฺถาป  ภกิขฺเว  ยา  กาจมิา  มหานทโิย ฯ  เสยยฺถที ฯ  คงคฺา  

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

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

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภกิขฺ ุ สมมฺาทิฏ ึ ภาเวต ิ ราควนิยปริโยสาน  โทสวนิยปรโิยสาน  โมหวินยปรโิยสาน  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ  เอว  
โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อริย  อฏงคฺกิ  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงคฺกิ  มคฺค  พหุลกีโรนฺโต  
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

 ราควินยทฺวาทสกี  ทุติยกี  สมุทฺทนินฺนนฺติ ฯ  
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มหีสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้ามหีไหลไปสูสมุทร

[๒๑๑]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  แมนํา้มหไีหลไปสูสมทุร  หล่ังไปสูสมทุร  บาไปสูสมทุร  
แมฉนัใด  ภกิษเุมือ่เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘...  ฉนัน้ันเหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๑  

มหานทีสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพานเหมือนแมนํ้าใหญไหลไปสูสมุทร

[๒๑๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าใหญๆ สายใดสายหนึ่งนี้  คือ  แมนํ้าคงคา  
แมนํ้ายมุนา  แมนํ้าอจิรวดี  แมนํ้าสรภู  แมนํ้ามหี  ทั้งหมดน้ันไหลไปสูสมุทร  
หลัง่ไปสูสมทุร  บาไปสูสมทุร  แมฉนัใด  ภกิษุเม่ือเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.  
[๒๑๓]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กภ็กิษุเม่ือเจรญิอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมือ่กระทาํ
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวินยันี ้ ยอมเจรญิ
สัมมาทิฏฐิ  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปน
ที่สุด  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  
มอีนักําจัดโมหะเปนท่ีสดุ   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุเม่ือเจริญอรยิมรรคอนัประกอบดวย
องค ๘  เม่ือกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล  จึงเปน
ผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๑๒ 

  หมวดที่ ๒  วาดวยการกําจัดราคะ (เปนตน)  รวมเปน ๑๒ สูตร  
  ๖ สูตรแรกอุปมาดวยแมนํ้าไหลไปสูทิศปราจีน  
  ๖ สูตรหลังอุปมาดวยแมนํ้าไหลไปสูสมุทร.  
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[๒๑๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

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

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

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

[๒๑๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  
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คังคาปาจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน

[๒๔๑] 1

 สาวัตถีนทิาน.  ดกูรภิกษุทัง้หลาย  แมนํา้คงคาไหลไปสูทศิปราจีน  หล่ังไปสูทศิปราจีน  
บาไปสู ทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๑๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมื่อกระทํา
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวย ๘ 2 อยางไรเลา ?   จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอม
เจริญสัมมาทิฏฐิ  อันหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา  มีอมตะเปนที่สุด  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา  มีอมตะเปนท่ีสุด  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมื่อกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล  จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสู
นิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๑  

ยมุนาปราจีนนินสูตร  3

 ผุเจริญอริยมรรค 4  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้ายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน

[๒๑๖]
 สาวัตถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  แมนํา้ยมุนาไหลไปสูทศิปราจีน  หลัง่ไปสูทศิปราจีน  
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๒  
1.  [๒๑๔]  -ผูรวบรวม 
2.  อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  -ผูรวบรวม
3.  ยมุนาปราจีนนินนสูตร  -ผูรวบรวม
4.  ผูเจริญอริยมรรค  -ผูรวบรวม
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[๒๑๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๑๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สรภู  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๑๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหี  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  
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อจิรวตีปาจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน  

[๒๑๗]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แมนํา้อจริวดไีหลไปสูทศิปราจีน  หล่ังไปสูทศิปราจีน  
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๓  

สรภูปราจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าสรภูไหลไปสูทิศปราจีน  

[๒๑๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แมนํา้สรภูไหลไปสูทศิปราจนี  หลัง่ไปสูทศิปราจนี  
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๔  

[1]
 [2]

[๒๑๙]
 สาวตัถีนทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แมนํา้มหีไหลไปสูทศิปราจีน  หล่ังไปสูทศิปราจนี  
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  
ฉนันัน้เหมอืนกนั  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๕  

1.  มหีปาจีนนินนสูตร  -ผูรวบรวม
2.  ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้ามหีไหลไปสูทิศปราจีน -ผูรวบรวม
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[๒๒๐]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  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  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

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

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

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  
ภาเวต ิ อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปรโิยสาน ฯ  เอว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อรยิ  อฏงฺคกิ  
มคคฺ  ภาเวนโฺต  อรยิ  อฏงคฺกิ  มคคฺ  พหลุกีโรนฺโต  นพิพฺานนนิโฺน  โหต ิ นพิพฺานโปโณ  
นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  
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มหีปราจีนนินนสูตร 1  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้ามหีไหลไปสูทิศปราจีน 2

[๒๒๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าใหญๆ สายใดสายหนึ่งนี้  คือ  แมนํ้าคงคา  
แมนํ้ายมุนา  แมนํ้าอจิรวดี  แมนํ้าสรภู  แมนํ้ามหี  ทั้งหมดน้ันไหลไปสูทิศปราจีน  
หล่ังไปสูทศิปราจนี  บาไปสูทศิปราจนี  แมฉนัใด  ภกิษุเม่ือเจรญิอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๖  

คังคาสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าคงคาไหลไปสูสมุทร

[๒๒๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าคงคาไหลไปสูสมุทร  หล่ังไปสูสมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมื่อกระทํา
ใหมากซึง่อริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กเ็ปนผูนอมไปสูนพิพาน  โนมไปสูนพิพาน  
โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๒๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมื่อกระทํา
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูพระนิพพาน 3   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมเจริญสมัมาทฏิฐ ิ อนัหยัง่ลงสูอมตะ  มอีมตะเปนเบือ้งหนา  มอีมตะเปนทีส่ดุ  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันหยั่งลงสู 4 อมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา  มีอมตะเปนที่สุด  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมื่อกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล  จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสู
นิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๗  
1.  มหานทีปาจีนนินนสูตร  -ผูรวบรวม
2.  ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนมหานทีไหลไปสูทิศปราจีน  -ผูรวบรวม
3.  ขอสังเกต : ในที่อื่นๆ แหงหนังสือเลมนี้  ใชสํานวนแปลวา “นิพพาน”  -ผูรวบรวม
4.  อันหย่ังลงสู  -ผูรวบรวม
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[๒๒๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๒๒๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๒๒๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สรภู  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  
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ยมุนาสมุทนินนสูตร    
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้า 1 ยมุนาไหลไปสูสมุทร

[๒๒๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้ายมุนาไหลไปสูสมุทร  หลั่งไปสูสมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๘  

อจิรวตีสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้า 2 อจิรวดีไหลไปสูสมุทร

[๒๒๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าอจิรวดีไหลไปสูสมุทร  หล่ังไปสูสมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๙  

สรภูสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าสรภูไหลไปสูสมุทร

[๒๒๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าสรภูไหลไปสู สมุทร  หลั่งไปสูสมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๐  

1.  แมนํ้า  -ผูรวบรวม
2.  แมนํ้า  -ผูรวบรวม
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[๒๒๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหี  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

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

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

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

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  
ภาเวติ  อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  
อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  
นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  
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มหีสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้ามหีไหลไปสูสมุทร

[๒๒๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้ามหีไหลไปสูสมุทร  หลั่งไปสู สมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๑๑  

มหานทีสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนมหานทีไหลไปสูสมุทร

[๒๒๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าใหญๆ สายใดสายหนึ่งนี้  คือ  แมนํ้าคงคา  
แมนํ้ายมุนา  แมนํ้าอจิรวดี  แมนํ้าสรภู  แมนํ้ามหี  ทั้งหมดน้ันไหลไปสูสมุทร  
หลัง่ไปสูสมทุร  บาไปสูสมทุร  แมฉนัใด  ภกิษุเม่ือเจริญอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.  

[๒๒๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมื่อกระทํา
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวินยันี ้ ยอมเจรญิ
สมัมาทิฏฐิ  อนัหยัง่ลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบือ้งหนา  มอีมตะเปนท่ีสดุ  ฯลฯ  ยอมเจริญ
สมัมาสมาธิ  อนัหย่ังลงสูอมตะ  มอีมตะเปนเบ้ืองหนา  มอีมตะเปนท่ีสดุ   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  
ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เม่ือกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล  เปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไป
สูนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๑๒  
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 อมโตคธ  ทฺวาทสกี  ตติยกี ฯ  

[๒๒๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

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

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

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร ฯ  เอว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  
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  หมวดที่ ๓  วาดวยการหยั่งลงสูอมตะ  รวมเปน ๑๒ สูตร  
  ๖ สูตรแรกอุปมาดวยแมนํ้าไหลไปสูทิศปราจีน  
  ๖ สูตรหลังอุปมาดวยแมนํ้าไหลไปสูสมุทร.  

คังคาปราจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน

[๒๒๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  หล่ังลงไป 1 สู
ทศิปราจีน  บาไปสูทศิปราจีน  แมฉนัใด  ภกิษุเม่ือเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๓๐]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กภ็กิษุเม่ือเจรญิอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมือ่กระทาํ
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวินยันี ้ ยอมเจรญิ
สัมมาทิฏฐิ  อันนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฯลฯ  ยอมเจริญ
สมัมาสมาธิ  อนันอมไปสูนพิพาน  โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เม่ือกระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ อยางน้ีแล  จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  
โอนไปสูนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๑  

1.  ขอสังเกต : ในที่อื่นๆ แหงหนังสือเลมนี้  ใชสํานวนแปลวา “หลั่งไปสู”  -ผูรวบรวม
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[๒๓๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๒๓๒]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

[๒๓๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สรภู  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  
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ยมุนาปราจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้ายมุนาไหลไปสูทิศปราจีน

[๒๓๑]
 สาวัตถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  แมนํา้ยมุนาไหลไปสูทศิปราจีน  หลัง่ไปสูทศิปราจีน  
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๒  

อจิรวตีปราจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน

[๒๓๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าอจิรวดีไหลไปสูทิศปราจีน  หล่ังลงไปสู
ทิศปราจีน  บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๓  

สรภูปราจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าสรภูไหลไปสูทิศปราจีน

[๒๓๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าสรภูไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่งไปสูทิศปราจีน  
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

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

ปาจีนปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

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

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

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

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร ฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  
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มหีปราจีนนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้ามหีไหลไปสูทิศปราจีน

[๒๓๔]  
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้ามหีไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่งไปสูทิศปราจีน  
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  
ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๕  

มหานทีปราจีนนินนสูตร  
 มหานทีไหลไปสูทิศปราจีนเหมือนผูเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพาน  

[๒๓๕]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  แมนํา้ใหญๆ  สายใดสายหน่ึงนี ้ คอื  แมนํา้คงคา  
แมนํ้ายมุนา  แมนํ้าอจิรวดี  แมนํ้าสรภู  แมนํ้ามหี  ทั้งหมดน้ันไหลไปสูทิศปราจีน  
หลั่งไปสูทิศปราจีน  บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘  เมือ่กระทําใหมากซึง่อริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กน็อมไปสูนพิพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.  

[๒๓๖]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กภ็กิษุเม่ือเจรญิอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมือ่กระทาํ
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวินยันี ้ ยอมเจรญิ
สัมมาทิฏฐิ  อันนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฯลฯ  ยอมเจริญ
สัมมาสมาธิ  อันนอมไปสูนิพพาน  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันนอมไปสูนิพพาน 1  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘  เม่ือกระทําใหมากซ่ึงอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล  
จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๖    

1.  ขอสังเกต : ประโยค  “ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันนอมไปสูนิพพาน  ฯลฯ”  เกินมา ๑ ประโยค  -ผูรวบรวม
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[๒๓๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

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

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

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

[๒๓๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ยมุนา  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  
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คังคาสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าคงคาไหลไปสูสมุทร

[๒๓๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าคงคาไหลไปสูสมุทร  หล่ังไปสูสมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมื่อกระทํา
ใหมากซึง่อริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กเ็ปนผูนอมไปสูนพิพาน  โนมไปสูนพิพาน  
โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๓๘]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กภ็กิษุเม่ือเจรญิอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมือ่กระทาํ
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวินยันี ้ ยอมเจรญิ
สัมมาทิฏฐิ  อันนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฯลฯ  ยอมเจริญ
สัมมาสมาธิ  อันนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูพระนิพพาน   ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมื่อกระทําใหมากซ่ึง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางน้ีแล  จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสู
นิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๗   

ยมุนาสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมื่อน 1 แมนํ้ายมุนาไหลไปสูสมุทร

[๒๓๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้ายมุนาไหลไปสูสมุทร  หลั่งไปสูสมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ. 

จบ  สูตรที่ ๘  

1.  เหมือน  -ผูรวบรวม
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[๒๔๐]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อจิรวตี  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๔๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สรภู  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  

[๒๔๒]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหี  นที  สมุทฺทนินฺนา  สมุทฺทโปณา  

สมุทฺทปพฺภารา ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  
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อจิรวดีสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าอจิรวดีไหลไปสูสมุทร

[๒๔๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าอจิรวดีไหลไปสูสมุทร  หล่ังไปสูสมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๙  

สรภูสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้าสรภูไหลไปสูสมุทร

[๒๔๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าสรภูไหลไปสู สมุทร  หลั่งไปสูสมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๐  

มหีสมุทนินนสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรค  ฯลฯ  เหมือนแมนํ้ามหีไหลไปสูสมุทร

[๒๔๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้ามหีไหลไปสูสมุทร  หลั่งไปสู สมุทร  
บาไปสูสมุทร  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘...  ฉันนั้น
เหมือนกัน  ฯลฯ.  

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

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

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

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร ฯ  เอว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  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 ... ฉฏานวกี ฯ  
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มหานทีปราจีนนินนสูตร 1  
 ผูเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพานเหมือนแมนํ้าใหญไหลไปสูทิศปราจีน 2  

[๒๔๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าใหญๆ สายใดสายหนึ่งนี้  คือ  แมนํ้าคงคา  
แมนํา้ยมนุา  แมนํา้อจริวด ี แมนํา้สรภู  แมนํา้มห ี ทัง้หมดน้ันไหลไปสูสมทุร  หล่ังไปสูสมทุร  
บาไปสูสมทุร  แมฉนัใด  ภกิษเุมือ่เจรญิอรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมือ่กระทาํใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  
โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๔๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมื่อกระทํา
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวินยันี ้ ยอมเจรญิ
สัมมาทิฏฐิ  อันนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฯลฯ  ยอมเจริญ
สัมมาสมาธิ  อันนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  ภิกษุเม่ือเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เมื่อกระทําใหมากซ่ึง
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางน้ีแล  จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสู
นิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.  

จบ  สูตรที่ ๑๒  

[3]

  หมวดที่ ๔  วาดวยการนอมไปสูนิพพาน  รวมเปน ๑๒ สูตร  
  ๖ สูตรแรกอุปมาดวยแมนํ้าไหลไปสูทิศปราจีน  
  ๖ สูตรหลังอุปมาดวยแมนํ้าไหลไปสูสมุทร.  

1.  มหานทีสมุทรนินนสูตร  -ผูรวบรวม
2.  ไหลไปสูสมุทร  -ผูรวบรวม
3.  จบ  คังคาเปยยาล  -ผูรวบรวม 
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อปฺปมาทวคฺโค  ทสโม

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

วา  พหุปฺปทา  วา  รูปโน  วา  อรูปโน  วา  สฺิโน  วา  อสฺิโน  วา  เนวสฺี-
นาสฺิโน  วา  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  เย  เกจ ิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อปฺปมาทมูลกา  อปฺปมาทสโมสรณา  
อปปฺมาโท  เตส  ธมฺมาน  อคฺคมกขฺายต ิฯ  อปฺปมตตฺสเฺสต  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  ปาฏิกงขฺ  
อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกริสฺสตีต ิฯ  

[๒๔๖]
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อปปฺมตโฺต  อรยิ  อฏงฺคกิ  มคคฺ  ภาเวต ิ อรยิ  อฏงฺคกิ  

มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว 1  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปฺปมตฺโต  อริย  อฏงฺคก  
มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

(อุปริ  ติณฺณ  สุตฺตาน  วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ  

1.  ยุ. เอวเมว  โข ฯ  
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อัปปมาทวรรคที่ ๑๐  
ตถาคตสูตรที่ ๑  

 ผูเจริญอริยมรรคนอมไปในการสละ  

[๒๔๕]
 สาวตัถีนทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  สตัวทัง้หลายทีไ่มมเีทาก็ด ี ม ี๒ เทาก็ด ี ม ี๔ เทา
ก็ดี  มีเทามากก็ดี  มีรูปก็ดี  ไมมีรูปก็ดี  มีสัญญาก็ดี  ไมมีสัญญาก็ดี  มีสัญญาก็มิใช  
ไมมีสัญญาก็มิใชก็ดี  มีประมาณเทาใด  พระตถาคตอรหันตสมัมาสัมพุทธเจา  บัณฑิต
กลาววาเปนผูเลิศกวาสัตวเหลานั้น  ฉันใด  กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ทั้งหมดนั้น  
มคีวามไมประมาทเปนมลู  รวมลงในความไมประมาท  ความไมประมาท  บณัฑติกลาววา  
เลิศกวากุศลธรรมเหลาน้ัน  ฉนัน้ันเหมอืนกัน   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  อนัภิกษุผูไมประมาทแลว  
พงึหวงัขอนีไ้ดวา  จกัเจรญิอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  จกักระทาํใหมากซึง่อรยิมรรค
อันประกอบดวยองค ๘.

[๒๔๖]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กภ็กิษุผูไมประมาท  ยอมเจริญอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทําใหมากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   ภกิษใุนธรรมวนิยันี้  
ยอมเจรญิสมัมาทฏิฐ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูไมประมาท  ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  
(อีก ๓ สูตรขางหนา  พึงใหพิสดารอยางนี้)  
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[๒๔๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ยาวตา  ภิกฺขเว  สตฺตา  อปทา  วา  ทฺวิปทา  วา  จตุปฺปทา  

วา  พหุปฺปทา  วา  รูปโน  วา  อรูปโน  วา  สฺิโน  วา  อสฺิโน  วา  เนวสฺี-
นาสฺิโน  วา  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  เย  เกจ ิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อปฺปมาทมูลกา  อปฺปมาทสโมสรณา  
อปปฺมาโท  เตส  ธมฺมาน  อคฺคมกขฺายต ิฯ  อปฺปมตตฺสเฺสต  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  ปาฏิกงขฺ  
อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกริสฺสตีต ิฯ  

[๒๔๘]
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺุ  อปฺปมตฺโต  อริย  อฏงฺคกิ  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคกิ  

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

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

วา  พหุปฺปทา  วา  รูปโน  วา  อรูปโน  วา  สฺิโน  วา  อสฺิโน  วา  เนวสฺี-
นาสฺิโน  วา  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  เย  เกจ ิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อปฺปมาทมูลกา  อปฺปมาทสโมสรณา  
อปปฺมาโท  เตส  ธมฺมาน  อคฺคมกขฺายต ิฯ  อปฺปมตตฺสเฺสต  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  ปาฏิกงขฺ  
อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกริสฺสตีต ิฯ
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ตถาคตสูตรที่ ๒  
 ผูเจริญอริยมรรคมีการกําจัดราคะเปนที่สุด

[๒๔๗]
 สาวตัถีนทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  สตัวทัง้หลายทีไ่มมเีทาก็ด ี ม ี๒ เทาก็ด ี ม ี๔ เทา
ก็ดี  มีเทามากก็ดี...  อันภิกษุผูไมประมาท  พึงหวังขอนี้ไดวา  จักเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘  จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘. 

[๒๔๘]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษผุูไมประมาท  ยอมเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทาํใหมากซ่ึงอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?  ภกิษุในธรรมวนิยันี้  
ยอมเจริญสมัมาทิฏฐ ิ มอีนักาํจดัราคะเปนทีส่ดุ  มอีนักาํจดัโทสะเปนทีส่ดุ  มอีนักาํจดัโมหะ
เปนที่สุด  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะ
เปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมประมาท  ยอมเจริญ
อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทาํใหมากซึง่อริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๒  

ตถาคตสูตรที่ ๓  
 ผูเจริญอริยมรรคอันหยั่งลงสูอมตะ  

[๒๔๙]
 สาวตัถีนทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  สตัวทัง้หลายทีไ่มมเีทาก็ด ี ม ี๒ เทาก็ด ี ม ี๔ เทา
กด็.ี..  อนัภกิษผุูไมประมาท  พงึหวงัขอนีไ้ดวา  จกัเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.
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[๒๕๐]
กถจฺ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อปฺปมตโฺต  อริย  อฏงคฺกิ  มคฺค  ภาเวต ิ อรยิ  อฏงคฺกิ  

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

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

วา  พหุปฺปทา  วา  รูปโน  วา  อรูปโน  วา  สฺิโน  วา  อสฺิโน  วา  เนวสฺี-
นาสฺิโน  วา  ตถาคโต  เตส  อคฺคมกฺขายติ  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ ฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  เย  เกจ ิ  กุสลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อปฺปมาทมูลกา  อปฺปมาทสโมสรณา  
อปปฺมาโท  เตส  ธมฺมาน  อคฺคมกขฺายต ิฯ  อปฺปมตตฺสเฺสต  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  ปาฏิกงขฺ  
อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกริสฺสตีต ิฯ  

[๒๕๒]
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺุ  อปฺปมตฺโต  อริย  อฏงฺคกิ  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคกิ  

มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพาน-
โปณ  นิพฺพานปพฺภาร  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  
นิพฺพานปพฺภาร ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปฺปมตฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  
อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  
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[๒๕๐]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษผุูไมประมาท  ยอมเจริญอรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทาํใหมากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   ภกิษใุนธรรมวนิยันี้  
ยอมเจริญสมัมาทฏิฐ ิ อนัหยัง่ลงสูอมตะ  มอีมตะเปนเบือ้งหนา  มอีมตะเปนทีส่ดุ  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา  มีอมตะเปนท่ีสุด  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูไมประมาท  ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๓  

ตถาคตสูตรที่ ๔  
 ความไมประมาทเลิศกวากุศลธรรม  

[๒๕๑]
 สาวตัถีนทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  สตัวทัง้หลายทีไ่มมเีทาก็ด ี ม ี๒ เทาก็ด ี ม ี๔ เทา
ก็ดี  มีเทามากก็ดี  มีรูปก็ดี  ไมมีรูปก็ดี  มีสัญญาก็ดี  ไมมีสัญญาก็ดี  มีสัญญาก็มิใช  
ไมมีสัญญาก็มิใชก็ดี  มีประมาณเทาใด  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
บณัฑติกลาววาเปนผูเลศิกวาสตัวเหลานัน้  ฉนัใด  กศุลธรรมเหลาใดเหลาหนึง่  ทัง้หมดนัน้  
มคีวามไมประมาทเปนมลู  รวมลงในความไมประมาท  ความไมประมาท  บณัฑติกลาววา
เลศิกวากศุลธรรมเหลานัน้  ฉนันัน้เหมอืนกนั   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  อนัภกิษุผูไมประมาท  
พึงหวังขอนี้ไดวา  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  จักกระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ .

[๒๕๒]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กภ็กิษุผูไมประมาท  ยอมเจริญอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทําใหมากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   ภกิษใุนธรรมวนิยันี้  
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูไมประมาท  ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๔  
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[๒๕๓]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  เสยยฺถาป  ภกิขฺเว  ยานิ  กานิจ ิ ชงคฺลาน  ปาณาน  ปทชาตานิ  

สพฺพานิ  ตานิ  หตฺถิปเท  สโมธาน  คจฺฉนฺติ  หตฺถิปท  เตส  อคฺคมกฺขายติ  ยทิท  
มหนตฺตฺเตน ฯ  เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  เย  เกจ ิ กสุลา  ธมฺมา  สพฺเพ  เต  อปปฺมาทมูลกา  
อปฺปมาทสโมสรณา  อปฺปมาโท  เตส  ธมมฺาน  อคคฺมกขฺายต ิฯ  อปปฺมตตฺสฺเสต  ภกิขฺเว  
ภกิขฺโุน  ปาฏกิงขฺ  อริย อฏงคฺกิ  มคฺค  ภาเวสสฺต ิ อริย อฏงคิฺก มคคฺ  พหุลกีรสิสฺตตี ิฯ  

[๒๕๔]
กถจฺ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อปปฺมตโฺต  อรยิ  อฏงฺคกิ  มคคฺ  ภาเวต ิ อรยิ  อฏงฺคกิ  

มคคฺ  พหลุกีโรต ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สมมฺาทฏิ ึ ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺิต  
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปฺปมตฺโต  อริย  อฏงฺคิก  
มคฺค  ภาเวติ  อริย อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

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

ตา  กฏูงฺคมา  กฏูนินนฺา  กฏูสโมสรณา  กฏู  ตาส  อคคฺมกฺขายต ิฯ  เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  
ฯเปฯ  (ยถา  เหฏิมสุตฺตนฺต  เอว  วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ  
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ปทสูตร  
 กุศลธรรมทั้งปวงมีความไมประมาทเปนมูล

[๒๕๓]
 สาวัตถีนทิาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  รอยเทาของสัตวทั้งหลายผูสัญจรไปบนแผนดิน
ชนิดใดชนิดหน่ึง  ทั้งหมดนั้น  ยอมถึงความประชุมลงในรอยเทาชาง  รอยเทาชาง  
บัณฑิตกลาววาเลิศกวารอยเทาเหลาน้ัน  เพราะเปนรอยใหญ  แมฉันใด  กุศลธรรม
เหลาใดเหลาหนึ่ง  ทั้งหมดนั้น  มีความไมประมาทเปนมูล  รวมลงในความไมประมาท  
ความไมประมาท  บัณฑิตกลาววาเลิศกวากุศลธรรมเหลานั้น  ฉันนั้นเหมือนกัน   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูไมประมาท  พึงหวังขอน้ีไดวา  จักเจริญอริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘  จักกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.

[๒๕๔]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กภ็กิษุผูไมประมาท  ยอมเจริญอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทาํใหมากซึง่อริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   ภกิษุในธรรมวินยัน้ี  
ยอมเจรญิสมัมาทฏิฐ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนโิรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูไมประมาท  ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๕  

กูฏสูตร
 วาดวยเรือนยอด    

[๒๕๕]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กลอนแหงเรอืนยอดอยางใดอยางหนึง่  ทัง้หมดนัน้
ไปสูยอด  นอมไปสูยอด  ประชุมเขาที่ยอด  ยอดแหงเรือนยอดนั้น  บัณฑิตกลาววา
เลิศกวากลอนเหลานั้น  แมฉันใด  กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ทั้งหมดนั้น  มีความ
ไมประมาทเปนมูล...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๒๕๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  มูลคนฺธา  โกฏานุสาริย  เตส  

อคฺคมกฺขายติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

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

อคฺคมกฺขายติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  

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

ขายติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  
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มูลคันธสูตร  
 วายดว 1 กลิ่นที่ราก  

[๒๕๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ไมมีกลิ่นที่รากชนิดใดชนิดหนึ่ง  ไมกลัมพัก  
บณัฑติกลาววา  เลิศกวาไมมกีลิน่ทีร่ากเหลานัน้  แมฉนัใด  กศุลธรรมเหลาใดเหลาหนึง่  
ทั้งหมดนั้น  มีความไมประมาทเปนมูล...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๗  

สารคันธสูตร  
 วาดวยกลิ่นที่แกน  

[๒๕๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ไมมีกล่ินท่ีแกนชนิดใดชนิดหนึ่ง  จันทนแดง  
บัณฑิตกลาววาเลศิกวาไมมกีล่ินท่ีแกนเหลาน้ัน  แมฉันใด  กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึง่  
ทั้งหมดนั้น  มีความไมประมาทเปนมูล...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๘  

ปุปผคันธสูตร  
 วาดวยกลิ่นที่ดอก    

[๒๕๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ไมมีกลิ่นที่ดอกชนิดใดชนิดหนึ่ง  มะลิ  บัณฑิต
กลาววาเลิศกวาไมมีกล่ินท่ีดอกเหลาน้ัน  แมฉันใด  กุศลธรรมเหลาใดเหลาหน่ึง  
ทั้งหมดนั้น  มีความไมประมาทเปนมูล...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๙  

1.  วาดวย  -ผูรวบรวม 
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[๒๕๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  กุฏราชาโน  สพฺเพ  เต  รฺโ  

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

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

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

[๒๖๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สรทสมเย  วิทฺเธ  วิคตวลาหเก  เทเว  

อาทิจฺโจ  นภ  อพฺภุสสฺกฺกมาโน  สพฺพ  อากาสคต  ตมคต  อภิวิหจฺจ  ภาสเต  จ  
ตปเต  จ  วิโรจติ  จ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  
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กุฏฐราชาสูตร  
 วาดวยพระราชาผูเลิศ  

[๒๕๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พระราชาผูนอย (ชั้นต่ํา) เหลาใดเหลาหนึ่ง  
ทั้งหมดนั้น  ยอมเปนผูตามเสด็จพระเจาจักรพรรดิ  พระเจาจักรพรรดิ  บัณฑิตกลาววา
เลิศกวาพระราชาผูนอยเหลานั้น  แมฉันใด  กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ทั้งหมดนั้น  
มีความไมประมาทเปนมูล...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จันทิมสูตร  
 วาดวยพระจันทร  

[๒๖๐]
 สาวัตถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  แสงสวางแหงดวงดาวชนดิใดชนิดหน่ึง  ทัง้หมดน้ัน  
ยอมไมถงึเสีย้วที ่๑๖  แสงสวางของพระจนัทร  แสงสวางของพระจนัทร  บณัฑติกลาววา
เลิศกวาแสงสวางของดวงดาวเหลาน้ัน  แมฉนัใด  กศุลธรรมเหลาใดเหลาหนึง่  ทัง้หมดน้ัน  
มคีวามไมประมาทเปนมลู...  ฉนันัน้เหมอืนกนั  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๑  

สุริยสูตร  
 วาดวยพระอาทิตย  

[๒๖๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในสรทสมัยทองฟาบริสุทธ์ิ  ปราศจากเมฆ  
พระอาทิตยขึ้นไปสูทองฟา  ยอมสองแสงและแผดแสงไพโรจน  กําจัดความมืดอันมีอยู
ในอากาศท่ัวไป  แมฉนัใด  กศุลธรรมเหลาใดเหลาหน่ึง  ทัง้หมดนัน้  มคีวามไมประมาท
เปนมูล...  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.  

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

วาสิกวตถฺ  เตส  อคคฺมกขฺายต ิฯ  เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  เย  เกจ ิ กสุลา  ธมมฺา  สพฺเพ  
เต  อปฺปมาทมูลกา  อปฺปมาทสโมสรณา  อปฺปมาโท  เตส  ธมมฺาน  อคฺคมกฺขายติ ฯ  
อปฺปมตฺตสฺเสต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปาฏิกงฺข  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวสฺสติ  อริย  
อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

[๒๖๓]
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อปฺปมตโฺต  อริย  อฏงฺคกิ  มคฺค  ภาเวต ิ อรยิ  อฏงฺคิก  

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

อปฺปมาทวคฺโค  สมตฺโต ฯ

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

(ยทป  ตถาคต  ตทป  วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ

1.  ม. ยุ. ...  สาโร  จ ... ฯ  
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วัตถสูตร  
 วาดวยผา  

[๒๖๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ผาทีท่อดวยดายชนิดใดชนดิหนึง่  ผาของชาวกาสี  
บณัฑติกลาววา  เลศิกวาผาท่ีทอดวยดายเหลาน้ัน  แมฉนัใด  กศุลธรรมเหลาใดเหลาหนึง่  
ทั้งหมดนั้น  มีความไมประมาทเปนมูล  รวมลงในความไมประมาท  ความไมประมาท
บัณฑิตกลาววา  เลิศกวากุศลธรรมเหลาน้ัน  ฉันน้ันเหมือนกัน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
อันภิกษุผูไมประมาท  พึงหวังขอน้ีไดวา  จักเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘.

[๒๖๓]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กภ็กิษุผูไมประมาท  ยอมเจริญอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทาํใหมากซึง่อริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?  ภกิษใุนธรรมวนิยัน้ี  
ยอมเจรญิสัมมาทิฏฐิ  อนัอาศัยวิเวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญสมัมาสมาธ ิ  อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศัยนโิรธ  นอมไปในการสละ   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูไมประมาท  ยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

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  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  พลกรณียา  กมฺมนฺตา  กยิรนฺต ิ1  

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

[๒๖๕]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  

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

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

สพเฺพ  เต  ปว ึ นสิสฺาย  ปวยิ  ปตฏิาย  เอวเมเต  พลกรณยีา  กมมฺนตฺา  กยรินตฺ ิฯ  
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สลี  นสฺิสาย  สเีล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคกิ  มคฺค  ภาเวติ  
อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  
1.  ม. กริยนฺติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. ยุ. วิตฺถารมคฺคี ฯ  
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พลกรณียวรรคที่ ๑๑  
พลกรณียสูตรที่ ๑   

 อาศัยศีลเจริญอริยมรรคนอมไปในการสละ  

[๒๖๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การงานท่ีจะพึงทําดวยกําลังอยางใดอยางหน่ึง  
อันบุคคลทําอยู  ทั้งหมดนั้น  อันบุคคลอาศัยแผนดิน  ดํารงอยูบนแผนดิน  จึงทําได  
การงานท่ีจะพึงทําดวยกําลังเหลาน้ี  อนับุคคลยอมกระทําไดดวยอาการอยางน้ี  แมฉนัใด  
ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  จึงเจริญอริยมรรคประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๖๕]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษอุาศยัศลี  ตัง้อยูในศลีแลว  จงึเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบ
ดวยองค ๘  กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัย
วิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาศัยศีล  
ตัง้อยูในศลีแลว  จงึเจริญอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมากซ่ึงอรยิมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.  (พึงทราบความพิสดารสูตรที่บริบูรณตามพรรณนาในคังคาเปยยาล)

จบ  สูตรที่ ๑  

พลกรณียสูตรที่ ๒  
 อาศัยศีลเจริญอริยมรรคมีการกําจัดราคะ  

[๒๖๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การงานท่ีจะพึงทําดวยกําลังอยางใดอยางหน่ึง  
อันบุคคลทําอยู  ทั้งหมดนั้น  อันบุคคลอาศัยแผนดิน  ดํารงอยูบนแผนดิน  จึงทําได  
การงานท่ีจะพึงทําดวยกําลังเหลาน้ี  อนับุคคลยอมกระทําไดดวยอาการอยางน้ี  แมฉนัใด  
ภกิษอุาศยัศลี  ตัง้อยูในศลีแลว  จงึเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กระทาํใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ฉันนั้นเหมือนกัน.
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[๒๖๗]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  

ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  
ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  
ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกโรตีติ ฯ  

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

สพเฺพ  เต  ปว ึ นสิสฺาย  ปวยิ  ปตฏิาย  เอวเมเต  พลกรณียา  กมมฺนตฺา  กยรินตฺิ ฯ  
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สลี  นสิสฺาย  สเีล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคกิ  มคฺค  ภาเวติ  
อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  

[๒๖๙]
กถจฺ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สลี  นสิสฺาย  สเีล  ปตฏิาย  อรยิ  อฏงคฺกิ  มคคฺ  ภาเวติ  

อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  อมโตคธ  
อมตปรายน  อมตปริโยสาน  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  อมโตคธ  อมตปรายน  
อมตปริโยสาน ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคิก  
มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  
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[๒๖๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  จึงเจริญอริยมรรค
อนัประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมากซ่ึงอรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?  
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยัน้ี  ยอมเจริญสมัมาทฏิฐ ิ มอีนักาํจดัราคะเปนทีส่ดุ  
มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธิ 
มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด   ดูกร
ภกิษทุัง้หลาย  ภกิษอุาศยัศลี  ตัง้อยูในศลีแลว  จงึเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๒   

พลกรณีสูตรที่ ๓1  
 อาศัยศีลเจริญอริยมรรคอันหยั่งลงสูอมตะ  

[๒๖๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การงานท่ีจะพึงทําดวยกําลังอยางใดอยางหน่ึง  
อันบุคคลทําอยู  ทั้งหมดนั้น  อันบุคคลอาศัยแผนดิน  ดํารงอยูบนแผนดิน  จึงทําได  
การงานทีจ่ะพงึทําดวยกําลงัเหลาน้ี  อนับคุคลยอมกระทาํไดดวยอาการอยางนี ้ แมฉนัใด  
ภกิษอุาศยัศลี  ตัง้อยูในศลีแลว  จงึเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กระทาํใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๖๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  จึงเจริญอริยมรรค
อนัประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมากซึง่อริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันหยั่งลงสูอมตะ  
มอีมตะเปนเบ้ืองหนา  มอีมตะเปนทีส่ดุ  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันหยั่งลงสูอมตะ  
มีอมตะเปนเบื้องหนา  มีอมตะเปนที่สุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู
ในศีลแลว  จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๓  

1.  พลกรณียสูตรที่ ๓  -ผูรวบรวม
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[๒๗๐]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  พลกรณียา  กมฺมนฺตา  กยิรนฺติ  

สพเฺพ  เต  ปวึ  นสิสฺาย  ปวยิ  ปตฏิาย  เอวเมเต  พลกรณียา  กมมฺนตฺา  กยรินฺติ ฯ  
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สลี  นสิสฺาย  สเีล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคกิ  มคฺค  ภาเวติ  
อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  

[๒๗๑]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคิก  

มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  
ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  
นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  
สีเล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๒๗๒]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  เสยฺยถาป  ภกิขฺเว  เย  เกจเิม  พชีคามภตูคามา  วฑุฒฺ ึ วริฬฺูหึ  

เวปุลฺล  อาปชฺชนฺติ  สพฺเพ  เต  ปวึ  นิสฺสาย  ปวิย  ปติฏาย  เอวเมเต  พีชคาม-
ภตูคามา  วฑุฒฺ ึ วริฬูหฺ ึ เวปุลลฺ  อาปชฺชนฺต ิฯ  เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สลี  นิสฺสาย  
สีเล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  
วุฑฺฒึ  วิรูฬฺหึ  เวปุลฺล  ปาปุณาติ  ธมฺเมสุ ฯ  
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พลกรณีสูตรที่ ๔ 1  
 อาศัยศีลเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพาน

[๒๗๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การงานท่ีจะพึงทําดวยกําลังอยางใดอยางหน่ึง  
อันบุคคลทําอยู  ทั้งหมดนั้น  อันบุคคลอาศัยแผนดิน  ดํารงอยูบนแผนดิน  จึงทําได  
การงานที่พึงทําดวยกําลังเหลานี้  อันบุคคลยอมทําไดดวยอาการอยางน้ี  แมฉันใด  
ภกิษอุาศยัศลี  ตัง้อยูในศลีแลว  จงึเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กระทาํใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๗๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  จึงเจริญอริยมรรค
อนัประกอบดวยองค ๘  กระทาํใหมากซึง่อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุอาศยัศลี  ตัง้อยูในศลีแลว  
จึงเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๔  

พีชสูตร
 พืชอาศัยแผนดินผูอาศัยศีลเจริญอริยมรรค

[๒๗๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พืชคามและภูตคามชนิดใดชนิดหนึ่งนี้  ยอมถึง
ความเจรญิงอกงามใหญโต  พชืคามและภูตคาม  ทัง้หมดน้ัน  อาศยัแผนดนิ  ตัง้อยูในแผนดนิ  
จงึถงึความเจริญงอกงามใหญโต  พชืคามและภตูคามเหลาน้ี  ยอมถงึความเจรญิงอกงาม
ใหญโตดวยอาการอยางนี้  แมฉันใด  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  เจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ยอมถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน.
1.  พลกรณียสูตรที่ ๔  -ผูรวบรวม
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[๒๗๓]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  

ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  วุฑฺฒึ  วิรูฬฺหึ  เวปุลฺล  ปาปุณาติ  
ธมเฺมส ุฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สมฺมาทฏิ ึ ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺิต  
โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  
โวสสฺคคฺปรณิาม ึฯ  เอว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สลี  นสิสฺาย  สเีล  ปติฏาย  อริย  อฏงคฺกิ  
มคคฺ  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงคฺกิ  มคฺค  พหลุกีโรนโฺต  วฑุฒฺ ึ วริฬูหฺ ึ เวปุลลฺ  ปาปุณาติ  
ธมฺเมสูติ ฯ  

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

วฑฺเฒนฺติ  พล  คาเหนฺติ  เต  ตตฺถ  กาย  วฑฺเฒตฺวา  พล  คาเหตฺวา  กุสุพฺเภ 1  
โอตรนฺต ิ กสุพุเฺภ  โอตรติวฺา  มหาโสพเฺภ  โอตรนฺต ิ มหาโสพฺเภ  โอตริตวฺา  กนุนฺทโิย  
โอตรนฺต ิ กนุนฺทิโย  โอตริตวฺา  มหานทิโย  โอตรนฺต ิ มหานทโิย  โอตริตวฺา  มหาสมุททฺ-
สาคร 2  โอตรนฺติ  เต  ตตฺถ  มหนฺตตฺต  เวปุลฺลตฺต  อาปชฺชนฺติ  กาเยน ฯ  เอวเมว  
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  มหนฺตตฺต 3  เวปุลฺลตฺต  ปาปุณาติ  ธมฺเมสุ ฯ  
[๒๗๕]

กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  
ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  มหนฺตตฺต  เวปุลฺลตฺต  ปาปุณาติ  
ธมเฺมส ุฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สมฺมาทฏิ ึ ภาเวติ  วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  
โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  
โวสสฺคคฺปรณิาม ึฯ  เอว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สลี  นสิสฺาย  สเีล  ปติฏาย  อริย  อฏงฺคกิ  
มคคฺ  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงคฺกิ  มคฺค  พหุลกีโรนโฺต  มหนฺตตตฺ  เวปลุลฺตตฺ  ปาปุณาติ  
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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[๒๗๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  เจริญอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘  กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา  จึงถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมทั้งหลาย ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมเจรญิสมัมาทฏิฐ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศยันิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   
ดูกรภิกษุทัง้หลาย  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  เจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘  กระทําใหมากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางน้ีแล  ยอมถงึความเจรญิ
งอกงามไพบลูยในธรรมทัง้หลาย.

จบ  สูตรที่ ๕  

นาคสูตร
 นาคอาศัยขุนเขาผูอาศัยศีลเจริญอริยมรรค

[๒๗๔]
 สาวัตถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  พวกนาคอาศัยขนุเขาช่ือหมิวนัต  มกีายเติบโต  มกีาํลงั  
ครั้นมีกายเติบโต  มีกําลังที่ขุนเขานั้นแลว  ยอมลงสูบึงนอย  ครั้นลงสูบึงนอยแลว  
ยอมลงสูบึงใหญ  ครั้นลงสูบึงใหญแลว  ยอมลงสูแมนํ้านอย  ครั้นลงสูแมนํ้านอยแลว  
ยอมลงสูแมนํ้าใหญ  ครั้นลงสูแมนํ้าใหญแลว  ยอมลงสูมหาสมุทรสาคร  นาคพวกนั้น  
ยอมถงึความโตใหญทางกาย  ในมหาสมทุรสาครน้ัน  แมฉนัใด  ภกิษอุาศยัศลี  ตัง้อยูในศลีแลว  
เจรญิอรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมากซึง่อรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
ยอมถึงความเปนใหญไพบลูยในธรรมทัง้หลาย  ฉนันัน้เหมือนกนั.
[๒๗๕]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษอุาศยัศลี  ตัง้อยูในศลีแลว  เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบ
ดวยองค ๘  กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา  ยอมถึง
ความเปนใหญไพบูลยในธรรมท้ังหลาย ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อนัอาศัยวิเวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  เจริญอริยมรรคอันประกอบดวย
องค ๘  กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางน้ีแล  ยอมถึง
ความเปนใหญไพบูลยในธรรมทั้งหลาย.

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

ปพฺภาโร  โส  มูลจฺฉินฺเท 1  กเต  ปปเตสฺสติ  เยน  [2]  นินฺโน  เยน  โปโณ  เยน  
ปพฺภาโรติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏงคฺกิ  มคคฺ  พหลุกีโรนโฺต  นพิพฺานนนิโฺน  โหต ิ นพิพฺานโปโณ  นพิพฺานปพภฺาโร ฯ  

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

พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณาม ึ 
ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสฺสคคฺปรณิามึ ฯ  
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

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

ปจฺจาวมติ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏงฺคิก  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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รุกขสูตร  
 ตนไมลมลงทางที่โอน  ผูเจริญอริยมรรคนอมไปสูนิพพาน  

[๒๗๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตนไมนอมไปสูทิศปราจีน  โนมไปสูทิศปราจีน  
โอนไปสูทิศปราจีน  ตนไมนั้นเม่ือถูกตัดรากเสียแลว  จักลมลงทางทิศท่ีมันนอม  
โนมโอนไป  แมฉันใด  ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมาก  
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  
โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๗๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษเุจรญิอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กระทาํใหมาก
ซึง่อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา  ยอมเปนผูนอมไปสูนพิพาน  โนมไปสู
นิพพาน  โอนไปสูนิพพาน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญ
สัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสู
นิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๗  

กุมภสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรคยอมระบายอกุศลธรรม

[๒๗๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หมอที่ควํ่า  ยอมทําใหนํ้าไหลออกอยางเดียว  
ไมทาํใหกลบัไหลเขา  แมฉนัใด  ภกิษเุจรญิอรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘  กระทาํใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ยอมระบายอกุศลธรรมอันลามกออกอยางเดียว  
ไมใหกลับคืนมาได  ฉันนั้นเหมือนกัน.
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[๒๗๙]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  วมเตว  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  โน  ปจฺจาวมติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  
โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อริย  อฏงคฺกิ  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคกิ  มคฺค  พหุลกีโรนโฺต  
วมเตว  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  โน  ปจฺจาวมตีติ ฯ  

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

หตฺเถน  วา  ปาเทน  วา  อกฺกนฺต  หตฺถ  วา  ปาท  วา  ภินฺทิสฺสต ิ1  โลหิต  วา  
อปุปฺาเทสสฺตตี ิ านเมต  วชิชฺต ิฯ  ต  กสิสฺ  เหตุ ฯ  สมฺมาปณิหติตตฺา  ภกิขฺเว  สกุสสฺ ฯ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาปณิหิตาย  ทิฏิยา  สมฺมาปณิหิตาย  มคฺคภาวนาย  
อวิชฺช  ภินฺทิสฺสติ  วิชฺช  อุปฺปาเทสฺสติ  นิพฺพาน  สจฺฉิกริสฺสตีติ  านเมต  วิชฺชติ ฯ  ต  
กิสฺส  เหตุ ฯ  สมฺมาปณิหิตตฺตา  ภิกฺขเว  ทิฏิยา ฯ  

[๒๘๑]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาปณิหิตาย  ทิฏิยา  สมฺมาปณิหิตาย  มคฺคภาวนาย  

อวิชชฺ  ภนิทฺติ  วชิชฺ  อปุปฺาเทติ  นพิพฺาน  สจฺฉกิโรต ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สมฺมาทฏิึ  
ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  
ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สมฺมาปณิหิตาย  ทิฏิยา  สมฺมาปณิหิตาย  มคฺคภาวนาย  อวิชฺช ภินฺทติ  วิชฺช 
อุปฺปาเทติ  นิพฺพาน  สจฺฉิกโรตีติ ฯ  

1.  โป. เฉจฺฉติ ฯ  ยุ. ฉิชฺชติ ฯ  เอวมุปริ ฯ  
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[๒๗๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมาก
ซึง่อรยิมรรคประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา  ยอมระบายอกศุลธรรมอนัลามกออกอยางเดียว  
ไมใหกลับคืนมาได ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  
อนัอาศัยวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนโิรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญสมัมาสมาธิ  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ
เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กระทาํใหมากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
อยางนี้แล  ยอมระบายอกุศลธรรมอันลามกอยางเดียว  ไมใหกลับคืนมาได.

จบ  สูตรที่ ๘  

สุกกสูตร  
 ทิฏฐิที่ตั้งไวชอบยอมทําลายอวิชชา

[๒๘๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เดือยขาวสาลีหรือเดือยขาวยวะ  ตั้งไวเหมาะ  
มือหรือเทายํ่าเหยียบแลว  จักทําลายมือหรือเทา  หรือวาจักใหหอเลือด  ขอนี้เปนฐานะ
ทีม่ไีด  ขอน้ันเพราะเหตไุร ?   เพราะเดือยต้ังไวเหมาะ  แมฉนัใด  ภกิษกุฉ็นัน้ันเหมือนกนั  
จกัทาํลายอวชิชา  จกัยงัวชิชาใหเกิด  จกักระทาํใหแจงซ่ึงนิพพาน  เพราะทฏิฐทิีต่ัง้ไวชอบ  
เพราะมรรคภาวนาต้ังไวชอบ  ขอน้ีเปนฐานะทีม่ไีด  ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะทิฏฐิ
ที่ตั้งไวชอบ.

[๒๘๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุยอมทําลายอวิชชา  ยอมยังวิชชาใหเกิด  ยอมทํา
นิพพานใหแจง  เพราะทิฏฐิที่ตั้งไวชอบ  เพราะมรรคภาวนาที่ตั้งไวชอบอยางไร  ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญสมัมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัย
วิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยอมทําลายอวิชชา  
ยอมยงัวิชชาใหเกิด  ยอมทํานิพพานใหแจง  เพราะทฏิฐิทีต่ัง้ไวชอบ  เพราะมรรคภาวนา
ที่ตั้งไวชอบ  อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๒๘๒]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  เสยฺยถาป  ภกิขฺเว  อากาเส  ววิธิา  วาตา  วายนฺต ิ ปรุตถฺมิาป  

วาตา  วายนฺติ  ปจฺฉิมาป  วาตา  วายนฺติ  อุตฺตราป  วาตา  วายนฺติ  ทกฺขิณาป  วาตา  
วายนตฺ ิ สรชาป  วาตา  วายนตฺ ิ อรชาป  วาตา  วายนตฺ ิ สตีาป  วาตา  วายนตฺ ิ อณุหฺาป  
วาตา  วายนฺติ  ปริตฺตาป  วาตา  วายนฺติ  อธิมตฺตาป  วาตา  วายนฺติ ฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาวยโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค พหุลีกโรโต  
จตฺตาโรป  สติปฏานา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  จตฺตาโรป  สมฺมปฺปธานา  ภาวนา-
ปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  จตฺตาโรป  อิทฺธิปาทา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  ปฺจป  อินฺทฺริยานิ  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  ปฺจป  พลานิ  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  สตฺตป  โพชฺฌงฺคา  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ ฯ  

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

พหลุกีโรโต  จตตฺาโรป  สตปิฏานา  ภาวนาปารปิรู ึ คจฉฺนตฺ ิ จตตฺาโรป  สมมฺปปฺธานา  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  จตฺตาโรป  อิทฺธิปาทา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  ปฺจป  
อินฺทฺริยานิ  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  ปฺจป  พลานิ  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  สตฺตป  
โพชฺฌงฺคา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสสฺิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  
โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  อรยิ  อฏงคฺกิ  มคคฺ  ภาวยโต  อรยิ  อฏงคฺกิ  มคคฺ  พหลุกีโรโต  
จตฺตาโรป  สติปฏานา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  จตฺตาโรป  สมฺมปฺปธานา  ภาวนา-
ปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  จตฺตาโรป  อิทฺธิปาทา  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  ปฺจป  อินฺทฺริยานิ  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  ปฺจป  พลานิ  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺติ  สตฺตป  โพชฺฌงฺคา  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉนฺตีติ ฯ  
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อากาสสูตร  
 ผูเจริญอริยมรรคยอมทําสติปฏฐานใหบริบูรณ

[๒๘๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ลมหลายชนิดพดัไปในอากาศ  คอื  ลมตะวันออก
บาง  ลมตะวันตกบาง  ลมเหนือบาง  ลมใตบาง  ลมมีธุลีบาง  ลมไมมีธุลีบาง  
ลมหนาวบาง  ลมรอนบาง  ลมพัดเบาๆ บาง  ลมพัดแรงบาง  แมฉันใด  เม่ือภิกษุ
เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘   เมื่อกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘   สติปฏฐาน ๔  ยอมถึงความเจริญบริบูรณบาง   สัมมัปปธาน ๔  ยอมถึง
ความเจริญบริบูรณบาง   อิทธิบาท ๔  ยอมถึงความเจริญบริบูรณบาง   อินทรีย ๕  
ยอมถึงความเจริญบริบูรณบาง   พละ ๕  ยอมถึงความเจริญบริบูรณบาง   โพชฌงค ๗  
ยอมถึงความเจริญบริบูรณบาง  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๘๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่ภกิษเุจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กระทาํใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา  สติปฏฐาน ๔  จึงถึงความเจริญ
บริบูรณบาง   สัมมัปปทาน ๔...   อิทธิบาท ๔...   อินทรีย ๕...   พละ ๕...  
โพชฌงค ๗  จึงถึงความเจริญบริบูรณบาง ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมเจรญิสัมมาทิฏฐิ  อนัอาศัยวิเวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจรญิอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมากซึ่ง
อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล  สตปิฏฐาน ๔  ยอมถงึความเจรญิบรบิรูณบาง   
สัมมัปปธาน ๔...   อิทธิบาท ๔...   อินทรีย ๕...   พละ ๕...   โพชฌงค ๗  ยอมถึง
ความบริบูรณ 1 บาง.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

1.  ขอสังเกต : ในที่อื่นๆ แหงหนังสือเลมนี้  ใชสํานวนแปลวา “ความเจริญบริบูรณ”  -ผูรวบรวม
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[๒๘๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คิมฺหาน  ปจฺฉิเม  มาเส  อูหต  รโชชลฺล  

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

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

มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  านโส  อนฺตรธาเปติ  
วูปสเมติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
อรยิ  อฏงคฺกิ  มคคฺ  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคกิ  มคคฺ  พหลุกีโรนโฺต  อปุปฺนนฺปุปฺนเฺน  
ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  านโส  อนฺตรธาเปติ  วูปสเมตีติ ฯ  

[๒๘๖]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อุปฺปนฺน  มหาเมฆ  ตเมน  มหาวาโต  

อนฺตราเยว  อนฺตรธาเปติ  วูปสเมติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  
มคคฺ  ภาเวนโฺต  อรยิ  อฏงคฺกิ  มคคฺ  พหลีุกโรนฺโต  อปุปฺนนฺปุปฺนเฺน  ปาปเก  อกุสเล  
ธมเฺม  อนฺตราเยว 2  อนฺตรธาเปติ  วูปสเมติ ฯ  

1.  ยุ. ปน ฯ  
2.  โป. านโส ฯ  เอวมุปริ ฯ
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เมฆสูตรที่ ๑  
 ผูเจริญอริยมรรคทําอกุศลธรรมใหสงบโดยพลัน

[๒๘๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฝุนละอองอันต้ังขึ้นในเดือนทายแหงฤดูรอน  
เมฆกอนใหญที่เกิดในสมัยมิใชกาล  ยอมยังฝุนละอองนั้นใหหายราบไปไดโดยพลัน  
แมฉันใด  ภิกษุเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมากซึ่งอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘  ยอมยังอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว  ใหหายสงบไปได
โดยพลัน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๘๕]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่ภกิษเุจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กระทาํใหมาก
ซึง่อรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา  จงึใหอกุศลธรรมอนัลามกท่ีเกิดข้ึนแลว
หายสงบไปไดโดยพลนั ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี  ยอมเจริญสมัมาทฏิฐิ  
อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญสมัมาสมาธิ  
อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันิโรธ  นอมไปในการสละ  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุ
เมือ่เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กระทาํใหมากซ่ึงอริยมรรคอนัประกอบดวย
องค ๘ อยางนี้แล  จึงใหอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว  หายสงบไปไดโดยพลัน.

จบ  สูตรที่ ๑๑  

เมฆสูตรที่ ๒  
 ผูเจริญอริยมรรคทําอกุศลธรรมใหสงบในระหวางโดยพลัน

[๒๘๖]
 สาวัตถีนทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ลมแรงยอมยังมหาเมฆอนัเกิดข้ึนแลวใหหายหมด
ไปไดในระหวางนั่นเอง  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
กระทาํใหมากซึง่อรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ยอมยังอกศุลธรรมอนัลามกทีเ่กดิขึน้แลว  
ใหหายสงบไปในระหวางไดโดยพลัน  ฉันนั้นเหมือนกัน.
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[๒๘๗]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  อุปฺปนฺนุปฺปนฺเน  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  อนฺตราเยว  อนฺตรธาเปติ  
วูปสเมติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
อรยิ  อฏงคฺกิ  มคคฺ  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคกิ  มคคฺ  พหลุกีโรนฺโต  อปุปฺนนฺปุปฺนเฺน  
ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเม  านโส 1  อนฺตราเยว  อนฺตรธาเปติ  วูปสเมตีติ ฯ  

[๒๘๘]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  เสยฺยถาป  ภกิขฺเว  สามทุทฺกิาย  นาวาย  เวตตฺพนฺธนพนฺธาย  ฉ  

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

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

มคคฺ  พหุลกีโรโต  อปฺปกสเิรเนว  สฺโชนานิ  ปฏิปปฺสสฺมฺภนตฺ ิ  ปตูกิานิ  ภวนฺต ิฯ  
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อริย  
อฏงฺคิก  มคฺค  ภาวยโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรโต  อปฺปกสิเรเนว  
สฺโชนานิ  ปฏิปฺปสฺสมฺภนฺติ  ปูติกานิ  ภวนฺตีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  
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[๒๘๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษเุมือ่เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมาก
ซึง่อรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา  จงึใหอกุศลธรรมอนัลามกท่ีเกิดข้ึนแลว
หายสงบไปในระหวางได ?   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนิยันี ้ ยอมเจริญสมัมาทิฏฐิ  
อนัอาศัยวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนโิรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญสมัมาสมาธิ  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ
เจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กระทาํใหมากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ 
อยางนีแ้ล  จงึใหอกศุลธรรมอนัลามกทีเ่กดิขึน้แลว  หายสงบไปในระหวางไดโดยพลนั.

จบ  สูตรที่ ๑๒  

นาวาสูตร
 ผูเจริญอริยมรรคทําใหสังโยชนสงบหมดไป

[๒๘๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกดวยเครื่องผูก  คือหวาย  
แชอยูในนํ้าตลอด ๖ เดอืน  เขายกขึน้บกในฤดูหนาว  เคร่ืองผูกตองลมและแดดแลว  
อนัฝนตกรดแลว  ยอมจะเสยีไป  ผุไป  โดยไมยากเลย  แมฉันใด  ภิกษุเมื่อเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
สังโยชนทั้งหลายยอมสงบหมดไป  โดยไมยากเลย  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๘๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภกิษเุมือ่เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา  สังโยชนทั้งหลาย  จึงจะสงบหมดไป  
โดยไมยากเลย ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อนัอาศัยวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนโิรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญสมัมาสมาธิ
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภกิษเุมือ่เจรญิอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กระทาํใหมากซึง่อริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ อยางนี้แล  สังโยชนทั้งหลายจึงสงบหมดไป  โดยไมยากเลย.

จบ  สูตรที่ ๑๓  
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[๒๙๐]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อาคนฺตุกาคาร  ตตฺถ  ปุรตฺถิมายป  ทิสาย  

อาคนตฺวฺา  วาส  กปฺเปนตฺ ิ ปจฉฺมิายป  ทสิาย  อาคนตฺวฺา  วาส  กปเฺปนตฺ ิ อตุตฺรายป  
ทิสาย  อาคนฺตฺวา  วาส  กปฺเปนฺติ  ทกฺขิณายป  ทิสาย  อาคนฺตวฺา  วาส  กปฺเปนฺติ  
ขตฺติยาป  อาคนฺตฺวา  วาส  กปฺเปนฺติ  พฺราหฺมณาป  อาคนฺตฺวา  วาส  กปฺเปนฺติ  
เวสสฺาป  อาคนฺตวฺา  วาส  กปฺเปนตฺ ิ สทุทฺาป  อาคนฺตวฺา  วาส  กปฺเปนฺต ิฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺโต  
เย  ธมฺมา  อภิฺา  ปริฺเยฺยา  เต  ธมฺมา  อภิฺา  ปริชานาติ  เย  ธมฺมา  อภิฺา  
ปหาตพพฺา  เต  ธมฺเม  อภิฺา  ปชหติ  เย  ธมฺมา  อภิฺา  สจฺฉกิาตพพฺา  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  ปจฺ ฯ  เสยฺยถที ฯ  รปูปูาทานกขฺนโฺธ  ฯเปฯ  วิฺาณปูาทานกขฺนโฺธ 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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อาคันตุกาคารสูตร  
 วาดวยธรรมที่ควรกําหนดรู  ควรละ  ควรทําใหแจง  ควรทําใหเจริญ

[๒๙๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  คนผูมาจากทิศบูรพาก็ดี  จากทิศปจจิม 1 ก็ดี  
จากทิศอุดรก็ดี  จากทิศทักษิณก็ดี  ยอมพักอยูที่เรือนสําหรับรับแขก  ถึงกษัตริย  
พราหมณ  แพศย  ศูทรก็ดี  ที่มาแลวก็ยอมพักอยูที่เรือนสําหรับรับแขกนั้น  แมฉันใด  
ภกิษเุจรญิอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  กระทาํใหมากซึง่อรยิมรรคอนัประกอบดวย
องค ๘  ยอมกําหนดรูธรรมทีค่วรกาํหนดรูดวยปญญาอนัยิง่  ยอมละธรรมท่ีควรละดวย
ปญญาอนัยิง่  ยอมกระทําใหแจงซึง่ธรรมทีค่วรทาํใหแจงดวยปญญาอนัยิง่  ยอมเจรญิธรรม
ที่ควรใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๒๙๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมท่ีควรกําหนดรูดวยปญญาอันย่ิงเปนไฉน ?   คือ  
ธรรมท่ีเรยีกวาอปุาทานขนัธ ๕  อปุาทานขันธ ๕  เปนไฉน ?  คอื  รปูปูาทานขันธ  ฯลฯ  
วิญญาณูปาทานขันธ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเหลานี้ควรกําหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง.

[๒๙๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมที่ควรละดวยปญญาอันย่ิงเปนไฉน ?  คือ  อวิชชา
และภวตัณหา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเหลานี้ควรละดวยปญญาอันยิ่ง.

[๒๙๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมที่ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเปนไฉน ?  คือ
วิชชาและวิมุติ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเหลานี้ควรทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง.

[๒๙๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมที่ควรใหเจริญดวยปญญาอันย่ิงเปนไฉน ?   คือ
สมถะและวิปสสนา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเหลานี้ควรใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง.

1.  ทิศปจฉิม  -ผูรวบรวม
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[๒๙๕]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรนฺโต  เย  ธมฺมา  อภิฺา  ปริฺเยฺยา  เต  ธมฺเม  อภิฺา  ปริชานาติ  ฯเปฯ  
เย  ธมฺมา  อภิฺา  ภาเวตพฺพา  เต  ธมฺเม  อภิฺา  ภาเวติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
สมมฺาทิฏ ึ ภาเวต ิ ฯเปฯ  สมมฺาสมาธ ึ ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวนฺโต  อริย  
อฏงฺคิก  มคคฺ  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]
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา  อถ  

มหาชนกาโย  อาคจฺเฉยฺย  กุทฺทาลปฏก  อาทาย  มย  อิม  คงฺค  นทึ  ปจฺฉานินฺน  
กรสิสฺาม  ปจฺฉาโปณ ปจฉฺาปพภฺารนตฺ ิฯ  ต  กมิมฺฺถ  ภกิขฺเว  อป  น ุ โส 1 มหาชน-
กาโย  คงฺค  นทึ  ปจฺฉานินนฺ  กเรยฺย  ปจฺฉาโปณ  ปจฺฉาปพฺภารนฺติ ฯ  โน  เหต  ภนฺเต 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  อฏงฺคิก  มคฺค  
ภาเวนฺต  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรนฺต  ราชาโน  วา  ราชมหามตฺตา  วา  มิตฺตา  
วา  อมจฺจา  วา  าติสาโลหิตา  วา  โภเคหิ  อภิหฏุ  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  อฏงฺคิก  มคฺค  
ภาเวนฺโต  อริย  อฏงฺคิก  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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[๒๙๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภกิษเุมือ่เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  กระทําใหมาก
ซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา  จึงกําหนดรูธรรมที่ควรกําหนดรูดวย
ปญญาอันยิ่ง  ฯลฯ  จึงเจริญธรรมที่ควรใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัอาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศยันโิรธ  
นอมไปในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษุเม่ือเจริญอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
กระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางนี้แล  จึงกําหนดรูธรรม
ที่ควรกาํหนดรูดวยปญญาอันยิ่ง  ฯลฯ  จึงเจริญธรรมที่ควรใหเจริญดวยปญญาอันยิ่ง.

จบ  สูตรที่ ๑๔

นทีสูตร  
 ไมมีผูสามารถใหผูเจริญอริยมรรคกลับเปนคนเลวได  

[๒๙๖]
 สาวัตถีนิทาน.  พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่งไปสูทิศปราจีน  บาไปสู
ทศิปราจนี   คร้ังนัน้  หมูมหาชนพากันถอืเอาจอบและตะกรามาดวยประสงควา  พวกเรา
จักทําการทดแมนํ้าคงคาน้ีใหไหลกลับ  ใหหล่ังกลับ  ใหบากลับ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เธอทัง้หลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  หมูมหาชนนัน้  จะพึงทําการทดแมนํา้คงคา
ใหไหลกลับ  ใหหลั่งกลับ  ใหบากลับ  ไดละหรือ ? 
 ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา  ไมได  พระเจาขา.
 พ.  ขอนั้นเพราะเหตุอะไร.  
 ภ ิ เพราะแมนํา้คงคาไหลไปสูทศิปราจนี  หลัง่ไปสูทศิปราจีน  บาไปสูทศิปราจีน  การทีจ่ะทาํการทดแมนํา้คงคาใหไหลกลับ  

ใหหลั่งกลับ  ใหบากลับ  มิใชกระทําไดงาย  แตเปนการแนนอนวา  หมูมหาชนพึงเปนผูมีสวนแหงความลําบากยากแคน  

แมฉันใด.

 พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พระราชา  มหาอํามาตยของพระราชา  มิตร  สหาย  
หรือญาติสาโลหิต  จะพึงเช้ือเชิญภิกษุผู เจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
ผูกระทําใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ดวยโภคะทั้งหลาย  เพ่ือนําไป
ตามใจวา   ดูกรบุรุษผูเจริญ  เชิญทานมาเถิด  ทานจะนุงหมผากาสายะเหลานี้ทําไม ?  



188 

[๒๙๗]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  

พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  นิราคนิสฺสิต  
นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  
ภาเวติ  อริย  อฏงฺคิก  มคฺค  พหุลีกโรตีติ ฯ  (ยทป  พลกรณีย  ตทป  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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ทานจะเปนคนโลนถือกระเบ้ืองเท่ียวไปทาํไม ?   ทานจงสกึมาบรโิภคโภคะและกระทําบุญเถดิ  
ภกิษผุูเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ผูกระทําใหมากซ่ึงอริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ นั้น  จักลาสิกขาสึกออกเปนคฤหัสถ  ขอน้ีมิใชฐานะที่จะมีได  ขอน้ัน
เพราะเหตุไร ?  เพราะวา  จิตที่นอมไปในวิเวก  โนมไปในวิเวก  โอนไปในวิเวก
ตลอดกาลนานนั้น  จักสึกออกมาเปนคฤหัสถ  ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได.

[๒๙๗]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุยอมเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  ยอมกระทํา
ใหมากซึ่งอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ อยางไรเลา ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญสมัมาสมาธ ิ อนัอาศัยวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนโิรธ  
นอมไปในการสละ   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุยอมเจรญิอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  
ยอมกระทาํใหมากซ่ึงอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ อยางนีแ้ล.  (พงึขยายเนือ้ความใหพสิดาร
เหมือนพลสูตร)

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  
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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  อฏงฺคิโก  มคฺโค  

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

[๓๐๐]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  ตสิโฺส  อมิา  [1]  ภกิขฺเว  เอสนา ฯ  กตมา  ตสิโฺส ฯ  กาเมสนา  

ภเวสนา  พฺรหฺมจริเยสนา ฯ  อิมา  โข  ภิกฺขเว  ติสฺโส  เอสนา ฯ  

1.  ม. โข ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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เอสนาวรรคที่ ๑๒  
เอสนาสูตรที่ ๑  

 การแสวงหา ๓   

[๒๙๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การแสวงหา ๓ อยางนี้   ๓ อยางเปนไฉน ?   คือ  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงหาภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย ๑   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.  

[๒๙๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพื่อ
ความรูยิ่ง1 ซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล   อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ?  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัย
วิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้  เพื่อรูยิ่งดวยการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  

เอสนาสูตรที่ ๒  
 การแสวงหา ๓  

[๓๐๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การแสวงหา ๓ อยางนี้   ๓ อยางเปนไฉน ?   คือ  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงหาภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย ๑   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  
การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.  

1.  ขอสังเกต : ในที่อื่นๆ แหงหนังสือเลมนี้  ใชสํานวนแปลวา “เพื่อรูยิ่ง”  -ผูรวบรวม
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[๓๐๑]
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  อภิฺาย  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  

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

ภาเวตพฺโพ ฯ  กตโม  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  
ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน ฯ  อิมาส  
โข  ภกิขฺเว  ตสิสฺนนฺ  เอสนาน  อภิฺาย  อย  อริโย  อฏงฺคโิก  มคโฺค  ภาเวตพโฺพต ิฯ  
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[๓๐๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง
ซึ่งการแสวงหา ๓ อยางน้ีแล   อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ?   
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยัน้ี  ยอมเจริญสมัมาทฏิฐ ิ มอีนักาํจดัราคะเปนทีส่ดุ  
มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด  มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด  ฯลฯ   ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  
มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้  เพื่อรูยิ่ง
ซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.  

จบ  สูตรที่ ๒  

เอสนาสูตรที่ ๓  
 การแสวงหา ๓  

[๓๐๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การแสวงหา ๓ อยางนี้   ๓ อยางเปนไฉน ?   คือ  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงหาภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย ๑   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.  

[๓๐๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง
ซึง่การแสวงหา ๓ อยาง   อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา  
มอีมตะเปนทีส่ดุ  ฯลฯ   ยอมเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัหยัง่ลงสูอมตะ  มอีมตะเปนเบือ้งหนา  
มอีมตะเปนท่ีสดุ   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุควรเจริญอรยิมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้  
เพื่อรูยิ่งซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.

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  อฏงฺคิโก  มคฺโค  

ภาเวตพฺโพ ฯ  กตโม  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  
ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพานปพฺภาร ฯ  
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  อภิฺาย  อย  อริโย  อฏงฺคิโก  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  

อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ
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เอสนาสูตรที่ ๔  
 การแสวงหา ๓  

[๓๐๔]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  การแสวงหา ๓ อยางน้ี   ๓ อยางเปนไฉน ?   คอื  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย ๑   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.

[๓๐๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง
ซึ่งการแสวงหา ๓ อยางน้ีแล   อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ?   ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ นี้  เพื่อรูยิ่งซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๔  

เอสนาสูตรที่ ๕  
 การแสวงหา ๓   

[๓๐๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การแสวงหา ๓ อยางนี้   ๓ อยางเปนไฉน ?   คือ  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงหาภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย ๑   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.  

[๓๐๗]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุควรเจริญอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  เพือ่กําหนดรู
ซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล  ฯลฯ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ นี้  เพื่อกําหนดรูซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.  

จบ  สูตรที่ ๕  
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[๓๐๘]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  ตสิโฺส  อมิา  ภกิขฺเว  เอสนา ฯ  กตมา  ตสิโฺส ฯ  กาเมสนา  

ภเวสนา  พรฺหมฺจรเิยสนา  ฯเปฯ  (ยทป  อภิฺา  ตทป  ปริฺาย  วติถฺาเรตพพฺ)  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  อฏงฺคิโก  

มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  (ยทป  อภิฺา  ตทป  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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เอสนาสูตรที่ ๖  
 การแสวงหา ๓  

[๓๐๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การแสวงหา ๓ อยางนี้   ๓ อยางเปนไฉน ?   คือ  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงหาภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย ๑   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
การแสวงหา ๓ อยางนี้แล  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๖  

เอสนาสูตรที่ ๗  
 การแสวงหา ๓  

[๓๐๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การแสวงหา ๓ อยางนี้   ๓ อยางเปนไฉน ?   คือ  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงหาภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย ๑   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.  
[๓๑๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษคุวรเจรญิอรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  เพ่ือความส้ินไป
แหงการแสวงหา ๓ อยางน้ีแล  ฯลฯ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ นี้   เพื่อความสิ้นไปแหงการแสวงหา ๓ อยางนี้แล  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๗  

เอสนาสูตรที่ ๘  
 การแสวงหา ๓  

[๓๑๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การแสวงหา ๓ อยางนี้   ๓ อยางเปนไฉน ?   คือ  
การแสวงหากาม ๑   การแสวงหาภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย ๑   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.  
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[๓๑๒]
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เอสนาน  ปหานาย  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  

ภาเวตพฺโพ ฯ  กตโม  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  
ภาเวต ิ ฯเปฯ  สมฺมาสมาธ ึ ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺค-
ปรณิาม ึฯ  อมิาส  โข  ภกิขฺเว  ตสิสฺนฺน  เอสนาน  ปหานาย  อย  อรโิย  อฏงฺคโิก  
มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  (ยทป  อภิฺาย  ตทป  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  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพ ฯ  กตโม  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  วิธาน  
อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  
ภาเวตพฺโพติ ฯ  (ยถา  เอสนา  เอว  วิตฺถาเรตพฺพา 1 )  ฯเปฯ  

1.  ม. วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  
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[๓๑๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพื่อละการ
แสวงหา ๓ อยางน้ีแล  อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ?   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
นอมไปในการสละ  ฯลฯ   ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัย
นโิรธ  นอมไปในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษคุวรเจริญอรยิมรรคอันประกอบดวย
องค ๘ นี้  เพื่อละการแสวงหา ๓ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๘  

วิธาสูตร  
 การถือตัว ๓

[๓๑๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การถือตัว ๓ อยางนี้   ๓ อยางเปนไฉน ?   คือ  
การถือตัววา  เราประเสริฐกวาเขา ๑   เราเสมอเขา ๑   เราเลวกวาเขา ๑   ตูกร 1 ภิกษุ
ทั้งหลาย  การถือตัว ๓ อยางนี้แล.  

[๓๑๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละการถือตัว ๓ อยางนี้แล   อริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ
อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ   ยอมเจรญิสมัมาสมาธิ  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภกิษเุจรญิอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ นี ้ เพือ่รูยิง่  เพือ่กาํหนดรู  เพือ่ความสิน้ไป  
เพื่อละการถือตัว ๓ อยางนี้แล.  

จบ  สูตรที่ ๙  

1.  ดูกร  -ผูรวบรวม
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[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  อฏงฺคิโก  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  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  



201 

อาสวสูตร
 อาสวะ ๓  

[๓๑๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อาสวะ ๓ อยางน้ี   ๓ อยางเปนไฉน ?   คือ
กามาสวะ ๑   ภวาสวะ ๑   อวิชชาสวะ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อาสวะ ๓ อยางนี้แล.

[๓๑๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพ่ือกําหนดรู  เพื่อความส้ินไป  เพื่อละอาสวะ ๓ อยางน้ีแล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๐  

ภวสูตร  
 ภพ ๓  

[๓๑๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภพ ๓ อยางน้ี   ๓ อยางเปนไฉน ?   คือ  
กามภพ ๑   รูปภพ ๑   อรูปภพ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภพ ๓ อยางนี้แล.

[๓๑๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละภพ ๓ อยางน้ีแล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อรยิมรรคอันประกอบดวยองค 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  อฏงฺคิโก  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  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  
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ทุกขตาสูตร  
 ความเปนทุกข ๓

[๓๑๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ความเปนทุกข ๓ อยางนี้   ๓ อยางเปนไฉน ?  
คือ  ความเปนทุกขเกิดจากความไมสบายกาย ๑   ความเปนทุกขเกิดจากสังขาร ๑   
ความเปนทุกขเกิดจากความแปรปรวน ๑   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ความเปนทุกข ๓ อยางน้ีแล.

[๓๒๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพือ่กาํหนดรู  เพือ่ความส้ินไป  เพือ่ละความเปนทกุข ๓ อยางนีแ้ล  ฯลฯ  ภกิษุควรเจรญิ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๒  

ขีลสูตร
 เสาเขื่อน ๓

[๓๒๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เสาเขื่อน ๓ อยางนี้   ๓ อยางเปนไฉน ?   ไดแก  
เสาเขื่อน  คือ  ราคะ ๑  โทสะ ๑  โมหะ ๑  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เสาเขื่อน ๓ อยางนี้แล.

[๓๒๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละเสาเขื่อน ๓ อยางนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค 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  อฏงฺคิโก  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  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

 

1.  ในตนฉบับพระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ พบเพียงตัวเลขอางอิงเชิงอรรถ  แตไมพบขอความเชิงอรรถ  -ผูรวบรวม
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มลสูตร  
 มลทิน ๓  

[๓๒๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มลทิน ๓ อยางนี้   ๓ อยางเปนไฉน ?   ไดแก
มลทิน  คือ  ราคะ ๑   โทสะ ๑   โมหะ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มลทิน ๓ อยางนี้แล.

[๓๒๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือความสิ้นไป  เพื่อละมลทิน ๓ อยางนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๑๔  

นิฆสูตร
 ทุกข ๓  

[๓๒๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ทุกข ๓ อยางนี้   ๓ อยางเปนไฉน ?   ไดแก
ทุกข  คือ  ราคะ ๑   โทสะ ๑   โมหะ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ทุกข ๓ อยางนี้แล.

[๓๒๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพ่ือกําหนดรู  เพื่อความส้ินไป  เพ่ือละทุกข ๓ อยางน้ีแล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค 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  อฏงฺคิโก  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  อฏงคฺโิก  มคโฺค  ภาเวตพโฺพ ฯ  กตโม  อรโิย  อฏงคฺโิก  
มคฺโค ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  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  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  
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เวทนาสูตร  
 เวทนา ๓  

[๓๒๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เวทนา ๓ อยางน้ี   ๓ อยางเปนไฉน ?   คือ  
สขุเวทนา ๑   ทกุขเวทนา ๑   อทุกขมสุขเวทนา ๑   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เวทนา ๓ อยางนีแ้ล.

[๓๒๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพื่อกําหนดรู  เพ่ือความส้ินไป  เพื่อละเวทนา ๓ อยางนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๑๖  

ตัณหาสูตรที่ ๑  
 ตัณหา ๓  

[๓๒๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตัณหา ๓ อยางน้ี   ๓ อยางเปนไฉน ?   คือ  
กามตัณหา ๑   ภวตณัหา ๑   วภิวตณัหา ๑   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ตณัหา ๓ อยางนีแ้ล.

[๓๓๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพือ่กาํหนดรู  เพือ่ความส้ินไป  เพือ่ละตณัหา ๓ อยางนีแ้ล  อรยิมรรคอนัประกอบดวย
องค ๘ เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  
อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญสมัมาสมาธิ  
อนัอาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนโิรธ  นอมไปในการสละ   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุ
ยอมเจรญิอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ นี ้ เพ่ือรูยิง่  เพ่ือกาํหนดรู  เพ่ือความสิน้ไป  
เพื่อละตัณหา ๓ อยางนี้แล.

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  อมตปรโิยสาน  ฯเปฯ  นพิพฺานนนินฺ  นพิพฺานโปณ  นพิพฺาน-
ปพฺภาร ฯ  อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  ตณฺหาน 2  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  
ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

เอสนาวคฺโค  นิฏิโต ฯ

ตสฺสุทฺทาน
 เอสนา  วิธา  อาสโว  ทุกฺขตา  จ  ติสฺโส  ขิลา
 มล  นิโฆ  จ  เวทนา  ทุเวน  ตณฺหาเยน  จาติ 3 ฯ

1.  ม. ยุ. ตสินา ฯ
2.  ม. ยุ. ตสินาน ฯ
3.  ม. ยุ. เทฺว  ตณฺหา  ตสินาย  จาติ ฯ  
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ตัณหาสูตรที่ ๒  
 ตัณหา ๓  

[๓๓๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตัณหา ๓ อยางนี้  ฯลฯ.  
[๓๓๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพือ่กาํหนดรู  เพือ่ความส้ินไป  เพือ่ละตณัหา ๓ อยางนีแ้ล  อรยิมรรคอนัประกอบดวย
องค ๘ เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  
มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด  มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด  มีอันกําจัด
โมหะเปนที่สุด  ฯลฯ  ยอมเจรญิสัมมาทิฏฐิ  อันหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา  
มอีมตะเปนท่ีสดุ  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธ ิ อนัหย่ังลงสูอมตะ  มอีมตะเปนเบ้ืองหนา  
มีอมตะเปนที่สุด  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  อันนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  
โอนไปสูนิพพาน  ฯลฯ  ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  
โอนไปสูนพิพาน   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษุควรเจรญิอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้  
เพื่อรูยิ่ง  เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละตัณหา ๓ อยางนี้แล.

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  ทิฏโโฆ  อวิชฺโชโฆ ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  โอฆา ฯ  

[๓๓๔]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  โอฆาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  (ยถา  เอสนา  เอว  
วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ  

[๓๓๕]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  โยคา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  กามโยโค  

ภวโยโค  ทิฏิโยโค  อวิชฺชาโยโค ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  โยคา ฯ  

[๓๓๖]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  โยคาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  
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โอฆวรรคที่ ๑๓  
โอฆสูตร  

 โอฆะ ๔  

[๓๓๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โอฆะ ๔ อยางน้ี   ๔ อยางเปนไฉน ?   ไดแก  
โอฆะคอืกาม ๑   โอฆะคือภพ ๑   โอฆะคือทฏิฐ ิ๑   โอฆะคืออวิชชา ๑   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
โอฆะ ๔ อยางนี้แล.

[๓๓๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือความส้ินไป  เพ่ือละโอฆะ ๔ อยางน้ีแล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๑  

โยคสูตร
 โยคะ ๔

[๓๓๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โยคะ ๔ อยางนี้   ๔ อยางเปนไฉน ?   ไดแก
โยคะคอืกาม ๑   โยคะคอืภพ ๑   โยคะคอืทฏิฐ ิ๑   โยคะคอือวิชชา ๑   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
โยคะ ๔ อยางนี้แล.

[๓๓๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพื่อกําหนดรู  เพ่ือความส้ินไป  เพื่อละโยคะ ๔ อยางนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๒  



212 

[๓๓๗]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตฺตารีมานิ  ภิกฺขเว  อุปาทานานิ ฯ  กตมานิ  จตฺตาริ ฯ  

กามูปาทาน  ทิฏูปาทาน  สีลพฺพตูปาทาน  อตฺตวาทูปาทาน ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  
จตฺตาริ  อุปาทานานิ ฯ  

[๓๓๘]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อุปาทานาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏงฺคิโก  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  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  
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อุปาทานสูตร  
 อุปาทาน ๔  

[๓๓๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อุปาทาน ๔ อยางนี้   ๔ อยางเปนไฉน ?   ไดแก
อุปาทานคือกาม ๑   อุปาทานคือทิฏฐิ ๑   อุปาทานคือศีลและพรต ๑   อุปาทานคือ
อัตตวาทะ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อุปาทาน ๔ อยางนี้แล.

[๓๓๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละอุปาทาน ๔ อยางนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้แล  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๓  

คันถสูตร  
 คันถะ ๔

[๓๓๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  คันถะ ๔ อยางนี้   ๔ อยางเปนไฉน ?   ไดแก
กายคนัถะคอือภิชฌา ๑   กายคันถะคอืพยาบาท ๑   กายคันถะคอืสลีพัพตปรามาส ๑  
กายคนัถะคอือทิงัสจัจา 1 ภนิเิวส ๑   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  คนัถะ ๔ อยางนีแ้ล. 2

[๓๔๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพื่อกําหนดรู  เพ่ือความส้ินไป  เพื่อละคันถะ ๔ อยางนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ นีแ้ล  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๔  

1.  ความยึดมั่นวาสิ่งน้ีจริง
2.  ขอสังเกต : นี้เปนความหมายของคันถะตามนัยแหงพุทธวจน  ซึ่งแตกตางจากความหมายเดิมที่ไดทราบโดยทั่วไป  -ผูรวบรวม
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[๓๔๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  สตฺติเม  ภิกฺขเว  อนุสยา ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  กามราคานุสโย  

ปฏิฆานุสโย  ทิฏานุสโย  วิจิกิจฺฉานุสโย  มานานุสโย  ภวราคานุสโย  อวิชฺชานุสโย ฯ  
อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  อนุสยา ฯ  

[๓๔๒]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  สตฺตนฺน  อนุสยาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

[๓๔๓]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  ปจฺเิม  ภกิขฺเว  กามคณุา ฯ  กตเม  ปจฺ ฯ  จกขฺวุิเฺยฺยา  

รูปา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปสฺหิตา  รชนิยา  โสตวิฺเยฺยา  
สทฺทา  ฯเปฯ  ฆานวิฺเยฺยา  คนฺธา ฯ  ชิวฺหาวิฺเยฺยา  รสา ฯ  กายวิฺเยฺยา  
โผฏพฺพา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปสฺหิตา  รชนิยา ฯ  อิเม  โข  
ภิกฺขเว  ปฺจ  กามคุณา ฯ  

[๓๔๔]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  กามคุณาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  

ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  
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อนุสยสูตร  
 อนุสัย ๗  

[๓๔๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนุสัย ๗ อยางนี้   ๗ อยางเปนไฉน ?  ไดแก  
อนุสัยคือกามราคะ ๑   อนุสัยคือปฏิฆะ ๑   อนุสัยคือทิฏฐิ ๑   อนุสัยคือวิจิกิจฉา ๑  
อนุสัยคือมานะ ๑   อนุสัยคือภวราคะ ๑   อนุสัยคืออวิชชา ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
อนุสัย ๗ อยางนี้แล.

[๓๔๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือความสิ้นไป  เพื่อละอนุสัย ๗ อยางนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ นีแ้ล.  

จบ  สูตรที่ ๕  

กามคุณสูตร  
 กามคุณ ๕

[๓๔๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กามคุณ ๕ อยางนี้   ๕ อยางเปนไฉน ?   คือ
รปูท่ีพงึรูไดดวยตา  อนันาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นารกั  ยัว่ยวน  ชวนใหกาํหนดั  
เสยีงทีพ่งึรูดวยห.ู..   กล่ินท่ีพงึรูดวยจมกู...   รสทีพ่งึรูดวยลิน้...   โผฏฐพัพะท่ีพงึรูดวยกาย  
อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นารัก  ยั่วยวน  ชวนใหกําหนัด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
กามคุณ ๕ อยางนี้แล.

[๓๔๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละกามคุณ ๕ อยางนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุควรเจริญ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๓๔๕]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  ปฺจมิานิ  ภกิขฺเว  นวีรณานิ ฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  กามจฺฉนทฺ-

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  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

[๓๔๗]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  ปจฺเิม  ภกิขฺเว  อปุาทานกฺขนธฺา ฯ  กตเม  ปจฺ ฯ  เสยยฺถีท 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  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  
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นิวรณสูตร  
 นิวรณ ๕  

[๓๔๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นิวรณ ๕ อยางน้ี   ๕ อยางเปนไฉน ?   คือ
กามฉันทนิวรณ ๑   พยาบาทนิวรณ ๑   ถีนมิทธนิวรณ ๑   อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ ๑  
วิจิกิจฉานิวรณ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นิวรณ ๕ อยางนี้แล.

[๓๔๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพือ่กาํหนดรู  เพ่ือความสิน้ไป  เพือ่ละนวิรณ ๕ อยางน้ีแล  ฯลฯ  ภกิษคุวรเจรญิอรยิมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ นี้  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๗  

อุปาทานขันธสูตร  
 อุปาทานขันธ ๕  

[๓๔๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อุปาทานขันธ ๕ อยางน้ี   ๕ อยางเปนไฉน ?  
ไดแก  อุปาทานขันธคือรูป ๑   อุปาทานขันธคือเวทนา ๑   อุปาทานขันธคือสัญญา ๑  
อุปาทานขันธคือสังขาร ๑   อุปาทานขันธคือวิญญาณ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
อปุาทานขันธ ๕ อยางนี้แล.

[๓๔๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพ่ือกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละอุปาทานขันธ ๕ อยางนี้แล  ฯลฯ  ภิกษุ
ควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๓๔๙]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  โอรมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ ฯ  กตมานิ  

ปฺจ ฯ  สกฺกายทิฏิ  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  อฏงฺคิโก  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  อทุธฺมฺภาคยิาน  สฺโชนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  

ปรกิขฺยาย  ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อรโิย  อฏงฺคโิก  มคโฺค  ภาเวตพโฺพ ฯ  กตโม  อริโย  
อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ  
สมมฺาสมาธ ึ ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิามึ ฯ  อเิมส  
โข  ภกิขฺเว  ปจฺนนฺ  อทุธฺมภฺาคยิาน  สโฺชนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปรกิขฺยาย  
ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  
คงฺคา  นที  ฯเปฯ  
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โอรัมภาคิยสูตร  
 โอรัมภาคิยสังโยชน ๕  

[๓๔๙]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ อยางนี้   ๕ อยาง
เปนไฉน ?   ไดแกสักกายทิฏฐิ ๑   วิจิกิจฉา ๑   สีลัพพตปรามาส ๑   กามฉันทะ ๑  
พยาบาท ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ อยางนี้แล.

[๓๕๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ อยางนี้แล  ฯลฯ  
ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้  ฯลฯ.  

จบ  สูตรที่ ๙  

อุทธัมภาคิยสูตรที่ ๑  
 อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕  

[๓๕๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้   ๕ อยาง
เปนไฉน ?   คืือ  รูปราคะ ๑   อรูปราคะ ๑   มานะ ๑   อุทธัจจะ ๑   อวิชชา ๑  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้แล.

[๓๕๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือความส้ินไป  เพ่ือละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕  อยางนี้แล  
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมเจรญิสัมมาทิฏฐิ  อนัอาศัยวิเวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้  เพื่อรูยิ่ง  
เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  
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[๓๕๓]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  ปจฺมิาน ิ  ภกิขฺเว  อทุธฺมภฺาคยิาน ิ  สโฺชนานิ 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  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพ ฯ  
กตโม  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺมาทิฏึ  ภาเวติ  ฯเปฯ  
สมฺมาสมาธึ  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ  
อมโตคธ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน ฯ  นิพฺพานนินฺน  นิพฺพานโปณ  นิพฺพาน-
ปพฺภาร ฯ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน  สโฺชนาน  อภิฺาย  
ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  ฯเปฯ  อย  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  ภาเวตพฺโพติ ฯ  

โอฆวคฺโค ฯ
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อุทธัมภาคิยสูตรที่ ๒  
 วาดวยวิธีกําจัดอุทธัมภาคิยสังโยชน ๕

[๓๕๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้   ๕ อยาง
เปนไฉน ?   คือ  รูปราคะ ๑   อรูปราคะ ๑   มานะ ๑   อุทธัจจะ ๑   อวิชชา ๑  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้แล.

[๓๕๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  เพ่ือรูยิ่ง  
เพื่อกําหนดรู   เพื่อความส้ินไป  เพ่ือละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้แล  
อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘  เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมเจริญสัมมาทิฏฐิ  มอีนักาํจัดราคะเปนท่ีสดุ  มอีนักาํจัดโทสะเปนท่ีสดุ  มอีนักาํจัดโมหะ
เปนที่สุด  ฯลฯ   ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะ
เปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด  ฯลฯ   ยอมเจรญิสัมมาทิฏฐิ  อันหยั่งลงสูอมตะ  
มอีมตะเปนเบ้ืองหนา  มอีมตะเปนทีส่ดุ  ฯลฯ   ยอมเจรญิสมัมาสมาธ ิ อนัหยัง่ลงสูอมตะ  
มอีมตะเปนเบ้ืองหนา  มอีมตะเปนทีส่ดุ  ฯลฯ   ยอมเจริญสมัมาทฏิฐ ิ อนันอมไปสูนพิพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฯลฯ   ยอมเจริญสัมมาสมาธิ  อันนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุควรเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ นี้  เพื่อรูยิ่ง  เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละสังโยชน
อันเปนสวนเบื้องสูง ๕ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๑  

จบ โอฆวรรคที่ 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. นีวรณํ 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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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  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  -ผูรวบรวม
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โพชฺฌงฺคสยุตฺต
ปพฺพตวคฺโค  ปโม

[๓๕๕]
 [1]  หมิวนตฺ  ภกิขฺเว  ปพพฺตราช  นสิสฺาย  นาคา  กาย  วฑเฺฒนตฺ ิ พล  คาเหนฺติ  
เต  ตตฺถ  กาย  วฑฺเฒตฺวา  พล  คาเหตฺวา  กุสุพฺเภ 2  โอตรนฺติ  กุสุพฺเภ  โอตริตฺวา  
มหาโสพเฺภ  โอตรนตฺ ิ มหาโสพเฺภ  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  ปติฏาย  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวนฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรนฺโต  มหนฺตต  
เวปุลฺลต  ปาปุณาติ  ธมฺเมสุ ฯ  

[๓๕๖]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวนฺโต  
สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรนฺโต  มหนฺตต  เวปุลฺลต  ปาปุณาติ  ธมฺเมสูติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  
ธมฺมวิจยสมโฺพชฌฺงฺค  ภาเวต ิ ฯเปฯ  วริยิสมโฺพชฌฺงฺค  ภาเวต ิฯ  ปตสิมฺโพชฌฺงฺค  ภาเวต ิฯ  
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ ฯ  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ ฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  
ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวนฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  
พหุลีกโรนฺโต  มหนฺตต  เวปุลฺลต  ปาปุณาติ  ธมฺเมสูติ ฯ  

1.  ม. เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปพฺพตราช ฯ
2.  ม. กุโสพฺเภ ฯ  เอวมุปริป ฯ  
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๒. โพชฌงคสังยุต  
ปพพตวรรคที่ ๑  

หิมวันตสูตร  
 ผูเจริญโพชฌงคถึงความเปนใหญในธรรมทั้งหลาย

[๓๕๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พวกนาคอาศัยขุนเขาชื่อหิมวันต  มีกายเติบโต  มีกําลัง
คร้ันกายเติบโต  มกีาํลังท่ีขนุเขาน้ันแลว  ยอมลงสูบงึนอย  ครัน้ลงสูบงึนอยแลว  ยอมลงสู
บงึใหญ  คร้ันลงสูบงึใหญแลว  ยอมลงสูแมนํ้านอย  ครั้นลงสูแมนํ้านอยแลว  ยอมลงสู
แมนํ้าใหญ  ครั้นลงสูแมนํ้าใหญแลว  ยอมลงสูมหาสมุทรสาคร  นาคพวกนั้น  ยอมถึง
ความโตใหญทางกายในมหาสมุทรสาครนั้น  แมฉันใด  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  
เจริญโพชฌงค ๗  กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗  ยอมถึงความเปนใหญไพบูลย
ในธรรมทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๓๕๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยู ในศีลแลว  เจริญโพชฌงค ๗  
กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางไร  จึงถึงความเปนใหญไพบูลยในธรรมท้ังหลาย ?  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  
อาศยัวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค...  
วิริยสัมโพชฌงค...   ปติสัมโพชฌงค...   ปสสัทธิสัมโพชฌงค...   สมาธิสัมโพชฌงค...  
อุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  เจริญโพชฌงค ๗  กระทําใหมาก
ซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล  จึงถึงความเปนใหญไพบูลยในธรรมทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๓๕๗]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อย  กาโย  อาหารฏิติโก  อาหาร  ปฏิจฺจ  ติฏติ  อนาหาโร  
โน  ติฏติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ปฺจ  นีวรณา  อาหารฏิติกา  อาหาร  ปฏิจฺจ  
ติฏนฺติ  อนาหารา  โน  ติฏนฺติ ฯ  

[๓๕๘]
 โก  จ  ภกิขฺเว  อาหาโร  อนปุปฺนนฺสสฺ  วา  กามจฺฉนฺทสสฺ  อปุปฺาทาย  อปุปฺนนฺสสฺ  
วา  กามจฺฉนฺทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สุภนิมิตฺต  ตตฺถ  อโยนิโส-
มนสกิารพหุลกีาโร  อยมาหาโร  อนุปปฺนนฺสสฺ  วา  กามจฺฉนฺทสสฺ  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-
มนสกิารพหุลกีาโร  อยมาหาโร  อนุปปฺนฺนสสฺ  วา  พยฺาปาทสฺส  อปุปฺาทาย  อปุปฺนฺนสสฺ  
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-
สมฺมโท  เจตโส  จ  ลนีตฺต  ตตถฺ  อโยนโิสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปปฺนฺนสฺส  
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  
 อาหารของนิวรณ ๕  

[๓๕๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กายน้ีมีอาหารเปนที่ตั้ง  ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร  
ไมมีอาหารดํารงอยูไมได  แมฉันใด  นิวรณ ๕ ก็มีอาหารเปนที่ตั้ง  ดํารงอยูได
เพราะอาศัยอาหาร  ไมมีอาหารดํารงอยูไมได  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๓๕๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลาเปนอาหาร  ใหกามฉันทที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือ
ที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ศุภนิมิตมีอยู  การกระทําใหมาก
ซึ่งอโยนิโสมนสิการในศุภนิมิตนั้น  นี้เปนอาหารใหกามฉันทที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือ
ที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.

[๓๕๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลาเปนอาหาร  ใหพยาบาทที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือ
ทีเ่กดิแลวใหเจรญิไพบลูยยิง่ขึน้ ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ปฏฆินิมติมอียู  การกระทาํใหมาก
ซึง่อโยนโิสมนสกิารในปฏฆินมิตินัน้  นีเ้ปนอาหารใหพยาบาทท่ียงัไมเกิด  เกดิขึน้  หรอื
ที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.

[๓๖๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลาเปนอาหาร  ใหถีนมิทธะที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือ
ที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ความไมยินดี  ความเกียจคราน  
ความบิดขี้เกียจ  ความเมาอาหาร  ความที่ใจหดหู  มีอยู  การกระทําใหมากซึ่ง
อโยนิโสมนสิการในสิ่งเหลาน้ัน  นี้เปนอาหารใหถีนมิทธะท่ียังไมเกิด  เกิดข้ึน  หรือ
ที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.

[๓๖๑]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเลาเปนอาหาร  ใหอทุธจัจกกุกุจจะทีย่งัไมเกิด  เกิดข้ึน  
หรือท่ีเกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งข้ึน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ความไมสงบใจมีอยู  
การกระทาํใหมากซึง่อโยนิโสมนสิการในความไมสงบใจน้ัน  น้ีเปนอาหารใหอทุธจัจกกุกจุจะ
ที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
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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]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อย  กาโย  อาหารฏิติโก  อาหาร  ปฏิจฺจ  ติฏติ  อนาหาโร  
โน  ตฏิต ิฯ  เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  อเิม  ปฺจ  นวีรณา  อาหารฏติกิา  อาหาร  ปฏิจจฺ  
ติฏนฺติ  อนาหารา  โน  ติฏนฺติ ฯ  

[๓๖๔]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อย  กาโย  อาหารฏิติโก  อาหาร  ปฏิจฺจ  ติฏติ  อนาหาโร  
โน  ติฏติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  อาหารฏิติกา  อาหาร  
ปฏิจฺจ  ติฏนฺติ  อนาหารา  โน  ติฏนฺติ ฯ  

[๓๖๕]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สติสมฺ-
โพชฺฌงฺคฏานิยา  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  ธมฺมา  สาวชฺชานวชชฺา  ธมฺมา  หนีปฺปณีตา  ธมมฺา  กณฺหสุกกฺสปฺปฏิภาคา  
ธมฺมา  ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ธมฺมวิจย-
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  
ปาริปูริยา ฯ  
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[๓๖๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลาเปนอาหารใหวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด  เกิดข้ึน  
หรือที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายอันเปนที่ตั้ง
แหงวจิกิจิฉามอียู  การกระทาํใหมากซึง่อโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานัน้  นีเ้ปนอาหาร
ใหวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลวใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.

[๓๖๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กายน้ีมีอาหารเปนที่ตั้ง  ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร  
ไมมีอาหารดํารงอยูไมได  แมฉันใด  นิวรณ ๕ เหลานี้  ก็มีอาหารเปนที่ตั้ง  ดํารงอยูได
เพราะอาศัยอาหาร  ไมมีอาหารดํารงอยูไมได  ฉันนั้นเหมือนกัน.

 อาหารของโพชฌงค ๗

[๓๖๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กายน้ีมีอาหารเปนที่ตั้ง  ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร  
ไมมีอาหารดํารงอยูไมได  แมฉันใด  โพชฌงค ๗ ก็มีอาหารเปนที่ตั้ง  ดํารงอยูได
เพราะอาศัยอาหาร  ไมมีอาหารดํารงอยูไมได  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๓๖๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลาเปนอาหารใหสติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  
หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหง
สติสัมโพชฌงค  มีอยู  การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลาน้ัน  นี้เปน
อาหารใหสติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.  

[๓๖๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลาเปนอาหารใหธรรมวิจยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด    
เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายที่เปน
กุศลและอกุศล  ที่มีโทษ  และไมมีโทษ  ที่เลวและประณีต  ที่เปนฝายดําและฝายขาว  
มีอยู  การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น  นี้เปนอาหารใหธรรมวิจย-
สัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.
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[๓๖๗]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
อปุปฺนนฺสสฺ  วา  วริยิสมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  ภาวนาย  ปาริปรูยิา ฯ  อตฺถ ิ ภกิขฺเว  อารพฺภธาต ุ1  
นกิกฺมธาต ุ  ปรกฺกมธาต ุ  ตตฺถ  โยนิโสมนสกิารพหลุกีาโร  อยมาหาโร  อนปุปฺนนฺสสฺ  
วา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  
ปาริปูริยา ฯ  
[๓๖๘]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปติ-
สมโฺพชฺฌงคฺฏานยิา  ธมมฺา  ตตถฺ  โยนิโสมนสกิารพหลุกีาโร  อยมาหาโร  อนปุปฺนนฺสสฺ  
วา  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  
ปาริปูริยา ฯ  
[๓๖๙]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
อปุปฺนนฺสสฺ  วา  ปสฺสทธฺสิมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  ภาวนาย  ปาริปรูยิา ฯ  อตถฺ ิ ภกิขฺเว  กายปสสฺทธฺิ  
จติตฺปสฺสทธฺ ิ ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหลุกีาโร  อยมาหาโร  อนุปปฺนนฺสสฺ  วา  ปสฺสทธฺ-ิ
สมโฺพชฌฺงฺคสสฺ  อปุปฺาทาย  อปุปฺนนฺสสฺ  วา  ปสสฺทธฺสิมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  ภาวนาย  ปารปิรูยิา 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  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺสฺส  ภาวนาย  ปารปิรูยิา ฯ  อตถฺ ิ ภกิขฺเว  อเุปกฺขา-
สมโฺพชฌฺงฺคฏานยิา  ธมฺมา  ตตฺถ  โยนโิสมนสกิารพหลุกีาโร  อยมาหาโร  อนปุปฺนฺนสสฺ  
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  ก็อะไรเลาเปนอาหารใหวิริยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  
หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ความริเริ่ม  ความพยายาม  
ความบากบ่ันมีอยู  การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในสิ่งเหลาน้ี  นี้เปนอาหาร
ใหวิริยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.

[๓๖๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลาเปนอาหารใหปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  
หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหง
ปติสัมโพชฌงค  มีอยู  การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในธรรมเหลาน้ัน  นี้เปน
อาหารใหปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.

[๓๖๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเลาเปนอาหารใหปสสทัธสิมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ  เกดิขึน้  
หรือท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจรญิบรบิรูณ ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ความสงบกาย  ความสงบจติ  มอียู  
การกระทาํใหมากซึง่โยนโิสมนสิการในความสงบนัน้  นีเ้ปนอาหารใหปสสัทธิสมัโพชฌงค
ที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.
[๓๗๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเลาเปนอาหารใหสมาธสิมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ  เกดิขึน้  
หรอืทีเ่กิดข้ึนแลวใหเจรญิบริบรูณ ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  สมาธนิมิติ  อพัยคัคนิมติ 1  มอียู  
การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในนิมิตนั้น  นี้เปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงค
ที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแลวใหเจริญบริบูรณ.

[๓๗๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลาเปนอาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  
เกดิขึน้  หรอืทีเ่กดิขึน้แลวใหเจรญิบริบรูณ ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ธรรมทัง้หลายเปนท่ีตัง้
แหงอุเบกขาสัมโพชฌงค  มีอยู  การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น  
นีเ้ปนอาหารใหอเุบกขาสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกิด  เกดิข้ึน  หรอืท่ีเกิดข้ึนแลวใหเจรญิบริบรูณ.

1.  หมายถึงนิมิตแหงจิตที่มีอารมณไมฟุงซาน
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[๓๗๒]
 เสยยฺถาป  ภกิขฺเว  อย  กาโย  อาหารฏติโิก  อาหาร  ปฏจิจฺ  ตฏิติ  อนาหาโร  
โน  ติฏติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อิเม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  อาหารฏิติกา  อาหาร  
ปฏิจฺจ  ติฏนฺติ  อนาหารา  โน  ติฏนฺตีติ 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  พหูปการ  วทามิ  ปยิรปุาสนมฺปห  ภกิขฺเว  เตส  ภกิขฺนู  พหูปการ  วทามิ  
อนุสฺสติมฺปห  ภิกฺขเว  เตส  ภิกฺขนู  พหูปการ  วทามิ  อนุปพฺพชฺชมฺปห  ภิกฺขเว  เตส  
ภกิขฺนู  พหูปการ  วทามิ ฯ  ต  กสิสฺ  เหตุ ฯ  ตถารูปาน  ภกิขฺเว  ภกิขฺนู  ธมฺม  สตุวฺา  
ทฺวเยน  [3]  วูปกฏโ  วิหรติ  กายวูปกาเสน  จ  จิตฺตวูปกาเสน  จ  โส  ตถา  วูปกฏโ  
วิหรนฺโต  ต  ธมฺม  อนุสฺสรติ  อนุวิตกฺเกติ ฯ  
[๓๗๔]
 ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ตถา  วูปกฏโ  วิหรนฺโต  ต  ธมฺม  อนุสฺสรติ  
อนุวิตกฺเกติ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  
ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุ  ภาเวติ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  ภาวนาปาริปูรึ  
คจฉฺต ิ โส  ตถาสโต  วหิรนฺโต  ต  ธมฺม  ปฺาย  ปวิจนิต ิ ปวิจรติ  ปริวมีสมาปชชฺต ิ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  ธมมฺวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค  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  กายน้ีมีอาหารเปนที่ตั้ง  ดํารงอยูไดเพราะอาศัยอาหาร  
ไมมอีาหารดาํรงอยูไมได  แมฉนัใด  โพชฌงค ๗ เหลาน้ี  กม็อีาหารเปนทีต่ัง้  ดาํรงอยูได
เพราะอาศัยอาหาร  ไมมีอาหารดํารงอยูไมได  ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๒  

สีลสูตร
 การหลีกออก ๒ วิธี

[๓๗๓]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุเหลาใดเปนผูถงึพรอมดวยศลี  เปนผูถงึพรอมดวยสมาธิ  
เปนผูถงึพรอมดวยปญญา  เปนผูถงึพรอมดวยวมิตุ ิ เปนผูถงึพรอมดวยวมิตุญิาณทสัสนะ  
การไดเห็นภิกษุเหลานั้นก็ดี  การไดฟงภิกษุเหลานั้นก็ดี  การเขาไปหาภิกษุเหลานั้นก็ดี  
การเขาไปน่ังใกลภกิษุเหลานัน้ก็ด ี การระลกึถึงภิกษุเหลานัน้ก็ด ี การบวชตามภิกษุเหลานัน้
กด็ ี แตละอยางๆ เรากลาววามีอปุการะมาก  ขอน้ันเพราะเหตุไร ?   เพราะวาผูทีไ่ดฟงธรรม
ของภิกษุเห็นปานนั้นแลว   ยอมหลีกออกอยูดวย ๒ วิธี  คือ  หลีกออกดวยกาย ๑  
หลีกออกดวยจติ ๑  เธอหลกีออกอยูอยางนัน้แลว  ยอมระลึกถึง  ยอมตรกึถึงธรรมนัน้.

[๓๗๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  ภิกษุหลีกออกอยูอยางนั้นแลว  ยอมระลึกถึง  
ยอมตรึกถงึธรรมนัน้   สมยันัน้  สติสมัโพชฌงคเปนอันภกิษุปรารภแลว  ภกิษุยอมช่ือวา
เจริญสติสัมโพชฌงค  สติสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญบริบูรณ  เธอมีสติ
อยูอยางนัน้  ยอมเลือกเฟน  ตรวจตรา  ถึงความพินิจพิจารณาธรรมนั้นดวยปญญา.
[๓๗๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  ภิกษุมีสติอยูอยางนั้น  ยอมเลือกเฟน  ตรวจตรา  
ถงึความพินจิพิจารณาธรรมน้ันดวยปญญา   สมัยน้ัน  ธรรมวจิยสมัโพชฌงคเปนอันภกิษุ
ปรารภแลว  ภกิษยุอมช่ือวาเจริญธรรมวจิยสัมโพชฌงค  ธรรมวิจยสัมโพชฌงคของภิกษุ
ยอมถึงความเจรญิบริบรูณ  เม่ือภิกษุเลือกเฟน  ตรวจตรา  พนิจิพิจารณาธรรมนัน้ดวยปญญา  
ความเพียรอันไมยอหยอนเปนอันภิกษุปรารภแลว.
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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  ภกิฺขุ  ภาเวติ  วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค  
ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ  อารทฺธวิริยสฺส  อุปฺปชฺชติ  ปติ  นิรามิสา ฯ  

[๓๗๗]
 ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อารทฺธวิริยสฺส  อุปฺปชฺชติ  ปติ  นิรามิสา ฯ   
ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ  ปติสมฺโพชฺฌงฺค  ตสฺมึ  สมเย  
ภกิขฺุ  ภาเวติ  ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺม ึ สมเย  ภกิขฺโุน  ภาวนาปาริปรูึ  คจฺฉติ  ปติมนสฺส  
กาโยป  ปสฺสมฺภติ  จิตฺตมฺป  ปสฺสมฺภติ ฯ  

[๓๗๘]
 ยสฺมึ  สมเย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปติมนสฺส  กาโยป  ปสฺสมฺภติ  จิตฺตมฺป  ปสฺสมฺภติ  
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺค  ตสฺมึ  
สมเย  ภกิขฺ ุ ภาเวติ  ปสสฺทฺธสิมโฺพชฌฺงโฺค  ตสมฺ ึ สมเย  ภกิขฺโุน  ภาวนาปาริปรู ึ คจฺฉติ  
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  ตสมฺ ึ สมเย  ภกิขฺโุน  อารทโฺธ  โหต ิ อเุปกขฺาสมฺโพชฌฺงคฺ  ตสมฺึ  
สมเย  ภกิขฺ ุ ภาเวต ิ อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงฺโค  ตสฺม ึ สมเย  ภกิขฺโุน  ภาวนาปาริปรู ึ คจฉฺติ ฯ

1.  ยุ. สุข  โหติ ฯ  
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[๓๗๖]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  สมัยใด  เมือ่ภิกษุเลือกเฟน  ตรวจตรา  พนิจิพิจารณาธรรมน้ัน
ดวยปญญา  ความเพยีรอนัไมยอหยอน  อนัภกิษปุรารภแลว   สมยันัน้  วริยิสมัโพชฌงค  
เปนอันภิกษุปรารภแลว  ภกิษุยอมช่ือวาเจรญิวริยิสมัโพชฌงค  วริยิสมัโพชฌงคของภกิษุ
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ  ปติที่ไมมีอามิส  ยอมเกิดแกภิกษุผูปรารภความเพียร.

[๓๗๗]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  สมยัใด  ปตทิีไ่มมอีามสิยอมเกดิแกภกิษ ุ ผูปรารภความเพยีร  
สมัยนั้น  ปติสัมโพชฌงคเปนอันภิกษุปรารภแลว  ภิกษุยอมชื่อวาเจริญปติสัมโพชฌงค  
ปติสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญบริบูรณ  กายก็ดี  จิตก็ดี  ของภิกษุ
ผูมีใจกอปรดวยปติ  ยอมสงบระงับ.

[๓๗๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  กายก็ดี  จิตก็ดี  ของภิกษุผูมีใจกอปรดวยปติ  
ยอมสงบระงับ   สมัยนั้น  ปสสัทธิสัมโพชฌงคเปนอันภิกษุปรารภแลว  ภิกษุยอมชื่อวา
เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค  ปสสัทธิสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญบริบูรณ  
จิตของภิกษุผูมีกายสงบแลว  มีความสุข  ยอมตั้งมั่น.

[๓๗๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  สมัยใด  จติของภิกษผุูมกีายสงบแลว  มคีวามสุข  ยอมตัง้มัน่  
สมยันัน้  สมาธิสมัโพชฌงคเปนอนัภกิษปุรารภแลว  ภกิษยุอมช่ือวาเจรญิสมาธสิมัโพชฌงค  
สมาธิสมัโพชฌงคของภิกษยุอมถงึความเจริญบรบิรูณ  เธอยอมเปนผูเพงดจูติทีต่ัง้มัน่แลว
อยางนัน้ดวยดี.

[๓๘๐]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  สมัยใด  ภกิษุยอมเปนผูเพงดูจติท่ีตัง้ม่ันแลว  อยางนัน้ดวยดี  
สมัยน้ัน  อุเบกขาสัมโพชฌงคเปนอันภิกษุปรารภแลว  ภิกษุยอมช่ือวาเจริญอุเบกขา-
สัมโพชฌงค  อุเบกขาสัมโพชฌงคของภิกษุยอมถึงความเจริญบริบูรณ.
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[๓๘๑]
 เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขเว  สตฺตสุ  โพชฺฌงฺเคสุ  เอว  พหุลีกเตสุ  สตฺต  ผลา  
สตฺตานิสสา  ปาฏิกงฺขา ฯ  กตเม  สตฺต  ผลา  สตฺตานิสสา ฯ  

[๓๘๒]
 ทฏิเว  ธมฺเม  ปฏิกจจฺ  อฺ  อาราเธติ  โน  เจ  ทฏิเว  ธมฺเม  ปฏิกจจฺ  อฺ  
อาราเธติ  อถ  มรณกาเล  อฺ  อาราเธติ ฯ  โน  เจ  ทิฏเว  ธมฺเม  ปฏิกจฺจ  อฺ  
อาราเธต ิ โน  เจ  มรณกาเล  อฺ  อาราเธติ  อถ  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคยิาน  สโฺชนาน  
ปรกิขฺยา  อนฺตราปรนิพิพฺาย ี โหติ ฯ  โน  เจ  ทฏิเว  ธมฺเม  ปฏิกจจฺ  อฺ  อาราเธติ  
โน  เจ  มรณกาเล  อฺ  อาราเธติ  โน  เจ  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  
ปรกิขฺยา  อนตฺราปรนิพิพฺาย ี โหต ิ อถ  ปจฺนนฺ  โอรมภฺาคยิาน  สฺโชนาน  ปรกิขฺยา  
อุปหจฺจปรินิพฺพายี  โหติ ฯ  โน  เจ  ทิฏเว  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  
อสงขฺารปรนิพิพฺาย ี โหติ ฯ  โน  เจ  ทฏิเว  ธมฺเม  ปฏกิจจฺ  อฺ  อาราเธต ิ โน  เจ  
มรณกาเล  อฺ  อาราเธต ิ โน  เจ  ปจฺนนฺ  โอรมภฺาคยิาน  สโฺชนาน  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  ทิฏเว  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  อกนิฏคามี ฯ  เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขเว  สตฺตสุ  โพชฺฌงฺเคสุ  เอว  
พหุลีกเตสุ  อิเม  สตฺต  ผลา  สตฺตานิสสา  ปาฏิกงฺขาต ิฯ  
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 อานิสงสการเจริญโพชฌงค

[๓๘๑]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เม่ือโพชฌงค ๗ อนัภกิษเุจรญิแลวอยางนี ้ กระทาํใหมากแลว
อยางนี้  ผลานิสงส ๗ ประการ  อันเธอพึงหวังได   ผลานิสงส ๗ ประการเปนไฉน ?

[๓๘๒]
 คือ  (๑) ในปจจุบัน  จะไดบรรลุอรหัตผลโดยพลัน   (๒) ในปจจุบันไมไดบรรลุ  
ทีนั้นจะไดบรรลุในเวลาใกลตาย   (๓) ถาในปจจุบันก็ไมไดบรรลุ  ในเวลาใกลตาย
กไ็มไดบรรล ุ ทนีัน้จะไดเปนพระอนาคามผีูอนัตราปรนิพิพาย ี เพราะสังโยชนเบือ้งตํา่ ๕  
สิ้นไป   (๔) ถาในปจจุบันก็ไมไดบรรลุ  ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ  และไมไดเปน
พระอนาคามผีูอนัตราปริพินพิพายี  เพราะสังโยชนเบือ้งตํา่ ๕ สิน้ไป  ทนีัน้จะไดเปน
พระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี  เพราะสังโยชนเบื้องตํ่า ๕ สิ้นไป   (๕) ถาในปจจุบนั
กไ็มไดบรรลุ  ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ  ไมไดเปนพระอนาคามผีูอนัตราปรนิพิพายี  
และไมไดเปนพระอนาคามีผูอปุหัจจปรนิพิพาย ี  ทนีัน้จะไดเปนพระอนาคามีผูอสังขาร-
ปรนิพิพาย ี เพราะสังโยชนเบื้องตํ่า ๕ สิ้นไป   (๖) ถาในปจจุบันก็ไมไดบรรลุ  ในเวลา
ใกลตายก็ไมไดบรรลุ  ไมไดเปนพระอนาคามีผู อันตราปรินิพพายี  ไมไดเปน
พระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี  และไมไดเปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี  
ทีนั้นจะไดเปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี  เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ สิ้นไป   
(๗) ถาในปจจุบันก็ไมไดบรรลุ  ในเวลาใกลตายก็ไมไดบรรลุ  ไมไดเปนพระอนาคามี
ผู อันตราปรินิพพายี  ไมไดเปนพระอนาคามีผู อุปหัจจปรินิพพายี  ไมไดเปน
พระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี  และไมไดเปนพระอนาคามีผูอสังขารปรินิพพายี  
ทีนั้นจะไดเปนพระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  เพราะสังโยชนเบ้ืองต่ํา ๕ สิ้นไป  
ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เมือ่โพชฌงค ๗ อนัภิกษุเจรญิแลวอยางน้ี  กระทาํใหมากแลวอยางนี้  
ผลานิสงส ๗ ประการเหลานี้  อันเธอพึงหวังได.

จบ  สูตรที่ ๓  
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[๓๘๓]
 เอก  สมย  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  
อาราเม ฯ  ตตรฺ  โข  อายสมฺา  สารปีตุโฺต  ภกิขฺ ู อามนฺเตสิ  อาวโุส  ภกิขฺเวต ิฯ  อาวโุสติ  
[1]  เต  ภิกฺขู  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ปจฺจสฺโสสุ ฯ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เอตทโวจ  
สตฺติเม  อาวุโส  โพชฺฌงฺคา ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค  
วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค  ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  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  
โพชฌฺงเฺคน  อากงฺขาม ิ มชฌฺนตฺกิสมย  วหิรติุ  เตน  เตน  โพชฺฌงเฺคน  มชฺฌนติฺกสมย  
วหิราม ิ เยน  เยน  โพชฌฺงเฺคน  อากงขฺาม ิ สายณหฺสมย  วหิรติุ  เตน  เตน  โพชฌฺงเฺคน  
สายณฺหสมย  วิหรามิ ฯ  

[๓๘๕]
 สตสิมโฺพชฌฺงฺโค  อติ ิ เจ  เม  อาวโุส  โหต ิ อปปฺมาโณต ิ เม  โหต ิ สสุมารทโฺธติ  
เม  โหติ  ติฏนฺต  [2]  ติฏตีติ  ปชานามิ  สเจป  เม  จวติ  อิทปฺปจฺจยา  เม  จวตีติ  
ปชานามิ  ฯเปฯ  

[๓๘๖]
 อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  อิติ  เจ  เม  อาวุโส  โหติ  อปฺปมาโณติ  เม  โหติ  
สุสมารทฺโธติ  เม  โหติ  ติฏนฺต  ติฏตีติ  ปชานามิ  สเจป  เม  จวติ  อิทปฺปจฺจยา  
เม  จวตีติ  ปชานามิ ฯ  

[๓๘๗]
 เสยฺยถาป  อาวุโส  รฺโ  วา  ราชมหามตฺตสฺส  วา  นานารตฺตาน  ทุสฺสาน  
ทุสฺสกรณฺฑโก  ปูโร  อสฺส  โส  ย  ยเทว  ทุสฺสยุค  อากงฺเขยฺย  ปุพฺพณฺหสมย  ปารุปตุ  
1.  ม. โข ฯ  
2.  ม. ยุ. จ  น ฯ  เอวมุปริ ฯ  
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วัตตสูตร  
 การอยูดวยโพชฌงค ๗  

[๓๘๓]
 สมัยหนึ่ง  ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกลพระนครสาวัตถี  

ณ ที่นั้นแล  ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย 1  ภิกษุเหลาน้ันรับคําทานพระสารีบุตรแลว  

ทานพระสารบีตุรไดกลาววา   

 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ ประการนี้   ๗ ประการเปนไฉน ?   คือ  สติ-
สัมโพชฌงค ๑   ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ๑   วิริยสัมโพชฌงค ๑   ปติสัมโพชฌงค ๑  
ปสสทัธสิมัโพชฌงค ๑   สมาธสิมัโพชฌงค ๑   อเุบกขาสมัโพชฌงค ๑   ดกูรภิกษทุัง้หลาย 2  
โพชฌงค ๗ ประการนี้แล.

[๓๘๔]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  บรรดาโพชฌงค ๗ ประการนี้  เราประสงคจะอยูดวยโพชฌงคขอใดๆ ในเวลาเชา  

ก็อยูดวยโพชฌงคขอนั้นๆ   เราประสงคจะอยูดวยโพชฌงคขอใดๆ ในเวลาเที่ยง  ก็อยูดวยโพชฌงคขอนั้นๆ   เราประสงค

จะอยูดวยโพชฌงคขอใดๆ ในเวลาเย็น  ก็อยูดวยโพชฌงคขอนั้นๆ.

[๓๘๕]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  ถาสติสัมโพชฌงคมีอยูแกเรา  ดังพรรณนามานี้  เราก็รูวาสติสัมโพชฌงคของเราหาประมาณ

มิได  อันเราปรารภดีแลว  สติสัมโพชฌงคเม่ือยังต้ังอยู  เราก็รู วาต้ังอยู   ถาแมสติสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไป  

เราก็รูวาเคลื่อนไป  เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย.  

[๓๘๖]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยูแกเรา  ดังพรรณนามานี้  เราก็รูวาอุเบกขาสัมโพชฌงคของเรา

หาประมาณมิได  อันเราปรารภดีแลว  อุเบกขาสัมโพชฌงคเมื่อยังตั้งอยู  เราก็รูวาตั้งอยู   ถาแมอุเบกขาสัมโพชฌงคของเรา

เคลื่อนไป  เราก็รูวาเคลื่อนไป  เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย.

[๓๘๗]
 ดูกรผู มีอายุทั้งหลาย  หีบผาของพระราชาหรือของราชมหาอํามาตย  เต็มดวยผาสีตางๆ พระราชาหรือ

ราชมหาอาํมาตย  ประสงคจะนุงหมผาชดุใดๆ ในเวลาเชา  กน็ุงหมผาชดุนัน้ๆ ได   ประสงคจะนุงหมผาชดุใดๆ ในเวลาเท่ียง  

1.  ขอสังเกต : ในบาลีเปนคําวา  “อาวุโส”  ดังน้ันนาจะใชคําวา  “ดูกรผูมีอายุ”  -ผูรวบรวม
2.  ขอสังเกต : ในบาลีเปนคําวา  “อาวุโส”  ดังน้ันนาจะใชคําวา  “ดูกรผูมีอายุ”  -ผูรวบรวม
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ตนฺตเทว  ทุสฺสยุค  ปุพฺพณฺหสมย  ปารุเปยฺย  ย  ยเทว  ทุสฺสยุค  อากงฺเขยฺย  มชฺฌนฺ-
ติกสมย  ปารุปตุ  ตนฺตเทว  ทุสฺสยุค  มชฺฌนฺติกสมย  ปารุเปยฺย  ย  ยเทว  ทุสฺส
ยุค  อากงฺเขยฺย  สายณฺหสมย  ปารุปตุ  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]
 สติสมฺโพชฌฺงฺโค  อติ ิ เจ  เม  อาวุโส  โหติ  อปฺปมาโณต ิ เม  โหติ  สสุมารทโฺธติ  
เม  โหติ  ติฏนฺต  ติฏตีติ  ปชานามิ  สเจป  เม  จวติ  อิทปฺปจฺจยา  เม  จวตีติ  
ปชานามิ  ฯเปฯ  

[๓๘๙]
 อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  อิติ  เจ  เม  อาวุโส  โหติ  อปฺปมาโณติ  เม  โหติ  
สุสมารทฺโธติ  เม  โหติ  ติฏนฺต  ติฏตีติ  ปชานามิ  สเจป  เม  จวติ  อิทปฺปจฺจยา  
เม  จวตีติ  ปชานามีติ ฯ  

[๓๙๐]
 อถ  โข  อฺตโร  ภิกฺขุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  ฯเปฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  
โส  ภกิขฺ ุ ภควนฺต  เอตทโวจ  โพชฺฌงคฺา  โพชฺฌงคฺาต ิ ภนฺเต  วจุจฺนตฺ ิ กติตฺาวตา  นุ  โข  
ภนฺเต  โพชฺฌงฺคาติ  วุจฺจนฺตีติ ฯ  โพธาย  สวตฺตนฺตีติ  โข  ภิกฺขุ  ตสฺมา  โพชฺฌงฺคาติ  
วุจฺจนฺตีติ ฯ  

[๓๙๑]
 อธิ  ภกิขฺ ุ ภกิขฺ ุ สติสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวติ  วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  
โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  
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ก็นุงหมผาชุดน้ันๆ ได  ประสงคจะนุงหมผาชุดใดๆ ในเวลาเย็น  ก็นุงหมผาชุดน้ันๆ ได  แมฉันใด  เราก็ฉันน้ัน

เหมือนกัน  บรรดาโพชฌงคทั้ง ๗ นี้  เราประสงคจะอยูดวยโพชฌงคขอใดๆ ในเวลาเชา  ก็อยูดวยโพชฌงคขอน้ันๆ  

ประสงคจะอยูดวยโพชฌงคขอใดๆ ในเวลาเที่ยง  ก็อยูดวยโพชฌงคขอน้ันๆ   ประสงคจะอยูดวยโพชฌงคขอใดๆ  

ในเวลาเย็น  ก็อยูดวยโพชฌงคขอนั้นๆ.

[๓๘๘]
 ถาสติสมัโพชฌงคมอียูแกเรา  ดงัพรรณนามานี ้ เรากร็ูวาสติสมัโพชฌงคของเราหาประมาณมไิด  อนัเราปรารภดแีลว  

สติสัมโพชฌงคเม่ือยังต้ังอยู  เราก็รูวาต้ังอยู   ถาแมสติสัมโพชฌงคของเราเคล่ือนไป  เราก็รูวาเคล่ือนไป  เพราะส่ิงน้ี

เปนปจจัย  ฯลฯ. 

 [๓๘๙]
 ถาอุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยูแกเรา  ดังพรรณนามานี้  เราก็รู วาอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราหาประมาณมิได  

อันเราปรารภดีแลว  อุเบกขาสัมโพชฌงคเม่ือยังต้ังอยู  เราก็รูวาต้ังอยู   ถาแมอุเบกขาสัมโพชฌงคของเราเคลื่อนไป  

เราก็รูวาเคลื่อนไป  เพราะสิ่งนี้เปนปจจัย.

จบ  สูตรที่ ๔  

ภิกขุสูตร  
 ที่เรียกวาโพชฌงคเพราะเปนไปเพื่อตรัสรู

[๓๙๐]
 ครั้งนั้นแล  ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ฯลฯ  ครั้นแลว  ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  

ขาแตพระองคผูเจริญ  ทีเ่รยีกวาโพชฌงคๆ  ดงันี ้  ดวยเหตเุพยีงเทาไรหนอ  จงึจะเรยีกวา  โพชฌงค ?   พระผูมพีระภาคตรัสวา  
 ดูกรภิกษุ  ที่เรียกวาโพชฌงค  เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู.

[๓๙๑]
 ดูกรภิกษุ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัย
วิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ.  
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[๓๙๒]
 อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺค-
ปริณามึ ฯ  

[๓๙๓]
 ตสฺสิเม  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาวยโต  กามาสวาป  จิตฺต  วิมุจฺจติ  ภวาสวาป  
จิตฺต  วิมุจฺจติ  อวิชฺชาสวาป  จิตฺต  วิมุจฺจติ ฯ  วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิต ิ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  เตนปุสงฺกม ิ อปุสงฺกมติวฺา  ภควตา  สทฺธ ึ สมฺโมทิ  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  
สตตฺ  โข  กณุฑฺลยิ  โพชฌฺงคฺา  ภาวติา  พหลุกีตา  วชิชฺาวมิตุตฺ ึ ปรปิเูรนตฺตี ิฯ  กตเม  
ปน  โภ  โคตม  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺตีติ ฯ  จตฺตาโร  
โข  กุณฺฑลิย  สติปฏานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺตีติ ฯ  กตเม  
1.  โป. ยุ. วิมุตฺตมฺหีติ ฯ
2.  ม. อารามนิสฺสยี  ปริสาวจโร ฯ  ยุ. อารามนิสาทิ... ฯ  
3.  ม. ยุ. อยมาจาโร ฯ  
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[๓๙๒]
 ภกิษใุนธรรมวินยันี ้ ยอมเจรญิอเุบกขาสัมโพชฌงค  อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  
อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ.

[๓๙๓]
 เม่ือภิกษุนั้นเจริญโพชฌงค ๗ ประการน้ี  จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ  
ภวาสวะ  อวิชชาสวะ  เมื่อจิตหลุดพนแลว  ยอมมีญาณหยั่งรู วา  หลุดพนแลว  
ยอมรูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจที่ควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนีม้ไิดม ี  ดกูรภิกษ ุ ทีเ่รยีกวาโพชฌงค  เพราะเปนไปเพือ่ตรัสรู  ฉะนีแ้ล.

จบ  สูตรที่  ๕  

กุณฑลิยสูตร  
 ตถาคตมีวิชชาและวิมุติเปนผลานิสงส

[๓๙๔]
 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอัญชนมฤคทายวัน  ใกลเมืองสาเกต  ครั้งนั้นแล  กุณฑลิยปริพาชก

เขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถงึทีป่ระทบั  ไดปราศรยักบัพระผูมพีระภาค  คร้ันผานการปราศรยัพอใหระลกึถงึกนัไปแลว  จงึนัง่ ณ 

ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ขาพเจาเที่ยวไปในอาราม  เขาไป

สูบริษัท  เมื่อขาพเจาบริโภคอาหารเชาแลว  ในเวลาปจฉาภัต  ขาพเจาเดินไปเนืองๆ  เที่ยวไปเนืองๆ สูอารามจากอาราม  

สูอทุยานจากอทุยาน ณ ทีน่ัน้  ขาพเจาเห็นสมณพราหมณพวกหนึง่  กาํลังกลาวถอยคํามีวาทะและการเปลือ้งวาทะวาดังน้ี

เปนอานิสงส  และมคีวามขุนเคืองเปนอานิสงส  สวนทานพระโคดมมอีะไรเปนอานิสงสอยูเลา ?  พระผูมพีระภาคตรสัตอบวา  
 ดูกรกุณฑลิยะ  ตถาคตมีวิชชาและวิมุติเปนผลานิสงสอยู.

[๓๙๕]  
 ก.  ขาแตทานพระโคดมผูเจรญิ  กธ็รรมเหลาไหนท่ีบคุคลเจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมยงัวิชชาและวมิตุใิหบริบรูณ ?  

 พ.  ดกูรกณุฑลยิะ  โพชฌงค ๗ อนับคุคลเจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมยงั
วิชชาและวิมุติใหบริบูรณ. 
 ก.  ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ  กธ็รรมเหลาไหนทีบ่คุคลเจริญแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมยงัโพชฌงค ๗ ใหบรบิรูณ ? 

 พ.  ดกูรกณุฑลยิะ  สติปฏฐาน ๔ อนับุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยงั
โพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ.
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ปน  โภ  โคตม  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ปริปูเรนฺตีติ ฯ  ตีณิ  
โข  กุณฺฑลิย  สุจริตานิ  ภาวิตานิ  พหุลีกตานิ  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ปริปูเรนฺตีติ ฯ  
กตเม  ปน  โภ  โคตม  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา  ตีณิ  สุจริตานิ  ปริปูเรนฺตีติ ฯ  

[๓๙๖]
 อินฺทฺริยสวโร  โข  กุณฺฑลิย  ภาวิโต  พหุลีกโต  ตีณิ  สุจริตานิ  ปริปูเรต ิ1 ฯ  
กถ  ภาวิโต  [2]  กุณฺฑลิย  อินฺทฺริยสวโร  กถ  พหุลีกโต  ตีณิ  สุจริตานิ  ปริปูเรติ 3 ฯ  
อิธ  กุณฺฑลิย  ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  มนาป  นาภิชฺฌายติ  นาวิหึสต ิ4  น  ราค  
ชเนติ  ตสฺส  ิโต  จ 5  กาโย  โหติ  ิต  จิตฺต  อชฺฌตฺต  สุสณฺิต  สุวิมุตฺต ฯ  จกฺขุนา  
โข  ปเนว  รูป  ทิสฺวา  อมนาป  น  มงฺกุ  โหติ  อปฺปติฏิตจิตฺโต  อาทินฺนมานโส 6  
อพฺยาปนฺนเจตโส  ตสฺส  ิโต  จ  กาโย  โหติ  ิต  จิตฺต  อชฺฌตฺต  สุสณฺิต  สุวิมุตฺต ฯ  
ปุน  จปร  กุณฺฑลิย  ภิกฺขุ  โสเตน  สทฺท  สุตฺวา  ฯเปฯ  ฆาเนน  คนฺธ  ฆายิตฺวา ฯ  
ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา ฯ  กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา ฯ  มนสา  ธมฺม  วิฺาย  มนาป  
นาภิชฺฌายติ  นาวิหึสติ  น  ราค  ชเนติ  ตสฺส  ิโต  จ  กาโย  โหติ  ิต  จิตฺต  อชฺฌตฺต  
สุสณฺิต  สุวิมุตฺต ฯ  มนสา  โข  ปเนว  ธมฺม  วิฺาย  อมนาป  น  มงฺกุ  โหติ  
อปฺปติฏิตจิตฺโต  อาทินฺนมานโส  อพฺยาปนฺนเจตโส  ตสฺส  จ  กาโย  โหติ  ิต  จิตฺต  
อชฺฌตฺต  สุสณฺิต  สุวิมุตฺต ฯ  ยโต  โข  กุณฺฑลิย  ภิกฺขุ  จกฺขุนา  รูป  ทิสฺวา  
มนาปามนาเปสุ  รูเปสุ  ิโต  อาทินฺนมานโส  อพฺยาปนฺนเจตโส  ตสฺส  โิต  จ  กาโย  
โหติ  ิต  จิตฺต  อชฺฌตฺต  สุสณฺิต  สุวิมุตฺต ฯ  โสเตน  สทฺท  สุตฺวา  ฯเปฯ  ฆาเนน  
คนฺธ  ฆายิตฺวา ฯ  ชิวฺหาย  รส  สายิตฺวา ฯ  กาเยน  โผฏพฺพ  ผุสิตฺวา ฯ  มนสา  ธมฺม  
วิฺาย  มนาปามนาเปสุ  ธมฺเมสุ  ิโต  จ  กาโย  โหติ  ิต  จิตฺต  อชฺฌตฺต  สุสณฺิต  
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.  ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ  กธ็รรมเหลาไหนทีบ่คุคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยงัสตปิฏฐาน ๔ ใหบรบิรูณ ? 

 พ.  ดูกรกุณฑลิยะ  สุจริต ๓ อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยัง
สติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ.
 ก.  ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ  กธ็รรมเหลาไหนทีบ่คุคลเจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมยังสจุรติ ๓ ใหบรบิรูณ ?

[๓๙๖]
 พ.  ดูกรกุณฑลิยะ  อินทรียสังวรอันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ  อินทรียสังวรอันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว
อยางไร  จึงยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ ?   ดูกรกุณฑลิยะ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เห็นรูป
ที่ชอบใจดวยจักษุแลว  ยอมไมยินดี  ไมขึ้งเคียด  ไมยังความกําหนัดใหเกิด  และ
กายของเธอก็คงที่  จิตก็คงที่  มั่นคงดีในภายใน  หลุดพนดีแลว   อนึ่ง  เธอเห็นรูป
ที่ไมชอบใจดวยจักษุแลว  ก็ไมเกอ  ไมมีจิตต้ังอยูดวยอํานาจกิเลส  ไมเสียใจ  มีจิต
ไมพยาบาท  และกายของเธอก็คงท่ี  จิตก็คงท่ี  มั่นคงดีในภายใน  หลุดพนดีแลว.  
 อีกประการหนึ่ง  ภิกษุฟงเสียงดวยหู  ฯลฯ   ดมกลิ่นดวยจมูก  ฯลฯ   ลิ้มรส
ดวยลิ้น  ฯลฯ   ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย  ฯลฯ   รูธรรมารมณที่ชอบใจดวยใจแลว  
ยอมไมยินดี  ไมขึ้งเคียด  ไมยังความกําหนัดใหเกิด  และกายของเธอก็คงที่  จิตก็คงที่  
มัน่คงดใีนภายใน  หลดุพนดแีลว   อน่ึง  เธอรูธรรมารมณ  ทีไ่มชอบใจดวยใจแลว  ไมเกอ  
ไมมีจิตตั้งอยูดวยอํานาจกิเลส  ไมเสียใจ  มีจิตไมพยาบาท  และกายของเธอก็คงท่ี  
จิตก็คงที่  มั่นคงดีในภายใน  หลุดพนดีแลว.
 ดูกรกุณฑลิยะ  เพราะเหตุที่ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลว  เปนผูคงที่  ไมเสียใจ  
มีจิตไมพยาบาท  เพราะรูปท้ังท่ีชอบใจและไมชอบใจ  กายของเธอก็คงท่ี  จิตก็คงท่ี  
มั่นคงดีในภายใน  หลุดพนดีแลว   ภิกษุฟงเสียงดวยหู  ฯลฯ   ดมกลิ่นดวยจมูก  ฯลฯ  
ลิม้รสดวยลิน้  ฯลฯ   ถกูตองโผฏฐัพพะดวยกาย  ฯลฯ   รูธรรมารมณดวยใจแลว  เปนผูคงที่  
ไมเสียใจ  มีจิตไมพยาบาท  เพราะธรรมารมณ  ทีช่อบใจและไมชอบใจ  และกายของเธอ
กค็งท่ี  จติกค็งที ่  มัน่คงดีในภายใน  หลดุพนดแีลว   ดกูรกณุฑลิยะ  อินทรียสังวร
อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  อยางนี้แล  ยอมยังสุจริต ๓ ใหบริบูรณ.  
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[๓๙๗]
 กถ  ภาวิตานิ  ตานิ  จ  กุณฺฑลิย  ตีณิ  สุจริตานิ  กถ  พหุลีกตานิ  จตฺตาโร  
สติปฏาเน  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  
สติปฏาเน  ปริปูเรนฺติ ฯ  

[๓๙๘]
 กถ  ภาวติา  จ  กณุฑฺลิย  จตฺตาโร  สตปิฏานา  กถ  พหุลกีตา  สตฺต  โพชฌฺงฺเค  
ปรปิเูรนตฺ ิฯ  อธิ  กณุฑฺลยิ  ภกิขฺ ุ กาเย  กายานุปสสฺ ี วหิรต ิ อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส  เวทนาสุ  ฯเปฯ  จิตฺเต  ฯเปฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เอว  ภาวิตา  
โข  กุณฺฑลิย  จตฺตาโร  สติปฏานา  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  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปริณาม ึฯ  เอว  ภาวติา  โข  กณุฑฺลยิ  สตตฺ  โพชฌฺงคฺา  
เอว  พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺตึ  ปริปูเรนฺตีติ ฯ  

[๔๐๐]
 เอว  วุตฺเต  กุณฺฑลิโย  ปริพฺพาชโก  ภควนฺต  เอตทโวจ  อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  
อภิกฺกนฺต  โภ  โคตม  เสยฺยถาป  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  ก็สุจริตเหลานั้นอันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางไร  
ยอมยงัสตปิฏฐาน ๔ ใหบริบรูณ ?   ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี  เจริญกายสุจริตเพือ่ละกายทจุริต   
เจริญวจีสุจริตเพื่อละวจีทุจริต   เจริญมโนสุจริตเพื่อละมโนทุจริต   สุจริต ๓ อันบุคคล
เจริญแลว  กระทําใหมากแลว  อยางนี้แล  ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ.

[๓๙๘]
 ดกูรกุณฑลิยะ  สตปิฏฐาน ๔ อนับุคคลเจรญิแลว  กระทาํใหมากแลวอยางไร  จงึยัง
โพชฌงค ๗ ใหบริบรูณ ?   ภกิษุในธรรมวินยัน้ี  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัด  อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได  
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆ อยู  ฯลฯ   ยอมพิจารณาเห็นจิต 1 เนืองๆ อยู  
ฯลฯ   ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆ อยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได   ดูกรกุณฑลิยะ  สติปฏฐาน ๔ อันบุคคล
เจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางนี้แล  ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ.  

[๓๙๙]
 ดกูรกณุฑลยิะ  โพชฌงค ๗ อนับคุคลเจรญิแลว  กระทําใหมากแลวอยางไร  ยอมยงั
วิชชาและวิมุติใหบริบูรณ ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันอาศัย
วเิวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสมัโพชฌงค  
อนัอาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดกูรกุณฑลยิะ  โพชฌงค ๗ 
อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางนี้แล  ยอมยังวิชชาและวิมุติใหสมบูรณ.

[๔๐๐]
 เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  กุณฑลิยปริพาชกไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  

ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   ทานพระโคดมทรงประกาศธรรม

โดยอเนกปริยาย  เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า  เปดของที่ปด  บอกทางแกคนหลงทาง  หรือตามประทีปในท่ีมืด

ดวยหวังวา  ผูมีจักษุจักเห็นรูปได  ฉะนั้น  ขาพระองคขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ  วาเปนสรณะ  

ขอทานพระโคดม  จงทรงจําขาพระองควา  เปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต  จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.

จบ  สูตรที่ ๖  

1.  ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต  -ผูรวบรวม
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[๔๐๑]
 เสยฺยถาป  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  โพชฌฺงฺเค  ภาเวนโฺต  สตฺต  โพชฌฺงฺเค  พหุลกีโรนโฺต  
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
สตสิมโฺพชฺฌงคฺ  ภาเวติ  วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิามึ  ฯเปฯ  
อเุปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสสฺติ  วิราคนิสสฺติ  นโิรธนิสสฺติ  โวสสฺคฺคปริณามึ 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  วุฏิโต  
เยนายสฺมา  อุปวาโณ  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมตา  อุปวาเณน  สทฺธึ  
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  สสุมารทฺธา  เม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ผาสุวิหาราย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  
1.  โป. อธิมุตฺโต ฯ  เอวมุปริ ฯ  
2.  โป. อธิมุตฺโต ฯ  เอวมุปริ ฯ 
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กูฏสูตร
 ผูเจริญโพชฌงคยอมนอมไปสูนิพพาน

[๔๐๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กลอนเรือนยอดทั้งหมด  นอมไปสูยอด  โนมไปสูยอด  
โอนไปสูยอด  แมฉันใด  ภิกษุเจริญโพชฌงค ๗  กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗  
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๔๐๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุเจริญโพชฌงค ๗  กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗  
อยางไร  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน ?   ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
นอมไปในการสละ  ฯลฯ   ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัย
วิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเจริญโพชฌงค ๗  
กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางนีแ้ล  ยอมเปนผูนอมไปสูนพิพาน  โนมไปสูนพิพาน  
โอนไปสูนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๗  

อุปวาณสูตร  
 โพชฌงค ๗ ที่ปรารภดีแลวยอมอยูผาสุก

[๔๐๓]
 สมยัหน่ึง  ทานพระอปุวาณะและทานพระสารบีตุรอยู ณ โฆสติาราม  ใกลเมอืงโกสมัพ ี  คร้ังนัน้  ทานพระสารีบตุร

ออกจากทีพ่กัผอนในเวลาเยน็แลว  เขาไปหาทานพระอปุวาณะถงึทีอ่ยู  ไดปราศรัยกบัทานพระอปุวาณะ  ครัน้ผานการปราศรยั

พอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดถามทานพระอุปวาณะวา   ทานอุปวาณะผูมีอายุ  

ภิกษุจะพึงรูหรือไมวา  โพชฌงค ๗ อันเราปรารภดีแลวอยางนี้  ดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคายเฉพาะตน  ยอมเปนไป

เพือ่ความอยูเปนผาสกุ   ทานพระอปุวาณะตอบวา  ดกูรทานสารบีตุรผูมอีาย ุ ภกิษพุงึรูไดวา  โพชฌงค ๗ อนัเราปรารภดแีลว

อยางนี้  ดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคายเฉพาะตน  ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนผาสุก.
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[๔๐๔]
 สติสมฺโพชฺฌงฺค  โข  อาวุโส  ภกิขฺ ุ อารพฺภมาโน  ปชานาติ  จติตฺฺจ  เม  สวุมิตุตฺ  
ถีนมิทฺธฺจ  เม  สุสมูหต  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจฺจ  เม  สุปฺปฏิวินีต  อารทฺธฺจ  เม  วิริย  
อฏิกตฺวา  มนสิกโรม ิ โน  จ  ลีนนฺติ  ฯเปฯ  

[๔๐๕]
 อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  อาวุโส  ภิกฺขุ  อารพฺภมาโน  ปชานาติ  จิตฺตฺจ  เม  
สุวิมุตฺต  ถีนมิทฺธฺจ  เม  สุสมูหต  อุทฺธจฺจกฺกุจฺจฺจ  เม  สุปฺปฏิวินีต  อารทฺธฺจ  เม  
วิริย  อฏิกตฺวา  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  



251 

[๔๐๔]  
 สา.  ดกูรผูมอีาย ุ ภกิษปุรารภสตสิมัโพชฌงค  ยอมรูไดหรอืวา  จติของเราหลดุพนดแีลว  ถนีมทิธะเราถอนเสียแลว  

อุทธัจจกุกกุจจะเรากําจัดไดแลว  ความเพียรเราปรารภแลว  เรากระทําไวในใจอยางจริงจัง  มิไดยอหยอน  ฯลฯ.

[๔๐๕]  
 ดูกรผูมีอายุ  ภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  ยอมรูไดหรือวา  จิตของเราหลุดพนดีแลว  ถีนมิทธะเราถอนเสียแลว  

อุทธัจจกุกกุจจะเรากําจัดไดแลว  ความเพียรเราปรารภแลว  เรากระทําไวในใจอยางจริงจัง  มิไดยอหยอน.

[๔๐๖]  
 อ.ุ  ดกูรทานสารบีตุรผูมอีาย ุ ภกิษุพงึรูไดอยางนีแ้ลวา  โพชฌงคอนัเราปรารภดแีลวอยางนี ้ ดวยการกระทําไวในใจ

โดยแยบคายเฉพาะตน  ยอมเปนไปเพื่อความอยูเปนผาสุก.

จบ  สูตรที่ ๘  

อุปาทสูตรที่ ๑  
 โพชฌงค ๗ ไมเกิดนอกจากการปรากฏแหงตถาคต

[๔๐๗]  
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  โพชฌงค ๗ ประการนี ้ อนัภกิษเุจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  
ทีย่งัไมเกดิ  ยอมเกิดขึน้  นอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพทุธเจาแลว  
โพชฌงค ๗ ประการนี ้ ยอมไมเกดิขึน้   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   คอื  สตสิมัโพชฌงค  ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค  โพชฌงค ๗ ประการนี้แล  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ทีย่งัไมเกดิ  ยอมเกิดขึน้  นอกจากความปรากฏแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพทุธเจาแลว  
โพชฌงค ๗ ประการน้ี  ยอมไมเกดิขึน้.  

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๔๐๘]
 สตฺติเม  ภิกฺขเว  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อนุปฺปนฺนา  อุปฺปชฺชนฺติ  
นาฺตรฺ  สคุตวนิยา ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  สตสิมโฺพชฌฺงโฺค  ฯเปฯ  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงโฺค 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  
 โพชฌงค ๗ ไมเกิดนอกวินัยของพระสุคต

[๔๐๘]  
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  โพชฌงค ๗ ประการนี ้ อนัภกิษเุจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  
ที่ยังไมเกิด  ยอมเกิดขึ้น  ยอมไมเกิดขึ้น  นอกวินัยของพระสุคต   โพชฌงค ๗  
เปนไฉน ?   คอื  สตสิมัโพชฌงค  ฯลฯ  อเุบกขาสมัโพชฌงค  โพชฌงค ๗ ประการนีแ้ล  
อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ที่ยังไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน  ยอมไมเกิดข้ึน  
นอกวินัยของพระสุคต.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  ปพพตวรรคท่ี 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]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  ปาณา  จตฺตาโร  อิริยาปเถ  กปฺเปนฺติ  กาเลน  
คมน  กาเลน  าน  กาเลน  นิสชฺช  กาเลน  เสยฺย  สพฺเพ  เต  ปวึ  นิสฺสาย  ปวิย  
ปติฏาย  เอวเมว  เต 1  จตฺตาโร  อิริยาปเถ  กปฺเปนฺติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรติ ฯ

[๔๑๐]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  
สตตฺ  โพชฺฌงเฺค  พหุลกีโรต ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สติสมฺโพชฌฺงคฺ  ภาเวติ  วเิวกนิสสฺติ  
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  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  ภิกขฺุโน  ปาฏิกงฺข  
สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวสฺสติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกริสฺสตีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. เอวเมเต ฯ
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คิลานวรรคที่ ๒  
ปาณูปมสูตร  

 อาศัยศีลเจริญโพชฌงค ๗  

[๔๐๙]  
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  สตัวเหลาใดเหลาหนึง่สาํเร็จอริยิาบถ ๔  คอื  บางคราวก็เดนิ  
บางคราวกย็นื  บางคราวก็นั่ง  บางคราวก็นอน  สัตวเหลานั้นทั้งหมด  อาศัยแผนดิน  
ดํารงอยูบนแผนดิน  จึงสําเร็จอิริยาบถ ๔ นั้น  อยางนั้นแหละ  แมฉันใด  ภิกษุอาศัยศีล  
ต้ังอยูในศีลแลว   ยอมเจริญโพชฌงค ๗   ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗  ฉนันัน้
เหมือนกัน.

[๔๑๐]  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  ยอมเจริญโพชฌงค ๗  
ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางไรเลา ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนิยันี้  
ยอมเจรญิสติสมัโพชฌงค  อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  นอมไปในการสละ  
ฯลฯ  ยอมเจริญอเุบกขาสัมโพชฌงค  อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  นอมไป
ในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษุอาศยัศลี  ตัง้อยูในศลีแลว  ยอมเจริญโพชฌงค ๗  
ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางนีแ้ล.

จบ  สูตรที่ ๑  

สุริยูปมสูตรที่ ๑  
 อาศัยกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค ๗

[๔๑๑]  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น  สิ่งที่ขึ้นกอน  สิ่งที่เปนนิมิตมากอน  
คือ  แสงเงินแสงทอง  ฉันใด  สิ่งที่เปนเบื้องตน  เปนนิมิตมากอน  เพื่อความบังเกิดขึ้น
แหงโพชฌงค ๗ แกภกิษ ุ คอื  ความเปนผูมมีติรดี  ฉนันัน้เหมอืนกัน   ดกูรภิกษท้ัุงหลาย  
อนัภิกษุผูมมีติรดี  พงึหวังขอน้ีไดวา  จกัเจริญโพชฌงค ๗  จกักระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค 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  ภิกขฺุโน  
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  ภาเวติ  วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิามึ ฯ  
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  
โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรตีติ ฯ  
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[๔๑๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กภ็กิษผุูมมีติรด ี ยอมเจริญโพชฌงค ๗  ยอมกระทาํใหมาก
ซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญ
สติสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไป
ในการสละ   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ภกิษุผูมมีติรดี  ยอมเจริญโพชฌงค ๗  ยอมกระทําใหมาก
ซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๒  

สุริยูปมสูตรที่ ๒  
 โยนิโสมนสิการเปนเบื้องแรกแหงโพชฌงค

[๔๑๓]
 ดกูรภกิษุทั้งหลาย  เม่ือพระอาทติยจะขึน้  สิง่ท่ีเกิดข้ึนกอน  สิง่ท่ีเปนนิมติมากอน  
คือ  แสงเงินแสงทอง  ฉันใด  สิ่งที่เปนเบื้องตน  เปนนิมิตมากอน  เพื่อความบังเกิด
แหงโพชฌงค ๗ แกภิกษุ  คือ  การกระทําไวในใจโดยแยบคาย  ฉันน้ันเหมือนกัน  
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อนัภกิษผุูถงึพรอมดวยการกระทาํไวในใจโดยแยบคาย  พงึหวงัขอนีไ้ดวา  
จกัเจรญิโพชฌงค ๗  จกักระทาํใหมากซึง่โพชฌงค ๗.

[๔๑๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยการกระทําไวในใจโดยแยบคาย  ยอม
เจริญโพชฌงค ๗  ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยอมเจริญสตสิมัโพชฌงค  อนัอาศัยวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนโิรธ  
นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศยันโิรธ  นอมไปในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษผุูถงึพรอมดวยการกระทาํไวในใจ
โดยแยบคาย  ยอมเจริญโพชฌงค ๗  ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๓  
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[๔๑๕]
 เอก  สมย  ภควา  ราชคเห  วิหรติ  เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป ฯ  เตน  โข  ปน  
สมเยน  อายสมฺา  มหากสสฺโป  ปปผฺลิคหุาย  วหิรต ิ อาพาธโิก  ทกุขฺโิต  พาฬฺหคลิาโน ฯ

[๔๑๖]
 อถ  โข  ภควา  สายณฺหสมย  ปฏสลฺลานา  วุฏิโต  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  ยาปนีย  พาฬฺหา  เม  ทกุขฺา  เวทนา  อภิกกฺมนฺต ิ โน  ปฏิกกฺมนฺติ  
อภิกฺกโมสาน  ปฺายติ  โน  ปฏิกฺกโมติ ฯ  

[๔๑๗]
 สตฺติเม  กสฺสป  โพชฺฌงฺคา  มยา  สมฺมทกฺขาตา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อภิฺาย  
สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  

[๔๑๘]
 สตสิมโฺพชฌฺงโฺค  โข  กสฺสป  มยา  สมฺมทกขฺาโต  ภาวโิต  พหลุกีโต  อภิฺาย  
สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  โข  กสฺสป  มยา  
สมฺมทกฺขาโต  ภาวิโต  พหุลีกโต  อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพพฺานาย  สวตฺตติ ฯ  อิเม  
โข  กสฺสป  สตฺต  โพชฺฌงคฺา  มยา  สมมฺทกขฺาตา  ภาวิตา  พหุลกีตา  อภิฺาย  
สมโฺพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๔๑๙]
 ตคฆฺ  ภควา  โพชฺฌงคฺา  ตคฆฺ  สคุต  โพชฌฺงคฺาต ิฯ  อทิมโวจ  ภควา ฯ  อตตฺมโน  
อายสฺมา  มหากสฺสโป  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิ ฯ  วุฏาห ิ1  จายสฺมา  มหากสฺสโป  
ตมฺหา  อาพาธา  ตถา  ปหีโน  จายสฺมโต  มหากสฺสปสฺส  โส  อาพาโธ  อโหสีติ ฯ 

1.  วุฏหิ  อิติป  ปาโ ฯ
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คิลานสูตรที่ ๑  
 พระมหากัสสปหายอาพาธดวยโพชฌงค ๗  

[๔๑๕]  
 สมยัหนึง่  พระผูมพีระภาคประทบัอยู ณ พระวหิารเวฬวุนั  กลันทกนวิาปสถาน  ใกลพระนครราชคฤห  กส็มยัน้ัน  

ทานพระมหากัสสปอาพาธไมสบาย  เปนไขหนัก  อยูที่ปปผลิคูหา.

[๔๑๖]  
 ครั้งนั้น  พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรนในเวลาเย็น  เขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงที่อยู  แลวประทับน่ัง

บนอาสนะท่ีปูลาดไว  ครั้นแลวไดตรัสถามทานพระมหากัสสปวา  

 ดูกรกัสสป  เธอพออดทนไดหรือ  พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ  ทุกขเวทนา
คลายลง  ไมกาํเริบขึน้แลหรือ  ความทุเลายอมปรากฏ  ความกําเริบขึน้ไมปรากฏแลหรอื ?  
 ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคอดทนไมได  ยังอัตภาพใหเปนไปไมได  

ทุกขเวทนาของขาพระองคกําเริบหนัก  ยังไมคลายไป  ความกําเริบขึ้นยอมปรากฏ  ความทุเลาไมปรากฏ.

[๔๑๗]  
 พ.  ดูกรกัสสป  โพชฌงค ๗ เหลานี้  เรากลาวไวชอบแลว  อันบุคคลเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิง่  เพือ่ความตรสัรู  เพือ่นิพพาน  โพชฌงค ๗ 
เปนไฉน ?  

[๔๑๘]
 ดูกรกัสสป  สติสัมโพชฌงค  เรากลาวไวชอบแลว  อันบุคคลเจริญแลว  กระทํา
ใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิง่  เพ่ือความตรสัรู  เพ่ือนพิพาน  ฯลฯ  อเุบกขา-
สมัโพชฌงค  เรากลาวไวชอบแลว  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไป
เพื่อความรูยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน   ดูกรกัสสป  โพชฌงค ๗ เหลานี้แล  
เรากลาวไวชอบแลว  อนับุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิง่  
เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน.

[๔๑๙]
 ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาค  โพชฌงคดีนัก  ขาแตพระสุคต  โพชฌงคดีนัก  พระผูมี-

พระภาคไดตรัสไวยากรณภาษติน้ีแลว  ทานพระมหากัสสปปล้ืมใจ  ชืน่ชมภาษติของพระผูมพีระภาค  ทานพระมหากัสสป

หายจากอาพาธนั้นแลว  และอาพาธนั้น  อันทานพระมหากัสสปละไดแลว  ดวยประการฉะนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๔  
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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  วฏุโิต  เยนายสฺมา  มหาโมคฺคลลฺาโน  
เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ ฯ  นิสชฺช  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  
มหาโมคคฺลฺลาน  เอตทโวจ  กจฺจ ิ เต  โมคฺคลลฺาน  ขมนยี  กจจฺ ิ ยาปนยี  กจจฺ ิ ทกุขฺา  
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  
อภิฺาย  สมฺโพธาย  นพิพฺานาย  สวตตฺต ิ ฯเปฯ  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงโฺค  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  โพชฺฌงฺคา  ตคฺฆ  สคุต  โพชฺฌงคฺาต ิฯ  อทิมโวจ  ภควา ฯ  อตฺตมโน  
อายสมฺา  มหาโมคคฺลฺลาโน  ภควโต  ภาสิต  อภนินทฺ ิฯ  วฏุาห ิ จายสมฺา  มหาโมคคฺลลฺาโน  
ตมฺหา  อาพาธา  ตถา  ปหีโน  จายสฺมโต  มหาโมคฺคลลฺานสฺส  โส  อาพาโธ  อโหสีติ ฯ  
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คิลานสูตรที่ ๒  
 พระมหาโมคคัลลานะหายอาพาธดวยโพชฌงค ๗  

[๔๒๐]
 สมยัหนึง่  พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเวฬุวนั  กลันทกนวิาปสถาน  ใกลพระนครราชคฤห  กส็มยัน้ัน  
ทานพระมหาโมคคัลลานะอาพาธ  ไมสบาย  เปนไขหนัก  อยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ.

[๔๒๑]
 ครัง้นัน้  พระผูมพีระภาคเสดจ็ออกจากท่ีเรนในเวลาเยน็  เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงทีอ่ยู  แลวประทับนัง่
บนอาสนะที่ปูลาดไว  ครั้นแลว  ไดตรัสถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา  
 ดูกรโมคคัลลานะ  เธอพออดพอทนไดหรือ  พอยังอัตภาพใหเปนไปไดแลหรือ  
ทุกขเวทนาคลายลง  ไมกําเริบข้ึนแลหรือ  ความทุเลายอมปรากฏ  ความกําเริบข้ึน
ไมปรากฏแลหรือ ?  
 ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคอดทนไมได  ยังอัตภาพใหเปนไปไมได  
ทุกขเวทนาของขาพระองคยอมกําเริบหนัก  ยังไมคลายลง  ความกําเริบยอมปรากฏ  ความทุเลาไมปรากฏ.

[๔๒๒]
 พ.  ดูกรโมคคัลลานะ  โพชฌงค ๗ เหลานี้  เรากลาวไวชอบแลว  อันบุคคล
เจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน  
โพชฌงค ๗ เปนไฉน ? 
[๔๒๓]
 ดูกรโมคคัลลานะ  สติสัมโพชฌงค  เรากลาวไวชอบแลว  อันบุคคลเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน  ฯลฯ  
อุเบกขาสมัโพชฌงค  เรากลาวไวชอบแลว  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพือ่ความรูยิง่  เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนพิพาน   ดกูรโมคคลัลานะ  โพชฌงค ๗ 
เหลาน้ีแล  เรากลาวไวชอบแลว  อนับุคคลเจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมเปนไป
เพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน.
[๔๒๔]

ทานพระโมคคัลลานะกราบทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาค  โพชฌงคดีนัก  ขาแตพระสุคต  โพชฌงคดีนัก  
พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว  ทานพระมหาโมคคัลลานะปล้ืมใจ  ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาค  
ทานพระมหาโมคคลัลานะหายจากอาพาธนัน้แลว  และอาพาธนัน้  อนัทานพระมหาโมคคลัลานะละไดแลว  ดวยประการฉะนีแ้ล.

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  ภนฺเต  ภควตา  สมมฺทกขฺาโต  ภาวโิต  พหุลกีโต  อภิฺาย  
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  โพชฺฌงคฺาต ิฯ  อทิมโวจายสมฺา  มหาจุนโฺท 1  
สมนุโฺ  สตฺถา  อโหสิ ฯ  วฏุาห ิ จ  ภควา  ตมฺหา  อาพาธา  ตถา  ปหีโน  จ  ภควโต  
โส  อาพาโธ  อโหสีติ ฯ  

1.  ม. จุนฺโท ฯ
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คิลานสูตรที่ ๓  
 พระผูมีพระภาคหายประชวรดวยโพชฌงค ๗

[๔๒๕]
 สมยัหนึง่  พระผูมพีระภาคประทบัอยู ณ พระวหิารเวฬวุนั  กลันทกนวิาปสถาน  ใกลพระนครราชคฤห  กส็มยัน้ัน  

พระผูมีพระภาคทรงประชวร  ไมสบาย  เปนไขหนัก.

[๔๒๖]
 ครัง้นัน้  ทานพระมหาจนุทะเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถงึทีป่ระทบั  ถวายบังคมพระผูมพีระภาคแลว  นัง่ ณ ทีค่วร

สวนขางหนึ่ง  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระจุนทะวา  

 ดูกรจุนทะ  โพชฌงคจงแจมแจงกะเธอ.
 จ.  ขาแตพระองคผูเจรญิ  โพชฌงค ๗ เหลาน้ี  พระผูมพีระภาคตรสัไวชอบแลว  อนับุคคล
เจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน  
โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?  

[๔๒๗]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  สติสัมโพชฌงค  พระผูมีพระภาคตรัสไวชอบแลว  อันบุคคล
เจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความรูยิง่  เพ่ือความตรัสรู  เพ่ือนิพพาน  
ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค  พระผูมีพระภาคไดตรัสไวชอบแลว  อันบุคคลเจริญแลว  
กระทาํใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน  
 ขาแตพระองคผูเจริญ  โพชฌงค ๗ เหลานีแ้ล  พระผูมพีระภาคตรสัไวชอบแลว  อนับคุคล
เจริญแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมเปนไปเพือ่ความรูยิง่  เพ่ือความตรสัรู  เพ่ือนิพพาน.

[๔๒๘]
 ดกูรจนุทะ  โพชฌงคดนีกั   ดกูรจนุทะ  โพชฌงคดนีกั  
 ทานพระมหาจุนทะไดกลาวไวยากรณภาษตินีแ้ลว  พระศาสดาทรงพอพระทัย  พระผูมพีระภาคทรงหายจากประชวรน้ัน  

และอาพาธนัั้น  อันพระผูมีพระภาคทรงละแลว  ดวยประการฉะนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๔๒๙]
 สตตฺเิม  ภกิขฺเว  โพชฌฺงคฺา  ภาวติา  พหลุกีตา  อปารา  ปารงฺคมนาย  สวตตฺนฺต ิฯ  
กตเม  สตตฺ ฯ  สติสมโฺพชฌฺงโฺค  ฯเปฯ  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงโฺค ฯ  อเิม  โข  ภกิขฺเว  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  วเิวเก  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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ปารคามีสูตร  
 เจริญโพชฌงค ๗  ยอมเปนไปเพื่อถึงฝง

[๔๒๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ เหลานี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือถึงฝงจากท่ีมใิชฝง   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   คอื  สตสิมัโพชฌงค  ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  โพชฌงค ๗ เหลาน้ีแล  อนับคุคลเจรญิแลว  
กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพือ่ถงึฝงจากที่มิใชฝง.

[๔๓๐]
  ในหมูมนุษย  คนที่ไปถึงฝงมีจํานวนนอย  
  แตหมูสัตวนอกนี้  ยอมวิ่งไปตามฝงนั่นเอง  
  สวนชนเหลาใดประพฤติตามธรรม  ในธรรมที่พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว
  ชนเหลานั้นจักขามบวงมฤตยู  ซึ่งแสนยากที่จะขามได  
  บัณฑิตพึงละธรรมฝายดําเสีย  เจริญธรรมฝายขาว  
  ออกจากความอาลัย  อาศัยความไมมีความอาลัยแลว  
  พึงละกามเสีย  เปนผูไมมีกิเลสเปนเครื่องกังวล  
  ปรารถนาความยินดีในวิเวก  ที่สัตวยินดีไดยาก  
  บัณฑิต  พึงชําระตนใหผองแผว  จากเครื่องเศราหมองจิต  
  ชนเหลาใดอบรมจิตดีแลวโดยชอบในองคเปนเหตุตรัสรู  
  ไมถือมั่น  ยินดีแลวในความสละคืน  ซึ่งความยึดถือ  
  ชนเหลานั้นเปนผูสิ้นอาสวะ  มีความรุงเรือง  ปรินิพพานแลวในโลก.

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  เกสจฺ ิ ภกิขฺเว  อเิม  สตตฺ  โพชฌฺงคฺา  วริทธฺา  วริทโฺธ  เตส  อรโิย  มคโฺค  
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ  เยส  เกสฺจิ  ภิกฺขเว  อิเม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  อารทฺธา  อารทฺโธ  
เตส  อริโย  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ  

[๔๓๓]
 สตตฺเิม  ภกิขฺเว  โพชฺฌงคฺา  ภาวติา  พหุลกีตา  อรยิา  นยิยฺานกิา  นยิยฺนตฺ ิ ตกกฺรสสฺ  
สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ  กตเม  สตฺต  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  
อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงคฺา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อริยา  นิยฺยานิกา  นิยฺยนฺติ  
ตกฺกรสฺส  สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ ฯ  
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วิรัทธสูตร  
 โพชฌงค ๗  ที่ปรารภผิด ปรารภถูก

[๔๓๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ อันบุคคลเหลาใดเหลาหน่ึงปรารภผิดแลว  
อริยมรรคอันยังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ  เปนอันบุคคลเหลานั้นปรารภผิดแลว  
โพชฌงค ๗ อันบุคคลเหลาใดเหลาหน่ึงปรารภถูกแลว  อริยมรรคอันยังสัตวใหถึง
ความสิ้นทุกขโดยชอบ  เปนอันบุคคลเหลานั้นปรารภถูกแลว   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?  
คือ  สติสัมโพชฌงค  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค.

[๔๓๒]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  โพชฌงค ๗ เหลาน้ี  อนับุคคลเหลาใดเหลาหนึง่ปรารภผดิแลว  
อริยมรรคอันยังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ  เปนอันบุคคลเหลานั้นปรารภผิดแลว  
โพชฌงค ๗ เหลานี้  อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภถูกแลว  อริยมรรคอันยังสัตว  
ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ  เปนอันบุคคลเหลานั้นปรารภถูกแลว.

จบ  สูตรที่ ๘  

อริยสูตร  
 เจริญโพชฌงค ๗  ยอมนําตนออกจากทุกข

[๔๓๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ เหลานี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ใหเปนอริยธรรม  นาํตนออกจากทุกข  ยอมนําไปเพือ่ความส้ินทกุขโดยชอบ  แกผูกระทําซึง่
โพชฌงค ๗ นัน้   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   คอื  สติสมัโพชฌงค  ฯลฯ  อเุบกขาสมัโพชฌงค   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ เหลานี้แล  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ใหเปนอริยธรรม  นาํตนออกจากทุกข  ยอมนําไปเพือ่ความส้ินทกุขโดยชอบ  แกผูกระทําซึง่
โพชฌงค 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  นโิรธาย  อปุสมาย  อภิฺาย  สมโฺพธาย  
นิพฺพานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

คิลานวคฺโค  ทุติโย 

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
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นิพพานสูตร  
 เจริญโพชฌงค ๗  ยอมเปนไปเพื่อความหนาย

[๔๓๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ เหลานี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว  เพื่อคลายกําหนัด  เพื่อความดับ  เพื่อความ
สงบระงับ  เพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน  โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?  
คือ  สติสัมโพชฌงค  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗  
เหลาน้ีแล  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อความหนาย
โดยสวนเดียว  เพื่อคลายกําหนัด  เพื่อความดับ  เพื่อความสงบระงับ  เพื่อความรูยิ่ง  
เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  คิลานวรรคท่ี 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  
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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  

 ที่เรียกวาโพชฌงคเพราะเปนไปเพื่อตรัสรู  

[๔๓๕]
 ครั้งนั้นแล  ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ที่ควร

สวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดทูลถามวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวา  โพชฌงค  โพชฌงค  ดังนี้  ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ  

จึงเรียกวา  โพชฌงค ?  พระผูมีพระภาคตรัสวา  

 ดูกรภิกษุ  ที่เรียกวา  โพชฌงค  เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู.

[๔๓๖]
 ดูกรภิกษุ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุ  ที่เรียกวา
โพชฌงค  เพราะเปนไปเพื่อตรัสรู  ฉะนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  

เทสนาสูตร  
 โพชฌงค ๗  

[๔๓๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงโพชฌงค ๗ แกเธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟง
เรื่องนั้น  ก็โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   คือ  สติสัมโพชฌงค  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ เหลานี้แล.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๔๓๘]
 กามราคฏานิยาน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา  อนุปฺปนฺโน  เจว  
กามจฺฉนฺโท  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ  กามจฺฉนฺโท  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  สวตฺตติ ฯ

[๔๓๙]
 พฺยาปาทฏานิยาน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา  อนุปฺปนฺโน  เจว  
พฺยาปาโท  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ  พฺยาปาโท  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  สวตฺตติ ฯ  

[๔๔๐]
 ถีนมิทฺธฏานิยาน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา  อนุปฺปนฺนฺเจว  
ถีนมิทฺธ  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺนฺจ  ถีนมิทฺธ  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  สวตฺตติ ฯ  

[๔๔๑]
 อทุธฺจจฺกุกกฺจุจฺฏานยิาน  ภกิขฺเว  ธมมฺาน  มนสกิารพหลุกีารา  อนปุปฺนนฺเฺจว  
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺนฺจ  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  
สวตฺตติ ฯ

[๔๔๒]
 วิจิกิจฺฉาฏานิยาน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา  อนุปฺปนฺนา  เจว  
วิจิกิจฺฉา  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺนา  จ  วิจิกิจฺฉา  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  สวตฺตติ ฯ  

[๔๔๓]
 สติสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยาน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา  อนุปฺปนฺโน  
เจว  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ภาวนาปาริปูรึ  
คจฺฉติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงคฺฏานิยาน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  มนสิการพหุลีการา  
อนปุปฺนโฺน  เจว  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงโฺค  อปุปฺชชฺต ิ อปุปฺนฺโน  จ  อเุปกฺขาสมโฺพชฌฺงโฺค  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉตีติ ฯ  
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ฐานิยสูตร  
 นิวรณ ๕ เกิดเพราะมนสิการถึงธรรมเปนที่ตั้งแหงนิวรณ

[๔๓๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กามฉันทที่ยังไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน  และที่เกิดข้ึนแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลยยิ่ง  เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนที่ตั้ง
แหงกามราคะ.

[๔๓๙]
 พยาบาทที่ยังไมเกิด  ยอมเกิดขึ้น  และที่เกิดแลว 1  ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลยยิ่ง  เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงพยาบาท.

[๔๔๐]
 ถนีมิทธะทีย่งัไมเกิด  ยอมเกดิข้ึน  และท่ีเกิดข้ึนแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ
ไพบูลยยิ่ง  เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงถีนมิทธะ.

[๔๔๑]
 อุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไมเกิด  ยอมเกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแลว  ยอมเปนไปเพื่อ
ความเจรญิไพบูลยยิง่  เพราะกระทาํมนสิการมากถงึธรรมอันเปนทีต่ัง้แหงอทุธจัจกกุกจุจะ.

[๔๔๒]
 วิจิกิจฉาท่ียังไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน  และท่ีเกิดข้ึนแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความเจริญ
ไพบูลยยิ่ง  เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงวิจิกิจฉา.

[๔๔๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  ยอมเกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแลว  
ยอมถงึความเจริญไพบูลย  เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนทีต่ัง้แหงสตสิมัโพชฌงค  
ฯลฯ  อเุบกขาสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ  ยอมเกิดขึน้  และทีเ่กดิขึน้แลว  ยอมถึงความเจรญิ
ไพบูลย  เพราะกระทํามนสิการมากถึงธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค.

จบ  สูตรที่ ๓ 

1.  ขอสังเกต : ในที่แหงอ่ืนๆ ของพระสูตรนี้  ใชสํานวนแปลวา “ที่เกิดขึ้นแลว”  -ผูรวบรวม
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[๔๔๔]
 อโยนโิส  ภกิขฺเว  มนสกิโรโต  อนปุปฺนโฺน  เจว  กามจฺฉนโฺท  อปุปฺชชฺต ิ อปุปฺนโฺน  จ  
กามจฉฺนโฺท  ภยิโฺยภาวาย  เวปุลลฺาย  สวตตฺต ิฯ  อนุปปฺนโฺน  เจว  พยฺาปาโท  อปุปฺชชฺติ  
อปฺุปนฺโน  จ  พฺยาปาโท  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  สวตฺตติ ฯ  อนุปฺปนฺนฺเจว  ถีนมิทฺธ  
อปุปฺชชฺติ  อปุปฺนนฺจฺ  ถนีมทิธฺ  ภยิโฺยภาวาย  เวปุลลฺาย  สวตตฺต ิฯ  อนปุปฺนนฺฺเจว  
อทุธฺจฺจกกุกฺจุจฺ  อปุปฺชชฺต ิ อปุปฺนนฺจฺ  อทุธฺจจฺกุกกฺจุจฺ  ภยิโฺยภาวาย  เวปลุลฺาย  สวตตฺต ิฯ  
อนปุปฺนนฺา  เจว  วจิกิจิฉฺา  อปุปฺชฺชต ิ อปุปฺนนฺา  จ  วจิกิจิฉฺา  ภยิโฺยภาวาย  เวปลุลฺาย  
สวตฺตติ ฯ  

[๔๔๕]
 อนปุปฺนโฺน  เจว  สตสิมโฺพชฌฺงโฺค  นปุปฺชชฺต ิ  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  กามจฺฉนโฺท  ปหยีต ิฯ  อนปุปฺนโฺน  เจว  พยฺาปาโท  นปุปฺชชฺต ิ อปุปฺนโฺน  
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  
ภาวนาปารปิรู ึ คจฉฺต ิ ฯเปฯ  อนปุปฺนโฺน  เจว  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงโฺค  อปุปฺชชฺต ิ อปุปฺนฺโน  
จ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉตตีิ ฯ  
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อโยนิโสสูตร  
 นิวรณ ๕ เกิดเพราะมนสิการโดยไมแยบคาย

[๔๔๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เม่ือภิกษุมนสิการโดยไมแยบคาย  กามฉันทะที่ยังไมเกิด  
ยอมเกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแลว  ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง  พยาบาท...  
ถนีมทิธะ...   อทุธัจจกกุกจุจะ...   วจิกิจิฉาทีย่งัไมเกิด  ยอมเกดิขึน้  และท่ีเกดิขึน้แลว  
ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลยยิ่ง.

[๔๔๕]
 สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  ยอมไมเกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแลว  ยอมดับไป  ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  ยอมไมเกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแลว  ยอมดับไป.

[๔๔๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เม่ือภิกษุมนสิการโดยแยบคาย  กามฉันทะที่ยังไมเกิด  
ยอมไมเกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแลว  เธอยอมละเสียได  พยาบาท...   ถีนมิทธะ...  
อุทธัจจกุกกุจจะ...   วิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด  ยอมไมเกิดขึ้น  และที่เกิดข้ึนแลว  
เธอยอมละเสียได. 

[๔๔๗]
 สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  ยอมเกิดขึ้น  และที่เกิดขึ้นแลว  ยอมถึงความเจริญ
ไพบูลยยิ่ง  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน  และที่เกิดข้ึนแลว  
ยอมถึงความเจริญไพบูลยยิ่ง.

จบ  สูตรที่ ๔  
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[๔๔๘]
 สตฺต  โว  ภิกฺขเว  อปริหานิเย  ธมฺเม  เทสิสฺสามิ 1  ต  สุณาถ ฯ  กตเม  จ  ภิกฺขเว  
สตตฺ  อปรหิานยิา  ธมมฺา ฯ  ยททิ  สตตฺ  โพชฌฺงคฺา ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  สตสิมฺโพชฌฺงโฺค  
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  วิราคนิสสฺิต  นิโรธนิสฺสิต  [2]  วิปุล  มหคฺคต  
อปฺปมาณ  อพฺยาปชฺฌ  ตสฺส  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาวยโต  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  
นโิรธนสิสฺติ  วปิลุ  มหคฺคต  อปฺปมาณ  อพฺยาปชฌฺ  ตณฺหา  ปหียต ิ ฯเปฯ  อเุปกฺขา-
สมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสสฺิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  วิปุล  มหคฺคต  อปฺปมาณ  
อพยฺาปชฌฺ  ตสสฺ  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาวยโต  วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  
วปิลุ  มหคฺคต  อปฺปมาณ  อพฺยาปชฌฺ  ตณฺหา  ปหียต ิ ตณฺหาย  ปหานา  กมมฺ  ปหียติ  
1.  ม. เทเสสฺสามิ ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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อปริหานิยสูตร  
 ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม ๗  

[๔๔๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมอันไมเปนท่ีตั้งแหงความเสื่อม ๗ ประการ  
แกเธอท้ังหลาย  เธอท้ังหลายจงฟงธรรมนั้น  ก็ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม 
๗ ประการเปนไฉน ?  คือ  โพชฌงค ๗   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?  คือ  สติสัมโพชฌงค  
ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอันไมเปนที่ตั้งแหงความเสื่อม 
๗ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๕  

ขยสูตร  
 ปฏิปทาที่เปนไปเพื่อสิ้นตัณหาคือโพชฌงค

[๔๔๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มรรคาใด  ปฏิปทาใด  ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นตัณหา  
เธอท้ังหลายจงเจรญิมรรคานัน้  ปฏปิทาน้ัน  มรรคาและปฏปิทาท่ีเปนไปเพ่ือความสิน้ตณัหา
เปนไฉน ?   คือ  โพชฌงค ๗   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   คือ  สติสัมโพชฌงค  ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค.

[๔๕๐]
 เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  ทานพระอุทายีไดทูลถามวา  ขาแตพระองคผู เจริญ  โพชฌงค ๗  

อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางไร ?   ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นตัณหา.

 ดูกรอุทายี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  อันไพบูลย  เปนมหรคต  หาประมาณมิได  ไมมี
ความเบียดเบียน  เม่ือภิกษุนั้นเจริญสติสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ  อันไพบูลย  เปนมหรคต  หาประมาณมิได  ไมมีความเบียดเบียน  
ยอมละตัณหาได  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ  อันไพบูลย  เปนมหรคต หาประมาณมิได   ไมมีความเบียดเบียน   
เม่ือภิกษุนั้นเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
อันไพบูลย  เปนมหรคต  หาประมาณมิได  ไมมีความเบียดเบียน  ยอมละตัณหาได  



278 

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  
ยททิ  สตตฺ  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  สตตฺ ฯ  สตสิมฺโพชฌฺงโฺค  
ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ ฯ  
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เพราะละตัณหาได  จึงละกรรมได  เพราะละกรรมได  จึงละทุกขได   ดูกรอุทายี  
เพราะสิ้นตัณหา  จึงสิ้นกรรม  เพราะสิ้นกรรม  จึงสิ้นทุกข  ดวยประการดังนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๖  

นิโรธสูตร  
 ปฏิปทาเปนไปเพื่อดับตัณหาคือโพชฌงค

[๔๕๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มรรคาใด  ปฏิปทาใด  ยอมเปนไปเพ่ือความดับตัณหา  
เธอท้ังหลายจงเจริญมรรคานั้น  ปฏิปทานั้น  มรรคาและปฏิปทาที่เปนไปเพื่อความดับ
ตณัหาเปนไฉน ?   คอื  โพชฌงค ๗   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   คอื  สตสิมัโพชฌงค  ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค.

[๔๕๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางไร  
ยอมเปนไปเพื่อความดับตัณหา ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญ
สติสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไป
ในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว
อยางนี้แล  ยอมเปนไปเพื่อความดับตัณหา.

จบ  สูตรที่ ๗  

นิพเพธสูตร  
 มรรคาอันเปนสวนแหงการแทงตลอดคือโพชฌงค  

[๔๕๓]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เราจกัแสดงมรรคาอันเปนสวนแหงการแทงตลอด  แกเธอทัง้หลาย  
เธอทั้งหลายจงฟงมรรคาน้ัน  ก็มรรคาอันเปนสวนแหงการแทงตลอดเปนไฉน ?  คอื  
โพชฌงค ๗   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   คอื  สตสิมัโพชฌงค  ฯลฯ  อเุบกขาสมัโพชฌงค.
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[๔๕๔]
 เอว  วตุเฺต  อายสฺมา  อทุายิ  ภควนฺต  เอตทโวจ  กถ  ภาวิตา  น ุ โข  ภนฺเต  
สตฺต  โพชฺฌงฺคา  กถ  พหุลีกตา  นิพฺเพธาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  อิธ  อุทายิ  ภิกฺขุ  
สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  วิปุล  มหคฺคต  
อปฺปมาณ  อพฺยาปชฺฌ  โส  สติสมฺโพชฺฌงฺคภาวิเตน  จิตฺเตน  อนิพฺพิทฺธปุพฺพ  
อปปฺทาลติปพุพฺ  โลภกฺขนธฺ  นพิพฺชิฌฺต ิ  ปทาเลต ิ  อนิพพฺทิธฺปพุพฺ  อปฺปทาลติปพุพฺ  
โทสกฺขนฺธ  นิพฺพิชฺฌติ  ปทาเลติ  อนิพฺพิทฺธปุพฺพ  อปฺปทาลิตปุพฺพ  โมหกฺขนฺธ  
นิพฺพิชฺฌติ  ปทาเลติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  
นโิรธนสิสฺติ  วปิลุ  มหคคฺต  อปฺปมาณ  อพฺยาปชฌฺ  โส  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงฺคภาวเิตน  
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  เอกธมฺมป  สมนุปสฺสามิ  โย  เอว  ภาวิโต  พหุลีกโต  
สโฺชนยิาน  ธมฺมาน  ปหานาย  สวตตฺต ิ ยถยิท  ภกิขฺเว  สตฺต  โพชฺฌงคฺา ฯ  กตเม  
สตฺต ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  
[๔๕๖]
 กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  กถ  พหุลีกตา  สฺโชนิยาน  
ธมมฺาน  ปหานาย  สวตตฺนตฺ ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สติสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวติ  วเิวกนสิสฺติ  
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]
 เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางน้ีแลว  ทานพระอุทายีไดทูลถามวา  ขาแตพระองคผู เจริญ  โพชฌงค ๗  

อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางไร  ยอมเปนไปเพื่อความแทงตลอด ?  

 พ.  ดูกรอุทายี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  อันไพบูลย  เปนมหรคต  หาประมาณมิได  ไมมีความ
เบียดเบยีน  เธอมจีติอันสตสิมัโพชฌงคอบรมแลว  ยอมแทงทะลุ  ยอมทาํลายกองโลภะ  
ที่ยังไมเคยแทงทะลุ  ยังไมเคยทําลายเสียได   ยอมแทงทะลุ  ยอมทําลายกองโทสะ  
ที่ยังไมเคยแทงทะลุ  ยังไมเคยทําลายเสียได   ยอมแทงทะลุ  ยอมทําลายกองโมหะ  
ที่ยังไมเคยแทงทะลุ  ยังไมเคยทําลายเสียได  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  อันไพบูลย  เปนมหรคต  หาประมาณมิได  
ไมมีความเบียดเบียน  เธอมีจิตอันอุเบกขาสัมโพชฌงคอบรมแลว  ยอมแทงทะลุ  
ยอมทําลายกองโลภะ  ที่ยังไมเคยแทงทะลุ  ยังไมเคยทําลายเสียได   ยอมแทงทะลุ  
ยอมทําลายกองโทสะ  ที่ยังไมเคยแทงทะลุ  ยังไมเคยทําลายเสียได   ยอมแทงทะลุ  
ยอมทาํลายกองโมหะ  ทีย่งัไมเคยแทงทะล ุ ยงัไมเคยทาํลายเสยีได   ดกูรอุทาย ี โพชฌงค ๗  
อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางนี้แล  ยอมเปนไปเพื่อความแทงตลอด.

จบ  สูตรที่ ๘  

เอกธัมมสูตร  
 โพชฌงค ๗  ยอมเปนไปเพื่อละธรรมเปนที่ตั้งสังโยชน

[๔๕๕]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เรายงัไมเล็งเหน็ธรรมอืน่แมขอหนึง่  ทีบ่คุคลเจริญแลว  กระทํา
ใหมากแลว  ยอมเปนไปเพือ่ละธรรม  อนัเปนทีต่ัง้แหงสงัโยชน  เหมอืนโพชฌงค ๗ นีเ้ลย   
โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?  คือ  สติสัมโพชฌงค  ฯลฯ  อุเบกขาสมัโพชฌงค.
[๔๕๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางไร  
ยอมเปนไปเพ่ือละธรรม  อนัเปนทีต่ัง้แหงสงัโยชน ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี้  
ยอมเจรญิสติสมัโพชฌงค  อนัอาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจรญิอเุบกขาสัมโพชฌงค  อนัอาศัยวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางน้ีแล  
ยอมเปนไปเพื่อละธรรมอันเปนที่ตั้งแหงสังโยชน.
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[๔๕๗]
 กตเม  จ  ภิกฺขเว  สฺโชนิยา  ธมฺมา ฯ  จกฺขุ  ภิกฺขเว  สฺโชนิโย  ธมฺโม  
เอตเฺถเต  อปุปฺชฺชนฺต ิ สโฺชนวินพินฺธา  อชโฺฌสานา  โสต  ฆาน  ชวิหฺา  สโฺชนโิย  
ธมโฺม  เอตเฺถเต  อปุปฺชฺชนตฺ ิ สโฺชนวนิพินธฺา  อชโฺฌสานา  ฯเปฯ  มโน  สฺโชนิโย  
ธมโฺม  เอตเฺถเต  อปุปฺชชฺนตฺ ิ สฺโชนวนิพินธฺา  อชโฺฌสานา ฯ  อเิม  วจุจฺนตฺ ิ 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  พหุการาป 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  ปพฺพช ึ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  อเิมส  ปจฺปุาทานกฺขนธฺาน  อกุกฺชุชฺาวกชุชฺ  
สมฺปริวตฺตนฺโต 5  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  อพฺภฺาสึ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ยถาภูต  
อพภฺฺาส ึ 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
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[๔๕๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชนเปนไฉน ?   จักษุเปนธรรม
เปนท่ีตั้งแหงสังโยชน  เคร่ืองผูก  เคร่ืองจองจาํ  คอื  สงัโยชนเหลาน้ันยอมเกิดท่ีจกัษุนี้  
ห.ู..   จมกู...   ลิน้... 1   ใจ  เปนธรรมเปนทีต่ัง้แหงสงัโยชน  เคร่ืองผกู  เคร่ืองจองจํา  คอื  
สังโยชนเหลานั้น  ยอมเกิดที่ใจน้ี   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เหลานี้  เรียกวาธรรมเปนที่ตั้ง
แหงสังโยชน.

จบ  สูตรที่ ๙  

อุทายิสูตร  
 พระผูมีพระภาครับรองมรรคที่พระอุทายีไดแลว  

[๔๕๘]
 สมยัหนึง่  พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ นคิมของชนชาวสุมภะ  ชือ่เสตกะในแควนสมุภะ  ครัง้นัน้  ทานพระอุทายี

เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ฯลฯ  ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา.

[๔๕๙]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  นาอัศจรรยนักพระเจาขา  ไมเคยมีมา  มีขึ้น  ความรัก  ความเคารพ  ความละอายใจ  

และความเกรงกลัวของขาพระองคซึ่งมีอยูในพระผูมีพระภาคมากเพียงไร  ดวยวา  ขาพระองคเมื่อเปนคฤหัสถผูครองเรือน

อยูในกาลกอน  กม็ไิดกระทําความคุนเคยกับพระธรรมมากนัก  มไิดกระทําความคุนเคยกับพระสงฆมากนัก  ขาพระองคเหน็

ความรัก  ความเคารพ  ความละอายใจ  ความเกรงกลัว  ในพระผูมีพระภาค  จึงออกบวชเปนบรรพชิต  พระผูมีพระภาค

ทรงแสดงธรรมแกขาพระองควา  อยางนีร้ปู   อยางน้ีความเกิดแหงรปู   อยางน้ีความดับแหงรปู   
อยางน้ีเวทนา...  อยางนี้สัญญา...   อยางนี้สังขาร...   อยางนี้วิญญาณ   อยางนี้ความ
เกิดแหงวิญญาณ  อยางนี้ความดับแหงวิญญาณ.
[๔๖๐]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคอยูในเรอืนวาง  พจิารณาถงึความเกดิและความเสือ่มแหงอปุาทานขนัธ ๕ เหลาน้ี  
ไดรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

1.  บาลีเปนอยางนี้  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  ภนเฺต  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  ตถตฺตาย  อปุเนสสฺติ  
ยถาห  ขณีา  ชาต ิ วสุติ  พรฺหฺมจรยิ  กต  กรณีย  นาปร  อติถฺตฺตายาต ิ 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  เทสนาฏานา  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]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมที่ขาพระองคบรรลุแลว  และมรรคที่ขาพระองคไดแลวนั้น  
อันขาพระองคเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  จักนอมนําขาพระองคผูอยูโดยอาการ
อยางน้ันๆ ไป  เพ่ือความเปนอยางน้ัน  โดยท่ีขาพระองค  จักรูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  
พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี   
คอื  สติสมัโพชฌงค  ทีข่าพระองคไดแลวนัน้  อนัขาพระองคเจรญิแลว  กระทําใหมากแลว  
จักนอมนําขาพระองคผูอยูโดยอาการอยางน้ันๆ ไป  เพื่อความเปนอยางน้ัน  โดยที่
ขาพระองค  จักรูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจที่ควรทํา  ทําเสร็จแลว  
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค  ที่ขาพระองคไดแลวนั้น  
อนัขาพระองคเจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  จกันอมนําขาพระองคผูอยูโดยอาการน้ันๆ ไป  
เพือ่ความเปนอยางนัน้  โดยท่ีขาพระองค  จกัรูชดัวา  ชาติสิน้แลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  
กจิทีค่วรทาํ  ทาํเสรจ็แลว  กจิอืน่เพือ่ความเปนอยางนีม้ไิดม ี มรรคทีข่าพระองคไดแลว
นี้แล  อันขาพระองคเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  จักนอมนําขาพระองคผูอยูโดย
อาการนั้นๆ ไป  เพื่อความเปนอยางนั้น  โดยที่ขาพระองค  จักรูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  
พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจที่ควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.

[๔๖๒]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดีละๆ อุทายี  มรรคที่เธอไดแลวนั้นแล  อันเธอเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  จักนอมนําเธอผูอยูโดยอาการน้ันๆ ไป  เพื่อความเปนอยางนั้น  
โดยที่เธอจักรูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว  
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อุทายิวรรคท่ี 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  อปฺปมาทสโมสรณา  อปฺปมาโท  เตส  ธมมฺาน  อคคฺมกขฺายต ิฯ  อปปฺมตฺตสเฺสต  
ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  ปาฏิกงขฺ  สตฺต  โพชฺฌงเฺค  ภาเวสฺสต ิ สตฺต  โพชฺฌงเฺค  พหุลกีรสิสฺตตี ิฯ

[๔๖๔]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อปฺปมตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  
พหุลกีโรต ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ  สติสมฺโพชฌฺงฺค  ภาเวติ  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  

 ธรรมที่เปนกุศลมีความไมประมาทเปนมูล  

[๔๖๓]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ธรรมทีเ่ปนกศุลเหลาใดเหลาหน่ึง  อนัเปนไปในสวนแหงกศุล  
เปนไปในฝายแหงกุศล  ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด  มคีวามไมประมาทเปนมูล  ประชมุลงใน
ความไมประมาท  ความไมประมาท  เรากลาววาเปนยอดของธรรมเหลานั้น   ดกูรภิกษุ
ทัง้หลาย  อนัภิกษุผูไมประมาทแลว  พงึหวงัขอนีไ้ดวา  จกัเจริญโพชฌงค ๗  จกักระทํา
ใหมากซึ่งโพชฌงค ๗.  

[๔๖๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุผูไมประมาทแลว  ยอมเจริญโพชฌงค ๗  ยอม
กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางไรเลา ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  
ยอมเจรญิสติสมัโพชฌงค  อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  นอมไปในการสละ  
ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
นอมไปในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษุผูไมประมาทแลว  ยอมเจริญโพชฌงค ๗  
ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  

กุสลสูตรที่ ๒  
 ธรรมที่เปนกุศลมีโยนิโสมนสิการเปนมูล

[๔๖๕]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ธรรมทีเ่ปนกศุลเหลาใดเหลาหน่ึง  อนัเปนไปในสวนแหงกศุล  
เปนไปในฝายแหงกุศล  ธรรมเหลานั้นทั้งหมด  มีโยนิโสมนสิการเปนมูล  ประชุมลงใน
โยนิโสมนสิการ   โยนิโสมนสิการ  เรากลาววาเปนยอดของธรรมเหลานั้น   ดูกรภิกษุ
ทัง้หลาย  อนัภกิษผุูถงึพรอมดวยโยนิโสมนสกิาร  พงึหวังขอนีไ้ดวา  จกัเจรญิโพชฌงค ๗  
จักกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค 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]
 ปฺจเิม  ภกิขฺเว  ชาตรปูสฺส  อปุกฺกเิลสา  เยห ิ อปุกฺกเิลเสหิ  อปุกฺกลิฏิ  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  ชาตรปูสสฺ  อปุกกฺเิลโส  เยน  อปุกกฺเิลเสน  อปุกกฺลิฏิ  ชาตรปู  น  
เจว  มทุ ุ โหต ิ น  จ  กมมฺนยิ  น  จ  ปภสสฺร  ปภงคฺ ุ จ  น  จ  สมมฺา  อเุปติ  กมมฺาย ฯ

[๔๖๙]
 โลห  ภกิขฺเว  ชาตรปูสสฺ  อปุกกฺเิลโส  เยน  อปุกกฺเิลเสน  อปุกกฺลิฏิ  ชาตรปู  ฯเปฯ

[๔๗๐]
 ติปุ  ภิกฺขเว  ชาตรูปสฺส  อุปกฺกิเลโส  ฯเปฯ  

[๔๗๑]
 สีส  ภิกฺขเว  ชาตรูปสฺส  อุปกฺกิเลโส  ฯเปฯ  

[๔๗๒]
 สชฌฺ ุ1  ภกิขฺเว  ชาตรูปสสฺ  อปุกกฺเิลโส  เยน  อปุกกฺเิลเสน  อปุกกฺลิฏิ  ชาตรูป  น  
เจว  มทุ ุ โหต ิ น  จ  กมมฺนยิ  น  จ  ปภสสฺร  ปภงคฺ ุ จ  น  จ  สมมฺา  อเุปต ิ กมฺมาย ฯ  
1.  ยุ. สชฺฌุํ ฯ
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[๔๖๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุผูถึงพรอมดวยนิโสมนสิการ 1  ยอมเจริญโพชฌงค ๗  
ยอมกระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางไรเลา ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนิยันี้  
ยอมเจริญสติสมัโพชฌงค  อนัอาศยัวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนโิรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจรญิอเุบกขาสัมโพชฌงค  อนัอาศัยวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู ถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ  ยอมเจริญโพชฌงค ๗  
ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๒  

อุปกิเลสสูตร  
 อุปกิเลสของทอง ๕ อยาง  

[๔๖๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อุปกิเลสของทอง ๕ อยางน้ี  เปนเครื่องทําทองไมใหออน  
ไมใหควรแกการงาน  ไมใหมีสีสุก  ใหเปราะ  และใหใชการไมไดดี   อุปกิเลส ๕ อยาง
เปนไฉน ? 

[๔๖๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เหล็กเปนอุปกิเลสของทอง  ทําทองไมใหออน  ไมใหควรแก
การงาน  ไมใหมีสีสุก  ใหเปราะ  และใหใชการไมไดดี.

[๔๖๙]
 โลหะ  เปนอุปกิเลสของทอง  ทําทองไมใหออน  ฯลฯ.

[๔๗๐]
 ดีบุก  เปนอุปกิเลสของทอง  ทําทองไมใหออน  ฯลฯ.

[๔๗๑]
 ตะกั่ว  เปนอุปกิเลสของทอง  ทําทองไมใหออน  ฯลฯ.

[๔๗๒]
 เงิน  เปนอุปกิเลสของทอง  ทาํทองไมใหออน  ไมใหควรแกการงาน  ไมใหมสีสีกุ  
ใหเปราะ  และใหใชการไมไดดี.
1.  โยนิโสมนสิการ  -ผูรวบรวม
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[๔๗๓]
 อิเม  โข  ภิกฺขเว  ปฺจ  ชาตรูปสฺส  อุปกฺกิเลสา  เยหิ  อุปกฺกิเลเสหิ  อุปกฺกิลิฏ  
ชาตรูป  น  เจว  มุทุ  โหติ  น  จ  กมฺมนิย  น  จ  ปภสฺสร  ปภงฺคุ  จ  น  จ  สมฺมา  
อุเปติ  กมฺมาย ฯ  

[๔๗๔]
 เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  ปจฺเิม  จติตฺสสฺ  อปุกกฺเิลสา  เยห ิ อปุกกฺเิลเสห ิ อปุกกฺลิฏิ  
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  ภกิขฺเว  จติตฺสสฺ  อปุกกฺเิลโส  เยน  อปุกกฺเิลเสน  อปุกกฺลิฏิ  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  อุปกฺกิลิฏ  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  อุปกฺกิลิฏ  
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 อยางนี้แล  เปนเครื่องทําทองไมใหออน  
ไมใหควรแกการงาน  ไมใหมีสีสุก  ใหเปราะ  และใหใชการไมไดดี.

[๔๗๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันน้ันก็เหมือนกันแล  อุปกิเลสของจิต ๕ อยางน้ี  เปน
เคร่ืองทาํจติไมใหนิม่นวล  ไมใหควรแกการงาน  ไมใหผดุผอง  ใหเสยีไป  และไมใหตัง้มัน่
ดวยดี  เพื่อความสิ้นอาสวะ   อุปกิเลส ๕ อยางเปนไฉน ?  

[๔๗๕]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กามฉันทะเปนอุปกิเลสของจติ  เปนเครือ่งทาํจิตไมใหนิม่นวล  
ไมใหควรแกการงาน  ไมใหผดุผอง  ใหเสยีไป  และไมใหตัง้มัน่ดวยดเีพือ่ความสิน้อาสวะ.

[๔๗๖]
 พยาบาทเปนอปุกเิลสของจติ  เปนเครือ่งทาํจติไมใหนิม่นวล  ไมใหควรแกการงาน  
ไมใหผุดผอง  ใหเสียไป  และไมใหตั้งมั่นดวยดี  เพื่อความสิ้นอาสวะ  ฯลฯ.

[๔๗๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อุปกิเลสของจิต ๕ อยางนี้แล  เปนเครื่องทําจิตไมใหนิ่มนวล  
ไมใหควรแกการงาน  ไมใหผดุผอง  ใหเสียไป  และไมใหตัง้ม่ันดวยดี  เพือ่ความสิน้อาสวะ.

[๔๗๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ เหลานี้  ไมเปนธรรมกั้น  ไมเปนธรรมหาม  
ไมเปนอุปกิเลสของจติ  อนับุคคลเจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมเปนไปเพือ่กระทาํ
ใหแจงซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ? 

[๔๗๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติสัมโพชฌงคไมเปนธรรมกั้น  ไมเปนธรรมหาม  ไมเปน
อปุกเิลสของจิต  อนับคุคลเจริญแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือกระทาํใหแจงซึง่ผล  
คือ  วิชชาและวิมุติ  ฯลฯ.
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[๔๘๐]
 อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  ภิกฺขเว  อนาวรโณ  อนีวรโณ  เจตโส  อนุปกฺกิเลโส  
ภาวิโต  พหุลีกโต  วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตติ ฯ  

[๔๘๑]
 อเิม  โข  ภกิขฺเว  สตฺต  โพชฺฌงคฺา  อนาวรณา  อนีวรณา  เจตโส  อนุปกฺกเิลสา  
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]
 อุเบกขาสัมโพชฌงค  ไมเปนธรรมก้ัน  ไมเปนธรรมหาม  ฯลฯ  ยอมเปนไป
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ.

[๔๘๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ เหลานี้แล  ไมเปนธรรมกั้น  ไมเปนธรรมหาม  
ไมเปนอปุกเิลสของจิต  อนับุคคลเจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมเปนไปเพือ่กระทํา
ใหแจงซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ.

จบ  สูตรที่ ๓  

อโยนิโสสูตร  
 มนสิการโดยไมแยบคาย  นิวรณ ๕ ยอมเกิด  

[๔๘๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เม่ือภิกษุมนสิการโดยไมแยบคาย  กามฉันทะที่ยังไมเกิด  
ยอมเกิดขึ้น  และที่เกิดแลว  ยอมเปนไปเพื่อความไพบูลยยิ่งขึ้น  ฯลฯ. 1 
[๔๘๓]
 พยาบาทที่ยังไมเกิด  ยอมเกิดขึ้น  และที่เกิดแลว  ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลยยิ่งขึ้น.

[๔๘๔]
 ถีนมิทธะที่ยังไมเกิด  ยอมเกิดขึ้น  และที่เกิดแลว  ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลยยิ่งขึ้น.  

[๔๘๕]
 อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน  และที่เกิดแลว  ยอมเปนไปเพ่ือ
ความเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.

[๔๘๖]
 วิจิกิจฉาท่ียังไมเกิด  ยอมเกิดข้ึน  และที่เกิดแลว  ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลยยิ่งขึ้น.

จบ  สูตรที่ ๔  
1.  ขอสังเกต : เมื่อเทียบเคียงจากบาลีแลว เครื่องหมาย  ฯลฯ  เกินมา  -ผูรวบรวม
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[๔๘๗]
 โยนโิส  จ  โข  ภกิขฺเว  มนสิกโรโต  อนุปปฺนโฺน  เจว  สติสมฺโพชฌฺงโฺค  อปุปฺชชฺติ  
อุปฺปนฺโน  จ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ  ฯเปฯ  

[๔๘๘]
 อนุปฺปนฺโน  เจว  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  อุปฺปชฺชติ  อุปฺปนฺโน  จ  อุเปกฺขา-
สมฺโพชฺฌงฺโค  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉตีติ ฯ  

[๔๘๙]
 สตตฺเิม  ภกิขฺเว  โพชฌฺงคฺา  ภาวติา  พหลุกีตา  วฑุฒฺยิา  อปรหิานาย  สวตตฺนฺต ิฯ  
กตเม  สตตฺ ฯ  สติสมโฺพชฌฺงโฺค  ฯเปฯ  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงโฺค ฯ  อเิม  โข  ภกิขฺเว  สตตฺ  
โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  วุฑฺฒิยา  อปริหานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  
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โยนิโสสูตร  
 มนสิการโดยแยบคายยอมเกิดโพชฌงค

[๔๘๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคาย  สติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  
ยอมเกิดขึ้น  และที่เกิดแลว  ยอมถึงความเจริญบริบูรณ  ฯลฯ.  

[๔๘๘]
 อเุบกขาสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกิด  ยอมเกดิข้ึน  และทีเ่กิดแลว  ยอมถงึความเจริญ
บริบูรณ.

จบ  สูตรที่ ๕  

วุฑฒิสูตร  
 โพชฌงคเปนไปเพื่อความเจริญ

[๔๘๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ นี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ  เพื่อความไมเสื่อม   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?  คือ  
สติสัมโพชฌงค  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค  โพชฌงค ๗ นี้แล 1  อันบุคคลเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ  เพื่อความไมเสื่อม.

จบ  สูตรที่ ๖  

1.  ขอสังเกต : ในที่อื่นๆ แหงหนังสือเลมนี้  ใชสํานวนแปลวา “โพชฌงค ๗ เหลานี้แล”  -ผูรวบรวม
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[๔๙๐]
 ปจฺเิม  ภกิขฺเว  อาวรณา  นวีรณา  เจตโส  อปุกกฺเิลสา  ปฺาย  ทพุพฺลกีรณา 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  ภิกขฺเว  อาวรณา  นีวรณา  เจตโส  อุปกฺกิเลสา  ปฺาย  
ทพุพฺลกีรณา ฯ  อเิม  โข  ภกิขฺเว  ปฺจ  อาวรณา  นวีรณา  เจตโส  อปุกกฺเิลสา  ปฺาย  
ทุพฺพลีกรณาติ 1 ฯ  

[๔๙๑]
 สตตฺเิม  ภกิขฺเว  โพชฌฺงฺคา  อนาวรณา  อนีวรณา  เจตโส  อนุปกกฺเิลสา  ภาวติา  
พหลุกีตา  วชิชฺาวมิตุตฺผิลสจฉฺกิริยิาย  สวตตฺนตฺ ิฯ  กตเม  สตตฺ ฯ  สติสมฺโพชฌฺงโฺค  
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  อฏิกตฺวา 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. อฏึกตฺวา ฯ  เอวมุปริ ฯ
3.  ม. สพฺพ ... ฯ  เอวมุปริ ฯ
4.  สี. ม. ยุ. อิมสฺส  ปฺจ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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อาวรณานีวรณสูตร  
 นิวรณ ๕ เปนอุปกิเลสของจิต

[๔๙๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมเปนเคร่ืองก้ัน  เปนเคร่ืองหาม  เปนอุปกิเลสของจิต  
ทําปญญาใหทราม ๕ อยางนี้   ๕ อยางเปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กามฉันทะเปน
ธรรมเครือ่งกัน้  เปนธรรมเคร่ืองหาม  เปนอุปกิเลสของจติ  ทาํปญญาใหทราม   พยาบาท...  
ถีนมิทธะ...   อุทธัจจกุกกุจจะ...   วิจิกิจฉา  เปนธรรมเครื่องกั้น  เปนธรรมเครื่องหาม  
เปนอุปกิเลสของจิต  ทําปญญาใหทราม   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๕ อยางนี้แล  
เปนเครื่องกั้น  เปนเครื่องหาม  เปนอุปกิเลสของจิต  ทําปญญาใหทราม.

[๔๙๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ เหลานี้  ไมเปนเครื่องกั้น  ไมเปนเครื่องหาม
ไมเปนอุปกิเลสของจิต  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อ
กระทําใหแจงซ่ึงผล  คอื  วชิชาและวมิตุ ิ  โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   คอื  สติสมัโพชฌงค  
ไมเปนเครื่องก้ัน  ไมเปนเครื่องหาม  ไมเปนอุปกิเลสของจิต  อันบุคคลเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ  ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค  ไมเปนเครื่องก้ัน  ไมเปนเครื่องหาม  ไมเปนอุปกิเลสของจิต  
อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงผล  คือ  
วิชชาและวิมุติ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ นี้แล  ไมเปนเครื่องกั้น  ไมเปน
เครือ่งหาม  ไมเปนอุปกเิลสของจติ  อนับคุคลเจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมเปนไป
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ.  

[๔๙๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  อริยสาวกตั้งใจ  ใสใจ  รวมเขาไวดวยใจท้ังหมด  
เง่ียโสตลงฟงธรรม  สมัยน้ัน  นิวรณ ๕ ยอมไมมีแกเธอ   โพชฌงค ๗ ยอมถึง
ความเจริญบริบูรณ.

จบ  สูตรที่ ๗  



298 

[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  สตฺต  โพชฺฌงคฺา  ตสฺม ึ สมเย  ภาวนาปารปิรู ึ คจฺฉนฺต ิฯ  สติสมฺโพชฌฺงโฺค  
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  อฏิกตฺวา  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  
 นิวรณ ๕  โพชฌงค ๗

[๔๙๓]
 ในสมยันัน้  นวิรณ ๕ เปนไฉน ?   ยอมไมมแีกเธอ  คอื  กามฉันทนวิรณ  ยอมไมมี   
พยาบาทนิวรณ...   ถนีมทิธนิวรณ...   อทุธจัจกกุกจุจนวิรณ...   วจิกิจิฉานิวรณ  ยอมไมมี  
ในสมัยนั้น  นิวรณ ๕ ยอมไมมีแกเธอ.

[๔๙๔]
 ในสมยันัน้  โพชฌงค ๗ เปนไฉน  ยอมถึงความเจรญิบริบรูณ ?  คอื  สตสิมัโพชฌงค  
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค  ยอมถึงความเจริญบริบูรณ  
โพชฌงค ๗ เหลานี้  ยอมถึงความเจริญบริบูรณ.

[๔๙๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  อริยสาวกตั้งใจ  ใสใจ  รวมเขาไวดวยใจท้ังหมด
เง่ียโสตลงฟงธรรม  สมัยน้ัน  นิวรณ ๕ ยอมไมมีแกเธอ   โพชฌงค ๗ เหลาน้ี  
ยอมถึงความเจริญบริบูรณ.

จบ  สูตรที่ ๘  

รุกขสูตร  
 ธรรมเปนเครื่องกั้น ๕ อยาง

[๔๙๖]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ตนไมใหญ  มพีชืนอย  มลีาํตนใหญ  งอกคลมุไมตนท้ังหลาย  
เปนเครื่องทําตนไมที่มันงอกคลุมแลว  ใหลมหักกระจัดกระจายวิบัติไป.

[๔๙๗]
 ก็ตนไมใหญเหลานั้น  ที่มีพืชนอย  มีลําตนใหญ  ปกคลุมตนไมทั้งหลาย  เปน
เคร่ืองทําตนไมที่มันงอกคลุมแลว  ใหลมหักกระจัดกระจายวิบัติไปเปนไฉน ?  คือ  
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มิลกฺข ุ1  อุทุมฺพโร  กจฺฉโก  กปตฺถโน 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  ปาปฏตเรหิ  
โอภคฺควิภคฺโค  วิปฺปติโต  เสติ ฯ  

[๔๙๙]
 ปจฺเิม  ภกิขฺเว  อาวรณา  นวีรณา  เจตโส  อชฌฺารหุา  ปฺาย  ทพุพฺลกีรณา 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  
ทพุพฺลีกรณา ฯ  อเิม  โข  ภกิขฺเว  ปฺจ  อาวรณา  นวีรณา  เจตโส  อชฺฌารุหา  ปฺาย  
ทุพฺพลีกรณา ฯ  

[๕๐๐]
 สตตฺเิม  ภกิขฺเว  โพชฺฌงคฺา  อนาวรณา  อนีวรณา  เจตโส  อนชฺฌารหุา  ภาวิตา  
พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  
ภิกฺขเว  อนาวรโณ  อนีวรโณ  เจตโส  อนชฺฌารุโห  ภาวิโต  พหุลีกโต  วิชฺชาวิมุตตฺิ-
ผลสจฺฉิกิริยาย  สวตฺตติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขา  ฯเปฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  
อนาวรณา  อนีวรณา  เจตโส  อนชฺฌารุหา  ภาวิตา  พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺ-
ฉิกิริยาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. ปลกฺโข ฯ
2.  ยุ. กปตฺถโก ฯ
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ตนโพธิ์ใบ  ตนไทร  ตนมิลักขุ  ตนมะเดื่อ  ตนกัจฉกะ  ตนมะสัง    ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ตนไมใหญเหลานีแ้ล  ทีม่พีชืนอย  มลีาํตนใหญ  งอกคลมุตนไมทัง้หลาย  เปนเครือ่งทํา
ตนไมที่มันงอกคลุมแลว  ใหลมหักกระจัดกระจายวิบัติไป.

[๔๙๘]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ฉนัน้ันก็เหมอืนกนั  กลุบุตรบางคนในโลกนี ้ ละกามเชนใดแลว  
ออกบวชเปนบรรพชิต  กุลบุตรนั้น  ยอมเปนผูเสียหายวิบัติไป  ดวยกามเชนนั้น  หรือ
ที่เลวกวานั้น.

[๔๙๙]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมอันเปนเคร่ืองกัน้  เปนเคร่ืองหาม ๕ อยาง  ทีค่รอบงาํจิต  
ทาํปญญาใหทราม  ๕ อยางเปนไฉน ?   คอื  กามฉันทะ  เปนธรรมเคร่ืองก้ัน  เปนธรรม
เครือ่งหาม  ครอบงําจิต  ทาํปญญาใหทราม   พยาบาท...   ถนีมิทธะ...   อทุธัจจกกุกุจจะ...   
วิจิกิจฉา  เปนธรรมเครื่องกั้น  เปนธรรมเครื่องหาม  ครอบงําจิต  ทําปญญาใหทราม   
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ธรรมเปนเคร่ืองกัน้  เปนเครือ่งหาม  ครอบงาํจติ  ทาํปญญาใหทราม 
๕ อยางเหลานี้แล.

[๕๐๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ เหลานี้  ไมเปนธรรมกั้น  ไมเปนธรรมหาม  
ไมครอบงําจิต  อนับุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือทําใหแจงซ่ึงผล  
คือ  วิชชาและวิมุติ   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?  คือ  สติสัมโพชฌงค  ไมเปนธรรมกั้น  
ไมเปนธรรมหาม  ไมครอบงําจิต  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไป
เพือ่ทําใหแจงซ่ึงผล  คอื  วชิชาและวมิตุ ิ ฯลฯ  อเุบกขาสมัโพชฌงค  ไมเปนธรรมกัน้...  
ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ 
เหลานี้แล  ไมเปนธรรมกั้น  ไมเปนธรรมหาม  ไมครอบงําจิต  อันบุคคลเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อทําใหแจงซึ่งผล  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  อนฺธกรณ  อจกฺขกุรณ  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  อเิม  [3]  ภกิขฺเว  ปฺจ  นวีรณา  อนฺธกรณา  อจกฺขกุรณา  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  อเิม  โข  ภกิขฺเว  สตฺต  โพชฺฌงคฺา  จกฺขกุรณา  าณกรณา  ปฺาวฑุฒฺยิา  
อวิฆาตปกฺขยิา  นิพฺพานสวตฺตนิกาติ ฯ  

นีวรณวคฺโค  จตุตฺโถ ฯ

1.  ยุ. ... นิโรธิกา ฯ
2.  ยุ. ... ธิก ฯ
3.  ม. ยุ. โข ฯ
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นีวรณสูตร  
 นิวรณทําใหมืด  

[๕๐๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นิวรณ ๕ เหลาน้ี  กระทําใหมืด  กระทําไมใหมีจักษุ  
กระทําไมใหมีญาณ  เปนที่ตั้งแหงความดับปญญา  เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน  
ไมเปนไปเพื่อนิพพาน   นิวรณ ๕ เปนไฉน ?   คือ  กามฉันทนิวรณ  กระทําใหมืด  
กระทาํไมใหมจีกัษ ุ กระทาํไมใหมญีาณ  เปนท่ีตัง้แหงความดบัปญญา  เปนไปในฝกฝาย
แหงความคับแคน  ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน   พยาบาทนิวรณ...   ถีนมิทธนิวรณ...  
อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ...   วิจิกิจฉานิวรณ  กระทําใหมืด  กระทําไมใหมีจักษุ  
กระทําไมใหมีญาณ  เปนที่ตั้งแหงความดับปญญา  เปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน  
ไมเปนไปเพื่อนิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นิวรณ ๕ เหลานี้แล  กระทําใหมืด  
กระทาํไมใหมจีกัษ ุ กระทาํไมใหมญีาณ  เปนท่ีตัง้แหงความดบัปญญา  เปนไปในฝกฝาย
แหงความคับแคน  ไมเปนไปเพื่อนิพพาน.

[๕๐๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ เหลานี้  กระทําใหมีจักษุ  กระทําใหมีญาณ  
เปนทีต่ัง้แหงความเจรญิปญญา  ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคบัแคน  เปนไปเพือ่นพิพาน   
โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   คือ  สติสัมโพชฌงค  กระทําใหมีจักษุ  กระทําใหมีญาณ  
เปนท่ีตั้งแหงความเจริญปญญา  ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน  เปนไปเพื่อ
นิพพาน  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค  กระทําใหมีจักษุ  กระทําใหมีญาณ เปนท่ีตั้ง
แหงความเจริญปญญา  ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน  เปนไปเพ่ือนิพพาน  
ดกูรภกิษุทัง้หลาย  โพชฌงค ๗ เหลาน้ีแล  กระทําใหมจีกัษุ  กระทาํใหมญีาณ  เปนท่ีตัง้
แหงความเจริญปญญา  ไมเปนไปในฝกฝายแหงความคับแคน  เปนไปเพื่อนิพพาน.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  นีวรณวรรคท่ี ๔  
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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  จกฺกรตนสสฺ  ปาตุภาโว  โหติ  หตฺถริตนสสฺ  ปาตุภาโว  โหติ  อสฺส-
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  เพราะโพชฌงค  

[๕๐๓]
 สาวตัถีนทิาน.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กส็มณะหรอืพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ในอดตีกาล  
ละมานะ ๓ อยางไดแลว  สมณะหรอืพราหมณเหลานัน้ทัง้หมด  ละไดแลวกเ็พราะโพชฌงค ๗  
อนัตนเจรญิแลว  กระทําใหมากแลว   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึงในอนาคตกาล  
จกัละมานะ ๓ อยางได  สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ทัง้หมด  จกัละไดกเ็พราะโพชฌงค ๗  
อนัตนเจริญแลว  กระทําใหมากแลว   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึงในปจจบุนั  
ละมานะ ๓ อยางได  สมณะหรอืพราหมณเหลาน้ันทัง้หมด  ละไดกเ็พราะโพชฌงค ๗  
อันตนเจริญแลว  กระทําใหมากแลว.
[๕๐๔]
 โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   คือ  สติสัมโพชฌงค   ฯลฯ   อุเบกขาสัมโพชฌงค  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในอดีตกาล  ละมานะ ๓ 
อยางไดแลว...  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในอนาคตกาล  จักละมานะ ๓ 
อยางได...  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในปจจุบัน  ละมานะ ๓ อยางได  
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด  ละไดก็เพราะโพชฌงค ๗  อันตนเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว.

จบ  สูตรที่ ๑  

จักกวัตติสูตร  
 รัตนะ ๗ อยาง  

[๕๐๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะพระเจาจักรพรรดิปรากฏ  รัตนะ ๗ อยางจึงปรากฏ  
รัตนะ ๗ อยางเปนไฉน ?  คือ  จักรแกว ๑  ชางแกว ๑  [1]  แกวมณี ๑  นางแกว ๑  
คหบดีแกว ๑  ปริณายกแกว ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะพระเจาจักรพรรดิปรากฏ  
รัตนะ ๗ อยางเหลานี้จึงปรากฏ.
1.  มาแกว  -ผูรวบรวม
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[๕๐๖]
 ตถาคตสฺส  ภิกฺขเว  ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺค-
รตนาน  ปาตภุาโว  โหต ิฯ  กตเมส  สตตฺนนฺ  โพชฌฺงคฺรตนาน 1 ฯ  สตสิมโฺพชฌฺงคฺรตนสสฺ  
ปาตภุาโว  โหต ิ ฯเปฯ  อเุปกขฺาสมโฺพชฺฌงคฺรตนสสฺ  ปาตุภาโว  โหต ิฯ  ตถาคตสฺส  ภกิขฺเว  
ปาตภุาวา  อรหโต  สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ  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  สติสมฺโพชฌฺงโฺค  
ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ฯ  อย  ภิกฺขเว  มารเสนปฺปมทฺทโน  มคฺโคติ ฯ  

[๕๐๘]
 สาวตฺถี ฯ  อถ  โข  อฺตโร  ภิกฺขุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  ฯเปฯ  เอกมนฺต  
นสินิโฺน  โข  โส  ภกิขฺ ุ ภควนตฺ  เอตทโวจ  ทปุปฺโฺ  เอฬมโูค  ทปุปฺโฺ  เอฬมโูคติ  
ภนฺเต  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต  ทุปฺปฺโ  เอฬมูโคติ  วุจฺจตีติ ฯ  
[๕๐๙]
 สตตฺนนฺ  โข  ภกิขฺ ุ โพชฺฌงคฺาน  อภาวิตตตฺา  อพหลุกีตตตฺา  ทปุปฺฺโ  เอฬมูโคติ  
วจุจฺต ิฯ  กตเมส  สตตฺนนฺ ฯ  สตสิมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  ฯเปฯ  อเุปกขฺาสมฺโพชฌฺงคฺสสฺ 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  เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาปรากฏ   รัตนะ  
คือ  โพชฌงค ๗ จึงปรากฏ   รัตนะ  คือ  โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   ไดแก  รัตนะ  
คือ  สติสัมโพชฌงค   ฯลฯ   รัตนะ  คือ  อุเบกขาสัมโพชฌงค   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสมัพทุธเจาปรากฏ  รตันะ  คอื  โพชฌงค ๗ เหลานีจึ้งปรากฏ.

จบ  สูตรที่ ๒  

มารสูตร
 โพชฌงคเปนมรรคาเครื่องยํ่ายีมาร

[๕๐๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงมรรคาเปนเคร่ืองยํ่ายีมารและเสนามารแกเธอ
ทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟงมรรคานั้น  ก็มรรคาที่เปนเครื่องยํ่ายีมารและเสนามาร
เปนไฉน ?   คือ  โพชฌงค ๗   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   คือ  สติสัมโพชฌงค  ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนมรรคาเครื่องยํ่ายีมารและเสนามาร.

จบ  สูตรที่ ๓  

ทุปปญญสูตร  
 เหตุที่เรียกวาคนโงคนใบ 

[๕๐๘]
 สาวตัถนีทิาน.  ครัง้นัน้แล  ภกิษรุปูหน่ึง  เขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถึงทีป่ระทับ  ฯลฯ  ครัน้แลวไดทลูถามพระผูม-ี
พระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวา  คนโง  คนใบ  คนโง  คนใบ  ดังนี้  ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ  จึงจะเรียกวา  
คนโง  คนใบ ?

[๕๐๙]
 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  ดูกรภิกษุ  ที่เรียกวา  คนโง  คนใบ  ก็เพราะโพชฌงค ๗  
อนัตนไมเจริญแลว  ไมกระทาํใหมากแลว  ไมกระทาํใหมากแลว 1  โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?  
คือ  สติสัมโพชฌงค  ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค   ดูกรภิกษุ  ที่เรียกวา  คนโง  คนใบ  
ก็เพราะโพชฌงค ๗ เหลานี้แล  อันตนไมเจริญแลว  ไมกระทําใหมากแลว.

จบ  สูตรที่ ๔  
1.  ขอสังเกต : เมื่อเทียบเคียงจากบาลีแลว ประโยค “ไมกระทําใหมากแลว” เกินมา ๑ ประโยค  -ผูรวบรวม
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[๕๑๐]
 สาวตถฺ ีฯ  ปฺวา  อเนฬมูโค  ปฺวา  อเนฬมโูคต ิ ภนเฺต  วจุจฺต ิ กติตฺาวตา  
นุ  โข  ภนฺเต  ปฺวา  อเนฬมูโคติ  วุจฺจตีติ ฯ  

[๕๑๑]
 สตตฺนนฺ  โข  ภกิขฺ ุ โพชฺฌงฺคาน  ภาวิตตตฺา  พหุลกีตตตฺา  ปฺวา  อเนฬมูโคติ  
วุจฺจติ ฯ  กตเมส  สตฺตนฺน ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ฯ  
อเิมส  โข  ภกิขฺ ุ สตฺตนนฺ  โพชฺฌงคฺาน  ภาวิตตตฺา  พหุลกีตตตฺา  ปฺวา  อเนฬมูโคติ  
วุจฺจตีติ ฯ  

[๕๑๒]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  ทฬทฺโท  ทฬทฺโทติ  ภนฺเต  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต  
ทฬทฺโทติ  วุจฺจตีติ ฯ  

[๕๑๓]
 สตตฺนนฺ  โข  ภกิขฺ ุ โพชฺฌงคฺาน  อภาวิตตตฺา  อพหุลกีตตตฺา  ทฬทโฺทต ิ วจุจฺต ิฯ  
กตเมส  สตฺตนฺน ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ฯ  อิเมส  โข  
ภิกฺขุ  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  อภาวิตตตฺา  อพหุลีกตตฺตา  ทฬทฺโทติ  วุจฺจตีติ ฯ  
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ปญญวาสูตร  
 ดวยเหตุเพียงเทาไรจึงเรียกวาคนมีปญญา

[๕๑๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวา  คนมีปญญา  ไมใชคนใบ  คนมีปญญา  ไมใชคนใบ  ดังนี้  

ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ  จึงจะเรียกวา  คนมีปญญา  ไมใชคนใบ ? 

[๕๑๑]
 พ.  ดูกรภิกษุ  ที่เรียกวา  คนมีปญญา  ไมใชคนใบ  ก็เพราะโพชฌงค ๗  
อันตนเจริญแลว  กระทําใหมากแลว   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   คือ  สติสัมโพชฌงค  
ฯลฯ  อุเบกขาสัมโพชฌงค   ดูกรภิกษุ  ที่เรียกวา  คนมีปญญา  ไมใชคนใบ  
ก็เพราะโพชฌงค ๗ เหลานี้แล  อันตนเจริญแลว  กระทําใหมากแลว.

จบ  สูตรที่ ๕  

ทฬททสูตร  
 ดวยเหตุเพียงเทาไรจึงเรียกวาคนจน

[๕๑๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวา  คนจน  คนจน  ดังนี้  ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ  จึงเรียกวา  

คนจน ? 

[๕๑๓]
 พ.  ดูกรภิกษุ  ที่เรียกวา  คนจน  ก็เพราะโพชฌงค ๗ อันตนไมเจริญแลว  
ไมกระทําใหมากแลว   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   คอื  สติสมัโพชฌงค  ฯลฯ  อเุบกขา-
สัมโพชฌงค   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ที่เรียกวา  คนจน  ก็เพราะโพชฌงค ๗ เหลานี้แล  
อันตนไมเจริญแลว  ไมกระทําใหมากแลว.

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๕๑๔]
 สาวตถฺนีทิาน ฯ  อทฬทโฺท  อทฬทโฺทต ิ ภนฺเต  วจุจฺต ิ กติตฺาวตา  น ุ โข  ภนฺเต  
อทฬทฺโทติ  วุจฺจตีติ ฯ  
[๕๑๕]
 สตตฺนนฺ  โข  ภกิขฺ ุ โพชฌฺงคฺาน  ภาวติตตฺา  พหลุกีตตตฺา  อทฬทโฺทต ิ วจุจฺต ิฯ  
กตเมส  สตฺตนฺน ฯ  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ฯ  อิเมส  โข  
ภิกฺขุ  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  ภาวิตตตฺา  พหุลีกตตฺตา  อทฬทฺโทติ  วุจฺจตีติ ฯ  

[๕๑๖]
 สาวตถฺนีทิาน ฯ  อาทิจจฺสฺส  ภกิขฺเว  อทุยโต  เอต  ปพุพฺงคฺม  เอต  ปพุพฺนมิติตฺ  
ยทิท  อรุณุคฺค ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  สตฺตนฺน  โพชฺฌงฺคาน  อุปฺปาทาย  
เอต  ปพุพฺงฺคม  เอต  ปพุพฺนิมติตฺ  ยททิ  กลยฺาณมติตฺตา ฯ  กลยฺาณมติตฺสฺเสต  ภกิขฺเว  
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-
สมโฺพชฺฌงคฺ  ภาเวติ  วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิามึ ฯ  เอว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรตีติ ฯ
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อทฬิททสูตร  
 ดวยเหตุเพียงเทาไรจึงเรียกวาคนไมจน  

[๕๑๔]
 สาวตัถนีทิาน.  ภ.ิ  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ทีเ่รยีกวา  คนไมจน  คนไมจน  ดงันี ้ ดวยเหตเุพยีงเทาไรหนอ  จงึเรยีกวา  

คนไมจน ? 

[๕๑๕]
 พ.  ดูกรภิกษุ  ที่เรียกวา  คนไมจน  ก็เพราะโพชฌงค ๗ อันตนเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   คอื  สติสมัโพชฌงค  ฯลฯ  อเุบกขา-
สัมโพชฌงค   ดูกรภิกษุ  ที่เรียกวา  คนไมจน  ก็เพราะโพชฌงค ๗ เหลาน้ีแล  
อันตนเจริญแลว  กระทําใหมากแลว.

จบ  สูตรที่ ๗  

อาทิจจสูตร  
 ความเปนผูมีมิตรดีเปนเบื้องตนแหงโพชฌงค

[๕๑๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อพระอาทิตยจะขึ้น  สิ่งท่ีเปนนิมิตมากอน  
คือ  แสงเงินแสงทอง  ฉันใด  สิ่งที่เปนเบื้องตน  เปนนิมิตมากอน  เพื่อความบังเกิด
แหงโพชฌงค ๗ แกภิกษุ  คือ  ความเปนผูมีมิตรดี  ฉันนั้นก็เหมือนกัน   ดูกรภิกษุ
ทัง้หลาย  อนัภกิษผุูมมีติรด ี พงึหวงัขอนีไ้ดวา  จกัเจรญิโพชฌงค ๗  จกักระทาํใหมาก
ซึ่งโพชฌงค ๗.
[๕๑๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุผูมีมิตรดี  ยอมเจริญโพชฌงค ๗  ยอมกระทําใหมาก  
ซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา ?   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันอาศัย
วเิวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสมัโพชฌงค  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุผูมีมิตรดี  ยอมเจริญโพชฌงค ๗  ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๕๑๘]
 อชฺฌตฺติก  ภิกฺขเว  องฺคนฺติ  กริตฺวา  นาฺ  เอกงฺคมฺป  สมนุปสฺสามิ  สตฺตนฺน  
โพชฌฺงคฺาน  อปุปฺาทาย  ยถยิท  ภกิขฺเว  โยนิโสมนสิกาโร ฯ  โยนิโสมนสิการสมฺปนนฺสเฺสต  
ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  ปาฏกิงขฺ  สตตฺ  โพชฌฺงเฺค  ภาเวสสฺต ิ สตฺต  โพชฺฌงเฺค  พหุลกีรสิสฺต ิฯ
  

[๕๑๙]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  
โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ  
อเุปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสสฺติ  วิราคนิสสฺติ  นโิรธนิสสฺติ  โวสสฺคฺคปริณามึ ฯ  
เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  
โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

[๕๒๐]
 พาหิร  ภิกฺขเว  องฺคนฺติ  กริตฺวา  นาฺ  เอกงฺคมฺป  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  
 โยนิโสมนสิการเปนปจจัยแหงโพชฌงค  

[๕๑๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ทําปจจัยภายในใหเปนเหตุแลว  เรายังไมเล็งเห็นเหตุอื่น
แมอันหนึ่งเพื่อความบังเกิดแหงโพชฌงค ๗ เหมือนกับโยนิโสมนสิการเลย   ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  [1]  โยนิโสมนสิการ  พึงหวังขอนี้ไดวา  จักเจริญโพชฌงค ๗  จักกระทํา
ใหมากซึ่งโพชฌงค ๗.

[๕๑๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษุผูถงึพรอมดวยโยนโิสมนสกิาร  ยอมเจริญโพชฌงค ๗  
ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไรเลา ?   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญ
สติสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญอเุบกขาสมัโพชฌงค  อนัอาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผู ถึงพรอมดวยโยนิโสมนสิการ  ยอมเจริญโพชฌงค ๗  
ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๙  

อังคสูตรที่ ๒  
 ความเปนผูมีมิตรดีเปนปจจัยแหงโพชฌงค  

[๕๒๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ทําปจจัยภายนอกใหเปนเหตุแลว  เรายังไมเล็งเห็นเหตุอื่น
แมอันหนึ่ง  เพื่อความบังเกิดข้ึนแหงโพชฌงค ๗ เหมือนความเปนผูมีมิตรดีเลย  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อันภิกษุผูมีมิตรดี  พึงหวังขอนี้ไดวา  จักเจริญโพชฌงค ๗  
จักกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗.

1.  .อันภิกษุผูถึงพรอมดวย  -ผูรวบรวม
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[๕๒๑]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  
พหุลีกโรติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  ฯเปฯ  อุเปกฺขา-
สมโฺพชฺฌงคฺ  ภาเวติ  วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิามึ ฯ  เอว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กลฺยาณมิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ภาเวติ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  พหุลีกโรตีติ ฯ  

จกฺกวตฺติวคฺโค  ปฺจโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน
  วิธา  จกฺกวตฺติ  มาโร  จ  ทุปฺปฺโ  ปฺเวน  จ 
  ทฬทฺโท  อทฬทฺโท  จ  อาทิจฺโจ  องฺเคน  เต  ทสาติ ฯ 
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[๕๒๑]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษผุูมมีติรด ี  ยอมเจริญโพชฌงค ๗  ยอมกระทาํใหมาก
ซึง่โพชฌงค ๗ อยางไรเลา ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันอาศัย
วเิวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสมัโพชฌงค
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุผูมีมิตรดี  ยอมเจริญโพชฌงค ๗  ยอมกระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  จักกวัตติวรรคท่ี ๕  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ
  ๑. วิธาสูตร  ๒. จักกวัตติสูตร  
  ๓. มารสูตร  ๔. ทุปปญญสูตร  
  ๕. ปญญวาสูตร  ๖. ทฬททสูตร  
  ๗. อทฬททสูตร  ๘. อาทิจจสูตร  
  ๙. อังคสูตรที่ ๑  ๑๐. อังคสูตรที่ ๒
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โพชฺฌงฺคฉฏก  ฉฏ

[๕๒๒]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  ปฺจนฺนฺจ  โว 1  ภิกฺขเว  นีวรณาน  สตฺตนฺนฺจ  โพชฺฌงฺคาน  
อาหารฺจ  อนาหารฺจ  เทเสสฺสามิ  ต  สุณาถ ฯ  
[๕๒๓]
 โก  จ  ภกิขฺเว  อาหาโร  อนปุปฺนฺนสสฺ  วา  กามจฉฺนทฺสสฺ  อปุปฺาทาย  อปุปฺนฺนสสฺ  
วา  กามจฺฉนฺทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  สุภนิมิตฺต  ตตฺถ  อโยนิโส-
มนสกิารพหุลกีาโร  อยมาหาโร  อนุปปฺนนฺสสฺ  วา  กามจฺฉนฺทสสฺ  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-
มนสกิารพหุลกีาโร  อยมาหาโร  อนุปปฺนฺนสสฺ  วา  พยฺาปาทสฺส  อปุปฺาทาย  อปุปฺนฺนสสฺ  
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  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-  
กกุกฺจุจฺสฺส  อปุปฺาทาย  อปุปฺนนฺสฺส  วา  อทุธฺจฺจกกุกฺจุจฺสสฺ  ภยิโฺยภาวาย  เวปลุลฺาย ฯ  
1.  ม. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
2.  ม. ยุ. วิชมฺภิตา ฯ
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หมวด ๖ แหงโพชฌงคที่ ๖  
อาหารสูตร  

 อาหารของนิวรณ  

[๕๒๒]
 สาวัตถีนทิาน.  ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เราจกัแสดงอาหารและสิง่ท่ีมใิชอาหาร  ของนวิรณ ๕  
และโพชฌงค ๗ แกเธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟงเรื่องนั้น.
[๕๒๓]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเลา  เปนอาหารใหกามฉันทะท่ียงัไมเกดิ  เกิดขึน้  หรือ
ทีเ่กดิแลว  ใหเจรญิไพบลูยยิง่ขึน้ ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ศภุนมิติมอียู  การกระทําใหมาก
ซึง่อโยนิโสมนสิการในศภุนมิตินัน้  นีเ้ปนอาหารใหกามฉันทะทีย่งัไมเกดิ  เกดิขึน้  หรือ
ที่เกิดแลว  ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๒๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา  เปนอาหารใหพยาบาทที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือ
ทีเ่กดิแลว  ใหเจรญิไพบูลยยิง่ขึน้ ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ปฏฆินมิติมีอยู  การกระทาํใหมาก
ซึง่อโยนโิสมนสกิารในปฏฆินมิตินัน้  นีเ้ปนอาหารใหพยาบาทท่ียงัไมเกิด  เกดิขึน้  หรอื
ที่เกิดแลว  ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๒๕]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเลา  เปนอาหารใหถนีมทิธะทีย่งัไมเกดิ  เกิดขึน้  หรือ
ทีเ่กิดแลว  ใหเจรญิไพบลูยยิง่ข้ึน ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ความไมยนิดี  ความเกียจคราน  
ความบดิขีเ้กยีจ  ความเมาอาหาร  ความทีใ่จหดหูมอียู  การกระทาํใหมากซ่ึงอโยนโิสมนสกิาร
ในสิ่งเหลานั้น  นี้เปนอาหารใหถีนมิทธะที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญ
ไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๒๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา  เปนอาหารใหอุทธัจจกุกกุจจะ  ที่ยังไมเกิด  
เกิดข้ึน  หรือท่ีเกิดแลว  ใหเจริญไพบูลยยิง่ข้ึน ?   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ความไมสงบใจมอียู  
การกระทําใหมากซ่ึงอโยนิโสมนสิการในความไมสงบใจนัน้  นีเ้ปนอาหารใหอทุธจัจกกุกุจจะ
ที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
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[๕๒๗]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนาย  วา  วิจิกิจฺฉาย  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนาย  
วา  วิจิกิจฺฉาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  วิจิกิจฺฉฏานิยา 1  ธมฺมา  
ตตฺถ  อโยนิโสมนสกิารพหลุกีาโร  อยมาหาโร  อนปุปฺนนฺาย  วา  วจิกิจิฉฺาย  อปุปฺาทาย  
อุปฺปนฺนาย  วา  วิจิกิจฺฉาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  

[๕๒๘]
 โก  จ  ภกิขฺเว  อาหาโร  อนุปปฺนนฺสสฺ  วา  สติสมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  อปุปฺาทาย  อปุปฺนฺนสสฺ  
วา  สติสมโฺพชฺฌงคฺสสฺ  ภาวนาย  ปารปิรูยิา ฯ  อตฺถ ิ ภกิขฺเว  สติสมฺโพชฌฺงคฺฏานิยา  
ธมมฺา  ตตถฺ  โยนโิสมนสกิารพหลุกีาโร  อยมาหาโร  อนุปปฺนนฺสสฺ  วา  สติสมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  
อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  

[๕๒๙]
 โก  จ  ภกิขฺเว  อาหาโร  อนุปปฺนนฺสสฺ  วา  ธมฺมวจิยสมฺโพชฌฺงคฺสสฺ  อปุปฺาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  
กสุลากสุลา  ธมฺมา  สาวชชฺานวชชฺา  ธมมฺา  หนีปปฺณตีา  ธมมฺา  กณหฺสกุกฺสปปฺฏภิา
คา  ธมฺมา  ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร  อยมาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ธมฺมวิจย-
สมฺโพชฌฺงฺคสฺส  อปุปฺาทาย  อปุปฺนฺนสฺส  วา  ธมฺมวิจยสมโฺพชฌฺงคฺสฺส    ภาวนาย  ปาริปรูยิา ฯ  

[๕๓๐]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย    
อุปฺปนฺนสฺส  วา  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  อารภธาตุ  
นกิกฺมธาตุ  ปรกฺกมธาตุ  ตตถฺ  โยนิโสมนสิการพหุลกีาโร  อยมาหาโร  อนุปปฺนนฺสสฺ  วา  
วริยิสมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  อปุปฺาทาย  อปุปฺนนฺสสฺ  วา  วริยิสมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  ภาวนาย    ปารปิรูยิา ฯ  

[๕๓๑]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย    
อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปติ
สมโฺพชฌฺงคฺฏานยิา  ธมมฺา  ตตฺถ  โยนโิสมนสกิารพหลุกีาโร  อยมาหาโร  อนุปปฺนฺนสสฺ  วา  
ปตสิมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  อปุปฺาทาย  อปุปฺนนฺสสฺ  วา  ปตสิมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  ภาวนาย  ปารปิรูยิา ฯ  

1.  ม. วิจิกิจฺฉาฏานิยา ฯ



321 

[๕๒๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา  เปนอาหารใหวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือ
ที่เกิดแลว  ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลาย  อันเปนที่ตั้งแหง
วิจิกิจฉามีอยู  การกระทําใหมากซ่ึงอโยนิโสมนสิการในธรรมเหลาน้ัน  นี้เปนอาหาร
ใหวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด  เกดิขึ้น  หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.

 อาหารของโพชฌงค  

[๕๒๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา  เปนอาหารใหสติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  
หรือท่ีเกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมท้ังหลายเปนท่ีตั้งแหง
สตสิมัโพชฌงคมอียู  การกระทาํใหมากซ่ึงโยนโิสมนสกิารในธรรมเหลานัน้  นีเ้ปนอาหาร
ใหสติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ.

[๕๒๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเลา  เปนอาหารใหธมัมวจิยสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ  เกิดขึน้  
หรอืทีเ่กดิแลว  ใหเจรญิบรบิรูณ ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ธรรมท้ังหลายทีเ่ปนกศุลและอกศุล  
ทีม่โีทษและไมมโีทษ  ทีเ่ลวและประณีต  ทีเ่ปนสวนขางดาํและขางขาว  มอียู  การกระทาํ
ใหมากซึง่โยนโิสมนสกิารในธรรมเหลานัน้  นีเ้ปนอาหารใหธมัมวจิยสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ  
เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ.

[๕๓๐]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กอ็ะไรเลา  เปนอาหารใหวริยิสัมโพชฌงคทีย่งัไมเกิด  เกิดข้ึน  
หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ความริเริ่ม  ความพยายาม  
ความบากบั่น  มีอยู  การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในสิ่งเหลานั้น  นี้เปนอาหาร
ใหวิริยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ.

[๕๓๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา  เปนอาหารใหปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดขึน้  
หรือท่ีเกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมท้ังหลายเปนท่ีตั้งแหง
ปติสัมโพชฌงค  มีอยู  การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในธรรมเหลาน้ัน  นี้เปน
อาหารใหปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ.
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[๕๓๒]
 โก  จ  ภิกฺขเว  อาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  
กายปปฺสสฺทฺธ ิ จติตฺปฺปสฺสทฺธ ิ ตตถฺ  โยนโิสมนสกิารพหลุกีาโร  อยมาหาโร  อนปุปฺนฺนสสฺ  
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  อนปุปฺนฺนสสฺ  วา  อเุปกขฺาสมฺโพชฌฺงคฺสสฺ  อปุปฺาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา  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  
ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหุลกีาโร  อยมนาหาโร  อนุปปฺนฺนสฺส  วา  พยฺาปาทสฺส  อปุปฺาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา  พฺยาปาทสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  
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[๕๓๒]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเลา  เปนอาหารใหปสสัทธิสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกิด  เกิดข้ึน  
หรอืทีเ่กดิแลว  ใหเจริญบรบิรูณ ?   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ความสงบกาย  ความสงบจิต  มอียู  
การกระทาํใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในความสงบน้ี  นีเ้ปนอาหารใหปสสัทธิสมัโพชฌงค
ที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ.

[๕๓๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเลา  เปนอาหารใหสมาธสิมัโพชฌงคทีย่งัไมเกิด  เกิดขึน้  
หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมาธินิมิต  อัพยัคคนิมิต  
(นิมิตร 1 แหงจิตอันมีอารมณไมฟุงซาน)  มีอยู  การกระทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการ
ในนิมิตน้ัน  นี้เปนอาหารใหสมาธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดข้ึน  หรือท่ีเกิดแลว  
ใหเจริญบริบูรณ.
[๕๓๔]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กอ็ะไรเลา  เปนอาหารใหอเุบกขาสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกิด  เกิดข้ึน  
หรือท่ีเกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมท้ังหลายเปนท่ีตั้งแหง
อเุบกขาสมัโพชฌงค  มอียู  การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสกิารในธรรมเหลาน้ัน  นีเ้ปน
อาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ.

 มิใชอาหารของนิวรณ

[๕๓๕]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กอ็ะไรเลา  ไมเปนอาหารใหกามฉันทะท่ียงัไมเกิด  เกิดข้ึน  หรือ
ทีเ่กดิแลว  ใหเจรญิไพบลูยยิง่ขึน้ ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อศุภนมิติมีอยู  การกระทําใหมาก
ซึ่งโยนิโสมนสิการในอศุภนิมิตน้ัน  นี้ไมเปนอาหารใหกามฉันทะท่ียังไมเกิด  เกิดข้ึน  
หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๓๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา  ไมเปนอาหารใหพยาบาทที่ยังไมเกิด  เกิดข้ึน  
หรอืทีเ่กดิแลว  ใหเจรญิไพบลูยยิง่ขึน้ ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เจโตวมิตุมิอียู  การกระทํา
ใหมากซึง่โยนโิสมนสิการในเจโตวมิติุนัน้  นีไ้มเปนอาหารใหพยาบาททีย่งัไมเกดิ  เกดิข้ึน  
หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
1.  นิมิต  -ผูรวบรวม 
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[๕๓๗]
 โก  จ  ภกิขฺเว  อนาหาโร  อนปุปฺนฺนสฺส  วา  ถนีมิทธฺสฺส  อปุปฺาทาย  อปุปฺนฺนสฺส  
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  อทุธฺจจฺกกุกฺจุจฺสสฺ  ภยิโฺยภาวาย  เวปลุลฺาย ฯ  อตฺถ ิ ภกิขฺเว  เจตโส  วปูสโม  
ตตฺถ  โยนิโสมนสิการพหลุีกาโร  อยมนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  วา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  
อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย ฯ  
[๕๓๙]
 โก  จ  ภกิขฺเว  อนาหาโร  อนุปปฺนฺนาย  วา  วจิกิจิฉฺาย  อปุปฺาทาย  อปุปฺนนฺาย  วา  
วจิกิจิฉฺาย  ภยิโฺยภาวาย  เวปุลลฺาย ฯ  อตฺถ ิ ภกิขฺเว  กสุลากสุลา  ธมฺมา  สาวชฺชานวชชฺา  
ธมฺมา  หนีปฺปณีตา  ธมมฺา  กณหฺสุกกฺสปปฺฏิภาคา  ธมมฺา  ตตถฺ  โยนโิสมนสกิารพหลุกีาโร  
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-
สมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา  ธมฺมา  ตตฺถ  อมนสิการพหุลีกาโร  อยมนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  
วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  
ปาริปูริยา ฯ  
[๕๔๑]
 โก  จ  ภกิขฺเว  อนาหาโร  อนปุปฺนฺนสฺส  วา  ธมมฺวิจยสมฺโพชฌฺงฺคสฺส  อปุปฺาทาย  
อปุปฺนนฺสสฺ  วา  ธมมฺวจิยสมโฺพชฺฌงคฺสสฺ  ภาวนาย  ปารปิรูยิา ฯ  อตถฺ ิ ภกิขฺเว  กสุลากสุลา  
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  ก็อะไรเลา  ไมเปนอาหารใหถีนมิทธะท่ียังไมเกิด  เกิดขึ้น  
หรอืทีเ่กดิแลว  ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ความริเร่ิม  ความพยายาม  
ความบากบ่ัน  มอียู  การกระทําใหมากซ่ึงโยนิโสมนสกิารในสิง่เหลาน้ัน  นีไ้มเปนอาหาร
ใหถีนมิทธะ  ที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดขึ้นแลว 1  ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๓๘]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กอ็ะไรเลา  ไมเปนอาหารใหอทุธัจจกกุกุจจะท่ียงัไมเกิด  เกิดข้ึน  
หรือท่ีเกิดแลว  ใหเจริญไพบลูยยิง่ข้ึน ?   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ความสงบใจมอียู  การกระทาํ
ใหมากซ่ึงโยนิโสมนสิการในความสงบใจน้ัน  นีไ้มเปนอาหารใหอทุธจัจกกุกจุจะท่ียงัไมเกดิ  
เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.
[๕๓๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเลา  ไมเปนอาหารใหวจิกิจิฉาท่ียงัไมเกดิ  เกิดขึน้  หรือ
ทีเ่กิดแลว  ใหเจรญิไพบลูยยิง่ข้ึน ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมทัง้หลายทีเ่ปนกุศลและอกศุล  
ทีม่โีทษและไมมโีทษ  ทีเ่ลวและประณีต  ทีเ่ปนสวนขางดาํและขางขาว  มอียู  การกระทํา
ใหมากซึง่โยนโิสมนสิการในธรรมเหลาน้ัน  นีไ้มเปนอาหารใหวจิกิจิฉาทีย่งัไมเกิด  เกดิข้ึน  
หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญไพบูลยยิ่งขึ้น.

 มิใชอาหารของโพชฌงค

[๕๔๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเลา  ไมเปนอาหารใหสตสิมัโพชฌงคทีย่งัไมเกิด  เกดิข้ึน  
หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้งแหง
สติสัมโพชฌงค  มีอยู  การไมกระทําใหมากซ่ึงมนสิการในธรรมเหลาน้ัน  นีไ้มเปนอาหาร
ใหสตสิมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ  เกิดขึน้  หรอืทีเ่กดิแลว  ใหเจริญบริบูรณ.

[๕๔๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา  ไมเปนอาหารใหธัมมวิจยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  
เกดิขึน้  หรือท่ีเกดิแลว  ใหเจริญบริบรูณ ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมทัง้หลายทีเ่ปนกุศล
และอกศุล  ทีม่โีทษและไมมโีทษ  ทีเ่ลวและประณตี  ทีเ่ปนสวนขางดาํและขางขาว  มอียู  
การไมกระทําใหมากซ่ึงมนสิการในธรรมเหลาน้ัน  นีไ้มเปนอาหารใหธมัมวิจยสัมโพชฌงค
ที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ.
1.  ขอสังเกต : ในที่อื่นๆ แหงพระสูตรนี้  ใชสํานวนแปลวา “ที่เกิดแลว”  -ผูรวบรวม
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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  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  
อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  ปาริปูริยา ฯ  อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปติ-
สมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา  ธมฺมา  ตตฺถ  อมนสิการพหลุีกาโร  อยมนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  
วา  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  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  
อปุปฺนฺนสฺส  วา  อเุปกขฺาสมฺโพชฌฺงฺคสฺส  ภาวนาย  ปารปิรูยิา ฯ  อตฺถ ิ ภกิขฺเว  อเุปกขฺา-
สมฺโพชฺฌงฺคฏานิยา  ธมฺมา  ตตฺถ  อมนสิการพหุลีกาโร  อยมนาหาโร  อนุปฺปนฺนสฺส  
วา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  อุปฺปาทาย  อุปฺปนฺนสฺส  วา  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  
ภาวนาย  ปาริปูริยาติ ฯ  
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[๕๔๒]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเลา  ไมเปนอาหารใหวริยิสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ  เกิดขึน้  
หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ความริเริ่ม  ความพยายาม  
ความบากบั่น  มีอยู  การไมกระทําใหมากซึ่งมนสิการในสิ่งเหลานั้น  นี้ไมเปนอาหาร
ใหวิริยสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ.

[๕๔๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา  ไมเปนอาหารใหปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  
เกดิขึน้  หรือท่ีเกดิแลว  ใหเจริญบริบูรณ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมทั้งหลายเปนที่ตั้ง
แหงปติสัมโพชฌงค  มีอยู  การไมกระทําใหมากซึ่งมนสิการในธรรมเหลานั้น  นี้ไมเปน
อาหารใหปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ.

[๕๔๔]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กอ็ะไรเลา  ไมเปนอาหารใหปสสัทธิสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกิด  เกดิข้ึน  
หรอืทีเ่กดิแลว  ใหเจรญิบริบรูณ ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ความสงบกาย  ความสงบจิต  มอียู  
การไมกระทําใหมากซ่ึงมนสิการในความสงบน้ัน  นีไ้มเปนอาหารใหปสสัทธิสมัโพชฌงค
ที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ.

[๕๔๕]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ะไรเลา  ไมเปนอาหารใหสมาธสิมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ  เกิดขึน้  
หรือทีเ่กดิแลว  ใหเจรญิบรบิรูณ ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  สมาธินมิติ  อพัยคัคนมิติ  มอียู  
การไมกระทาํใหมากซึง่มนสิการในนมิติน้ัน  นีไ้มเปนอาหารใหสมาธสิมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ  
เกิดขึ้น  หรือที่เกิดแลว  ใหเจริญบริบูรณ.

[๕๔๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา  ไมเปนอาหารใหอุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด  
เกิดขึ้น  หรือทีเ่กดิแลว  ใหเจรญิบรบิรูณ ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ธรรมท้ังหลายเปนทีต่ัง้
แหงอุเบกขาสัมโพชฌงค  มีอยู  การไมกระทําใหมากซึ่งมนสิการในธรรมเหลานั้น  
นีไ้มเปนอาหารใหอเุบกขาสมัโพชฌงคทีย่งัไมเกดิ  เกิดขึน้  หรือทีเ่กดิแลว  ใหเจรญิบรบิรูณ.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๕๔๗]
 อถ  โข  สมพฺหลุา  ภกิขฺ ู ปพุพฺณหฺสมย  นวิาเสตฺวา  ปตตฺจวีรมาทาย  สาวตฺถึ  
ปณฺฑาย  ปาวิสึสุ ฯ  อถ  โข  เตส  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  อติปฺปโค  โข  ตาว  สาวตฺถิย  
ปณฺฑาย  จริตุ  ยนฺนูน  มย  เยน  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  อาราโม  เตนุปสงฺก-
เมยฺยามาติ ฯ  อถ  โข  เต  ภิกฺขู  เยน  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  อาราโม  เตนุป-
สงกฺมสึ ุ อปุสงฺกมติวฺา  เตหิ  อฺตติถฺเิยหิ  ปริพพฺาชเกหิ  สทฺธ ึ สมฺโมทึส ุ สมฺโมทนีย  
กถ  สาราณยี  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  โพชฌฺงฺเค  ยถาภูต  ภาเวถาติ ฯ  มยมฺป  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  อนุสาสนนฺต ิ1 ฯ  

[๕๔๘]
 อถ  โข  เต  ภิกฺขู  เตส  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  ภาสิต  เนว  อภินนฺทึสุ  
นปฺปฏิกโฺกสสึ ุ อนภนินทฺติวฺา  อปปฺฏกิโฺกสติวฺา  อฏุายาสนา  ปกกฺมสึ ุ ภควโต  สนฺตเิก  
เอตสฺส  ภาสิตสฺส  อตฺถ  อาชานิสฺสามาต ิฯ  

[๕๔๙]
 อถ  โข  เต  ภกิขฺ ู สาวตฺถยิ  ปณฑฺาย  จรติวฺา  ปจฉฺาภตตฺ  ปณฑฺปาตปฏกิกฺนตฺา  
เยน  ภควา  เตนุปสงกฺมสึ ุ อปุสงกฺมติวฺา  ภควนตฺ  อภวิาเทตฺวา  เอกมนตฺ  นสิทีสึ ุฯ  
เอกมนฺต  นสินินฺา  โข  เต  ภกิขฺ ู ภควนฺต  เอตทโวจุ  อธิ  มย  ภนฺเต  ปพุพฺณหฺสมย  
นวิาเสตวฺา  ปตตฺจวีรมาทาย  สาวตถฺ ึ ปณฑฺาย  ปวสิมิหฺ ฯ  เตส  โน  ภนฺเต  อมหฺาก  
เอตทโหส ิ อตปิปฺโค  โข  ตาว  สาวตถฺยิ  ปณฑฺาย  จริตุ  ยนนฺนู  มย  เยน  อฺติตถฺยิาน  
ปรพิพฺาชกาน  อาราโม  เตนปุสงฺกเมยยฺามาต ิฯ  อถ  โข  มย  ภนฺเต  เยน  อฺตติถฺยิาน  
ปรพิพฺาชกาน  อาราโม  เตนุปสงฺกมมิหฺ  อปุสงกฺมติวฺา  เตห ิ อฺตติถฺเิยห ิ ปริพพฺาชเกหิ  
สทธฺ ึ สมโฺมทมิหฺ  สมฺโมทนีย  กถ  สาราณีย  วตีสิาเรตวฺา  เอกมนฺต  นสิทีมิหฺ ฯ  เอกมนฺต  
1.  ม. ยุ. อนุสาสนินฺติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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ปริยายสูตร  
 ปริยายนิวรณ ๕  

[๕๔๗]
 ครั้งนั้น  ภิกษุมากรูป  เวลาเชา  นุงแลว  ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี  คร้ังนั้น  ภิกษุ

เหลาน้ันไดมีความดําริวา  เวลาน้ีเราจะเท่ียวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีกอน  ก็ยังเชานัก  ถากระไร  เราพึงเขาไปยัง

อารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด  ภิกษุเหลานั้นจึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก  ไดปราศรัย

กับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว  

พวกอัญญเดียรถียปริพาชกไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา   ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  พระสมณโคดมแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลาย

เหลานี้วา  มาเถิด  ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ  
ทอนกําลังปญญา  แลวเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง  ดังนี้  
 แมพวกเรา  ก็แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา  มาเถิด  ผูมีอายุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจงละนิวรณ ๕  

อนัเปนอุปกิเลสของใจ  ทอนกาํลงัปญญา  แลวเจรญิโพชฌงค ๗ ตามเปนจรงิ   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ในการแสดงธรรมของเรานี้  

อะไรเปนความแปลกกัน  อะไรเปนประโยชนอนัยิ่ง  อะไรเปนความตางกัน  ระหวางธรรมเทศนาของพวกเรากับธรรมเทศนา

ของพระสมณโคดม  หรืออนุศาสนีของพวกเรากับอนุศาสนีของพระสมณโคดม.

[๕๔๘]
 คร้ังน้ัน  ภกิษุเหลาน้ันไมชืน่ชม  ไมคดัคานคาํพูดของอัญญเดยีรถยีปริพาชกพวกน้ัน  ครัน้แลวลุกจากอาสนะหลกีไป

ดวยตั้งใจวา  เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความแหงคําพูดนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาค.

[๕๔๙]
 คร้ังน้ัน  ภิกษุเหลาน้ันคร้ันเท่ียวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี  เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว  เขาไปเฝา

พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมแลว  จึงน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดกราบทูลวา  ขาแตพระองค

ผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  เม่ือเชาวันนี้  ขาพระองคทั้งหลายนุงแลว  ถือบาตรและจีวร  ไดเขาไปบิณฑบาตยัง

พระนครสาวัตถี  ขาพระองคทั้งหลายไดมีความดําริวา  เวลานี้เราจะเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีกอน  ก็ยังเชานัก  

ถากระไร  เราพึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด  ลําดับนั้น  ขาพระองคทั้งหลายเขาไปยังอารามของ

พวกอัญญเดียรถียปริพาชก  ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถียปริพาชก  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  

จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  พวกอัญญเดียรถียปริพาชกไดพูดกะขาพระองคทั้งหลายวา  ดูกรผู มีอายุทั้งหลาย  

พระสมณโคดมแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลาย  อยางนีว้า  มาเถดิ  ภกิษุทัง้หลาย  เธอทัง้หลายจงละนวิรณ ๕ 
อันเปนอุปกิเลสของใจ  ทอนกําลังปญญา  แลวเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง  ดังนี้  
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นิสินฺเน  โข  อเมฺห  ภนฺเต  เต 1  อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอตทโวจุ  สมโณ  อาวุโส  
โคตโม  สาวกาน  เอว  ธมฺม  เทเสติ  เอถ  ตเุมฺห  ภกิขฺเว  ปจฺ  นวีรเณ  ปหาย  เจตโส  
อุปกฺกิเลเส  ปฺาย  ทุพฺพลีกรเณ  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ยถาภูต  ภาเวถาติ ฯ  มยมฺป  โข  
อาวุโส  สาวกาน  เอว  ธมฺม  เทเสม  เอถ  ตเุมฺห  อาวุโส  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  อฺตติถฺยิาน  ปรพิพฺาชกาน  ภาสติ  เนว  อภนินฺทมิหฺ  
นปฺปฏิกฺโกสิมฺห  อนภินนฺทิตฺวา  อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา  อุฏายาสนา  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  
จตทุทฺสาต ิฯ  เอว  ปฏุา  ภกิขฺเว  อฺตติถฺยิา  ปริพพฺาชกา  น  เจว  สมฺปายสิสฺนฺติ  
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  จิตตฺ  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]
 ยทป  ภกิขฺเว  อชฌฺตตฺ  กามจฉฺนฺโท  ตทป  นวีรณ  ยทป  พหทิธฺา  กามจฉฺนฺโท  
ตทป  นีวรณ  กามจฺฉนฺทนีวรณนฺติ  อิติ  หิท  อุทฺเทส  อาคจฺฉต ิ2 ฯ  ตทมินาเปต  
ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  

1.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
2.  ม. คจฺฉติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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 แมพวกเราก็แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา  มาเถิด  ผูมีอายุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจงละนิวรณ ๕ อันเปน

อุปกิเลสของใจ  ทอนกําลังปญญา  แลวเจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง   ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  ในการแสดงธรรมของเรานี้  

อะไรเปนความแปลกกัน  อะไรเปนประโยชนอันยิ่ง  อะไรเปนความตางกัน  ของพระสมณโคดมหรือของพวกเรา  คือวา

ธรรมเทศนาของพวกเรา  กับธรรมเทศนาของพระสมณโคดม  หรืออนุศาสนีของพวกเรากับอนุศาสนขีองพระสมณโคดม.

[๕๕๐]
 ครั้งนั้น  ขาพระองคทั้งหลาย  ไมชื่นชม  ไมคัดคานคําพูดของอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น  ครั้นแลวลุกจาก

อาสนะหลีกไป  ดวยตั้งใจวา  เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความของคําพูดนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาค.

[๕๕๑]
 พระผูมพีระภาคตรัสวา  ดกูรภิกษุทัง้หลาย  พวกอญัญเดียรถียปริพาชกผูมวีาทะอยางน้ี  
ควรเปนผูอนัเธอท้ังหลาย  พงึถามอยางนีว้า   ดกูรผูมอีายุทัง้หลาย  กป็รยิายทีน่วิรณ ๕  
อาศัยแลวเปน ๑๐ อยาง   ที่โพชฌงค ๗ อาศัยแลวเปน ๑๔ อยาง  มีอยูหรือ ?   
พวกอัญญเดียรถียปริพาชก  ถกูเธอท้ังหลายถามอยางน้ีแลว  จกัแกไมไดเลย  และจกัถึง
ความอึดอัดอยางยิ่ง   ขอเปนเพราะเหตุไร ?   เพราะเปนปญหาที่ถามในฐานะมิใชวิสัย  
ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เรายงัไมแลเห็นบุคคลในโลก  พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  
ในหมูสัตว  พรอมทั้งสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  ที่จะยังจิตใหยินดีดวย
การแกปญหาเหลานี้  เวนเสียจากตถาคต  สาวกของตถาคต  หรือผูที่ฟงจากตถาคต  
หรือจากสาวกของตถาคตนั้น.

[๕๕๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ปริยายที่นิวรณ ๕  อาศัยแลวเปน ๑๐ อยาง  เปนไฉน ? 

[๕๕๓]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  แมกามฉันทะในภายในก็เปนนิวรณ  แมกามฉันทะในภายนอก  
ก็เปนนิวรณ   คําวา  กามฉันทนิวรณ  ดังน้ี  ยอมมาสูอุเทศ  แมโดยปริยายน้ี  
กามฉันทนิวรณนั้น  ก็เปน ๒ อยาง.
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[๕๕๔]
 ยทป  ภกิขฺเว  อชฺฌตตฺ  พยฺาปาโท  ตทป  นวีรณ  ยทป  พหิทธฺา  พยฺาปาโท  
ตทป  นีวรณ  พฺยาปาทนีวรณนฺติ  อิติ  หิท  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ ฯ  ตทมินาเปต  
ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  
[๕๕๕]
 ยทป  ภกิขฺเว  ถนี  ตทป  นวีรณ  ยทป  มทิธฺ  ตทป  นวีรณ  ถนีมทิธฺนีวรณนตฺิ  
อิติ  หิท  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ ฯ  ตทมินาเปต  ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  
[๕๕๖]
 ยทป  ภิกฺขเว  อุทฺธจฺจ  ตทป  นีวรณ  ยทป  กุกฺกุจฺจ  ตทป  นีวรณ  อุทฺธจฺจ-  
กกุกฺจุจฺนวีรณนตฺ ิ อติ ิ หทิ  อทุเฺทส  อาคจฺฉต ิฯ  ตทมินาเปต  ปรยิาเยน  ทวฺย  โหต ิฯ

[๕๕๗]
 ยทป  ภกิขฺเว  อชฌฺตฺต  ธมเฺมส ุ วจิกิจิฉฺา  ตทป  นวีรณ  ยทป  พหทิธฺา  ธมเฺมสุ  
วจิกิจิฉฺา  ตทป  นวีรณ  วจิกิจิฉฺานวีรณนตฺ ิ อติ ิ หทิ  อทุเฺทส  อาคจฉฺต ิฯ  ตทมนิาเปต  
ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  
[๕๕๘]
 อย  โข  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  ปฺจ  นีวรณา  ทส  โหนฺติ ฯ  
[๕๕๙]
 กตโม  จ  ภกิขฺเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  สตฺต  โพชฺฌงคฺา  จตุททฺส  โหนฺต ิฯ
[๕๖๐]
 ยทป  ภิกฺขเว  อชฺฌตฺต  ธมฺเมสุ  สติ  ตทป  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ยทป  พหิทฺธา  
ธมเฺมส ุ สติ  ตทป  สติสมโฺพชฌฺงโฺค  สติสมฺโพชฌฺงโฺคต ิ อติ ิ หทิ  อทุเฺทส  อาคจฺฉต ิฯ  
ตทมินาเปต  ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  
[๕๖๑]
 ยทป  ภกิขฺเว  อชฌฺตตฺ  ธมเฺมส ุ ปฺาย  ปวจินิต ิ ปริจรต ิ ปริวมีสมาปชชฺติ  
ตทป  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค  ยทป  พหิทฺธา  ธมฺเมสุ  ปฺาย  ปวิจินติ  ปริจรติ  
ปริวีมสมาปชฺชติ  ตทป  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโคติ  อิต ิ  หิท  
อุทฺเทส  อาคจฺฉติ ฯ  ตทมินาเปต  ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  
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[๕๕๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมพยาบาทในภายในก็เปนนิวรณ  แมพยาบาทในภายนอก
ก็เปนนิวรณ   คําวา  พยาบาทนิวรณ  ดังน้ี  ยอมมาสูอุเทศ  แมโดยปริยายนี้  
พยาบาทนิวรณนั้น  ก็เปน ๒ อยาง.
[๕๕๕]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  แมถนีะกเ็ปนนิวรณ  แมมทิธะกเ็ปนนิวรณ  คาํวา  ถนีมิทธนวิรณ  
ดังนี้  ยอมมาสูอุเทศ  แมโดยปริยายนี้  ถีนมิทธนิวรณนั้น  ก็เปน ๒ อยาง.
[๕๕๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมอุทธัจจะก็เปนนิวรณ  แมกุกกุจจะก็เปนนิวรณ  คําวา  
อทุธัจจกกุกุจจนวิรณ  ดงัน้ี  ยอมมาสูอเุทศ  แมโดยปริยายนี ้ อทุธัจจกกุกุจจนวิรณนัน้  
ก็เปน ๒ อยาง.
[๕๕๗]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  แมวจิกิจิฉาในธรรมทัง้หลายภายใน 1 กเ็ปนนิวรณ  แมวจิกิจิฉา
ในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เปนนิวรณ  คําวา  วิจิกิจฉานิวรณ  ดังนี้  ยอมมาสูอุเทศ  
แมโดยปริยายนี้  วิจิกิจฉานิวรณนั้น  ก็เปน ๒ อยาง.
[๕๕๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ปริยายนี้แล  ที่นิวรณ ๕  อาศัยแลวเปน ๑๐ อยางนี้.
[๕๕๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ปริยายที่โพชฌงค ๗  อาศัยแลวเปน ๑๔ อยาง  เปนไฉน ? 
[๕๖๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมสติในธรรมทั้งหลายในภายในก็เปนสติสัมโพชฌงค  
แมสติในธรรมทั้งหลายในภายนอกก็เปนสติสัมโพชฌงค  คําวา  สติสัมโพชฌงค  ดังนี้  
ยอมมาสูอุเทศ  แมโดยปริยายนี้  สติสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.
[๕๖๑]
 แมธรรมท้ังหลายในภายใน  ที่บุคคลเลือกเฟนตรวจตราถึงความพินิจพิจารณา
ดวยปญญา  ก็เปนธัมมวิจยสัมโพชฌงค  แมธรรมท้ังหลายในภายนอกท่ีบุคคล
เลอืกเฟนตรวจตราถงึความพนิจิพจิารณาดวยปญญา  กเ็ปนธมัมวิจยสัมโพชฌงค  คาํวา  
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  ดังนี้  ยอมมาสูอุเทศ  แมโดยปริยายนี้  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  
ก็เปน ๒ อยาง.
1.  ธรรมทั้งหลายในภายใน  -ผูรวบรวม
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[๕๖๒]
 ยทป  ภิกฺขเว  กายิก  วิริย  ตทป  วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค  ยทป  เจตสิก  วิริย  ตทป  
วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค  วิริยสมฺโพชฺฌงฺโคติ  อิติ  หิท  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ ฯ  ตทมินาเปต  
ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  

[๕๖๓]
 ยทป  ภิกฺขเว  สวิตกฺกสวิจารา  ปติ  ตทป  ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  ยทป  อวิตกฺ-
กาวจิารา  ปต ิ ตทป  ปตสิมโฺพชฺฌงโฺค  ปตสิมโฺพชฌฺงโฺคต ิ อติ ิ หทิ  อทุเฺทส  อาคจฉฺต ิฯ  
ตทมินาเปต  ปริยาเยน  ทฺวย  โหต ิฯ  

[๕๖๔]
 ยทป  ภิกฺขเว  กายปฺปสฺสทฺธิ  ตทป  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ยทป  จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ  
ตทป  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโคติ  อิติ  หิท  อุทฺเทส  อาคจฺฉติ ฯ  
ตทมินาเปต  ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  

[๕๖๕]
 ยทป  ภิกฺขเว  สวิตกฺโก  สวิจาโร  สมาธิ  ตทป  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค  ยทป  
อวิตกฺโก  อวิจาโร  สมาธิ  ตทป  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค  สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโคติ  อิติ  หิท  
อุทฺเทส  อาคจฺฉติ ฯ  ตทมินาเปต  ปริยาเยน  ทฺวย  โหติ ฯ  

[๕๖๖]
 ยทป  ภิกฺขเว  อชฺฌตฺต  ธมฺเมสุ  อุเปกฺขา  ตทป  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  
ยทป  พหิทฺธา  ธมฺเมสุ  อุเปกฺขา  ตทป  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  แมความเพียรทางกายก็เปนวิริยสัมโพชฌงค  แมความเพียร
ทางจิตก็เปนวิริยสัมโพชฌงค  คําวา  วิริยสัมโพชฌงค  ดังนี้  ยอมมาสูอุเทศ  แมโดย
ปริยายนี้  วิริยสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.

[๕๖๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมปติที่มีวิตกวิจารก็เปนปติสัมโพชฌงค  แมปติที่ไมมีวิตก-
วจิารกเ็ปนปตสิมัโพชฌงค  คาํวา  ปตสิมัโพชฌงค  ดงันี ้ ยอมมาสูอเุทศ  แมโดยปรยิายนี้  
ปติสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.

[๕๖๔]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  แมความสงบกายกเ็ปนปสสทัธสิมัโพชฌงค  แมความสงบจติ
ก็เปนปสสัทธิสัมโพชฌงค  คําวา  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  ดังนี้  ยอมมาสูอุเทศ  แมโดย
ปริยายนี้  ปสสัทธิสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.

[๕๖๕]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  แมสมาธทิีม่วีติกวิจารกเ็ปนสมาธสิมัโพชฌงค  แมสมาธทิีไ่มมี
วิตกวิจารก็เปนสมาธิสัมโพชฌงค  คําวา  สมาธิสัมโพชฌงค  ดังนี้  ยอมมาสูอุเทศ  
แมโดยปริยายนี้  สมาธิสัมโพชฌงคก็เปน ๒ อยาง.

[๕๖๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภายใน  ก็เปนอุเบกขา-
สัมโพชฌงค  แมความวางเฉยในธรรมทั้งหลายในภายนอก  ก็เปนอุเบกขาสัมโพชฌงค  
คาํวา  อเุบกขาสัมโพชฌงค  ดงันี ้ ยอมมาสูอเุทศ  แมโดยปรยิายน้ี  อเุบกขาสมัโพชฌงค
ก็เปน ๒ อยาง.

[๕๖๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โดยปริยายนี้แล  ที่โพชฌงค ๗  อาศัยแลวเปน ๑๔ อยาง.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๕๖๘]
 อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  สาวตฺถึ  
ปณฺฑาย  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  โพชฺฌงคฺาน  กาโล  ภาวนาย ฯ  
ยสฺมึ  ปนาวุโส  สมเย  อุทฺธต  จิตฺต  โหติ  กตเมส  ตสฺมึ  สมเย  โพชฺฌงฺคาน  อกาโล  
ภาวนาย ฯ  กตเมส  ตสมฺ ึ สมเย  โพชฌฺงคฺาน  กาโล  ภาวนายาติ ฯ  เอว  ปฏุา  ภกิขฺเว  
อฺตติถฺยิา  ปริพพฺาชกา  น  เจว  สมปฺายสิสฺนฺต ิ อตุตฺริจฺ  วฆิาต  อาปชฺชสิสฺนฺต ิฯ  
ต  กสิสฺ  เหต ุฯ  ยถา  ต  ภกิขฺเว  อวสิยสมฺ ึฯ  นาหนตฺ  ภกิขฺเว  ปสสฺามิ  สเทวเก  โลเก  
สมารเก  สพฺรหฺมเก  สสสฺมณพฺราหฺมณิยา  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  
ทุสฺสมุฏาปย  โหติ ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส  ปริตฺต  อคฺคึ  อุชฺชาเลตุกาโม  อสฺส  
โส  ตตฺถ  อลฺลานิ  เจว  ติณานิ  ปกฺขิเปยฺย  อลฺลานิ  [3]  โคมยานิ  ปกฺขิเปยฺย  อลฺลานิ  
กฏานิ  ปกฺขิเปยฺย  อุทกวาตฺจ  ทเทยฺย  ปสุกาน ิ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  ธมเมห ิ5  ทุสฺสมุฏาปย  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  -ผูรวบรวม
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อัคคิสูตร  
 เจริญโพชฌงคตามกาล  

[๕๖๘]
 ครั้งนั้น  ภิกษุเปนอันมาก  เวลาเชา  นุงแลว  ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี  (ความตอไป

เหมือนปริยายสูตรขอ ๕๔๗-๕๕๐)  พระผูมีพระภาคตรัสวา  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูมีวาทะอยางนี้  ควรเปนผูอัน
เธอท้ังหลายพงึถามอยางนีว้า  ดกูรผูมอีายุทัง้หลาย  สมยัใดจิตหดหู  สมยัน้ัน  มใิชกาล
เพือ่เจรญิโพชฌงคเหลาไหน  เปนกาลเพือ่เจรญิโพชฌงคเหลาไหน ?   สมยัใด  จติฟุงซาน  
สมัยนั้น  มิใชกาลเพื่อเจริญโพชฌงคเหลาไหน  เปนกาลเพื่อเจริญโพชฌงคเหลาไหน ?   
พวกอัญญเดียรถียปริพาชกถูกเธอทั้งหลายถามอยางนี้แลว  จักแกไมไดเลย  และจักถึง
ความอึดอัดอยางยิ่ง  ขอเปนเพราะเหตุไร ?   เพราะเปนปญหาที่ถามในฐานะมิใชวิสัย   
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เรายังไมแลเห็นบคุคลในโลก  พรอมทัง้เทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  
ในหมูสัตว  พรอมทั้งสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  ที่จะยังจิตใหยินดีดวยการแก
ปญหาเหลานี้  เวนเสียจากตถาคต  สาวกของตถาคต  หรือผูที่ฟงจากตถาคต  หรือ
จากสาวกของตถาคตนั้น.

[๕๖๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมัยใด  จิตหดหู  สมัยน้ัน  มิใชกาลเพ่ือเจริญปสสัทธิ-
สมัโพชฌงค  มใิชกาลเพือ่เจรญิสมาธสิมัโพชฌงค  ขอน้ันเพราะเหตไุร ?   เพราะจติทีห่ดหู  
จิตท่ีหดหูนั้นยากที่จะใหตั้งข้ึนไดดวยธรรมเหลาน้ัน  เปรียบเหมือนบุรุษตองการ
จะกอไฟดวงนอยใหลุกโพลง  เขาจึงใสหญาสด  โคมัยสด  ไมสด  พนนํ้า  และโรยฝุน
ลงในไฟน้ัน  บุรุษนั้นจะสามารถกอไฟดวงนอยใหลุกโพลงข้ึนไดหรือหนอ ? 
 ภิ.  ไมไดเลย  พระเจาขา.

 พ.  ฉันนั้นก็เหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  จิตหดหู  สมัยนั้น  มิใชกาลเพื่อ
เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค  มิใชกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค  มิใชกาลเพื่อ
เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะจิตหดหู  จิตที่หดหูนั้นยาก
ที่จะใหตั้งขึ้นไดดวยธรรมเหลานั้น
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[๕๗๐]
 ยสฺมิฺจ  โข  ภิกฺขเว  สมเย  ลีน  จิตฺต  โหติ  กาโล  ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมวิจย-  
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  กาโล  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  กาโล  ปติ-  
สมโฺพชฺฌงคฺสฺส  ภาวนาย ฯ  ต  กสิสฺ  เหต ุฯ  ลนี  ภกิขฺเว  จติตฺ  ต  เอเตห ิ ธมฺเมหิ  
สุสมุฏาปย  โหติ ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส  ปริตฺต  อคฺคึ  อุชฺชาเลตุกาโม  อสฺส  
โส  ตตฺถ  สุกฺขานิ  เจว  ติณานิ  ปกฺขิเปยฺย  สุกฺขานิ  โคมยานิ  ปกฺขิเปยฺย  สุกฺขานิ  
กฏานิ  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  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  
ลีน  ภิกฺขเว  จิตฺต  ต  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  สุสมุฏาปย  โหติ ฯ  

[๕๗๑]
 ยสฺมึ  ภิกฺขเว  สมเย  อุทฺธต  จิตฺต  โหติ  อกาโล  ตสฺมึ  สมเย  ธมฺมวิจย-  
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  อกาโล  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  อกาโล  ปติ-  
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  อุทฺธต  ภิกฺขเว  จิตฺต  ต  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  
ทวุปูสมย  โหต ิฯ  เสยยฺถาป  ภกิขฺเว  ปรุโิส  มหนตฺ  อคคฺกิขฺนธฺ  นพิพฺาเปตกุาโม  อสสฺ  
โส  ตตฺถ  สุกฺขานิ  เจว  ติณานิ  ปกฺขิเปยฺย  สุกฺขานิ  โคมยานิ  ปกฺขิเปยฺย  สุกฺขานิ  
กฏานิ  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  อทุธฺต  จติตฺ  โหติ  อกาโล  ตสฺม ึ สมเย  ธมมฺวจิยสมโฺพชฌฺงคฺสสฺ  ภาวนาย  
อกาโล  วิริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  ภาวนาย  อกาโล  ปติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส  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  เสยฺยถาป  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  จิตหดหู  สมัยนั้น  เปนกาลเพื่อเจริญธัมมวิจย-
สัมโพชฌงค  เปนกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค  เปนกาลเพื่อเจริญปติสัมโพชฌงค  
ขอน้ันเพราะเหตุไร ?  เพราะจิตท่ีหดหูนั้น  ใหตั้งขึ้นไดงายดวยธรรมเหลาน้ัน  เปรียบ
เหมือนบุรุษตองการจะกอไฟดวงนอยใหลุกโพลง  เขาจึงใสหญาแหง  โคมัยแหง  
ไมแหง  เอาปากเปา  และไมโรยฝุนในไฟนั้น  บุรุษนั้นจะสามารถกอไฟดวงนอยให
ลุกโพลงขึ้นไดหรือหนอ ? 
 ภิ.  ได  พระเจาขา.

 พ.  ฉันนั้นก็เหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  จิตหดหู  สมัยนั้น  เปนกาล
เพื่อเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค  เปนกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค  เปนกาลเพื่อเจริญ
ปติสัมโพชฌงค  ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะจิตหดหู  จิตที่หดหูนั้น  ใหตั้งขึ้นไดงาย
ดวยธรรมเหลานั้น.
[๕๗๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมัยใด  จิตฟุงซาน  สมัยนั้น  มิใชกาลเพื่อเจริญธัมมวิจย-
สัมโพชฌงค  มิใชกาลเพื่อเจริญวิริยสัมโพชฌงค  มิใชกาลเพื่อเจริญปติสัมโพชฌงค  
ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะจิตฟุงซาน  จิตที่ฟุงซานนั้น  ยากที่จะใหสงบไดดวยธรรม
เหลานั้น  เปรียบเหมือนบุรุษตองการจะดับไฟกองใหญ  เขาจึงใสหญาแหง  โคมัยแหง  
ไมแหง  เอาปากเปา  และไมโรยฝุนลงไปในกองไฟใหญนั้น  บุรุษนั้นจะสามารถดับไฟ
กองใหญไดหรือหนอ ? 
 ภิ.  ไมไดเลย  พระเจาขา.

 พ.  ฉันนั้นก็เหมือนกันภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  จิตฟุงซาน  สมัยนั้นมิใชกาลเพื่อ
เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค  มใิชกาลเพ่ือเจริญวิรยิสัมโพชฌงค  มใิชกาลเพ่ือเจริญปต-ิ
สมัโพชฌงค  ขอนัน้เพราะเหตไุร ?   เพราะจิตฟุงซาน  จิตที่ฟุงซานนั้น  ยากที่จะใหสงบ
ไดดวยธรรมเหลานั้น.
[๕๗๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมัยใด  จิตฟุงซาน  สมัยนั้น  เปนกาลเพื่อเจริญปสสัทธิ-
สมัโพชฌงค  เปนกาลเพ่ือเจริญสมาธสิมัโพชฌงค  เปนกาลเพ่ือเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  
ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร ?   เพราะจติฟุงซาน  จติท่ีฟุงซานนัน้  ใหสงบไดงายดวยธรรม
เหลานั้น  เปรียบเหมือนบุรุษตองการจะดับไฟกองใหญ  เขาจึงใสหญาสด  โคมัยสด  
ไมสด  พนนํ้า  และโรยฝุนลงในกองไฟใหญนั้น  บุรุษนั้นจะสามารถดับกองไฟกองใหญ
นั้นไดหรือหนอ ? 
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อลฺลานิ  กฏานิ  ปกฺขิปยฺย  อุทกวาตฺจ  ทเทยฺย  ปสุกานิ  จ  โอกิเรยฺย  ภพฺโพ  นุ  
โข  โส  ปุริโส  มหนฺต  อคฺคิกฺขนฺธ  นิพฺพาเปตุนฺติ ฯ  เอว  ภนฺเต ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  
ยสมฺ ึ สมเย  อทุธฺต  จติตฺ  โหต ิ กาโล  ตสฺม ึ สมเย  ปสฺสทธฺสิมฺโพชฌฺงคฺสสฺ  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  ปณฺฑาย  
ปาวิสึสุ ฯ  อถ  โข  เตส  ภิกฺขูน  เอตทโหสิ  อติปฺปโค  โข  ตาว  หลิทฺทวสน  ปณฺฑาย  
จรติุ  ยนฺนนู  มย  เยน  อฺตติถฺยิาน  ปริพพฺาชกาน  อาราโม  เตนปุสงกฺเมยฺยามาติ 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  สพฺพธ ิ สพฺพตตฺตาย  สพฺพาวนตฺ  โลก  เมตฺตาสหคเตน  เจตสา  วปิเุลน  มหคฺคเตน  
อปฺปมาเณน  อเวเรน  อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  วิหรถ ฯ  

1.  ม  อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
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 ภิ.  ได  พระเจาขา.

 พ.  ฉันนั้นก็เหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  สมัยใด  จิตฟุงซาน  สมัยนั้นเปนกาล
เพื่อเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค  เปนกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค  เปนกาลเพื่อเจริญ
อเุบกขาสัมโพชฌงค  ขอนัน้เพราะเหตุไร ?   เพราะจิตฟุงซาน  จติทีฟุ่งซานนัน้  ใหสงบ
ไดงายดวยธรรมเหลานัน้   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เรากลาวสตแิล  วามีประโยชนในทีท่ัง้ปวง.

จบ  สูตรที่ ๓  

เมตตสูตร
 พรหมวิหาร ๔

[๕๗๓]
 สูสมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวโกลิยะ  ชื่อ  หลิททวสันนะ  ในโกลิยชนบท   ครั้งนั้น  

ภิกษุหลายรูปดวยกัน  เวลาเชา  นุงแลว  ถือบาตรและจีวร  เขาไปบิณฑบาตยังหลิททวสันนนิคม  ครั้งนั้น  ภิกษุเหลานั้น

มีความดําริวา  เวลานี้เราจะเที่ยวไปบิณฑบาตยังหลิททวสันนนิคมกอน  ก็ยังเชานัก  ถากระไร  เราพึงเขาไปยังอารามของ

พวกอัญญเดียรถียปรพิาชกเถิด.

[๕๗๔]
 ครั้งนั้น  ภิกษุเหลานั้น  เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก  ไดปราศรัยกับอัญญเดียรถียปริพาชก

เหลานั้น   คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง   พวกอัญญเดียรถียปริพาชก

ไดพูดกะภิกษุเหลานั้นวา  

[๕๗๕]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  พระสมณโคดมแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา  

 มาเถิด  ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ  
ทอนกําลังปญญา  แลวจงมีใจประกอบดวยเมตตา  แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยูเถิด  
ทศิที ่๒  ทศิที ่๓  ทศิท่ี ๔  กเ็หมือนกนั  โดยนัยนี ้ ทัง้เบือ้งบน  เบ้ืองลาง  เบ้ืองขวาง  
จงมีใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย  เปนมหรคต  หาประมาณมิได  ไมมีเวร  
ไมมีความเบียดเบียน  แผไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมีสัตวทุกหมูเหลาอยูเถิด.
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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  จตตุถฺ ฯ  อติ ิ อทุธฺมโธ  ตริยิ  สพพฺธ ิ สพพฺตตฺตาย  สพพฺาวนฺต  โลก  อเุปกขฺา-
สหคเตน  เจตสา  วิปุเลน  มหคฺคเตน  อปฺปมาเณน  อเวเรน  อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  
วิหรถาติ ฯ  

[๕๗๙]
 มยมฺป  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  อพยฺาปชฺเฌน  ผริตฺวา  
วิหรถาติ ฯ  

[๕๘๑]
 อธิ  โน  อาวุโส  โก  วเิสโส  โก  อธิปปฺายโส  กนินฺานากรณ  สมณสฺส  วา  โคตมสฺส  
อมฺหาก  วา  ยทิท  ธมฺมเทสนาย  วา  ธมฺมเทสน  อนุสาสนิยา  วา  อนุสาสนนฺติ ฯ 
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[๕๗๖]
 จงมีใจประกอบดวยกรุณา  แผไปตลอดทิศท่ี ๑ อยูเถิด  ทิศท่ี ๒  ทิศท่ี ๓  
ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน  โดยนัยนี้  ทั้งเบื้องบน  เบื้องลาง  เบื้องขวาง  จงมีใจประกอบ
ดวยกรุณาอันไพบูลย  เปนมหรคต  หาประมาณมิได  ไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียน  
แผไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมีสัตวทกุหมูเหลาอยูเถิด.

[๕๗๗]
 จงมีใจประกอบดวยมุทิตา  แผไปตลอดทิศท่ี ๑ อยูเถิด  ทิศท่ี ๒  ทิศท่ี ๓  
ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน  โดยนัยนี้  ทั้งเบื้องบน  เบื้องลาง  เบื้องขวาง  จงมีใจประกอบ
ดวยมุทิตาอันไพบูลย  เปนมหรคต  หาประมาณมิได  ไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียน  
แผไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมสีัตวทุกหมูเหลาอยูเถิด.

[๕๗๘]
 จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา  แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยูเถิด  ทิศที่ ๒  ทิศที่ ๓  
ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน  โดยนัยนี้  ทั้งเบื้องบน  เบื้องลาง  เบื้องขวาง  จงมีใจประกอบ
ดวยอุเบกขาอันไพบูลย  เปนมหรคต  หาประมาณมิได  ไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียน  
แผไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมีสัตวทุกหมูเหลาอยูเถิด.

[๕๗๙]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  แมพวกเราก็แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา  มาเถิด  ผูมีอายุทั้งหลาย  ทานทั้งหลาย

จงละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ  ทอนกําลังปญญา  แลวจงมีใจประกอบดวยเมตตา  แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยูเถิด  

ทิศท่ี ๒  ทิศที่ ๓  ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน  ฯลฯ.

[๕๘๐]
 จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา  แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยูเถิด  ทิศที่ ๒  ทิศที่ ๓  ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน  โดยนัยนี้  

ทั้งเบ้ืองบน  เบ้ืองลาง  เบ้ืองขวาง  จงมีใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย  เปนมหรคต  หาประมาณมิได  ไมมีเวร  

ไมมีความเบียดเบียน  แผไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมีสัตวทุกหมูเหลาอยูเถิด.

[๕๘๑]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  ในการแสดงธรรมของพวกเรานี้  อะไรเปนความแปลกกัน  อะไรเปนประโยชนอันยิ่ง  อะไร

เปนความตางกัน  ของพระสมณโคดมหรือของพวกเรา  คือวา  ธรรมเทศนาของพวกเรากับธรรมเทศนาของพระสมณโคดม  

หรืออนุศาสนีของพวกเรากับอนุศาสนีของพระสมณโคดม.
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[๕๘๒]
 อถ  โข  เต  ภิกฺขู  เตส  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  ภาสิต  เนว  อภินนฺทึสุ  
นปฺปฏิกโฺกสสึ ุ อนภนินทฺติวฺา  อปปฺฏกิโฺกสติวฺา  อฏุายาสนา  ปกกฺมสึ ุ ภควโต  สนฺตเิก  
เอตสฺส  ภาสิตสฺส  อตฺถ  อาชานิสฺสามาต ิฯ  

[๕๘๓]
 อถ  โข  เต  ภิกฺขู  หลิทฺทวสเน  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาต-  
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  
ปณฺฑาย  ปวิสิมฺห ฯ  เตส  โน  ภนฺเต  อมฺหาก  เอตทโหสิ  อติปฺปโค  โข  ตาว  
หลิทฺทวสน  ปณฺฑาย  จริตุ  ยนฺนูน  มย  เยน  อฺติตฺถิยาน  ปริพฺพาชกาน  
อาราโม  เตนุปสงฺกเมยฺยามาติ ฯ  

[๕๘๕]
 อถ  โข  มย  ภนเฺต  เยน  อฺตติถฺยิาน  ปรพิพฺาชกาน  อาราโม  เตนุปสงกฺมมิหฺ  
อุปสงฺกมิตฺวา  เตหิ  อฺติตฺถิเยหิ  ปริพฺพาชเกหิ  สทฺธึ  สมฺโมทิมฺห  สมฺโมทนีย  กถ  
สาราณีย  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิมฺห ฯ  เอกมนฺต  นิสนิฺเน  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  ภกิษเุหลานัน้ไมชืน่ชม  ไมคดัคานคาํพดูของอัญญเดียรถยีปรพิาชกเหลานัน้  คร้ันแลวลกุจากอาสนะหลกีไป  

ดวยตั้งใจวา  เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความแหงคําพูดนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาค.

[๕๘๓]
 คร้ังน้ัน  ภิกษุเหลาน้ัน  ครั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในหลิททวสันนนิคม  กลับจากบิณฑบาตแลว  เขาไปเฝา

พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมแลว  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  

[๕๘๔]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  เมื่อเชานี้  ขาพระองคทั้งหลายนุงแลว  ถือบาตรและจีวร  เขาไป

บณิฑบาตยังหลทิทวสนันนคิม  ขาพระองคทัง้หลายไดมคีวามดําริวา  เวลาน้ี  เราจะเท่ียวไปบิณฑบาตยังหลทิทวสนันนคิมกอน  

ก็ยังเชานัก  ถากระไรเราพึงเขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกเถิด.  

[๕๘๕]
 ลําดับนั้น  ขาพระองคทั้งหลาย  เขาไปยังอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชก  ไดปราศรัยกับพวกอัญญเดียรถีย

ปริพาชกเหลานั้น  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  พวกอัญญเดียรถียปริพาชก

ไดพูดกะขาพระองคทั้งหลายวา.  

[๕๘๖]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  พระสมณโคดมแสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา  

 มาเถิด  ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ  
ทอนกําลังปญญา  แลวจงมีใจประกอบดวยเมตตา  แผไปตลอดทิศที่ ๑ อยูเถิด  
ทศิที ่๒  ทศิที ่๓  ทศิท่ี ๔  กเ็หมือนกนั  โดยนัยนี ้ ทัง้เบือ้งบน  เบ้ืองลาง  เบ้ืองขวาง  
จงมีใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย  เปนมหรคต  หาประมาณมิได  ไมมีเวร  
ไมมีความเบียดเบียน  แผไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมีสัตวทุกหมูเหลาอยูเถิด.

[๕๘๗]
 จงมีใจประกอบดวยกรุณา...  
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[๕๘๘]
 มุทิตาสหคเตน  เจตสา ฯ  

[๕๘๙]
 อเุปกขฺาสหคเตน  เจตสา  เอก  ทสิ  ผรติวฺา  วหิรถ  ตถา  ทตุยิ ฯ  ตถา  ตตยิ ฯ  
ตถา  จตตุถฺ ฯ  อติ ิ อทุธฺมโธ  ตริยิ  สพพฺธ ิ สพพฺตตฺตาย  สพพฺาวนฺต  โลก  อเุปกขฺา-
สหคเตน  เจตสา  วิปุเลน  มหคฺคเตน  อปฺปมาเณน  อเวเรน  อพฺยาปชฺเฌน  ผริตฺวา  
วิหรถาติ ฯ  

[๕๙๐]
 มยมฺป  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  ผรติวฺา  วหิรถ  ตถา  ทตุยิา ฯ  ตถา  ตตยิ ฯ  
ตถา  จตุตฺถ ฯ  อิติ  อุทฺธมโธ  ติริย  สพฺพธิ  สพฺพตฺตตาย  สพฺพาวนฺต  โลก  อุเปกฺขา-
สหคเตน  เจตสา  วิปุเลน  มหคฺคเตน  อปฺปมาเณน  อเวเรน  อพฺยาปชเฺฌน  ผริตฺวา  
วิหรถาติ ฯ  

[๕๙๔]
 อธิ  โน  อาวุโส  โก  วเิสโส  โก  อธิปปฺายโส  กนินฺานากรณ  สมณสสฺ  วา  โคตมสฺส  
อมหฺาก  วา  ยททิ  ธมมฺเทสนาย  วา  ธมมฺเทสน  อนสุาสนยิา  วา  อนสุาสนนตฺ ิฯ

[๕๙๕]
 อถ  โข  มย  ภนเฺต  เตส  อฺตติถฺยิาน  ปรพิพฺาชกาน  ภาสติ  เนว  อภินนทฺมิหฺ  
นปฺปฏิกฺโกสิมฺห  อนภินนฺทิตฺวา  อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา  อุฏายาสนา  ปกฺกมิมฺห  ภควโต  
สนฺติเก  เอตสฺส  ภาสิตสฺส  อตฺถ  อาชานิสฺสามาติ ฯ  
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[๕๘๘]
 จงมีใจประกอบดวยมุทิตา...  

[๕๘๙]
 จงมีใจประกอบดวยอเุบกขา  แผไปตลอดทศิที ่๑ อยูเถดิ  ทศิที ่๒  ทศิที ่๓  
ทศิที ่๔  กเ็หมือนกัน  โดยนยันี ้ ทัง้เบ้ืองบน  เบ้ืองลาง  เบ้ืองขวาง  จงมใีจประกอบดวย
อุเบกขาอันไพบูลย  เปนมหรคต  หาประมาณมิได  ไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียน  
แผไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมีสัตวทุกหมูเหลาอยูเถิด.

[๕๙๐]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  แมพวกเราก็แสดงธรรมแกสาวกทั้งหลายอยางนี้วา  มาเถิด  ผูมีอายุทั้งหลาย  ทานทั้งหลาย

จงละนิวรณ ๕ อันเปนอุปกิเลสของใจ  ทอนกําลังปญญา  แลวจงมีใจประกอบดวยเมตตา  แผไปตลอดทิศที่ ๑  อยูเถิด  

ทิศที่ ๒  ทิศที่ ๓  ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน  ฯลฯ.

[๕๙๑]
 จงมีใจประกอบดวยกรุณา...

[๕๙๒]
 จงมีใจประกอบดวยมุทิตา...  

[๕๙๓]
 จงมีใจประกอบดวยอุเบกขา  แผไปตลอดทิศที่ ๑  อยูเถิด  ทิศที่ ๒  ทิศที่ ๓  ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน  โดยนัยนี้  

ทั้งเบ้ืองบน  เบ้ืองลาง  เบ้ืองขวาง  จงมีใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย  เปนมหรคต  หาประมาณมิได  ไมมีเวร  

ไมมีความเบียดเบียน  แผไปทั่วโลก  ในที่ทุกสถาน  อันมีสัตวทุกหมูเหลาอยูเถิด.

[๕๙๔]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  ในการแสดงธรรมของพวกเรานี้  อะไรเปนความแปลกกัน  อะไรเปนประโยชนอันยิ่ง  อะไร

เปนความตางกนั  ของพระสมณโคดมของหรือพวกเรา1   คอืวา  ธรรมเทศนาของพวกเรากับธรรมเทศนาของพระสมณโคดม  

หรืออนุศาสนีของพวกเรากับอนุศาสนีของพระสมณโคดม.

[๕๙๕]
 คร้ังน้ัน  ขาพระองคทัง้หลายไมชืน่ชม  ไมคดัคานคาํพูดของอัญญเดยีรถยีปริพาชกเหลาน้ัน  ครัน้แลวลุกจากอาสนะ

หลีกไป  ดวยตั้งใจวา  เราทั้งหลายจักทราบเนื้อความแหงคําพูดนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาค.

1.  ของพระสมณโคดมหรือของพวกเรา  -ผูรวบรวม
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[๕๙๖]
 เอววาทโิน  ภกิขฺเว  อฺตติถฺยิา  ปริพพฺาชกา  เอวมสฺส ุ วจนียา  กถ  ภาวิตา  
ปนาวุโส  เมตฺตา  เจโตวิมุตฺติ  กึคติกา  โหติ  กิมฺปรมา  กิมฺผลา  กิมฺปริโยสานา ฯ  กถ  
ภาวติา  ปนาวุโส  กรุณา  เจโตวิมตุตฺ ิ กึคตกิา  โหติ  กมิปฺรมา  กมิผฺลา  กมิปฺริโยสานา 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  ปุฏา  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  ภาวิตา  จ  ภกิขฺเว  เมตฺตา  เจโตวิมตุตฺ ิ กคึตกิา  โหติ  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  อปฺปฏิกลู-
สฺ ี ตตถฺ  วหิรต ิ สเจ  อากงขฺต ิ อปปฺฏกิเูล  จ  ปฏกิเูล  จ  ปฏกิลูสฺ ี วหิเรยยฺนฺติ  
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  -ผูรวบรวม
2.  ม. จ ฯ
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 เมตตเจโตวิมุติ 1  มีอะไรเปนคติ  

[๕๙๖]
 พระผูมพีระภาคตรัสวา  ดกูรภิกษุทัง้หลาย  พวกอญัญเดียรถียปริพาชกผูมวีาทะอยางน้ี  
ควรเปนผูอันเธอทั้งหลายพึงถามอยางนี้วา   ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  ก็เมตตาเจโตวิมุติ  
อันบุคคลเจริญแลวอยางไร  มีอะไรเปนคติ  มีอะไรเปนอยางย่ิง  มีอะไรเปนผล  
มีอะไรเปนที่สุด  กรุณาเจโตวิมุติ...  มุทิตาเจโตวิมุติ...  อุเบกขาเจโตวิมุติ  อันบุคคล
เจริญแลวอยางไร  มีอะไรเปนคติ  มีอะไรเปนอยางยิ่ง  มีอะไรเปนผล  มีอะไรเปนที่สุด  
พวกอัญญเดียรถียปริพาชก  ถกูเธอท้ังหลายถามอยางน้ีแลว  จกัแกไมไดเลย  และจกัถึง
ความอึดอดัอยางย่ิง  ขอนัน้เปนพราะเหตุไร ?   เพราะเปนปญหาทีถ่ามในฐานะมิใชวสิยั  
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เรายงัไมแลเห็นบคุคลในโลก  พรอมทัง้เทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  
ในหมูสัตว  พรอมทั้งสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  ที่จะยังจิตใหยินดีดวยการแก
ปญหาเหลานี้  เวนเสียจากตถาคต  สาวกของตถาคต  หรือผูที่ฟงจากตถาคต  หรือ
จากสาวกของตถาคต.

[๕๙๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กเ็มตตาเจโตวิมตุ ิ อนับคุคลเจรญิแลวอยางไร  มอีะไรเปนคติ  
มีอะไรเปนอยางยิ่ง  มีอะไรเปนผล  มีอะไรเปนท่ีสุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันสหรคตดวยเมตตา  ฯลฯ  ยอมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค  อันสหรคตดวยเมตตา  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
นอมไปในการสละ   ถาเธอหวังอยูวา  เราพึงมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งที่ไมปฏิกูลอยู  
เธอก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งที่ไมปฏิกูลนั้นอยู   ถาหวังอยูวา  เราพึงมีความ
สาํคญัวาไมปฏกิลูในสิง่ปฏิกลูอยู  เธอก็ยอมมีความสาํคญัวาไมปฏกิลูในสิง่ปฏิกลูนัน้อยู  
ถาหวังอยูวา  เราพึงมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งที่ไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู  เธอก็ยอม
มคีวามสาํคญัวาปฏกิลูในสิง่ไมปฏกิลูและสิง่ปฏกิลูน้ันอยู   ถาหวงัอยูวา  เราพึงมคีวาม
สาํคญัวาไมปฏกิลูในสิง่ปฏกิลูและสิง่ไมปฏกิลูอยู  เธอก็ยอมมีความสาํคญัวาไมปฏกิลูใน
สิ่งปฏิกูลและในสิ่งไมปฏิกูลน้ันอยู   ถาหวังอยูวา  เราพึงแยกส่ิงไมปฏิกูลและปฏิกูล
ทั้งสองนั้นออกเสีย  แลววางเฉย  มีสติสัมปชัญญะอยู  ก็ยอมวางเฉย  มีสติสัมปชัญญะ
ในสิง่ท้ังสองนัน้อยู  หรืออีกอยางหน่ึง  เธอยอมเขาถึงสุภวิโมกขอยู   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
เรากลาวเมตตาเจโตวิมุติวา  มีสุภวิโมกขเปนอยางยิ่ง  เพราะภิกษุนั้นยังไมแทงตลอด
วิมุติอันยวดยิ่งในธรรมวินัย  ปญญาของเธอจึงยังเปนโลกีย. 2

1.  เมตตาเจโตวิมุติ  -ผูรวบรวม
2.  หมายเหตุ : ผูศึกษาพึงเทียบเคียงในบาลีดวย  -ผูรวบรวม



350 

[๕๙๘]
 กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  กรุณา  เจโตวิมุตฺติ  กึคติกา  โหติ  กิมฺปรมา  กิมฺผลา  
กมิปฺรโิยสานา ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ กรณุาสหคต  สติสมฺโพชฌฺงคฺ  ภาเวติ  ฯเปฯ  กรุณา-
สหคต  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสสฺิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺค-
ปริณามึ ฯ  โส  สเจ  อากงฺขติ  อปฺปฏิกูเล  ปฏิกูลสฺี  วิหเรยฺยนฺติ  ปฏิกูลสฺี  
ตตฺถ  วหิรต ิ  ฯเปฯ  สเจ  อากงขฺต ิ  อปปฺฏกิลูจฺ  ปฏกิลูจฺ  ตทภุย  อภนิวิชเฺชตวฺา  
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  ภิกฺขโุน  อุตฺตริวิมุตฺตึ  อปฺปฏิวิชฺฌโต ฯ

[๖๐๐]
 กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อุเปกฺขาเจโตวิมุตฺติ  กึคติกา  โหติ  กิมฺปรมา  กิมฺผลา  
กิมฺปริโยสานา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อุเปกฺขาสหคต  สติสมฺโพชฺฌงฺคํ  ภาเวติ  ฯเปฯ  
อุเปกฺขาสหคต  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  
โวสฺสคคฺปริณาม ึฯ  โส  สเจ  อากงขฺต ิ อปปฺฏกิเูล  ปฏกิลูสฺ ี วหิเรยยฺนตฺ ิ ปฏกิลูสฺี  
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[๕๙๘]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กก็รุณาเจโตวมิตุ ิ อนับคุคลเจรญิแลวอยางไร  มอีะไรเปนคติ  
มอีะไรเปนอยางยิง่  มอีะไรเปนผล  มอีะไรเปนทีส่ดุ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี้  
ยอมเจรญิสติสมัโพชฌงค  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันสหรคตดวยกรุณา  
อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ถาเธอหวังอยูวา  เราพึงมี
ความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูลอยู  เธอก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูล
นั้นอยู  ฯลฯ  ถาหวังอยูวา  เราพึงแยกส่ิงไมปฏิกูลและปฏิกูลทั้งสองน้ันออกเสียแลว  
วางเฉย  มีสติสัมปชัญญะอยู  ก็ยอมวางเฉย  มีสติสัมปชัญญะอยูในสิ่งทั้งสองนั้น  หรือ
อีกอยางหน่ึง  เพราะลวงรูปสัญญาเสียโดยประการทั้งปวง  เพราะปฏิฆสัญญาดับไป  
เพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนานัตตสัญญา  เธอคํานึงอยูวา  อากาศไมมีที่สุด  ยอมบรรลุ
อากาสานัญจายตนะอยู   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เรากลาวกรุณาเจโตวมิตุวิามีอากาสานญัจายตนะ
เปนอยางยิง่  เพราะภกิษผุูยงัไมแทงตลอดวมิตุอินัยวดยิง่ในธรรมวนิยัน้ี  ปญญาของเธอ
จึงยังเปนโลกีย.

[๕๙๙]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กม็ทุติาเจโตวมิตุ ิ อนับคุคลเจริญแลวอยางไร  มอีะไรเปนคติ  
มอีะไรเปนอยางยิง่  มอีะไรเปนผล  มอีะไรเปนทีส่ดุ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี้  
ยอมเจริญสตสิมัโพชฌงค  ฯลฯ  ยอมเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค  อนัสหรคตดวยมทุติา  
อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ถาเธอหวังอยูวา  เราพึงมี
ความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูลอยู  เธอก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูล
นั้นอยู  ฯลฯ   ถาหวังอยูวา  เราพึงแยกสิ่งไมปฏิกูลและปฏิกูลทั้งสองนั้นออกเสียแลว  
วางเฉย  มีสติสัมปชัญญะอยู  ก็ยอมวางเฉย  มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู  หรือ
อีกอยางหนึ่ง  เพราะลวงอากาสานัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวง  เธอคํานึงอยูวา  
วิญญาณไมมีที่สุด  ยอมบรรลุวิญญาณัญจายตนะอยู   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรากลาว
มทุติาเจโตวิมตุวิา  มวีญิญาณญัจายตนะเปนอยางย่ิง  เพราะภกิษุนัน้ยังไมแทงตลอดวมิตุิ
อันยวดยิ่งในธรรมวินัยนี้  ปญญาของเธอจึงยังเปนโลกีย.

[๖๐๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็เุบกขาเจโตวมิตุ ิ อนับคุคลเจรญิแลวอยางไร  มอีะไรเปนคติ  
มอีะไรเปนอยางยิง่  มอีะไรเปนผล  มอีะไรเปนทีส่ดุ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี้  
ยอมเจริญสตสิมัโพชฌงค  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสมัโพชฌงค  อนัสหรคตดวยอเุบกขา  
อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ถาเธอหวังอยูวา  เราพึงมี
ความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูลอยู  เธอก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในส่ิงไมปฏิกูล
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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  อปฺปฏิกูลสฺ ี 
วิหเรยฺยนฺติ  อปฺปฏิกูลสฺ  ตตฺถ  วิหรติ  สเจ  อากงฺขติ  อปฺปฏิกูลฺจ  ปฏิกูลฺจ  
ตทภุย  อภนิวิชเฺชตฺวา  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  
อปุสงฺกมิตวฺา  ภควตา  สทฺธ ึ สมฺโมทิ  สมฺโมทนีย  กถ  สาราณยี  วตีสิาเรตวฺา  เอกมนฺต  
นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  สคารโว  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ  
[๖๐๒]
 โก  นุ  โข  โภ  โคตม  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยเนกทา  ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาป  
มนฺตา  นปฺปฏิภนฺติ  ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ  โก  ปน  โภ  โคตม  เหตุ  โก  ปจฺจโย  
เยเนกทา  ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาป  มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตาติ ฯ  
[๖๐๓]
 ยสมฺ ึ โข  พรฺาหมฺณ  สมเย  กามราคปริยฏุเิตน  เจตสา  วหิรต ิ กามราคปเรเตน  
อุปฺปนฺนสฺส  จ  กามราคสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ 2  อตฺตตฺถมฺป  
ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  
นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  อุภยตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  
ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาป  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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นั้นอยู   ถาหวังอยูวา  เราพึงมีความสําคัญวาไมปฏิกูลในส่ิงปฏิกูลอยู  ก็ยอมมี
ความสําคัญวาไมปฏิกูลในส่ิงปฏิกูลนั้นอยู   ถาหวังอยูวา  เราพึงมีความสําคัญวาปฏิกูล
ในสิ่งไมปฏิกูลและส่ิงปฏิกูลอยู  ก็ยอมมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งท่ีไมปฏิกูลและ
สิง่ปฏิกลูนัน้อยู   ถาหวงัอยูวา  เราพงึมคีวามสาํคญัวาไมปฏกิลูในสิง่ปฏกิลูและไมปฏกิลูอยู  
กย็อมมคีวามสําคัญวาไมปฏิกลูในส่ิงปฏกิลูและในส่ิงไมปฏิกลูน้ันอยู   ถาหวงัอยูวา  เราพงึแยก
สิง่ไมปฏกิลูและปฏกิลูทัง้สองน้ันออกเสียแลว  วางเฉย  มสีตสิมัปชัญญะอยู  กย็อมวางเฉย  
มสีติสมัปชญัญะในส่ิงท้ังสองน้ันอยู  หรอือีกอยางหนึง่  เพราะลวงวญิญาณญัจายตนะเสีย
โดยประการทัง้ปวง  เธอคาํนงึอยูวา  อะไรนดิหน่ึงไมม ี ยอมบรรลุอากิญจญัญายตนะอยู   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวอุเบกขาเจโตวิมุติวา  มีอากิญจัญญายตนะเปนอยางยิ่ง  
เพราะภกิษุนัน้ยังไมแทงตลอดวมิตุอินัยวดยิง่ในธรรมวนิยันี ้ ปญญาของเธอจงึเปนโลกีย. 

จบ  สูตรที่ ๔  

สคารวสูตร  
 นิวรณเปนปจจัยใหมนตไมแจมแจง  

[๖๐๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้น  พราหมณชื่อวาสคารวะ  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ไดปราศรัยกับ
พระผูมพีระภาค  คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลกึถึงกันแลว  จงึน่ัง ณ ทีค่วรสวนขางหน่ึง  คร้ันแลวไดทลูถามพระผูมพีระภาควา

[๖๐๒]
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ  อะไรหนอเปนเหตุ  เปนปจจัย  ใหมนตแมที่บุคคลกระทําการสาธยายไวนาน  ไมแจมแจง
ในบางคราว  ไมตองกลาวถึงมนตที่มิไดกระทําการสาธยาย  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย  ใหมนต
แมที่มิไดกระทําการสาธยายเปนเวลานาน  ก็ยังแจมแจงในบางคราว  ไมตองกลาวถึงมนตที่กระทําการสาธยาย.

[๖๐๓]
 พระผูมพีระภาคตรสัตอบวา  ดกูรพราหมณ  สมยัใดแล  บคุคลมใีจฟุงซานดวยกามราคะ  
อนักามราคะเหนี่ยวรั้งไป  และไมรู  ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก  ซึ่งกามราคะ
ที่บังเกิดข้ึนแลว  ตามความเปนจริง  สมัยน้ัน  เขาไมรู  ไมเห็นแมซึ่งประโยชนตน
ตามความเปนจริง  แมซึง่ประโยชนบคุคลอืน่ตามความเปนจริง  แมซึง่ประโยชนทัง้สองอยาง
ตามความเปนจรงิ  มนตแมทีก่ระทําการสาธยายไวนาน  กไ็มแจมแจงได  ไมตองกลาวถงึมนต
ที่มิไดกระทําการสาธยาย.
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[๖๐๔]
 เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  สสฏโ  ลาขาย  วา  หลิทฺทิยา  วา  นีลิยา  
วา  มฺชิฏาย  วา  ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  
นปปฺชาเนยยฺ  น  ปสฺเสยฺย ฯ  เอวเมว  โข  พรฺาหมฺณ  ยสฺม ึ สมเย  กามราคปริยฏุเิตน  
เจตสา  วหิรต ิ กามราคปเรเตน  อปุปฺนนฺสสฺ  จ  กามราคสสฺ  นสิสฺรณ  ยถาภตู  นปปฺชานาติ  
น  ปสฺสต ิ อตตฺตถฺมปฺ  ตสมฺ ึ สมเย  ยถาภตู  นปปฺชานาติ  น  ปสสฺต ิ ปรตถฺมปฺ  ฯเปฯ  
อภุยตถฺมปฺ  ตสฺม ึ สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาต ิ น  ปสฺสต ิ ทฆีรตตฺ  สชฺฌายกตาป  มนฺตา  
นปฺปฏิภนฺติ  ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ  

[๖๐๕]
 ปนุ  จปร  พรฺาหมฺณ  ยสฺม ึ สมเย  พยฺาปาทปรยิฏุเิตน  เจตสา  วหิรติ  พยฺาปาท-
ปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  พฺยาปาทสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  
อตตฺตถฺมปฺ  ตสฺม ึ สมเย  ยถาภตู  นปฺปชานาต ิ น  ปสสฺต ิ ปรตฺถมปฺ  ฯเปฯ  อภุยตถฺมปฺ  
ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาป  มนฺตา  
นปฺปฏิภนฺติ  ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ  
[๖๐๖]
 เสยยฺถาป  พรฺาหมฺณ  อทุปตโฺต  อคคฺนิา  สนตฺตโฺต  อกุกฺฏุโิต 1 อสุมฺาทกชาโต 2  
ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  นปฺปชาเนยฺย  น  
ปสฺเสยฺย ฯ  เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  พฺยาปาทปริยุฏิเตน  เจตสา  
วิหรติ  พฺยาปาทปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  พฺยาปาทสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  
น  ปสฺสติ  อตฺตตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺป  
ตสฺมึ  สมเย  ฯเปฯ  อุภยตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  
ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาป  มนฺตา  นปฺปฏิภนฺติ  ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ
[๖๐๗]
 ปนุ  จปร  พรฺาหมฺณ  ยสมฺ ึ สมเย  ถนีมทิธฺปรยิฏุเิตน  เจตสา  วหิรต ิ ถนีมทิธฺ-
ปเรเตน  อปุปฺนนฺสสฺ  จ  ถนีมทิธฺสสฺ  นสิสฺรณ  ยถาภตู  นปปฺชานาต ิ น  ปสสฺต ิ อตฺตตถฺมปฺ  
ตสฺม ึ สมเย  ยถาภูต  นปปฺชานาต ิ น  ปสสฺต ิ ปรตถฺมปฺ  ฯเปฯ  อภุยตถฺมปฺ  ตสมฺึ  
สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาต ิ น  ปสฺสต ิ ทฆีรตตฺ  สชฺฌายกตาป  มนฺตา  นปฺปฏภินตฺิ  
ปเคว  อสชฌฺายกตา ฯ  
1.  ม. ปกฺกุถิโต ฯ  ยุ. อุกฺกฏิโต ฯ
2.  ม. ยุ. อุสฺมุทกชาโต ฯ
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[๖๐๔]
 ดูกรพราหมณ  เปรียบเหมือนภาชนะใสนํ้า  ซึ่งระคนดวยสีครั่ง  สีเหลือง  สีเขียว  
สีแดงออน  บุรุษผูมีจักษุ  เมื่อมองดูเงาหนาของตนในนํ้าน้ัน  ไมพึงรู  ไมพึงเห็น
ตามความเปนจริงได  ฉันใด  ฉันน้ันเหมือนกัน  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุงซานดวย
กามราคะ  อันกามราคะเหน่ียวร้ังไป  และไมรู   ไมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก  
ซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง  ในสมัยนั้น  เขายอมไมรู  ไมเห็น
แมซึ่งประโยชนตนตามความเปนจริง  แมซึ่งประโยชนบุคคลอ่ืนตามความเปนจริง  
แมซึ่งประโยชนทั้งสองนัั้นตามความเปนจริง  มนตแมที่กระทําการสาธยายไวนาน  
ก็ไมแจมแจงได  ไมตองกลาวถึงมนตที่มิไดกระทําการสาธยาย.
[๖๐๕]
 ดูกรพราหมณ  อีกประการหนึ่ง  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุงซานดวยพยาบาท  
อนัพยาบาทเหนีย่วร้ังไป  และยอมไมรู  ไมเหน็อบุายเปนเครือ่งสลดัออก  ซึง่พยาบาท
ที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง... .  

[๖๐๖]
 ดูกรพราหมณ  เปรียบเหมือนภาชนะใสนํ้า  ซึ่งรอนเพราะไฟเดือดพลาน  
มีไอพลุงข้ึน  บุรุษผูมีจักษุ  เมื่อมองดูเงาหนาของตนในน้ําน้ัน  ไมพึงรู  ไมพึงเห็น
ตามความเปนจรงิได  ฉนัใด  ฉนัน้ันเหมอืนกนั  สมยัใด  บคุคลมใีจฟุงซานดวยพยาบาท  
อันพยาบาทเหน่ียวร้ังไป  และไมรู  ไมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก  ซึ่งพยาบาท
ที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง... . 

[๖๐๗]
 ดูกรพราหมณ  อีกประการหนึ่ง  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุงซานดวยถีนมิทธะ  
อันถีนมิทธะเหน่ียวร้ังไป  ยอมไมรู  ไมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก  ซึ่งถีนมิทธะ
ที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง... .  
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[๖๐๘]
 เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  เสวาลปณกปริโยนทฺโธ  ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  
สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  นปฺปชาเนยฺย  น  ปสฺเสยฺย ฯ  เอวเมว  โข  
พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  ถีนมิทฺธปริยุฏิเตน  เจตสา  วิหรติ  ถีนมิทฺธปเรเตน  
อุปฺปนฺนสฺส  จ  ถีนมิทฺธสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  อตฺตตฺถมฺป  
ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺป  ฯเปฯ  อุภยตฺถมฺป  ตสฺมึ  
สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาป  มนฺตา  นปฺปฏิภนฺติ  
ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ  

[๖๐๙]
 ปุน  จปร  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏิเตน  เจตสา  วิหรติ  
อทุธฺจฺจกกุกฺจุจฺปเรเตน  อปุปฺนนฺสสฺ  จ  อทุธฺจจฺกกุกฺจุจฺสสฺ  นสิสฺรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  
น  ปสฺสต ิ อตตฺตถฺมปฺ  ตสมฺ ึ สมเย  ยถาภูต  นปปฺชานาติ  น  ปสสฺต ิ ปรตถฺมปฺ  ฯเปฯ  
อุภยตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาป  
มนฺตา  นปฺปฏิภนฺติ  ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ  

[๖๑๐]
 เสยฺยถาป  พรฺาหฺมณ  อทุปตโฺต  วาเตรโิต  จลโิต  ภงโฺค 1  อมูชิาโต  ตตถฺ  จกขฺมุา  
ปรุโิส  สก  มขุนมิติตฺ  ปจจฺเวกขฺมาโน  ยถาภตู  นปปฺชาเนยยฺ  น  ปสเฺสยยฺ ฯ  เอวเมว  โข  
พรฺาหมฺณ  ยสมฺ ึ สมเย  อทุธฺจจฺกกุกฺจุจฺปรยิฏุเิตน  เจตสา  วหิรติ  อทุธฺจจฺกกุกฺจุจฺปเรเตน  
อปุปฺนนฺสสฺ  จ  อทุธฺจจฺกกุกฺจุจฺสสฺ  นสิสฺรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาต ิ น  ปสฺสต ิ อตฺตตถฺมปฺ  
ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺป  ฯเปฯ  อุภยตฺถมฺป  ตสฺมึ  
สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาต ิ น  ปสฺสต ิ ทฆีรตตฺ  สชฺฌายกตาป  มนฺตา  นปฺปฏภินตฺิ  
ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ  

[๖๑๑]
 ปนุ  จปร  พรฺาหมฺณ  ยสมฺ ึ สมเย  วจิกิจิฉฺาปรยิฏุเิตน  เจตสา  วหิรต ิ วจิกิจิฉฺา-
ปเรเตน  อปุปฺนนฺาย  จ  วจิกิจิฉฺาย  นสิสฺรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาต ิ น  ปสฺสต ิ อตฺตตถฺมปฺ  
ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺป  ฯเปฯ  อุภยตฺถมฺป  ตสฺมึ  
สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาต ิ น  ปสฺสต ิ ทฆีรตตฺ  สชฺฌายกตาป  มนฺตา  นปฺปฏภินตฺิ  
ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ  

1.  ม. ยุ. ภนฺโต ฯ
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[๖๐๘]
 ดูกรพราหมณ  เปรียบเหมือนภาชนะใสนํ้า  อันสาหรายและจอกแหนปกคลุมไว  
บุรุษผูมีจักษุ  เมื่อมองดูเงาหนาของตนในนํ้านั้น  ไมพึงรู  ไมพึงเห็นตามความเปนจริง  
ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุงซานดวยถีนมิทธะ  อันถีนมิทธะ
เหน่ียวร้ังไป  และยอมไมรู  ไมเห็นอุบายเปนเคร่ืองสลัดออก  ซึง่ถีนมิทธะท่ีบงัเกิดข้ึนแลว
ตามความเปนจริง... .

[๖๐๙]
 ดกูรพราหมณ  อกีประการหนึง่  สมัยใด  บคุคลมีใจฟุงซานดวยอทุธจัจกกุกจุจะ
อันอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไป  และยอมไมรู   ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก  
ซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง... . 

[๖๑๐]
 ดูกรพราหมณ  เปรียบเหมือนภาชนะใสนํ้า  อันลมพัดตองแลว  หว่ันไหว  
กระเพ่ือม เกิดเปนคลื่น  บุรุษผูมีจักษุ  เม่ือมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น  ไมพึงรู  
ไมพึงเห็นตามความเปนจริง  ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุงซาน
ดวยอุทธัจจกุกกุจจะ  อันอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวร้ังไป  และไมรู  ไมเห็นอุบายเปน
เครื่องสลัดออก  ซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง... . 

[๖๑๑]
 ดูกรพราหมณ  อีกประการหน่ึง  ในสมัยใด  บุคคลมีใจฟุงซานดวยวิจิกิจฉา  
อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป  และไมรู  ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก  ซึ่งวิจิกิจฉา
ที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง  สมัยนั้น  เขายอมไมรู  ไมเห็นแมซึ่งประโยชนตน
ตามความเปนจริง  แมซึ่งประโยชนบุคคลอื่นตามความเปนจริง  แมซึ่งประโยชน
ทั้งสองอยางตามความเปนจริง  มนตแมที่กระทําการสาธยายไวนาน  ก็ไมแจมแจงได  
ไมตองกลาวถึงมนตที่มิไดกระทําการสาธยาย.
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[๖๑๒]
 เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  อาวิโล  ลุฬโต  กลลีภูโต  อนฺธกาเร  นิกฺขิตฺโต  
ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  นปฺปชาเนยฺย  น  
ปสฺเสยฺย ฯ  เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน  เจตสา  วิหรติ  
วิจกิิจฺฉาปเรเตน  อุปฺปนฺนาย  จ  วิจิกิจฺฉาย  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  
อตฺตตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  
ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ  อุภยตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  
ปสฺสติ  ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาป  มนฺตา  นปฺปฏิภนฺติ  ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ 

[๖๑๓]
 อย  โข  พฺราหฺมณ  เหตุ  อย  ปจฺจโย  เยเนกทา  ทีฆรตฺต  สชฺฌายกตาป  
มนฺตา  นปฺปฏิภนฺติ  ปเคว  อสชฺฌายกตา ฯ 

[๖๑๔]
 ยสฺมิฺจ  โข  พฺราหฺมณ  สมเย  น  กามราคปริยุฏิเตน  เจตสา  วิหรติ  น  
กามราคปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  กามราคสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  
อตฺตตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  
ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  อุภยตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  
ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาป  มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  

[๖๑๕]
 เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  อสสฏโ  ลาขาย  วา  หลิทฺทิยา  วา  นีลิยา  
วา  มฺชิฏาย  วา  ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  
ปชาเนยฺย  ปสฺเสยฺย ฯ  เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  น  กามราคปริยุฏิเตน  
เจตสา  วิหรต ิ น  กามราคปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  กามราคสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  
ปชานาติ  ปสฺสติ  ฯเปฯ  

[๖๑๖]
 ปุน  จปร  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  น  พฺยาปาทปริยุฏิเตน  เจตสา  วิหรติ  น  
พฺยาปาทปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  พฺยาปาทสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  
อตฺตตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺป ฯ  อุภยตฺถมฺป  ฯเปฯ  
ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาป  มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  
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[๖๑๒]
 ดูกรพราหมณ  เปรียบเหมือนภาชนะใสนํ้าที่ขุนมัวเปนเปอกตม  อันบุคคล
วางไวในที่มืด  บุรุษผูมีจักษุ  เมื่อมองดูเงาหนาของตนในนํ้านั้น  ไมพึงรู  ไมพึงเห็น  
ตามความเปนจริง  ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุงซานดวยวิจิกิจฉา  
อันวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป  และยอมไมรู  ไมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก  ซึ่งวิจิกิจฉา
ที่บังเกิดข้ึนแลวตามความเปนจริง  สมัยน้ันเขายอมไมรู  ไมเห็นแมซึ่งประโยชนตน
ตามความเปนจริง  แมซึง่ประโยชนบคุคลอ่ืนตามความเปนจริง  แมซึง่ประโยชนทัง้สองอยาง
ตามความเปนจริง  มนตที่กระทําการสาธยายไวนาน  ก็ไมแจมแจงได  ไมตองกลาวถึง
มนตที่มิไดกระทําการสาธยาย.

[๖๑๓]
 ดูกรพราหมณ  นี้แลเปนเหตุ  เปนปจจัย  ใหมนตแมที่กระทําการสาธยายไวนาน  
ไมแจมแจงในบางคราว  ไมตองกลาวถึงมนตที่มิไดกระทําการสาธยาย.

[๖๑๔]
 ดกูรพราหมณ  สวนสมัยใด  บคุคลมีใจไมฟุงซานดวยกามราคะ  ไมถกูกามราคะ
เหนีย่วรัง้ไป  และยอมรู  ยอมเหน็อบุายเปนเครือ่งสลดัออก  ซึง่กามราคะทีบ่งัเกดิขึน้แลว
ตามความเปนจรงิ  ในสมยันัน้  เขายอมรู  ยอมเหน็แมซึง่ประโยชนตนตามความเปนจรงิ  
แมซึง่ประโยชนบคุคลอ่ืนตามความเปนจรงิ  แมซึง่ประโยชนทัง้สองอยางตามความเปนจรงิ  
มนตแมที่มิไดกระทําการสาธยายเปนเวลานาน  ยอมแจมแจงได  ไมตองกลาวถึงมนต
ที่กระทําการสาธยาย.

[๖๑๕]
 ดกูรพราหมณ  เปรียบเหมอืนภาชนะใสนํา้อันไมระคนดวยสีคร่ัง  สเีหลือง  สเีขียว  
หรอืสีแดงออน  บุรุษผูมีจักษุ  เม่ือมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น  พึงรู  พึงเห็น
ตามความเปนจริง  ฉนัใด  ฉนันัน้เหมอืนกนั  สมัยใด  หากบคุคลมใีจไมฟุงซานดวย
กามราคะ  ไมถกูกามราคะเหน่ียวรัง้ไป  และยอมรู  ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก  
ซึ่งกามราคะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง  ฯลฯ.

[๖๑๖]
 ดูกรพราหมณ  อีกประการหนึ่ง  สมัยใดแล  บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยพยาบาท  
ไมถกูพยาบาทเหนีย่วร้ังไป  และยอมรู  ยอมเห็นอบุายเปนเครือ่งสลัดออก  ซึง่พยาบาท
ที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง  ฯลฯ.
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[๖๑๗]
 เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  น  อคฺคินา  สนฺตตฺโต  น  อุกฺกุฏิโต  น  
อสุมฺาทกชาโต  ตตฺถ  จกขฺมุา  ปรุโิส  สก  มขุนิมติตฺ  ปจจฺเวกขฺมาโน  ยถาภตู  ปชาเนยยฺ  
ปสฺเสยยฺ ฯ  เอวเมว  โข  พรฺาหมฺณ  ยสมฺ ึ สมเย  น  พยฺาปาทปริยฏุเิตน  เจตสา  วหิรติ  
น  พฺยาปาทปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  พฺยาปาทสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  
อตฺตตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺป ฯ  อุภยตฺถมฺป  ฯเปฯ  
ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาป  มนฺตา  ปฏิภนตฺิ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  
[๖๑๘]
 ปุน  จปร  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  น  ถีนมิทฺธ  ปริยุฏิเตน  เจตสา  วิหรติ  
น  ถีนมิทฺธปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  ถีนมิทฺธสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  
อตฺตตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺป ฯ  อุภยตฺถมฺป  ฯเปฯ  
ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาป  มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา  
[๖๑๙]
 เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  น  เสวาลปณกปริโยนทฺโธ  ตตฺถ  จกฺขุมา  
ปุริโส  สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  ปชาเนยฺย  ปสฺเสยฺย ฯ  เอวเมว  โข  
พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  น  ถีนมิทฺธปริยุฏิเตน  เจตสา  วิหรติ  น  ถีนมิทฺธปเรเตน    
อุปฺปนฺนสฺส  จ  ถีนมิทฺธสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  อตฺตตฺถมฺป  ตสฺมึ  
สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสต ิ ปรตฺถมปฺ ฯ  อภุยตฺถมปฺ  ฯเปฯ  ทฆีรตตฺ  อสชฺฌายกตาป  
มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  
[๖๒๐]
 ปนุ  จปร  พรฺาหมฺณ  ยสมฺ ึ สมเย  น  อทุธฺจจฺกกุกฺจุจฺปรยิฏุเิตน  เจตสา  วหิรติ  
น  อทุธฺจจฺกกุกฺจุจฺปเรเตน  อปุปฺนนฺสสฺ  จ  อทุธฺจจฺกกุกฺจุจฺสสฺ  นสิสฺรณ  ยถาภูต  ปชานาติ  
ปสฺสต ิ อตตฺตถฺมปฺ  ตสมฺ ึ สมเย  ยถาภตู  ปชานาต ิ ปสสฺต ิ ปรตถฺมปฺ ฯ  อภุยตถฺมฺป  
ฯเปฯ  ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาป  มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  
[๖๒๑]
 เสยยฺถาป  พรฺาหมฺณ  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  อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏิเตน  เจตสา  วิหรติ  น  
อทุธฺจจฺกกุกฺจุจฺปเรเตน  อปุปฺนนฺสสฺ  จ  อทุธฺจฺจกกุกฺจุจฺสสฺ  นสิสฺรณ  ยถาภูต  ปชานาติ  
ปสฺสติ  อตฺตตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺป ฯ  อุภยตฺถมฺป  
ฯเปฯ  ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาป  มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  
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[๖๑๗]
 ดูกรพราหมณ  เปรียบเหมือนภาชนะใสนํ้าที่ไมรอนเพราะไฟ  ไมเดือดพลาน  
ไมเกดิไอ  บรุษุผูมจีกัษ ุ เมือ่มองดเูงาหนาของตนในนํา้นัน้  พงึรู  พงึเห็นตามความเปนจริงได  
ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  สมัยใด  บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยพยาบาท  ไมถูกพยาบาท
เหนีย่วรัง้ไป  และยอมรู  ยอมเหน็  อบุายเปนเครือ่งสลดัออก  ซึง่พยาบาททีบ่งัเกดิข้ึน
แลวตามความเปนจริง  ฯลฯ.

[๖๑๘]
 ดูกรพราหมณ  อีกประการหน่ึง  สมัยใด  บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยถีนมิทธะ  
ไมถกูถีนมทิธะเหน่ียวร้ังไป  และยอมรู  ยอมเหน็อบุายเปนเครือ่งสลดัออก  ซึง่ถนีมทิธะ
ที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง  ฯลฯ.

[๖๑๙]
 ดกูรพราหมณ  เปรียบเหมอืนภาชนะใสนํา้  อนัสาหรายและจอกแหนไมปกคลุมไว  
บุรุษผูมีจักษุ  เม่ือมองดูเงาหนาของตนในน้ํานั้น  พึงรู  พึงเห็นตามความเปนจริงได  
ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  สมัยใด  บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยถีนมิทธะ  ไมถูกถีนมิทธะ
เหนีย่วรัง้ไป  และยอมรู  ยอมเห็นอบุายเปนเครือ่งสลดัออก  ซึง่ถนีมทิธะทีบ่งัเกดิขึน้แลว
ตามความเปนจริง  ฯลฯ.

[๖๒๐]
 ดกูรพราหมณ  อกีประการหนึง่  สมัยใด  บคุคลมใีจไมฟุงซานดวยอทุธจัจกกุกจุจะ  
ไมถูกอุทธัจจกุกกุจจะเหน่ียวร้ังไป  และยอมรู  ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก  
ซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแลว  ตามความจริง  ฯลฯ.

[๖๒๑]
 ดูกรพราหมณ  เปรียบเหมือนภาชนะใสนํ้า  อันลมไมพัดตองแลว  ไมหวั่นไหว  
ไมกระเพื่อม  ไมเกิดเปนคลื่น  บุรุษผูมีจักษุ  เมื่อมองดูเงาหนาของตนในนํ้านั้น  พึงรู  
พึงเห็นตามความเปนจริงได  ฉนัใด  ฉนันัน้เหมอืนกัน  สมัยใด  บคุคลมใีจไมฟุงซาน
ดวยอุทธจัจกุกกจุจะ  ไมถกูอุทธจัจกุกกจุจะเหนี่ยวร้ังไป  และยอมรู  ยอมเห็นอุบายเปน
เครื่องสลัดออก  ซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง  ฯลฯ.
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[๖๒๒]
 ปุน  จปร  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  น  วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน  เจตสา  วิหรติ  น  
วิจิกิจฺฉาปเรเตน  อุปฺปนฺนาย  จ  วิจิกิจฺฉาย  นิสฺสรณ  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  
อตฺตตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสต ิ ปรตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  
ปชานาติ  ปสฺสติ  อุภยตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ฯเปฯ  
[๖๒๓]
 เสยฺยถาป  พฺราหฺมณ  อุทปตฺโต  อจฺโฉ  วิปฺปสนฺโน  อนาวิโล  อาโลเก  นิกฺขิตฺโต  
ตตฺถ  จกฺขุมา  ปุริโส  สก  มุขนิมิตฺต  ปจฺจเวกฺขมาโน  ยถาภูต  ปชาเนยฺย  ปสฺเสยฺย ฯ  
เอวเมว  โข  พฺราหฺมณ  ยสฺมึ  สมเย  น  วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน  เจตสา  วิหรติ  น  
วจิิกจิฉฺาปเรเตน  อปุปฺนนฺาย  จ  วจิกิจิฉฺาย  นสิสฺรณ  ยถาภตู  ปชานาต ิ ปสสฺต ิ อตฺตตถฺมปฺ  
ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ปรตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  
ปสฺสติ  อุภยตฺถมฺป  ตสฺมึ  สมเย  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ  ทีฆรตฺต  อสชฺฌายกตาป  
มนฺตา  ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  

[๖๒๔]
 อย  โข  พรฺาหมฺณ  เหตุ  อย  ปจฺจโย  เยเนกทา  ทฆีรตตฺ  อสชฺฌายกตาป  มนฺตา  
ปฏิภนฺติ  ปเคว  สชฺฌายกตา ฯ  
[๖๒๕]
 สตฺติเมป  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  อนปุกฺกเิลโส  ภาวโิต  พหุลกีโต  วชิชฺาวมิตุตฺ-ิ
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]
 ดูกรพราหมณ  อีกประการหน่ึง  สมัยใด  บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยวิจิกิจฉา  
ไมถูกวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป  และยอมรู  ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก  ซึ่งวิจิกิจฉา
ที่บังเกิดขึ้นแลวตามความเปนจริง  ฯลฯ.

[๖๒๓]
 ดูกรพราหมณ  เปรียบเหมือนภาชนะใสนํ้า  อันใสสะอาด  ไมขุนมัว  อันบุคคล
วางไวในที่แจง  บุรุษผูมีจักษุ  เมื่อมองดูเงาหนาของตนในนํ้านั้น  พึงรู  พึงเห็นตาม
ความเปนจริงได  ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  สมัยใด  บุคคลมีใจไมฟุงซานดวยวิจิกิจฉา  
ไมถูกวิจิกิจฉาเหนี่ยวรั้งไป  และยอมรู  ยอมเห็นอุบายเปนเครื่องสลัดออก  ซึ่งวิจิกิจฉา
ทีบั่งเกดิขึน้แลวตามความเปนจรงิ  สมยันัน้  เขายอมรู  ยอมเห็นแมซึง่ประโยชนตนตาม
ความเปนจรงิ  แมซึง่ประโยชนบคุคลอ่ืนตามความเปนจรงิ  แมซึง่ประโยชนทัง้สองอยาง
ตามความเปนจริง  มนตแมที่มิไดกระทําการสาธยายเปนเวลานาน  ยอมแจมแจงได  
ไมตองกลาวถึงมนตที่กระทําการสาธยาย.
[๖๒๔]
 ดูกรพราหมณ  นี้แลเปนเหตุ  เปนปจจัย  ใหมนตแมที่มิไดกระทําการสาธยาย
เปนเวลานาน  ก็ยังแจมแจงไดในบางคราว  ไมตองกลาวถึงมนตที่กระทําการสาธยาย.
[๖๒๕]
 ดูกรพราหมณ  โพชฌงคแมทั้ง ๗ นี้  มิใชเปนธรรมกั้น  มิใชเปนธรรมหาม  
ไมเปนอุปกิเลสของใจ  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อกระทํา
ใหแจงซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   คือ  สติสัมโพชฌงค  ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค   ดูกรพราหมณ  โพชฌงค ๗ นี้แล  มิใชเปนธรรมกั้น  มิใชเปน
ธรรมหาม  ไมเปนอปุกเิลสของใจ  อนับคุคลเจรญิแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไป
เพื่อกระทําใหแจงซึ่งผล  คือ  วิชชาและวิมุติ.

[๖๒๖]
 เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  สคารวพราหมณไดกราบทูล  พระผูมีพระภาควา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ

ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  ฯลฯ  ขอพระโคดมผูเจริญ  

โปรดทรงจําขาพระองค  วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต  จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.

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  ทสฺสนาย  อเหต ุ อปปฺจจฺโย  าณ  ทสสฺน  โหตตี ิฯ  อธิ  ภควา  กมิาหาติ ฯ
[๖๒๙]
 อตฺถ ิ ราชกมุาร  เหต ุ อตถฺ ิ ปจจฺโย  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]
 ยสมฺ ึ โข  ราชกุมาร  สมเย  กามราคปรยิฏุเิตน  เจตสา  วหิรต ิ กามราคปเรเตน  
อุปฺปนฺนสฺส  จ  กามราคสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ ฯ  อยมฺป  โข  
ราชกุมาร  เหตุ  อย  ปจฺจโย  อฺาณาย  อทสฺสนาย ฯ  เอวมฺป  สเหตุ  สปฺปจฺจโย  
อฺาณ  อทสฺสน  โหต ิฯ  
[๖๓๒]
 ปุน  จปร  ราชกุมาร  ยสฺมึ  สมเย  พฺยาปาทปริยุฏิเตน  เจตสา  วิหรติ  
พฺยาปาทปเรเตน  อุปฺปนฺนสฺส  จ  พฺยาปาทสฺส  นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  
ปสฺสติ ฯ  อยมฺป  โข  ราชกุมาร  เหตุ  อย  ปจฺจโย  อฺาณาย  อทสฺสนาย ฯ  เอวมฺป  
สเหตุ  สปฺปจฺจโย  อฺาณ  อทสฺสน  โหติ ฯ  
1.  ม. ยุ. ปน ฯ
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อภยสูตร
 ความไมรูความไมเห็นมีเหตุมีปจจัย

[๖๒๗]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ  ใกลพระนครราชคฤห  ครั้งนั้น  อภัยราชกุมารเขาไปเฝา

พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดตรัสทูลถาม

พระผูมีพระภาควา  

[๖๒๘]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ปุรณกัสสปกลาวอยางนี้วา  เหตุไมมี  ปจจัยไมมี  เพ่ือความไมรู  เพ่ือความไมเห็น  

ความไมรู  ความไมเห็น  ไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย  เหตุไมมี  ปจจัยไมมี  เพื่อความรู  เพื่อความเห็น  ความรู  ความเห็น  

ไมมเีหตุ  ไมมีปจจัย  ดังนี้  ในเรื่องนี้  พระผูมีพระภาคตรัสไวอยางไร ? 

[๖๒๙]
 พระผูมพีระภาคตรัสตอบวา  ดกูรราชกมุาร  เหตมุ ี ปจจยัม ี เพ่ือความไมรู  เพ่ือความไมเหน็ 
ความไมรู  ความไมเห็น  มีเหตุ  มีปจจัย  เหตุมี  ปจจัยมี  เพื่อความรู  เพื่อความเห็น  
ความรู  ความเห็น  มีเหตุ  มีปจจัย.
[๖๓๐]
 อ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  เหตุเปนไฉน  ปจจัยเปนไฉน  เพื่อความไมรู  เพื่อความไมเห็น  ความไมรู  ความไมเห็น  

มีเหตุ  มีปจจัย  อยางไร ?  

[๖๓๑]
 พ.  ดูกรราชกุมาร  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุงซานดวยกามราคะ  อันกามราคะ
เหนีย่วรัง้ไป  และยอมไมรู  ไมเหน็อุบายเปนเครือ่งสลดัออก  ซึง่กามราคะทีบ่งัเกดิข้ึนแลว
ตามความเปนจริง  แมขอนี้แล  ก็เปนเหตุ  เปนปจจัย  เพื่อความไมรู  เพื่อความไมเห็น  
ความไมรู  ความไมเห็น  มีเหตุ  มีปจจัย  แมดวยประการฉะนี้.
[๖๓๒]
 ดูกรราชกุมาร  อีกประการหนึ่ง  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุงซานดวยพยาบาท... .
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[๖๓๓]
 ปุน  จปร  ราชกุมาร  ยสฺมึ  สมเย  ถีนมิทฺธปริยุฏิเตน  เจตสา ฯ  

[๖๓๔]
 อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏิเตน  เจตสา ฯ  

[๖๓๕]
 วิจิกิจฺฉาปริยุฏิเตน  เจตสา  วิหรติ  วิจิกิจฺฉาปเรเตน  อุปฺปนฺนาย  จ  วิจิกิจฺฉาย  
นิสฺสรณ  ยถาภูต  นปฺปชานาติ  น  ปสฺสติ ฯ  อยมฺป  โข  ราชกุมาร  เหตุ  อย  ปจฺจโย  
อฺาณาย  อทสฺสนาย ฯ  เอวมฺป  สเหตุ  สปฺปจฺจโย  อฺาณ  อทสฺสน  โหตีติ ฯ  

[๖๓๖]
 โก  นามาย  ภนฺเต  ธมฺมปริยาโยติ ฯ  นีวรณา  นาเมเต  ราชกุมาราติ ฯ  ตคฺฆ  
ภควา  นวีรณา  ตคฺฆ  สคุต  นวีรณา  เอกเมเกนป  โข  ภนฺเต  นวีรเณน  อภิภโูต  ยถาภูต  
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  สติสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ1  เตน  จติเฺตน  ยถาภตู  ปชานาติ  
ปสฺสต ิฯ  อยมฺป  โข  ราชกุมาร  เหตุ  อย  ปจฺจโย  าณาย  ทสฺสนาย ฯ  เอวมฺป  สเหตุ  
สปฺปจฺจโย  าณ  ทสฺสน  โหติ ฯ  

[๖๓๙]
   ปุน  จปร  ราชกุมาร  ภิกฺขุ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาโสมฺพชฺฌงฺค 2  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  โส  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวต ิ3  เตน  
จิตฺเตน  ยถาภูต  ปชานาติ  ปสฺสติ ฯ  อยป  โข  ราชกุมาร  เหตุ  อย  ปจฺจโย  าณาย  
ทสฺสนาย ฯ  เอวมฺป  สเหตุ  สปฺปจฺจโย  าณ  ทสฺสน  โหตีติ ฯ
1.  ม. ยุ. ภาวิเตน  จิตฺเตน ฯ
2.  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  -ผูรวบรวม 
3.  ม. ยุ. ภาวิเตน  จิตฺเตน ฯ
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[๖๓๓]
 ดกูรราชกมุาร  อกีประการหนึง่  สมัยใด  บคุคลมใีจฟุงซานดวยถนีมทิธะ... . 

[๖๓๔]
 ดกูรราชกมุาร  อกีประการหน่ึง  สมยัใด  บคุคลมีใจฟุงซานดวยอทุธจัจกกุกจุจะ... .

[๖๓๕]
 ดูกรราชกุมาร  อีกประการหน่ึง  สมัยใด  บุคคลมีใจฟุงซานดวยวิจิกิจฉา  
อันวิจิกิจฉาเหนีย่วรัง้ไป  และยอมไมรู  ไมเหน็อบุายเปนเคร่ืองสลดัออก  ซึง่วจิกิจิฉา
ทีบ่งัเกดิขึน้แลวตามความเปนจรงิ  แมขอนี้แล  ก็เปนเหตุ  เปนปจจัย  เพื่อความไมรู  
เพื่อความไมเห็น  ความไมรู  ความไมเห็น  มีเหตุ  มีปจจัย  ดวยประการฉะนี้.

[๖๓๖]
 อ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร ? 

 พ.  ดูกรราชกุมาร  ธรรมเหลานี้ชื่อนิวรณ.
 อ.  ขาแตพระองคผูเจรญิ  นวิรณเปนอยางนี ้  ขาแตพระสคุต  นวิรณเปนอยางนี ้  ขาแตพระองคผูเจรญิ  บคุคล

ถกูนิวรณแมอยางเดียว  ครอบงาํแลว  ไมพงึรู  ไมพงึเห็นตามความเปนจริงได  จะกลาวไปไยถงึการถูกนิวรณทัง้ ๕  ครอบงาํเลา.

[๖๓๗]
 อ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เหตุเปนไฉน  ปจจัยเปนไฉน  เพื่อความรู  เพื่อความเห็น  ความรู  ความเห็น  มีเหตุ  

มีปจจัยอยางไร ? 

[๖๓๘]
 พ.  ดกูรราชกมุาร  ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี  ยอมเจรญิสตสิมัโพชฌงค  อนัอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  เธอเจริญสติสัมโพชฌงคอยู  ยอมรู  
ยอมเหน็ตามความเปนจริง  ดวยจิตน้ัน  แมขอน้ีแล  กเ็ปนเหต ุ เปนปจจัย  เพือ่ความรู  
เพื่อความเห็น  ความรู  ความเห็น  มีเหตุ  มีปจจัย  ดวยประการฉะนี้.

[๖๓๙]  
 ดูกรราชกุมาร  อีกประการหนึ่ง  ฯลฯ  ภิกษุยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  เธอเจริญอุเบกขา-
สัมโพชฌงคอยู  ยอมรู  ยอมเห็น  ตามความเปนจริง  ดวยจิตน้ัน  แมขอน้ีแล  
ก็เปนเหตุ  เปนปจจัย  เพื่อความรู  เพื่อความเห็น  ความรู  ความเห็น  มีเหตุ  มีปจจัย  
ดวยประการนี้.
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[๖๔๐]
 โก  นามาย  ภนฺเต  ธมฺมปริยาโยติ ฯ  โพชฺฌงฺคา  นาเมเต  ราชกุมาราติ  ตคฺฆ  
ภควา  โพชฺฌงฺคา  ตคฺฆ  สุคต  โพชฺฌงฺคา  เอกเมเกนป  โข  ภนฺเต  โพชฺฌงฺเคน  
สมนฺนาคโต  ยถาภูต  ปชาเนยฺย  ปสฺเสยฺย  โก  ปน  วาโท  สตฺตหิ  โพชฺฌงฺเคหิ ฯ  
โยป  เม  ภนฺเต  คิชฺฌกูฏ  ปพฺพต  อาโรหนฺตสฺส  กายกิลมโถ  จิตฺตกิลมโถ  โสป  เม  
ปฏิปฺปสฺสทฺโธ  ธมฺโม  จ  เม  อภิสเมโตติ ฯ  

อุทฺทาน  ภวติ
  อาหาราปริยายคฺคิ 1  มิตฺต 2  สคารเวน  จ 
  อภโย  ปุจฺฉิโต  ปฺห คิชฺฌกูฏมฺหิ  ปพฺพเตติ ฯ 

โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส  โพชฺฌงฺคฉฏก  ฉฏ ฯ

1.  ม. อาหาราปริยายมคฺคิ ฯ
2.  ม. ยุ. เมตฺต  สงฺคารเวน  จ ฯ
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[๖๔๐]
 อ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมปริยายนี้ชื่ออะไร ? 

 พ.  ดูกรราชกุมาร  ธรรมเหลานี้ชื่อโพชฌงค.
 อ.  ขาแตพระผูมีพระภาค  โพชฌงคเปนอยางน้ี  ขาแตพระสุคต  โพชฌงคเปนอยางน้ี  ขาแตพระองคผูเจริญ  

บคุคลผูประกอบดวยโพชฌงคแมอยางเดียว  พงึรู  พงึเห็น  ตามความเปนจริงได  จะกลาวไปไยถงึการทีป่ระกอบดวยโพชฌงค

ทั้ง ๗ เลา   ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อขาพระองคขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ  แมความเหน็ดเหน่ือยกาย  ความเหน็ดเหน่ือยใจ  

ของขาพระองค  ก็สงบระงับแลว  และธรรมอันขาพระองคก็ไดบรรลุแลว.

จบ  สูตรที่ ๖  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ
  ๑. อาหารสูตร    ๒. ปริยายสูตร  
  ๓. อัคคิสูตร    ๔. เมตตสูตร  
  ๕. สคารวสูตร    ๖. อภยสูตร  

จบ  หมวด ๖ แหงโพชฌงค  โพชฌงคแหงสังยุต 1

1.   จบ  หมวด ๖ แหงโพชฌงคที่ ๖  แหงโพชฌงคสังยุต  -ผูรวบรวม



370 

โพชฺฌงฺคสฺส  อานาปานาทิเปยฺยาโล  สตฺตโม

[๖๔๑]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  อฏิกสฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  
มหานิสสา ฯ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อฏิกสฺา  กถ  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  
มหานสิสา ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อฏกิสฺาสหคต  สติสมโฺพชฺฌงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  
วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ  ฯเปฯ  อฏิกสฺาสหคต  อุเปกฺขา-
สมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  
ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  อฏิกสฺา  เอว  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  มหานิสสาติ ฯ  

[๖๔๒]
 สาวตฺถนีทิาน ฯ  อฏกิสฺาย  ภกิขฺเว  ภาวติาย  พหุลกีตาย  ทวนินฺ  ผลาน  
อฺตร  ผล  ปาฏิกงขฺ  ทฏิเว  ธมเฺม  อฺา  สต ิ วา  อปุาทเิสเส  อนาคามติา ฯ  
กถ  ภาวิตาย  จ  โข  ภิกฺขเว  อฏิกสฺาย  กถ  พหุลีกตาย  ทฺวินฺน  ผลาน  อฺตร  
ผล  ปาฏิกงฺข  ทิฏเว  ธมฺเม  อฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภกิขฺ ุ อฏกิสฺาสหคต  สตสิมฺโพชฌฺงฺค  ภาเวต ิ ฯเปฯ  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวติ  
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  ภาวิตาย  โข  ภิกฺขเว  
อฏกิสฺาย  เอว  พหลุกีตาย  ทวฺนินฺ  ผลาน  อฺตร  ผล  ปาฏกิงขฺ  ทฏิเว  ธมฺเม  
อฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตาติ ฯ  

[๖๔๓]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  อฏิกสฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหโต  อตฺถาย  
สวตฺตติ ฯ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อฏิกสฺา  กถ  พหุลีกตา  มหโต  อตฺถาย  
สวตฺตติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อฏิกสฺาสหคต  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  
อฏกิสฺาสหคต  อเุปกขฺาสมโฺพชฺฌงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนิสสฺติ  นโิรธนิสสฺติ  
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  อฏิกสฺา  เอว  พหุลีกตา  มหโต  
อตฺถาย  สวตตฺตีติ ฯ  
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อานาปานาทิเปยยาลที่ ๗ แหงโพชฌงค
 อัฏฐิกสัญญามีผล ๒ อยาง  

[๖๔๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  อนับุคคลเจรญิแลว  กระทําใหมากแลว  
จงึมีผลมาก  มอีานสิงสมาก  กอ็ฏัฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญแลวอยางไร  กระทาํใหมากแลว
อยางไร  จึงมีผลมาก  มีอานิสงสมาก ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมเจริญสติสมัโพชฌงค  อนัสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา  
อาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนโิรธ  นอมไปในการสละ   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  
อนับคุคลเจริญแลว  อยางน้ีแล  กระทําใหมากแลวอยางน้ี  ยอมมีผลมาก  มอีานิสงสมาก.
[๖๔๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  อนับุคคลเจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  
พึงหวังผลได ๒ อยาง  อยางใดอยางหนึ่ง  คือ  อรหัตผลในปจจุบัน  หรือเม่ือยังมี
ความยึดถือเหลืออยู  จักเปนพระอนาคามี  ก็เม่ืออัฏฐิกสัญญา  อันบุคคลเจริญแลว
อยางไร  กระทําใหมากแลวอยางไร  พึงหวังผลได ๒ อยาง  อยางใดอยางหนึ่ง  คือ  
อรหัตผลในปจจุบัน  หรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู  เปนพระอนาคามี   ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา  
อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขา-
สัมโพชฌงค  อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
นอมไปในการสละ   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เม่ืออัฏฐิกสัญญา  อนับุคคลเจรญิแลวอยางนีแ้ล  
กระทําใหมากแลวอยางน้ี  พึงหวังผลได ๒ อยาง  อยางใดอยางหนึ่ง  คืออรหัตผล
ในปจจุบัน  หรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู  เปนพระอนาคามี.
[๖๔๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  อนับุคคลเจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนมาก  กอ็ฏัฐกิสญัญาอันบุคคลเจรญิแลวอยางไร  กระทาํใหมากแลว
อยางไร  เปนไปเพ่ือประโยชนมาก ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี  ยอมเจรญิ
สติสัมโพชฌงค  อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา  
อาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนโิรธ  นอมไปในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  
อนับคุคลเจรญิแลวอยางน้ีแล  กระทาํใหมากแลวอยางน้ี  ยอมเปนไปเพือ่ประโยชนมาก.
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[๖๔๔]
 สาวตถฺนีทิาน ฯ  อฏกิสฺา  ภกิขฺเว  ภาวติา  พหลุกีตา  มหโต  โยคกฺเขมาย  
สวตฺตติ ฯ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อฏิกสฺา  กถ  พหุลีกตา  มหโต  โยคกฺเขมาย  
สวตฺตติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อฏิกสฺาสหคต  สติสมฺโพชฌฺงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  
อฏกิสฺาสหคต  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  อฏิกสฺา  เอว  พหุลีกตา  มหโต  
โยคกฺเขมาย  สวตตฺตีติ ฯ  

[๖๔๕]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  อฏิกสฺา  ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหโต  สเวคาย  
สวตฺตติ ฯ  กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อฏิกสฺา  กถ  พหุลีกตา  มหโต  สเวคาย  
สวตฺตติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อฏิกสฺาสหคต  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  
อฏกิสฺาสหคต  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนิสสฺติ  นโิรธนิสสฺติ  
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  อฏิกสฺา  เอว  พหุลีกตา  มหโต  
สเวคาย  สวตฺตตีติ ฯ  

[๖๔๖]
 สาวตถฺนีทิาน ฯ  อฏกิสฺา  ภกิขฺเว  ภาวติา  พหลุกีตา  มหโต  ผาสวุหิาราย  
สวตตฺติ ฯ  กถ  ภาวติา  จ  ภกิขฺเว  อฏกิสฺา  กถ  พหลุกีตา  มหโต  ผาสวุหิาราย  
สวตฺตติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อฏิกสฺาสหคต  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  
อฏกิสฺาสหคต  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  ภิกฺขเว  อฏิกสฺา  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.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  อนับุคคลเจรญิแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือความเกษมจากโยคะใหญ  กอ็ฏัฐกิสญัญา  อนับคุคลเจริญแลวอยางไร  
กระทําใหมากแลวอยางไร  ยอมเปนไปเพือ่ความเกษมจากโยคะใหญ ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี  ยอมเจริญสตสิมัโพชฌงค  อนัสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา  อาศยัวิเวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  
อนัสหรคตดวยอฏัฐิกสัญญา  อาศัยวิเวก  อาศยัวิราคะ  อาศยันิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ1   
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  อนับคุคลเจริญแลวอยางน้ีแล  กระทําใหมากแลวอยางนี้  
ยอมเปนไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ.

[๖๔๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  อนับุคคลเจรญิแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือความสงัเวชมาก  กอ็ฏัฐกิสญัญา  อนับุคคลเจรญิแลวอยางไร  กระทําใหมาก
แลวอยางไร  ยอมเปนไปเพ่ือความสงัเวชมาก ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภิกษุในธรรมวนิยันี้  
ยอมเจริญสติสมัโพชฌงค  อนัสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา  
อาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนโิรธ  นอมไปในการสละ  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อัฏฐกิสญัญา  
อนับุคคลเจริญแลวอยางนีแ้ล  กระทาํใหมากแลวอยางนี ้ ยอมเปนไปเพ่ือความสงัเวชมาก.

[๖๔๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  อนับุคคลเจรญิแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ืออยูเปนผาสกุมาก  กอ็ฏัฐกิสญัญา  อนับุคคลเจรญิแลวอยางไร  กระทาํใหมาก
แลวอยางไร  ยอมเปนไปเพือ่อยูเปนผาสุกมาก ?   ดูกรภิกษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวินยัน้ี  
ยอมเจริญสติสมัโพชฌงค  อนัสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  
นอมไปในการสละ  ฯลฯ  เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค2   อันสหรคตดวยอัฏฐิกสัญญา  
อาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศยันโิรธ  นอมไปในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อฏัฐกิสญัญา  
อนับุคคลเจริญแลวอยางน้ีแล  กระทําใหมากแลวอยางน้ี  ยอมเปนไปเพือ่อยูเปนผาสกุมาก.

[๖๔๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ปุฬวกสัญญา  อันบุคคลเจริญแลว  ฯลฯ.

[๖๔๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  วินีลกสัญญา  ฯลฯ.
1.  เครื่องหมาย  ฯลฯ  เกินมา  -ผูรวบรวม
2.  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  -ผูรวบรวม
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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  อันบุคคลเจริญแลว  ฯลฯ.

[๖๕๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  กรุณา  อันบุคคลเจริญแลว  ฯลฯ.

[๖๕๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มุทิตา  อันบุคคลเจริญแลว  ฯลฯ.

[๖๕๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อุเบกขา  อันบุคคลเจริญแลว  ฯลฯ.

[๖๕๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติ  อันบุคคลเจริญแลว  ฯลฯ.

[๖๕๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อสุภสัญญา  อันบุคคลเจริญแลว  ฯลฯ.

[๖๕๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มรณสัญญา  อันบุคคลเจริญแลว  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  
อเุปกขฺาสมโฺพชฺฌงคฺ  ภาเวติ  วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิามึ ฯ  
เอว  ภาวติา  โข  ภกิขฺเว  นโิรธสฺา  เอว  พหลุกีตา  มหปผฺลา  โหต ิ มหานิสสาต ิฯ

[๖๖๖]
 นโิรธสฺาย  ภกิขฺเว  ภาวิตาย  พหุลกีตาย  ทวฺนินฺ  ผลาน  อฺตร  ผล  ปาฏิกงขฺ  
ทิฏเว  ธมฺเม  อฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตา ฯ  กถ  ภาวิตาย  ภิกฺขเว  
นโิรธสฺาย  กถ  พหุลกีตาย  ทวฺนินฺ  ผลาน  อฺตร  ผล  ปาฏิกงขฺ  ทฏิเว  ธมฺเม  
อฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิโรธสฺาสหคต  
สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  นิโรธสฺาสหคต  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  
วิเวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิามึ ฯ  เอว  ภาวติาย  โข  ภกิขฺเว  
นโิรธสฺาย  เอว  พหุลกีตาย  ทวฺนินฺ  ผลาน  อฺตร  ผล  ปาฏิกงขฺ  ทฏิเว  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  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมมผีลมาก  มอีานิสงสมาก  กน็โิรธสญัญา  อนับุคคลเจริญแลวอยางไร  กระทําใหมาก
แลวอยางไร  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันสหรคตดวย
นโิรธสญัญา  อาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันโิรธ  นอมไปในการสละ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
นโิรธสญัญา  อนับุคคลเจรญิแลวอยางนีแ้ล  กระทาํใหมากแลวอยางนี ้  ยอมมผีลมาก  
มีอานิสงสมาก.
[๖๖๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อนิโรธสัญญา  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
พึงหวังผลได ๒ อยาง  อยางใดอยางหนึ่ง  คือ  อรหัตผลในปจจุบัน  หรือเม่ือยังมี
ความยึดถือเหลืออยู  เปนพระอนาคามี  เมื่อนิโรธสัญญา  อันบุคคลเจริญแลวอยางไร  
กระทําใหมากแลวอยางไร  พึงหวังผลได ๒ อยาง  อยางใดอยางหนึ่ง  คือ  อรหัตผล
ในปจจุบัน  หรือเมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู  เปนพระอนาคาม ี?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยอมเจริญสตสิมัโพชฌงค  อนัสหรคตดวยนิโรธสญัญา  อาศยัวเิวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  
อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อนิโรธสัญญา  อันบุคคลเจริญแลวอยางนี้แล  กระทําใหมากแลว
อยางนี้  พึงหวังผลได ๒ อยาง  อยางใดอยางหนึ่ง  คือ  อรหัตผลในปจจุบัน  หรือ
เมื่อยังมีความยึดถือเหลืออยู  เปนพระอนาคาม.ี
1.  ตั้งแตขอ ๖๔๗ ถึงขอ ๖๖๔  มีเนื้อความเหมือนขออัฏฐิกสัญญา
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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  ภกิขฺ ุ นโิรธสฺาสหคต  สตสิมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ ฯเปฯ  นโิรธสฺาสหคต  
อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงฺค  ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิาม ึ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]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา ฯ  
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สตตฺ  โพชฌฺงเฺค  ภาเวนโฺต  สตตฺ  โพชฌฺงเฺค  พหลุกีโรนโฺต  
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สตฺต  
โพชฌฺงฺเค  ภาเวนโฺต  สตตฺ  โพชฺฌงเฺค  พหลุกีโรนฺโต  นพิพฺานนนิโฺน  โหต ิ นพิพฺานโปโณ  
นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขา-
สมโฺพชฺฌงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิามึ ฯ  เอว  โข  
ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ 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  อวิชชฺา ฯ  อมิาน ิ โข  ภกิขฺเว  ปฺจทุธฺมภฺาคยิาน ิ สฺโชนานิ ฯ  
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  
ปริกฺขยาย  ปหานาย  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ภาเวตพฺพา ฯ  กตเม  สตฺต ฯ  อิธ  ภิกฺขเว 3  
1.  ม. ยุ. นิโรธวคฺโค อฏโม ฯ
2.  ม. คงฺคาเปยฺยาลวคฺโค  นวโม ฯ  ยุ. คงฺคาเปยฺยาโล ... ฯ
3.  โป. อย  ปาโ  น  ทิสฺสติ ฯ
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[๖๖๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นิโรธสัญญา  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนมาก  เพื่อความเกษมจากโยคะมาก  เพ่ือความสังเวชมาก  
เพือ่อยูเปนผาสกุมาก  กน็โิรธสัญญา  อนับุคคลเจรญิแลวอยางไร  กระทําใหมากแลวอยางไร  
จงึเปนไปเพือ่ประโยชนมาก  เพือ่ความเกษมจากโยคะมาก  เพือ่ความสงัเวชมาก  เพือ่อยู
เปนผาสุกมาก ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  
อนัสหรคตดวยนโิรธสัญญา  อาศัยวเิวก  อาศยัวริาคะ  อาศยันิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันสหรคตดวยนิโรธสัญญา  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นิโรธสัญญา  อันบุคคลเจริญแลว
อยางนี้แล  กระทําใหมากแลวอยางนี้  ยอมเปนไปเพื่อประโยชนมาก  เพื่อความเกษม
จากโยคะมาก  เพื่อความสังเวชมาก  เพื่ออยูเปนผาสุกมาก.

[๖๖๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่งไปสูทิศปราจีน  บาไปสู
ทิศปราจีน  ฉันใด  ภิกษุผู เจริญโพชฌงค ๗ ก็ยอมเปนผูนอมไปสู นิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันน้ันเหมือนกัน  ก็ภิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗  
กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางไร  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  
โอนไปสูนิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญ
อุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗  กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗ อยางนี้แล  
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.1
 (พึงขยายความบาลีไปจนกระทั่งถึงการแสวงหา)

 สังโยชน ๕  

[๖๖๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สงัโยชนอนัเปนสวนเบือ้งสงู ๕ ประการนี ้  ๕ ประการเปนไฉน ?  
คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง 
๕ ประการนี้แล   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗  อันภิกษุควรเจริญ  เพ่ือรูยิ่ง  
เพื่อกําหนดรู  เพ่ือความสิ้นไป  เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้  
โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญ
1.  พงึเทียบเคยีงเนือ้ความโดยละเอยีดไดทีข่อ [๑๘๓] - [๑๙๘] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หนา ๑๐๙ - ๑๑๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเลมนี ้ -ผูรวบรวม
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ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  ฯเปฯ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  
วริาคนิสสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิาม ึฯ  อเิมส  โข  ภกิขฺเว  ปจฺนฺน  อทุธฺมภฺาคยิาน  
สฺโชนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  อิเม  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  
ภาเวตพฺพาติ ฯ

[๖๗๐]
 เสยฺยถาป  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  
โพชฌฺงฺเค  ภาเวนฺโต  สตตฺ  โพชฺฌงเฺค  พหลุกีโรนฺโต  นพิพฺานนนิโฺน  โหต ิ นพิพฺานโปโณ  
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]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อทุธฺมภฺาคิยานิ  สโฺชนานิ ฯ  กตมาน ิ ปจฺ 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 
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สติสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไป
ในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗ เหลานี้แล  อันภิกษุควรเจริญ  เพื่อรูยิ่ง  
เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสงู ๕ ประการนี้แล.

[๖๗๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่งไปสูทิศปราจีน  บาไปสู
ทิศปราจีน  ฉันใด  ภิกษุผูเจริญโพชฌงค ๗  กระทําใหมากซึ่งโพชฌงค ๗  ก็ยอมเปน
ผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน  ก็ภิกษุ
ผูเจริญโพชฌงค ๗  กระทําใหมากซึง่โพชฌงค ๗ อยางไร  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน ?   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยอมเจรญิ
สติสมัโพชฌงค  มอีนักําจัดราคะเปนท่ีสดุ  มอัีนกําจัดโทสะเปนท่ีสดุ  มอีนักําจัดโมหะ
เปนท่ีสดุ  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  มอีนักําจัดราคะเปนท่ีสดุ  มอีนักําจัด
โทสะเปนทีส่ดุ  มอีนักาํจดัโมหะเปนทีส่ดุ   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษเุจรญิโพชฌงค ๗  
กระทําใหมากซ่ึงโพชฌงค ๗ อยางนีแ้ล  ยอมเปนผูนอมไปสูนพิพาน  โนมไปสูนพิพาน  
โอนไปสูนิพพาน.1
 (พึงขยายความบาลี  ตั้งแตการกําจัดราคะเปนที่สุดเชนนี้ไปจนถึงการแสวงหา)

[๖๗๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สงัโยชนอนัเปนสวนเบือ้งสงู ๕ ประการ   ๕ ประการเปนไฉน ?  
คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง 
๕ ประการนี้แล   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โพชฌงค ๗  อันภิกษุควรเจริญ  เพ่ือรูยิ่ง  
เพื่อกําหนดรู  เพ่ือความสิ้นไป  เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้   
โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญ
สติสัมโพชฌงค  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะ
เปนที่สุด  ฯลฯ  ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัด
โทสะเปนทีส่ดุ  มอีนักาํจดัโมหะเปนทีส่ดุ   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  โพชฌงค ๗  เหลานีแ้ล  
อันภิกษุควรเจริญ  เพื่อรูยิ่ง  เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละสังโยชนอันเปน
สวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล.
 (พึงขยายความโพชฌงคสังยุต  เหมือนมัคคสังยุต)

1.  พงึเทียบเคยีงเนือ้ความโดยละเอยีดไดทีข่อ [๑๙๙] - [๒๑๓] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หนา ๑๒๑ - ๑๒๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเลมนี ้ -ผูรวบรวม
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ตตฺรุทฺทาน 1

  อฏิปุฬวกวินีลก   วิจฺฉิทฺทก  อุทฺธุมาเตน  ปฺจม 
  เมตฺตา  กรุณา  มุทิตา  อุเปกฺขา อานาปาเนน  เต  ทส ฯ

โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส  อานาปานวคฺโค  สตฺตโม ฯ

  อสุภา  มรณา  อาหาเร  ปฏิกูเลน  จ  สพฺพโลเก 
  อนิจฺจทุกฺขอนตฺต  ปหาน  วิราคํ  นิโรเธน  เต  ทสาติ ฯ

โพชฺฌงฺคสยุตฺตสฺส  นิโรธวคฺโค  อฏโม ฯ

[๖๗๒]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  เสยฺยถาป  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  ภกิขฺเว  สตฺตา  อปาทา 2  วา  ทวฺปิาทา  วา  จตุปปฺาทา  วา  พหุปปฺาทา  
วาติ  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  

1.  ตสฺสุทฺทาน   -ผูรวบรวม
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  อานาปานวรรคท่ี ๗ แหงโพชฌงคสังยุต  

  ๑. อสุภสัญญา  ๒. มรณสัญญา  
  ๓. อาหาเรปฏิกูลสัญญา  ๔. สัพพโลเกอนภิรตสัญญา  
  ๕. อนิจจสัญญา    ๖. อนิจเจทุกขสัญญา  
  ๗. ทุกเขอนัตตสัญญา  ๘. ปหานสัญญา 
  ๙. วิราคสัญญา    ๑๐. นิโรธสัญญา  

จบ  นิโรธวรรคท่ี ๘ แหงโพชฌงคสังยุต

[๖๗๒]
 สาวัตถีนทิาน.  ดกูรภิกษุทัง้หลาย  แมนํา้คงคาไหลไปสูทศิปราจีน  หล่ังไปสูทศิปราจีน  
บาไปสูทิศปราจีนฉันใด  ฯลฯ1  
  แมนํ้าทั้ง ๖ สายไหลไปสูทิศปราจีน  
  แมนํ้าทั้ง ๖ สายไหลไปสูสมุทร  ทั้ง ๒ อยางๆ ละ ๖  
  รวมเปน ๑๒  เพราะเหตุนั้นจึงเรียกวาวรรค.

จบ  คังคาเปยยาลท่ี ๙

[๖๗๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สัตวที่ไมมีเทาก็ดี ๒ เทาก็ดี  ๔ เทาก็ดี  เทามากก็ดี  
มีประมาณเทาใด  (พึงขยายเนื้อความอยางที่กลาวนี้เปนตัวอยาง).2    

1.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดไดที่ขอ [๑๘๓] - [๑๙๘]   หนา ๑๐๙ - ๑๑๙   ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
2.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดไดที่ขอ [๒๔๕] - [๒๖๓]   หนา ๑๕๓ - ๑๖๕   ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
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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]
 เสยฺยถาป  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. ปทสูต 
  ๓. กูฏสูตร  ๔. มูลสูตร 
  ๕. สารสูตร    ๖. วัสสิกสูตร  
  ๗. ราชาสูตร    ๘. จันทิมสูตร 
  ๙. สุริยสูตร  ๑๐. วัตถสูตร 
 (พึงขยายความอัปปมาทวรรค  ดวยสามารถโพชฌงค  แหงโพชฌงคสังยุต)

จบ  อัปปมาทวรรคท่ี ๑๐ แหงโพชฌงคสังยุต

[๖๗๔]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  การงานทีจ่ะพึงทาํดวยกาํลงัอยางใดอยางหนึง่  อนับุคคลทาํอยู  
การงานที่จะพึงทําดวยกําลังทั้งหมดนั้น  อันบุคคลอาศัยแผนดิน  ดํารงอยูบนแผนดิน  
จึงทําไดฉันใด.  (พึงขยายเนื้อความอยางที่กลาวนี้เปนตัวอยาง).1

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  ดวยสามารถโพชฌงค  แหงโพชฌงคสังยุต)

จบ  พลกรณียวรรคท่ี ๑๑

1.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดไดที่ขอ [๒๖๔] - [๒๙๗]   หนา ๑๖๗ - ๑๘๙   ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
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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  ทิฏโโฆ  
อวิชฺโชโฆติ  วิตฺถาเรตพฺพ ฯ  

[๖๗๗]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อุทฺธมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ ฯ  กตมานิ  
ปจฺ ฯ  รปูราโค  อรูปราโค  มาโน  อทุธฺจจฺ  อวิชชฺา ฯ  อมิาน ิ โข  ภกิขฺเว  ปฺจทุธฺม-ฺ
ภาคยิาน ิ สฺโชนาน ิฯ  อเิมส  โข  ภกิขฺเว  ปจฺนนฺ  อทุธฺมฺภาคยิาน  สฺโชนาน  
อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ภาเวตพฺพา ฯ  กตเม  
สตตฺ ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สตสิมโฺพชฌฺงคฺ  ภาเวต ิ วเิวกนิสสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธ-
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  สตตฺ  
โพชฺฌงฺคา  ภาเวตพฺพาติ ฯ 
1.  ม. ตณฺหาตสินาย ฯ  ยุ. ตณฺหาตเสน ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ยุ. วิเวก .... วิราค ... นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณาม ฯ
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[๖๗๕]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  การแสวงหา ๓ อยางนี ้  ๓ อยางเปนไฉน ?  คอื  การแสวงหา
กาม ๑  การแสวงหาภพ ๑  การแสวงหาพรหมจรรย ๑  (พึงขาย 1 เน้ือความท่ีกลาวน้ีเปนตัวอยาง).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  

(เอสนาเปยยาลแหงโพชฌงคสังยุต  บัณฑิตพึงใหพิสดารโดยอาศัยวิเวก)

จบ  เอสนาวรรคท่ี ๑๒
 โอฆะ ๔  

[๖๗๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โอฆะ ๔ ประการนี้   ๔ ประการเปนไฉน ?   ไดแก  โอฆะคือ
กาม   โอฆะคือภพ   โอฆะคือทิฏฐิ   โอฆะคืออวิชชา  (พึงขยายเนื้อความดังที่กลาวนี้เปนตัวอยาง).3

[๖๗๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้   
๕ ประการเปนไฉน ?   คือ  รูปราคะ  อรูปราคะ  มานะ  อุทธัจจะ  อวิชชา  สังโยชน
อนัเปนสวนเบ้ืองสูง ๕ ประการนีแ้ล   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  โพชฌงค ๗  อนัภกิษุควรเจรญิ  
เพื่อรูยิ่ง  เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือความสิ้นไป  เพ่ือละซ่ึงสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองสูง 
๕ ประการนี้แล   โพชฌงค ๗ เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมเจรญิสติสมัโพชฌงค  อนัอาศยัวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  
ยอมเจรญิอเุบกขาสัมโพชฌงค  อนัอาศัยวเิวก  อาศัยวริาคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   
ยอมเจรญิสติสมัโพชฌงค  มอีนักาํจดัราคะเปนทีส่ดุ  มอีนักาํจดัโทสะเปนทีส่ดุ  มอีนักาํจดั
โมหะเปนทีส่ดุ  ฯลฯ   ยอมเจรญิอเุบกขาสมัโพชฌงค  มอีนักําจดัราคะเปนทีส่ดุ  มอีนักาํจดั
1.  พึงขยาย  -ผูรวบรวม
2. พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดไดที่ขอ [๒๙๘] - [๓๓๒]   หนา ๑๙๑ - ๒๐๙   ในเลมนี้  -ผูรวบรวม  
3.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดไดที่ขอ [๓๓๓] - [๓๔๘]   หนา ๒๑๑ - ๒๑๗   ในเลมนี้  -ผูรวบรวม  
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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  ปวุจฺจต ิ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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โทสะเปนทีส่ดุ  มอีนักาํจดัโมหะเปนทีส่ดุ   ยอมเจริญสตสิมัโพชฌงค  อนัหยัง่ลงสูอมตะ  
มอีมตะเปนเบ้ืองหนา  มอีมตะเปนทีส่ดุ  ฯลฯ   ยอมเจริญอุเบกขาสมัโพชฌงค  อนัหยัง่ลงสู
อมตะ  มอีมตะเปนเบ้ืองหนา  มอีมตะเปนท่ีสดุ   ยอมเจริญสตสิมัโพชฌงค  อนันอมไป
สูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฯลฯ   ยอมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  
อนันอมไปสูนพิพาน  โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  โพชฌงค ๗ 
เหลานีแ้ล  อนัภกิษคุวรเจริญ  เพ่ือรูยิง่  เพ่ือกาํหนดรู  เพ่ือความสิน้ไป  เพ่ือละซึง่สงัโยชน
อันเปนสวนเบื้องสูง ๕ ประการนี้แล.

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ
  ๑. โอฆสูตร    ๒. โยคสูตร    
  ๓. อุปาทานสูตร    ๔. คันถสูตร    
  ๕. อนุสยสูตร    ๖. กามคุณสูตร   
  ๗. นิวรณสูตร    ๘. ขันธสูตร    
  ๙. อุทธัมภาคิยสูตร  

จบ  โอฆวรรคท่ี ๑๓

  แมนํ้าทั้ง ๖ สาย  ไหลไปสูทิศปราจีน  
  แมนํ้าทั้ง ๖ สาย  ไหลไปสูสมุทร  ทั้ง ๒ อยางนั้น  อยางละ ๖  
  รวมเปน ๑๒  เพราะเหตุนั้นจึงเรียกวาวรรค.

(คังคาเปยยาลแหงโพชฌงคสังยุต  พึงขยายความดวยสามารถแหงราคะ)1

จบ  วรรคท่ี ๑๔

  ๑. ตถาคตสูตร    ๒. ปทสูตร   
  ๓. กูฏสูตร    ๔. มูลสูตร  
  ๕. สารสูตร    ๖. วัสสิกสูตร    
  ๗. ราชสูตร    ๘. จันทิมสูตร   
  ๙. สุริยสูตร    ๑๐. วัตถสูตร  

(อัปปมาทวรรค  พึงขยายเนื้อความใหพิสดารดวยสามารถแหงราคะ)2

จบ  วรรคท่ี ๑๕
1.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดไดที่ขอ [๑๙๙] - [๒๑๓]   หนา ๑๒๑ - ๑๒๙   ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
2.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดไดที่ขอ [๒๔๕] - [๒๖๓]   หนา ๑๕๓ - ๑๖๕   ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
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  พล  พีชฺจ  นาโค  จ  รุกฺขกุมฺเภน  สุกิยา 1 
  อากาเสน  จ  เทฺว  เมฆา    นาวา  อาคนฺตุกา  นท ี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 
(ราควนิยปรโิยสานโทสวินยปรโิยสานโมหวินยปรโิยสานวเสน  โอฆวคฺโค  วติถฺาเรตพโฺพ) ฯ

  
อฏารสโม ฯ  

 (ยทป  มคฺคสยุตฺต  วิตฺถาริต 3  ตทป  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  
  (พลกรณียวรรคแหงโพชฌงคสังยุต  พึงขยายเนื้อความใหพิสดารดวยสามารถแหงราคะ)1

จบ  วรรคท่ี 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 แหงโพชฌงคสังยุตที่ ๑๗3

  ๑. โอฆสูตร    ๒. โยคสูตร   
  ๓. อุปาทานสูตร    ๔. คันถสูตร 
  ๕. อนุสยสูตร  ๖. กามคุณสูตร   
  ๗. นีวรณสูตร    ๘. ขันธสูตร 
  ๙. อุทธัมภาคิยสูตร  
 (โอฆวรรคพึงขยายเนื้อความใหพิสดารดวยสามารถแหงการกําจัดราคะเปนท่ีสุด  การกําจัดโทสะเปนท่ีสุด  และ
การกําจัดโมหะเปนที่สุด)4

จบ  วรรคท่ี ๑๘
 (มรรคสังยุตแมใด  ขยายเนื้อความใหพิสดารแลว  โพชฌงคสังยุตแมนั้น  ก็พึงขยายเนื้อความใหพิสดาร)

จบ  โพชฌงคสังยุต
1.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดไดที่ขอ [๒๖๔] - [๒๙๗]   หนา ๑๖๗ - ๑๘๙   ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
2.  ภวสูตร  -ผูรวบรวม
3.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดไดที่ขอ [๒๙๘] - [๓๓๒]   หนา ๑๙๑ - ๒๐๙   ในเลมนี้  -ผูรวบรวม  
4.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดไดที่ขอ [๓๓๓] - [๓๔๘]   หนา ๒๑๑ - ๒๑๗   ในเลมนี้  -ผูรวบรวม  
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สติปฏานสยุตฺต  
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  สติปฏานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  

[๖๘๐]
 อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  

[๖๘๑]
 เอกายนฺวาย  ภิกฺขเว  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  
ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย ฯ  ยทิท  
จตฺตาโร  สติปฏานาติ ฯ  อิทมโวจ  ภควา ฯ  อตฺตมนา  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ภาสิต  
อภินนฺทุนฺติ ฯ  
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๓. สติปฏฐานสังยุต
อัมพปาลีวรรคที่ ๑

อัมพปาลิสูตร
 วาดวยสติปฏฐาน ๔

[๖๗๘]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมัยหนึง่  พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ อมัพปาลวินั  ใกลเมืองเวสาล ีณ ทีน่ัน้แล  พระผูมพีระภาคตรัสเรยีกภกิษุทัง้หลายวา  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธภาษิตวา

[๖๗๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  หนทางนีเ้ปนทีไ่ปอนัเอก  เพือ่ความบรสิทุธิข์องสัตวทัง้หลาย  
เพือ่กาวลวงความโศกและความร่ําไร  เพือ่ความดับสญูแหงทกุขและโทมนัส  เพ่ือบรรลุ
ญายธรรม  เพ่ือทํานพิพานใหแจง  หนทางนี ้ คอื  สติปฏฐาน ๔   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?

[๖๘๐]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี  พจิารณาเหน็กายในกายอยู  มคีวามเพยีร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑   พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสยีได ๑   พจิารณาเห็นจติในจติอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ พงึกาํจดัอภชิฌา
และโทมนสัในโลกเสยีได ๑   พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู  มคีวามเพียร  มสีมัปชญัญะ  
มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ๑.

[๖๘๑]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  หนทางนีเ้ปนทีไ่ปอนัเอก  เพือ่ความบรสิทุธิข์องสัตวทัง้หลาย  
เพ่ือกาวลวงความโศกและความร่ําไร  เพ่ือความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส  เพ่ือบรรลุ
ญายธรรม  เพื่อทํานิพพานใหแจง  หนทางนี้  คือ  สติปฏฐาน ๔  ฉะนี้แล.
 พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้แลว  ภิกษุเหลานั้น  ชื่นชม  ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาค.

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  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วเินยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เวทนาส ุ ฯเปฯ  
จิตฺเต ฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สโต  โหติ ฯ  

[๖๘๔]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺปชาโน  โหติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อภิกฺกนฺเต  
ปฏกิกฺนเฺต  สมปฺชานการ ี โหต ิ อาโลกเิต  วโิลกิเต  สมปฺชานการี  โหต ิ สมมฺิชฺเิต  
ปสาริเต  สมฺปชานการี  โหติ  สงฺฆาฏิปตฺตจีวรธารเณ  สมฺปชานการี  โหติ  อสิเต  
ปเต  ขายิเต  สายิเต  สมฺปชานการี  โหติ  อุจฺจารปสฺสาวกมฺเม  สมฺปชานการี  โหติ  
คเต  ิเต  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  อนาถปณฑฺกิสสฺ  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
 วาดวยสติ  

[๖๘๒]
 สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อัมพปาลิวัน  ใกลเมืองเวสาลี ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย...  แลวไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้วา  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยู  นี้เปนอนุศาสนีของเรา
สําหรับเธอทั้งหลาย.
[๖๘๓]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กภ็กิษุเปนผูมสีติเปนอยางไร ?   ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี  พจิารณา
เห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู  ฯลฯ  พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู  ฯลฯ  
พจิารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชัญญะ  มสีต ิ พงึกาํจดัอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเปนผูมีสติอยางนี้แล.
[๖๘๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเปนผูมีสัมปชัญญะเปนอยางไร ?   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  
ยอมกระทําความรูสกึตวัในการกาวไป  การถอยกลับ  กระทําความรูสกึตวัในการเหลยีว  
การแล  กระทําความรูสกึตวัในการคูเขาและเหยยีดออก  กระทําการรูสกึตวัในการทรงผา
สงัฆาฏ ิ บาตรและจีวร  กระทาํการรูสกึตวัในการกนิ  การด่ืม  การลิม้  กระทําการรูสกึตวั
ในการถายอจุจาระ  ปสสาวะ  กระทําการรูสกึตวัในการเดิน  ยืน  นั่ง  หลับ  ตื่น  พูด  นิ่ง   
ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษเุปนผูมสีมัปชัญญะอยางน้ีแล  ภกิษพุงึเปนผูมสีต ิ สมัปชัญญะอยู  
นี้เปนอนุศาสนีของเราสําหรับเธอทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๒

ภิกขุสูตร
 วาดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔  โดยสวน ๓  

[๖๘๕]
 สมัยหนึง่  พระผูมพีระภาคประทบัอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกลพระนครสาวัตถี  
ครั้งนั้น  ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
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[๖๘๖]
 สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตุ  ยมห  ภควโต  ธมฺม  สุตฺวา  
เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหเรยฺยนฺติ ฯ  เอวเมว  ปนิเธกจฺเจ  
โมฆปรุสิา  มเฺว 1  อชเฺฌสนตฺ ิ ธมเฺม  จ  ภาสเิต  มเมว  อนพุนธฺติพฺพ  มฺนตฺตี ิ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  สวุสิทุธฺ  ทฏิ ิ จ  อชุกุา ฯ  ยโต  โข  เต  ภกิขฺ ุ สลี  จ  สวุสิทุธฺ  ภวสิสฺติ  
ทิฏิ  จ  อุชุกา ฯ  ตโต  ตฺว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  จตฺตาโร  สติปฏาเน  
ติวิเธน  ภาเวยฺยาสิ ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  

[๖๘๘]
 อิธ  ตฺว  ภิกฺขุ  อชฺฌตฺต  วา  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหราหิ  อาตาป  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  พหิทฺธา  วา  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหราหิ  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  วา  
กาเย  กายานุปสสฺ ี วหิราหิ  อาตาป  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยฺย  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  
อชฺฌตฺต  วา  เวทนาสุ ฯ  พหิทฺธา  วา  เวทนาสุ ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  วา  เวทนาสุ  
เวทนานุปสฺสี  วิหราหิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
อชฺฌตตฺ  วา  จติเฺต ฯ  พหิทธฺา  วา  จติเฺต ฯ  อชฺฌตตฺพหทิธฺา  วา  จติเฺต  จติตฺานปุสสฺี  
วิหราหิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อชฺฌตฺต  วา  
ธมเฺมส ุฯ  พหิทธฺา  วา  ธมฺเมส ุฯ  อชฺฌตฺตพหทิธฺา  วา  ธมฺเมส ุ ธมฺมานุปสสฺ ี วหิราหิ  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  

[๖๘๙]
 ยโต  โข  ตฺว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏาเน  
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 

[๖๘๖]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค  

ที่ขาพระองคไดฟงแลว  พึงเปนผูๆ เดียวหลีกออกจากหมู  ไมประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเดี่ยวเถิด.

 พระผูมพีระภาคตรัสวา  กโ็มฆบุรษุบางพวกในโลกน้ี  ยอมเช้ือเชิญเราอยางน้ีเหมือนกัน
และเมื่อเรากลาวธรรมแลว  ยอมสําคัญเราวา  เปนผูควรติดตามไปเทานั้น  
 ภกิษุนัน้ทูลวิงวอนวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมพีระภาคไดโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค  ขอพระ

สคุตไดโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค  แมไฉน  ขาพระองคพึงไดเปนทายาทแหงภาษิตของพระผูมีพระภาค.

[๖๘๗]
 พ.  ดกูรภกิษุ  เพราะเหตนุัน้แหละ  เธอจงยงัเบือ้งตนในกศุลธรรมใหบริสทุธ์ิกอน  
เบ้ืองตนของกุศลธรรมคืออะไร ?   คือ  ศีลท่ีบริสุทธ์ิดี  และความเห็นตรง  เมื่อใด
ศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดี  และความเห็นของเธอจักตรง  เมื่อนั้น  เธออาศัยศีล  ตั้งอยู
ในศีลแลว  พึงเจริญสติปฏฐาน ๔  โดยสวน ๓   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ? 

[๖๘๘]
 ดูกรภิกษุ  เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  
มสีต ิ พงึกาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยี ๑   จงพจิารณาเหน็กายในกายภายนอกอยู  
มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ พงึกาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยี ๑   จงพจิารณา
เห็นกายทั้งภายในภายนอกอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย ๑   จงพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในอยู...  จงพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาภายนอกอยู...  จงพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทัง้ภายในภายนอกอยู...  
จงพจิารณาเหน็จิตในจติภายในอยู...  จงพิจารณาเหน็จิตในจติภายนอกอยู...  จงพิจารณา
เห็นจิตในจติท้ังภายในภายนอกอยู...  จงพจิารณาเห็นธรรมในธรรมภายในอยู  มคีวามเพยีร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑   จงพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมภายนอกอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ๑   จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังภายในภายนอกอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ๑.

[๖๘๙]
 ดกูรภกิษ ุ เม่ือใด  เธออาศัยศลี  ตัง้อยูในศลีแลว  จกัเจริญสตปิฏฐาน ๔ เหลานี้  
โดยสวน ๓  อยางนี้  เมื่อนั้น  เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายอยางเดียว
ตลอดคืนหรือวันอันจักมาถึง  ไมมีความเสื่อมเลย.



398 

[๖๙๐]
 อถ  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  อุฏายาสนา  
ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  อถ  โข  โส  ภิกฺขุ  เอโก  วูปกฏโ  
อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต  น  จิรสฺเสว  ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  
อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจริยปริโยสาน  ทิฏเว  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  สติปฏานาน  ภาวนาย  
สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา  ปติฏาเปตพฺพา ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  

[๖๙๒]
 เอถ  ตเุมหฺ  อาวโุส  กาเย  กายานปุสสฺโิน  วหิรถ  อาตาปโน  สมปฺชานา  เอโกทภิตูา  
วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  กายสฺส  ยถาภูต  าณาย ฯ  เวทนาสุ  
เวทนานปุสฺสโิน  วหิรถ  อาตาปโน  สมปฺชานา  เอโกทิภตูา  วปิปฺสนฺนจิตตฺา  สมาหติา  
เอกคฺคจิตฺตา  เวทนาน  ยถาภูต  าณาย ฯ  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสิโน  วิหรถ  อาตาปโน  
สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  จิตฺตสฺส  ยถาภูต  
าณาย ฯ  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสิโน  วิหรถ  อาตาปโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  
วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  ธมฺมาน  ยถาภูต  าณาย ฯ  
[๖๙๓]
 เยป  เต  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ู เสกฺขา  อปฺปตตฺมานสา  อนุตตฺร  โยคกฺเขม  ปตฺถยมานา  
วิหรนฺติ  เตป  กาเย  กายานุปสฺสิโน  วิหรนฺติ  อาตาปโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  
วปิปฺสนนฺจติตฺา  สมาหิตา  เอกคฺคจติตฺา  กายสฺส  ปริฺาย ฯ  เวทนาส ุ เวทนานุปสสฺโิน  
1.  ม. สาลาย ฯ  ยุ. สาลาย ฯ
2.  ยุ. เว ฯ  เอวมุปริ ฯ
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[๖๙๐]
 ครัง้นัน้  ภกิษนุัน้  ชืน่ชม  ยนิดภีาษิตของพระผูมพีระภาค  ลกุจากอาสนะถวายบังคมพระผูมพีระภาค  กระทําประทักษิณ

แลวหลีกไป  เธอเปนผูๆ เดียว  หลีกออกจากหมู  ไมประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเดี่ยว  ไมนานนักก็ทําใหแจงซึ่งที่สุด

แหงพรหมจรรยอนัยอดเย่ียม  ซึง่กุลบุตรทัง้หลายผูออกบวชเปนบรรพชติโดยชอบตองการนัน้  ดวยปญญาอนัยิง่ดวยตนเอง

ในปจจุบัน  เขาถึงอยู  รูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจที่ควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้

มิไดมี  ก็แลภิกษุนั้น  ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง  ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๓  

โกสลสูตร
 วาดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔  

[๖๙๑]
 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พราหมณคามชื่อโกศล  ในแควนโกศล ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัส

เรียกภิกษุทั้งหลาย  ฯลฯ  แลวไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้วา  

 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษทุัง้หลายทีเ่ปนผูมาใหม  บวชยังไมนาน  เพิง่มาสูธรรมวนิยันี้  
อันเธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน  พึงใหตั้งอยู  พึงใหดํารงมั่นในการเจริญสติปฏฐาน ๔   
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ? 
[๖๙๒]
 มาเถดิ  ผูมอีายทุัง้หลาย  เธอทัง้หลายจงพจิารณาเหน็กายในกายอยู  มคีวามเพยีร  
มสีมัปชญัญะ  มธีรรมเอกผุดขึน้  มจีติผองใส  มจีติตัง้มัน่  มจีติมอีารมณเดยีว  เพ่ือรูกาย
ตามความเปนจรงิ  จงพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู...  เพือ่รูเวทนาตามความเปนจรงิ  
จงพจิารณาเหน็จติในจติอยู...  เพือ่รูจติตามความเปนจรงิ  จงพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู  
มคีวามเพียร  มสีมัปชญัญะ  มธีรรมเอกผดุขึน้  มจีติผองใส  มจีติตัง้มัน่  มจีติมอีารมณเดยีว  
เพื่อรูธรรมตามความเปนจริง.

[๖๙๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมภิกษุทั้งหลายที่ยังเปนเสขะ  ยังไมบรรลุอรหัต  ปรารถนา
ความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม  ก็ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีธรรมเอกผุดขึ้น  มีจิตผองใส  มีจิตตั้งมั่น  มีจิตมีอารมณเดียว  
เพื่อกําหนดรูกาย  ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...  เพื่อกําหนดรูเวทนา  
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วิหรนฺติ  อาตาปโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  
เวทนาน  ปริฺาย ฯ  จติเฺต  จติตฺานปุสสฺโิน  วหิรนฺต ิ อาตาปโน  สมฺปชานา  เอโกทิภตูา  
วปิปฺสนนฺจติตฺา  สมาหิตา  เอกคฺคจติตฺา  จติตฺสสฺ  ปริฺาย ฯ  ธมฺเมส ุ ธมฺมานุปสสฺโิน  
วิหรนฺติ  อาตาปโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  
ธมฺมาน  ปริฺาย ฯ  
[๖๙๔]
 เยป  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อรหนฺโต  ขีณาสวา  วุสิตวนฺโต  กตกรณียา  โอหิตภารา  
อนปุปฺตตฺสทตถฺา  ปรกิขฺณีภวสโฺชนา  สมมฺทฺาวมิตุตฺา  เตป  กาเย  กายานุปสสฺโิน  
วิหรนฺติ  อาตาปโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคคฺจิตฺตา  
กาเยน  วสิยตุตฺา ฯ  เวทนาส ุ เวทนานปุสสฺโิน  วหิรนฺต ิ อาตาปโน  สมปฺชานา  เอโกทภิตูา  
วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  เวทนาหิ  วิสยุตฺตา ฯ  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสิโน  
วิหรนฺติ  อาตาปโน  สมฺปชานา  เอโกทิภูตา  วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  
จติเฺตน  วสิยตุตฺา ฯ  ธมฺเมส ุ ธมฺมานปุสสฺโิน  วหิรนฺต ิ อาตาปโน  สมฺปชานา  เอโกทิภตูา  
วิปฺปสนฺนจิตฺตา  สมาหิตา  เอกคฺคจิตฺตา  ธมฺเมหิ  วิสยุตฺตา ฯ  
[๖๙๕]
 เยป  เต  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ู นวา  อจิรปพพฺชติา  อธุนาคตา  อมิ  ธมฺมวนิย  เต  โว  
ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อิเมส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวนาย  สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา  
ปติฏาเปตพฺพาติ ฯ

[๖๙๖]
 สาวตถฺนีทิาน ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ฯเปฯ  เอตทโวจ  อกสุลราสตี ิ ภกิขฺเว  วทมาโน  
ปฺจ  นีวรเณ  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย ฯ  เกวโล  หาย  ภิกฺขเว  อกุสลราสิ  ยทิท  
ปฺจ  นีวรณา ฯ  กตเม  ปฺจ ฯ  กามจฺฉนฺทนีวรณ  พฺยาปาทนีวรณ  ถีนมิทฺธนีวรณ  
อทุธฺจฺจกุกกฺจุจฺนีวรณ  วจิกิจิฉฺานีวรณ ฯ  อกุสลราสีต ิ ภกิขฺเว  วทมาโน  อเิม  ปฺจ  นวีรเณ  
สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย ฯ  เกวโล  หาย  ภิกฺขเว  อกุสลราสิ  ยทิท  ปฺจ  นีวรณา ฯ  
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ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...  เพื่อกําหนดรูจิต  ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีธรรมเอกผุดข้ึน  มีจิตผองใส  มีจิตตั้งม่ัน  มีจิต
มีอารมณเดียว  เพื่อกําหนดรูธรรม.

[๖๙๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมภิกษุทั้งหลายท่ีเปนอรหันตขีณาสพ  อยูจบพรหมจรรย  
ทาํกจิทีค่วรทาํเสรจ็แลว  ปลงภาระลงแลว  มปีระโยชนตนถงึแลวโดยลําดบั  สิน้สงัโยชน
ที่จะนําไปสูภพแลว  หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ  ก็ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีธรรมเอกผุดข้ึน  มีจิตผองใส  มีจิตตั้งม่ัน  มีจิต
มีอารมณเดียว  พรากจากกายแลว   ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...  พรากจาก
เวทนาแลว   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...  พรากจากจิตแลว   ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีธรรมเอกผุดข้ึน  มีจิตผองใส  
มีจิตตั้งมั่น  มีจิตมีอารมณเดียว  พรากจากธรรมแลว.
[๖๙๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุทั้งหลายท่ีเปนผูมาใหม  บวชยังไมนาน  เพ่ิงมาสู
ธรรมวินัยนี้  อันเธอทั้งหลายพึงใหสมาทาน  พึงใหตั้งอยู  พึงใหดํารงมั่น  ในการเจริญ
สติปฏฐาน ๔ เหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๔  

อกุสลราสิสูตร
 กองอกุศล ๕

[๖๙๖]
 สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นั้นแล  ฯลฯ  พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธภาษิตนี้วา  

 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่จะกลาววากองอกศุล  จะกลาวใหถกู  ตองกลาวถงึนิวรณ ๕  
เพราะวากองอกุศลทัง้ส้ินนี ้ ไดแกนวิรณ ๕   นวิรณ ๕ เปนไฉน ?   คอืกามฉนัทนวิรณ ๑   
พยาบาทนิวรณ ๑   ถีนมิทธนิวรณ ๑   อุทธจัจกุกกุจจนิวรณ ๑   วิจิกิจฉานิวรณ ๑   
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เม่ือจะกลาววากองอกุศล  จะกลาวใหถกู  ตองกลาวถงึนวิรณ ๕ เหลานี้  
เพราะกองอกุศลทั้งสิ้นนี้  ไดแก  นิวรณ ๕.
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[๖๙๗]
 กุสลราสีติ  ภิกฺขเว  วทมาโน  จตฺตาโร  สติปฏาเน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย ฯ  
เกวโล  หาย  ภิกฺขเว  กุสลราสิ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาส ุ จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  กุสลราสีติ  ภิกฺขเว  วทมาโน  อิเม  จตฺตาโร  
สตปิฏาเน  สมมฺา  วทมาโน  วเทยฺย ฯ  เกวโล  หาย  ภกิขฺเว  กสุลราส ิ ยททิ  จตตฺาโร  
สติปฏานาติ ฯ  

[๖๙๘]
 ภูตปุพฺพ  ภิกฺขเว  สกุณคฺฆ ี1  ลาป  สกุณ  สหสา  อชฺฌปฺปตฺตา  อคฺคเหสิ ฯ  อถ  
โข  ภกิขฺเว  ลาโป  สกโุณ  สกณุคฆฺยิา  หรยิมาโน  เอว  ปรเิทเวสิ 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  นงฺคลกฏกรณ  เลฑฺฑุฏานนฺติ ฯ  
อถ  โข  ภิกฺขเว  สกุณคฺฆี  สเก  พเล  อปตฺถทฺธา  สเก  พเล  อวาทมานา 4  ลาป  สกุณ  
ปมุจฺ ิ คจฺฉ  โข  ตวฺ  ลาป  ตตรฺป  เม  คนตฺวฺา  น  โมกฺขสตี ิฯ  อถ  โข  ภกิขฺเว  ลาโป  
สกุโณ  นงฺคลกฏกรณ  เลฑฺฑุฏาน  คนฺตฺวา  มหนฺต  เลฑฺฑุํ  อภิรูหิตฺวา  สกุณคฺฆึ  
วทมาโน  อฏาสิ  เอหิ  โขทานิ  เม  สกุณคฺฆิ  เอหิ  โขทานิ  เม  สกุณคฺฆีติ ฯ  อถ  
โข  สา  ภกิขฺเว  สกุณคฆฺ ี สเก  พเล  อปตฺถทธฺา  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  เมื่อจะกลาววากองกุศล  จะกลาวใหถูก  ตองกลาวถึง
สตปิฏฐาน ๔  เพราะวากองกุศลทัง้สิน้นี ้ ไดแกสตปิฏฐาน ๔   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?  
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  
มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...  
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...  ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เมื่อจะกลาววากองกุศล  จะกลาวใหถูก  ตองกลาวถึงสติปฏฐาน ๔  เพราะวากองกุศล
ทั้งสิ้นนี้  ไดแกสติปฏฐาน. 1  

จบ  สูตรที่ ๕

สกุณัคฆีสูตร
 วาดวยอารมณโคจร  

[๖๙๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีแลว  เหย่ียวโฉบลงจับนกมูลไถโดยรวดเร็ว  
คร้ังน้ัน  นกมลูไถกาํลังถูกเหยีย่วนําไป  ไดราํพันอยางน้ีวา  เราเปนคนอบัโชค  มบีญุนอย
ทีเ่ท่ียวไปในถิน่ของผูอืน่  อนัมใิชถิน่หากิน  ถาวันน้ีเราไปเทีย่วในถิน่อันเปนของบดิาตน
ซึ่งควรเที่ยวไปไซร  เหยี่ยวตัวนี้เราอาจตอสูได.
 เหยีย่วจงึถามวา  แนะนกมลูไถ  กถ็ิน่ซึง่เปนของบดิาตน  อนัเปนทีห่ากนิของเจา
เปนเชนไร ? 
 นกมูลไถตอบวา  คือ  ที่ๆ มีกอนดิน  ซึ่งเขาทําการไถไว.
 ครั้งนั้น  เหยี่ยวหยิ่งในกําลังของตน  อวดอางกําลังของตน  ปลอยนกมูลไถไป  
พรอมดวยบอกวา  เจาจงไปเถิดนกมูลไถ  เจาจะไปแมในที่นั้นก็ไมรอดพนเราได  
นกมลูไถจงึไปยงัท่ีๆ มกีอนดนิซ่ึงเขาทาํการไถไว  ขึน้สูกอนดนิกอนใหญ  ยนืทาเหยีย่ว
อยูวา  แนะเหยี่ยว  บัดนี้ทานจงมาจับเราเถิด  คร้ังนั้น  เหยี่ยวหยิ่งในกําลังของตน  
อวดอางในกาํลงัของตน  จงึหอปกทัง้ ๒ โฉบหานกมลูไถโดยรวดเรว็  คร้ังใด  นกมลูไถ
รูวาเหยี่ยวนี้โฉบลงมาเร็วจะจับเรา  ครั้งนั้น  ก็หลบเขาซอกดินนั้นเอง  เหยี่ยวยังอกให
กระแทกดิน (ตาย) ในที่นั้นเอง   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรื่องนกมูลไถเที่ยวไปในถิ่นอื่น  
อันมิใชถิ่นหากิน  ยอมเปนเชนนี้แล.

1.  สติปฏฐาน ๔  -ผูรวบรวม
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[๖๙๙]
 ตสมฺา  ตหิ  ภกิขฺเว  มา  อโคจเร  จรติถฺ  ปรวสิเย ฯ  อโคจเร  ภกิขฺเว  จรต  ปรวสิเย  
ลจฺฉต ิ มาโร  โอตาร  ลจฺฉต ิ มาโร  อารมมฺณ ฯ  โก  จ  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  อโคจโร  ปรวิสโย ฯ  
ยทิท  ปจฺ  กามคณุา ฯ  กตเม  ปจฺ ฯ  จกขฺวุิเฺยฺยา  รปูา  อฏิา  กนตฺา  มนาปา  
ปยรูปา  กามูปสฺหิตา  รชนิยา  โสตวิฺเยฺยา  สทฺทา ฯ  ฆานวิฺเยฺยา  คนฺธา ฯ  
ชิวฺหาวิฺเยฺยา  รสา ฯ  กายวิฺเยฺยา  โผฏพฺพา  อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  
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  ลจฺฉต ิ มาโร  อารมมฺณ ฯ  โก  จ  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  
โคจโร  สโก  เปตฺติโก  วิสโย ฯ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานา ฯ  กตเม  จตฺตโร ฯ  อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  โคจโร  สโก  เปตฺติโก  
วิสโยติ ฯ  

[๗๐๑]
 อตฺถ ิ ภกิขฺเว  หมิวโต  ปพพฺตราชสฺส  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  ภกิฺขเว  หิมวโต  ปพฺพตราชสฺส  สมา  
ภมูภิาคา  รมณียา  ยตฺถ  มกฺกฏานฺเจว  จาริ  มนุสสฺาน  จ ฯ  ตตฺร  โข  ภกิขฺเว  ลทุธฺา  
มกฺกฏวีถีสุ  เลป  โอฑฺเฑนฺติ  มกฺกฏาน  พาธนาย ฯ  ตตฺร  ภิกฺขเว  เย  เต  มกฺกฏา  
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[๖๙๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแหละ  เธอท้ังหลาย  อยาเท่ียวไปในอารมณอื่น
อันมิใชโคจร  เมื่อเธอท้ังหลาย  เที่ยวไปในอารมณอื่น  อันมิใชโคจร  มารจักไดชอง  
มารจกัไดอารมณ  กอ็ารมณอืน่  อนัมิใชโคจรของภิกษ ุ คอือะไร ?   กามคณุ ๕   กามคณุ ๕ 
เปนไฉน ?   คือ  รูปอันพึงรูดวยจักษุ  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นารัก  
ชกัใหใคร  ชวนใหกาํหนดั  เสยีงทีพ่งึรูดวยห.ู..  กล่ินท่ีพงึรูดวยจมกู...  รสทีพ่งึรูดวยลิน้...  
โผฏฐัพพะที่พึงรูดวยกาย  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นารัก  ชักใหใคร  
ชวนใหกําหนัด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นี้คือ  อารมณอื่น  มิใชโคจรของภิกษุ.

[๗๐๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงเที่ยวไปในอารมณ  ซึ่งเปนของบิดาตน
อันเปนโคจร  เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณ  ซึ่งเปนของบิดาตน  อันเปนโคจร  
มารจักไมไดชอง  มารจักไมไดอารมณ  ก็อารมณอันเปนของบิดา  อันเปนของโคจร  
คืออะไร ?  คือ  สติปฏฐาน ๔   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกเสีย   ยอมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเหน็จิตในจติอยู...   
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นี้คือ  อารมณซึ่งเปนของบิดาตน  อันเปน
โคจรของภิกษุ.

จบ  สูตรที่ ๖

มักกฏสูตร
 วาดวยอารมณอันมิใชโคจร

[๗๐๑]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ถิน่แหงขุนเขาชือ่หิมพานต  อนัไปไดยาก  ขรขุระ  ไมเปนท่ีเท่ียวไป
ทัง้ของฝงูลงิ  ทัง้ของหมูมนษุยมอียู  ถิน่แหงขนุเขาชือ่หมิพานต  อนัไปไดยาก  ขรขุระ  
เปนท่ีเท่ียวของฝงูลิงเทาน้ัน  ไมใชของหมูมนุษยมอียู  ภมูภิาคแหงขุนเขาชือ่หิมพานต  
ราบเรียบ  นาร่ืนรมย  เปนท่ีเท่ียวไปทั้งของฝูงลิงท้ังของหมูมนุษย  มีอยู ณ ที่นั้น  
พวกพรานวางตังไวในทางเดินของฝูงลิงเพ่ือดักลิง  ในลิงเหลานั้น  ลิงเหลาใดไมโง  
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อพาลชาติกา  อโลลฐาติกา  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  
ปโฺจฑฑฺโิต  ถนุ  เสต ิ อนย  อาปนฺโน  พยฺสน  อาปนฺโน  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  
อิฏา  กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปสฺหิตา  รชนิยา  โสตวิฺเยฺยา  สทฺทา ฯ  
ฆานวิฺเยฺยา  คนฺธา ฯ  ชิวฺหาวิฺเยฺยา  รสา ฯ  กายวิฺเยฺยา  โผฏพฺพา  อิฏา  
กนฺตา  มนาปา  ปยรูปา  กามูปสฺหิตา  รชนิยา ฯ  อย  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อโคจโร  
ปรวิสโย ฯ  

[๗๐๓]
 โคจเร  ภิกฺขเว  จรถ  สเก  เปตฺติเก  วิสเย ฯ  โคจเร  ภิกฺขเว  จรต  สเก  เปตฺติ
เก  วสิเย  น  ลจฉฺต ิ มาโร  โอตาร  น  ลจฉฺต ิ มาโร  อารมมฺณ ฯ  โก  จ  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  
โคจโร  สโก  เปตฺติโก  วิสโย ฯ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  
สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสฺส ฯ  อย  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  โคจโร  สโก  เปตตฺโิก  
วิสโยติ ฯ  
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ไมลอกแลก  ลิงเหลาน้ัน  เห็นดังน้ัน  ยอมหลีกออกหาง   สวนลิงใดโง  ลอกแลก  
ลิงตัวน้ันเมื่อเขาไปใกลตังน้ัน  เอามือจับ  มือก็ติดตัง  มันจึงเอามือขางที่สองจับ  
ดวยคิดวาจักปลดมือออก  มือขางท่ีสองก็ติดตังอีก  มันจึงเอาเทาจับ  ดวยคิดวา  
จักปลดมือทั้งสองออกเทาก็ติดตังอีก  มันจึงเอาเทาขางที่สองจับ  ดวยคิดวา  จักปลด
มือทั้งสองและเทาออก  เทาที่สองก็ติดตังอีก  มันจึงเอาปากกัด  ดวยคิดวา  จักปลด
มอืท้ังสองและเทาท้ังสองออก  ปากก็ตดิตังอีก  ลิงตัวน้ันถูกตรงึ ๕ ประการอยางนีแ้ล  
นอนถอนใจ  ถึงความพินาศ  ยุบยับแลว  อันพรานจะพึงกระทําไดตามความปรารถนา  
พรานแทงลิงตัวนั้นแลวจึงยกข้ึนไวในท่ีนั้นเอง  ไมละท้ิง  หลีกไปตามความปรารถนา  
ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เร่ืองลงิเทีย่วไปในถ่ินอ่ืน  อนัมิใชทีค่วรเทีย่วไป  ยอมเปนเชนน้ีแหละ.  

[๗๐๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแหละ  เธอทั้งหลายอยาเที่ยวไปในอารมณอื่น
อันมิใชโคจร  เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณอื่น  อันมิใชโคจร  มารไดชอง  
มารจักไดอารมณ  ก็อารมณอื่นอันมิใชโคจรของภิกษุ  คืออะไร ?   คือ  กามคุณ ๕   
กามคุณ ๕ เปนไฉน ?   คอื  รปูทีพ่งึรูดวยจักษ ุ อนันาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นารกั  
ชักใหใคร  ชวนใหกําหนัด   เสียงที่พึงรูดวยหู...   กลิ่นที่พึงรูดวยจมูก...   รสที่พึงรู
ดวยล้ิน...  โผฏฐัพพะท่ีพึงรูดวยกาย  อันนาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นารัก  
ชกัใหใคร  ชวนใหกาํหนัด   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  นีค้อื  อารมณอืน่อนัมใิชโคจรของภิกษ.ุ

[๗๐๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงเท่ียวไปในอารมณซึ่งเปนของบิดาตน  
อันเปนโคจร  เม่ือเธอท้ังหลายเที่ยวไปในอารมณซึ่งเปนของบิดาตน  อันเปนโคจร  
มารจักไมไดอารมณ  ก็อารมณอันเปนของบิดาตนอันเปนโคจรของภิกษุ  คืออะไร ?  
คือ  สติปฏฐาน ๔   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย  ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...  ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...  
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นี้คือ  อารมณซึ่งเปนของบิดาตน  
อันเปนโคจรของภิกษุ.

จบ  สูตรที่ ๗



408 

  

[๗๐๔]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  พาโล  อพฺยตฺโต  อกุสโล  สูโท  ราชาน  วา  ราชมหามตฺต 1  
วา  นานจจฺเยหิ 2  สเูปห ิ ปจฺจปุฏโิต  อสสฺ  อมฺพลิคเฺคหปิ  ตติตฺกคเฺคหปิ  กฏกคเฺคหปิ  
มธุรคฺเคหิป  ขาริเกหิป  อขาริเกหิป  โลณิเกหิป  อโลณิเกหิป 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 ิ อมพฺลิคคฺ  วา  เม  อชชฺ  ภตตฺสเูปยฺย  รจุจฺต ิ อมพฺลิคคฺสสฺ  วา  อภหิรติ  
อมฺพิลคฺคสฺส  วา  พหุ  คณฺหาติ  อมฺพิลคฺคสฺส  วา  วณฺณ  ภาสติ  ติตฺตกคฺค  วา  เม  
อชฺช ฯ  กฏกคฺค  วา  เม  อชฺช ฯ  มธุรคฺค  วา  เม  อชฺช ฯ  ขาริก  วา  เม  อชฺช ฯ  
อขาริก  วา  เม  อชฺช ฯ  โลณกิ  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  อเิธกจโฺจ  พาโล  อพฺยตโฺต  อกสุโล  ภกิขฺ ุ กาเย  กายานุปสสฺี  
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  กาเย  
กายานุปสฺสิโน  วิหรโต  จิตฺต  น  สมาธิยติ  อุปกฺกิเลสา  น  ปหียนฺต ิ โส  ต  นิมิตฺต  
น  อุคฺคณฺหาติ ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  
สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  ตสฺส  ธมฺเมส ุ ธมฺมานปุสสฺโิน  วหิรโต  จติตฺ  
น  สมาธิยติ  อุปกกฺิเลสา  น  ปหียนฺติ  โส  ต  นิมิตฺต  น  อุคฺคณฺหาติ ฯ  สโข  โส  
ภกิขฺเว  พาโล  อพยฺตโฺต  อกุสโล  ภกิขฺ ุ น  เจว  ลาภี  โหติ  ทฏิเว  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
 วาดวยการสําเหนียกและไมสําเหนียกนิมิต

[๗๐๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนพอครัวผูเขลา  ไมฉลาดเฉียบแหลม  บํารุง
พระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชาดวยสูปะตางชนิด  มีรสเปรี้ยวจัดบาง  
ขมจัดบาง  เผ็ดจัดบาง  หวานจัดบาง  มีรสเฝอนบาง  ไมเฝอนบาง  เค็มบาง  จืดบาง  
พอครัวนั้นไมสังเกตรสอาหารของตนวา   วันนี้  ภัตและสูปะของเราชนิดนี้ทานชอบใจ  
หรือทานรับสูปะนี้มาก  หรือทานชมสูปะนี้   วันนี้  ภัตและสูปะของเรามีรสเปรี้ยวจัด  
ทานชอบใจ  หรือทานรับสูปะมีรสเปรี้ยวจัด  หรือทานหยิบเอาสูปะมีรสเปรี้ยวจัดมาก  
หรือทานชมสูปะมีรสเปรี้ยวจัด   วันนี้  ภัตและสูปะของเรามีรสขมจัด...  มีรสเผ็ดจัด...  
มีรสหวานจัด...  มีรสเฝอน...  มีรสไมเฝอน...  มีรสเค็ม...   วันนี้  ภัตและสูปะของเรา
มีรสจืดทานชอบใจ  หรือทานรับสูปะมีรสจืด  หรือทานหยิบเอาสูปะมีรสจืดมาก  
หรือทานชมสูปะมีรสจืด  ดังน้ี   พอครัวน้ันยอมไมไดเคร่ืองนุงหม  ไมไดคาจาง  
ไมไดรางวลั  ขอน้ันเปนพราะเหตุไร ?   เพราะพอครัวน้ันเปนคนเขลา  ไมฉลาดเฉยีบแหลม  
ไมสังเกตเครื่องหมายอาหารของตน  ฉันใด.  

[๗๐๕]
 ฉนัน้ันเหมือนกนั  ภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุบางรูปในธรรมวนิยัน้ี  เปนผูเขลา  ไมฉลาด
เฉียบแหลม  เธอพิจารณาเหน็กายในกายอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ กาํจดั
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู  จิตยอมไมตั้งมั่น  
ยงัละอุปกิเลสไมได  เธอไมสําเหนียกนิมิตนั้น   ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...  
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  เมื่อพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู  จติยอมไมตัง้มัน่  ยงัละอปุกเิลสไมได  เธอไมสาํเหนยีกนิมตินัน้  ภิกษุนั้น
ยอมไมไดธรรมเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน  และไมไดสติสัมปชัญญะ  ขอนั้น
เพราะเหตุไร ?   เพราะภิกษุนั้นเปนผูเขลา  ไมฉลาดเฉียบแหลม  ไมสําเหนียกนิมิต
แหงจิตของตน.
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[๗๐๖]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปณฺฑิโต  พฺยตฺโต  กุสโล  สูโท  ราชาน  วา  ราชมหามตฺต  
วา  นานจจฺเยห ิ สเูปห ิ ปจจฺปุฏโิต  อสสฺ  อมฺพลิคเฺคหปิ  ตติตฺกคเฺคหปิ  กฏกคเฺคหปิ  
มธุรคฺเคหิป  ขาริเกหิป  อขาริเกหิป  โลณิเกหิป  อโลณิเกหิป 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  กฏกคฺค  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  ภกิขฺเว  ปณฺฑโิต  พยฺตโฺต  กสุโล  สโูท  ลาภี  เจว  โหติ  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  อเิธกจโฺจ  ปณฑฺโิต  พยฺตโฺต  กสุโล  ภกิขฺ ุ กาเย  กายานุปสสฺี  
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  กาเย  
กายานุปสฺสิโน  วิหรโต  จิตฺต  สมาธิยติ  อุปกฺกิเลสา  ปหียนฺติ  โส  ต  นิมิตฺต  
อคุคฺณหฺาต ิฯ  เวทนาสุ  เวทนานปุสสฺ ี วหิรต ิฯ  จติเฺต  จติตฺานปุสสฺ ี วหิรต ิฯ  ธมฺเมสุ  
ธมฺมานปุสฺส ี วหิรต ิ อาตาป  สมฺปชาโน  สตมิา  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  
ทิฏเว  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  เปรียบเหมือนพอครัวผูมีปญญา  ฉลาด  เฉียบแหลม  
บํารุงพระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชาดวยสูปะตางชนิด  มีรสเปรี้ยวจัดบาง  
ขมจัดบาง  เผ็ดจดับาง  หวานจัดบาง  มรีสเฝอนบาง  ไมเฝอนบาง  มรีสเคม็บาง  จดืบาง  
พอครัวนัน้ยอมสงัเกตรสอาหารของตนวา   วนันี ้ ภตัและสปูะของเราชนิดนี ้ ทานชอบใจ  
หรือทานรับสูปะนี้  หรือหยิบเอาสูปะนี้มาก  หรือทานชมสูปะนี้   วันนี้  ภัตและสูปะ
ของเรามีรสเปร้ียวจัด...   วันน้ี  ภัตและสูปะของเรามีรสขมจัด...  มีรสเผ็ดจัด...  
มีรสหวานจัด...  มีรสเฝอน...  มีรสไมเฝอน...  มีรสเค็ม...   วันนี้  ภัตและสูปะของเรา
มีรสจืดทานชอบใจ  หรือทานรับสูปะมีรสจืด  หรือทานหยิบเอาสูปะมีรสจืดมาก  
หรือทานชมสูปะมีรสจืด  ดังนี้   พอครัวนั้นยอมไดเครื่องนุงหม  ไดคาจาง  ไดรางวัล  
ขอน้ันเพราะเหตุไร ?   เพราะพอครัวน้ันเปนคนมีปญญา  ฉลาด  เฉียบแหลม  
สังเกตรสอาหารของตน  ฉันใด.

[๗๐๗]
   ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีปญญา  
ฉลาด  เฉียบแหลม  ยอมพิจารณาเหน็กายในกายอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีติ  
กาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี  เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู  จิตยอมตั้งมั่น  
ละอุปกิเลสได  เธอยอมสําเหนียกนิมิตนั้น  ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...  
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู  จิตยอมต้ังมั่น  ละอุปกิเลสได  เธอยอมสําเหนียกในนิมิตนั้น  ภิกษุนั้น  
ยอมไดธรรมเปนเครือ่งอยูเปนสุขในปจจุบนั  และไดสติสมัปชญัญะ  ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร ?  
เพราะภิกษุนั้นเปนผูมีปญญา  ฉลาด  เฉียบแหลม  สําเหนียกนิมิตแหงจิตของตน.

จบ  สูตรที่ ๘
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[๗๐๘]
 เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  เวสาลิย  วิหรติ  เวลุวคามเก 1 ฯ  ตตฺร  โข  
ภควา  ภกิขฺ ู อามนเฺตสิ  เอถ  ตเุมฺห  ภกิขฺเว  สมนฺตา  เวสาลยิา  ยถามิตตฺ  ยถาสนฺทฏิ  
ยถาสมฺภตฺต  วสฺส  อุเปถ  อิเธวาห  เวลุวคามเก  วสฺส  อุปคจฺฉามีติ ฯ  เอวมฺภนฺเตติ  
โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา  สมนฺตา  เวสาลิยา  ยถามิตฺต  ยถาสนฺทิฏ  
ยถาสมฺภตฺต  วสฺส  อุปคจฺฉุ ฯ  

[๗๐๙]
 ภควา  ปน  ตตฺเถว  เวลุวคามเก  วสฺส  อปุคจฺฉ ิฯ  อถ  โข  ภควโต  วสฺสปูคตสสฺ  
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  อุปฏาเก  อนปโลเกตฺวา  ภิกฺขุสงฺฆ  ปรินิพฺพาเยยฺย  
ยนนฺนูาห  อมิ  อาพาธ  วริเิยน  ปฏปิปฺณาเมตฺวา  ชวีติสงขฺาร  อธฏิาย  วหิเรยยฺนตฺ ิฯ  
อถ  โข  ภควา  ต  อาพาธ  วริเิยน  ปฏปิปฺณาเมตวฺา  ชวีติสงขฺาร  อธฏิาย  วหิาส ิฯ  [4]  
อถ  โข  ภควา  คลิานา  วฏุโิต  อจริวฏุโิต  เคลฺา  [5]  วหิารปจฉฺายาย  ปฺตเฺต  
อาสเน  นิสีทิ ฯ  

[๗๑๐]
 อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  
อภิวาเทตฺวา  ช  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  
ภควนฺต  เอตทโวจ  [6]  ทิฏ  ภนฺเต  ภควโต  ขมนีย  ทิฏ  ภนฺเต  ภควโต  ยาปนีย  
อป  เม  ภนฺเต  มธุรกชาโต  วิย  กาโย  ทิสาป  เม  น  ปกฺขายนฺติ  ธมฺมาป  ม  
นปฺปฏิภนฺติ  ภควโต  เคลฺเน  อปจ  เม  ภนฺเต  อโหสิ  กาจิเทว  อสฺสาสมตฺตาน  
ตาว  ภควา  ปริพพฺายสิสฺต ิ น  ตาว  ภควา  ภกิขฺสุงฆฺ  อารพภฺ  กิจฺเิทว  อทุาหรตตี ิฯ  
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. ทิฏโ  เม  ภนฺเต  ภควโต  ผาสุ ฯ
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คิลานสูตร
 วาดวยมีตนเปนเกาะ

[๗๐๘]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมยัหนึง่  พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ เวฬวุคาม  ใกลเมอืงเวสาล ีณ ทีน่ัน้แล  พระผูมพีระภาคตรสัเรยีกภกิษทุัง้หลายมา

แลวตรัสวา  

 มาเถิด  ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงเขาจําพรรษาในเมืองเวสาลีโดยรอบ  
ตามมิตร  ตามสหาย  ตามพวก (ของตนๆ) เถิด  เราจะเขาจําพรรษา ณ เวฬุวคามนี้แล  
 ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว  เขาจําพรรษาในเมืองเวสาลีโดยรอบ  ตามมิตร  ตามสหาย  

ตามพวก  (ของตนๆ).

[๗๐๙]
 สวนพระผูมพีระภาคทรงเขาจาํพรรษา ณ เวฬวุคามนัน้แหละ  เมือ่พระผูมพีระภาคทรงเขาจาํพรรษาแลว  อาพาธกลา

บงัเกดิขึน้  เวทนาอยางหนักใกลมรณะเปนไปอยู  ไดยนิวา ณ ทีน่ัน้  พระผูมพีระภาคทรงพระดํารงสตสิมัปชัญญะ  ทรงอดกล้ัน  

ไมทรงพรัน่พรงึ  คร้ังนัน้  พระองคทรงพระดาํริวา  การทีเ่รายังไมบอกภกิษุผูอปุฏฐาก  ยงัไมอาํลาภิกษสุงฆ  
แลวปรินิพพานเสียน้ัน  หาสมควรแกเราไม  ไฉนหนอ  เราพึงขับไลอาพาธนี้เสียดวย
ความเพียร  แลวดํารงชีวิตสังขารอยู  
 ครั้งนั้น  พระผูมีพระภาคทรงขับไลพระประชวรน้ัน  ดวยความเพียร  แลวทรงดํารงชีวิตสังขารอยู  คร้ังนั้น  

พระผูมพีระภาคทรงหายจากพระประชวรแลว  ทรงหายจากความไขไมนาน  ประทับน่ังบนอาสนะท่ีเขาปลูาดไวในรมแหงวิหาร.

[๗๑๐]
 ลําดับนั้น  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  จึงนั่ง ณ 

ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคเห็นพระผูมีพระภาค

ทรงอดทน  ขาพระองคเห็นพระผูมพีระภาคทรงยงัอัตภาพใหเปนไป  กายของขาพระองคประหนึง่จะงอมระงมไป  แมทศิท้ังหลาย

กไ็มปรากฏแกขาพระองค  แมธรรมทัง้หลายก็ไมแจมแจงแกขาพระองค  เพราะความประชวรของพระผูมีพระภาค  แตขาพระองค

มาเบาใจอยูหนอยหนึ่งวา  พระผูมีพระภาคยังไมทรงปรารภภิกษุสงฆ  แลวตรัสพระพุทธพจนอันใดอันหนึ่ง  จักยังไมเสด็จ

ปรินิพพานกอน  พระผูมีพระภาคตรัสวา   

 ดกูรอานนท  กบ็ดัน้ี  ภกิษุสงฆจะยังมาหวงัอะไรในเราเลา  ธรรมอันเราแสดงแลว  
กระทําไมใหมีในภายใน  ไมใหมีในภายนอก  กํามืออาจารยในธรรมทั้งหลาย  มิไดมีแก
ตถาคต  ผูใดพึงมคีวามดาํรฉิะน้ีวา  เราจักบริหารภิกษสุงฆ  หรือวาภกิษสุงฆยงัมตีวัเรา
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ก ึ ปนทาน ิ อานนทฺ  ภกิขฺสุงโฺฆ  มย ิ ปจจฺาสสึต ิ [1] ฯ  เทสิโต  อานนทฺ  มยา  ธมฺโม  
อนนฺตร  อพาหิร  กริตฺวา ฯ  นตฺถานนฺท  ตถาคตสฺส  ธมฺเมสุ  อาจริยมุฏิ ฯ  ยนฺนูนา-
นนฺท  เอวมสฺส  อห  ภิกฺขุสงฺฆ  ปริหริสฺสามีติ  วา  มมุทฺเทสิโก  ภิกฺขุสงฺโฆติ  วา ฯ  
โส  นูนานนฺท  ภิกฺขุสงฺฆ  อารพภฺ  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  เสยฺยถาป  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  ภกิขฺ ุ อตฺตทโีป  วหิรต ิ อตฺตสรโณ  อนฺสรโณ  ธมมฺทโีป  
ธมฺมสรโณ  อนฺสรโณ ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  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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เปนท่ีเชิดชู  ผูนั้นจะพึงปรารภภิกษุสงฆ  แลวกลาวคําอันใดอันหน่ึงแนนอน   ดูกร
อานนท  ตถาคตมิไดมีความดําริอยางนี้วา  เราจักบริหารภิกษุสงฆ  หรือวาภิกษุสงฆ
มีตัวเราเปนที่เชิดชู  ดังนี้  ตถาคตจักปรารภภิกษุสงฆแลวกลาวคําอันใดอันหนึ่งทําไม
อกีเลา  บดันีเ้ราก็แกเฒา  เปนผูใหญ  ลวงกาลผานวยัแลว  วยัของเราเปนมาถึง ๘๐ ปแลว  
เกวียนเกายงัจะใชไปไดกเ็พราะการซอมแซมดวยไมไผ  ฉนัใด  กายของตถาคตก็ฉนันัน้
เหมือนกัน  ยังเปนไปได  ก็คลายกับเกวียนเกา  ที่ซอมแซมแลวดวยไมไผ  ฉะนั้น.

[๗๑๑]
 ดกูรอานนท  สมัยใด  ตถาคตเขาเจโตสมาธอินัไมมนีมิติ  เพราะไมกระทาํไวในใจ
ซึง่นมิติทัง้ปวง  เพราะดับเวทนาบางเหลาแลวอยู  สมัยนั้น  กายของตถาคตยอมผาสุก  
เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ  มีตนเปนที่พึ่ง  อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง  
คือ  มีธรรมเปนเกาะ  มีธรรมเปนที่พึ่ง  อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูเถิด.

[๗๑๒]
 ดกูรอานนท  กภ็กิษเุปนผูมตีนเปนเกาะ  มตีนเปนทีพ่ึง่  ไมมสีิง่อืน่เปนทีพ่ึง่  คอื  
มีธรรมเปนเกาะ  มีธรรมเปนท่ีพึ่ง  ไมมีสิ่งอื่นเปนท่ีพึ่งอยู  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมพจิารณาเหน็กายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌา  
และโสมนัส 1 ในโลกเสีย   ดูกรอานนท  ภิกษุเปนผูมีตนเปนเกาะ  มตีนเปนทีพ่ึง่  ไมมี
สิง่อ่ืนเปนท่ีพึง่  คอื  มธีรรมเปนเกาะ  มธีรรมเปนท่ีพึง่  ไมมสีิง่อ่ืนเปนท่ีพึง่อยู  อยางนีแ้ล.

[๗๑๓]
 ดูกรอานนท  ก็ผูใดผูหนึ่งในบัดนี้ก็ดี  ในเวลาท่ีเราลวงไปแลวก็ดี  จักเปน
ผูมีตนเปนเกาะ  มตีนเปนท่ีพึง่  ไมมสีิง่อ่ืนเปนท่ีพึง่  คอื  มธีรรมเปนเกาะ  มธีรรม
เปนที่พึ่ง  ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง  ภิกษุเหลาใดเปนผูใครตอการศึกษา  ภิกษุเหลานั้น
จักเปนผูเลิศ.

จบ  สูตรที่ ๙  

1.  โทมนัส  -ผูรวบรวม
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[๗๑๔]
 สาวตฺถิย ฯ  ภควา ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  
ปตฺตจีวรมาทาย  เยน  อฺตโร  ภกิขฺนุปูสสฺโย  เตนปุสงกฺมิ  อปุสงกฺมิตวฺา  ปฺตเฺต  
อาสเน  นิสีทิ ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขุนิโย  เยนายสมฺา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมึสุ  
อปุสงกฺมติวฺา  อายสมฺนตฺ  อานนทฺ  อภวิาเทตวฺา  เอกมนตฺ  นสิทีสึ ุฯ  เอกมนตฺ  นสินินฺา  
โข  ตา  ภิกฺขุนิโย  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจุ  อิธ  ภนฺเต  อานนฺท  สมฺพหุลา  
ภกิฺขุนิโย  จตูสุ  สติปฏาเนสุ  สุปติฏิตจิตฺตา  วิหรนฺติโย  อุฬาร  ปุพฺเพนาปร  วิเสส  
สฺชานนฺตีติ ฯ  เอวเมต  ภคินิโย  เอวเมต  ภคินิโย  โย  หิ  โกจิ  ภคินิโย  ภิกฺขุ  วา  
ภิกฺขุนี  วา  จตูสุ  สติปฏาเนสุ  สุปติฏิตจิตฺโต  วิหรติ  ตสฺเสต  ปาฏิกงขฺ  อุฬาร  
ปพุเฺพนาปร  วเิสส  สฺชานสิสฺตตี ิฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ตา  ภกิขฺนุโิย  ธมฺมยิา  
กถาย  สนทฺสเฺสตฺวา  สมาทเปตฺวา  สมุตเฺตเชตวฺา  สมฺปหเสตฺวา  อฏุายาสนา  ปกกฺามิ ฯ  

[๗๑๕]
 อถ  โข  อายสมฺา  อานนโฺท  สาวตถฺยิ  ปณฑฺาย  จรติวฺา  ปจฉฺาภตตฺ  ปณฑฺปาต-
ปฏิกฺกนฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  
นสิที ิฯ  เอกมนตฺ  นสินิโฺน  โข  อายสมฺา  อานนฺโท  ภควนตฺ  เอตทโวจ  อธิาห  ภนเฺต  
ปพุพฺณหฺสมย  นวิาเสตฺวา  ปตตฺจวีรมาทาย  เยน  อฺตโร  ภกิขฺนุปูสสฺโย  เตนปุสงกฺมึ  
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  
จตูส ุ สติปฏาเนส ุ สปุตฏิติจติตฺา  วหิรนฺตโิย  อฬุาร  ปพุเฺพนาปร  วเิสส  สฺชานนตฺตี ิฯ  
เอว  วตุตฺาห  ภนฺเต  ตา  ภกิขฺนุโิย  เอตทโวจ  เอวเมต  ภคินโิย  เอวเมต  ภคินโิย  โย  หิ  
โกจ ิ ภคินโิย  ภกิขฺ ุ วา  ภกิขฺนุ ี วา  จตสู ุ สติปฏาเนส ุ สปุติฏติจิตโฺต  วหิรติ  ตสฺเสต  
ปาฏิกงฺข  อุฬาร  ปุพฺเพนาปร  วิเสส  สฺชานิสฺสตีติ ฯ  

[๗๑๖]
 เอวเมต  อานนฺท  เอวเมต  อานนฺท  โย  หิ  โกจิ  อานนฺท  ภิกฺขุ  วา  ภิกฺขุนี  
วา  จตูส ุ สติปฏาเนสุ  สปุตฏิติจติโฺต  วหิรต ิ ตสฺเสต  ปาฏิกงขฺ  อฬุาร  ปพุเฺพนาปร  
วิเสส  สฺชานิสฺสตีติ ฯ  กตเมสุ  จตูสุ ฯ  
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ภิกขุนีสูตร  
 ผูมีจิตตั้งมั่นในสติปฏฐาน ๔  ยอมรูคุณวิเศษ

[๗๑๔]
 สาวัตถนีทิาน.  คร้ังนัน้  ในเวลาเชา  ทานพระอานนทนุงแลว  ถอืบาตรและจวีร  เขาไปยงัสาํนกัของนางภิกษณุแีหงหน่ึง  

แลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว  ครั้งนั้น  ภิกษุณีจํานวนมากรูปเขาไปหาทานพระอานนท  ไหวทานพระอานนทแลว  จึงนั่ง 

ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลว  จึงพูดกะทานพระอานนทวา  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  ภิกษุณีมีมากรูปในธรรมวินัยนี้  
มจีติตัง้มัน่ดแีลวในสติปฏฐาน ๔  ยอมรูคณุวเิศษอนัยิง่อยางอ่ืน  จากคณุวเิศษในกาลกอน
 ทานพระอานนทตอบวา  นองหญิง  ขอนี้เปนอยางนั้น  ขอนี้เปนอยางนี้  ภิกษุหรือภิกษุณี
รปูใดรปูหนึง่  มจีติตัง้มัน่ดแีลวในสตปิฏฐาน ๔  ภกิษุหรอืภกิษุณรีปูนัน้พึง่หวงัขอนีไ้ดวา  
จักรูคุณวิเศษอันยิ่งอยางอื่น  จากคุณวิเศษในกาลกอน  
 ลําดับน้ัน  ทานพระอานนทยังภิกษุณีเหลานั้นใหเห็นแจง  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหราเริงดวยธรรมมีกถา  

แลวลุกจากอาสนะหลีกไป.

[๗๑๕]
 ครั้งนั้น  ทานพระอานนทเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแลว  ในเวลาปจฉาภัต  กลับจากบิณฑบาต  

เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลว  ไดกราบทูล

พระผูมพีระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  เมือ่เชานี ้ ขาพระองคนุงแลว  ถอืบาตรและจวีรเขาไปยงัสาํนกันางภกิษณุแีหงหนึง่  

แลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว   ครั้งนั้น  ภิกษุณีมากรูปเขามาหาขาพระองค  ไหวขาพระองคแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควร

สวนขางหน่ึง   คร้ันแลวไดพูดกะขาพระองควา   ขาแตทานพระอานนทผู เจริญ  ภิกษุณีมากรูปในธรรมวินัยน้ี  

มจีติตัง้มัน่ดแีลวในสติปฏฐาน ๔  ยอมรูคณุวเิศษอนัยิง่อยางอ่ืน  จากคณุวเิศษในกาลกอน  

 เม่ือภิกษุณทีัง้หลายพูดอยางน้ีแลว  ขาพระองคตอบวา  นองหญิง  ขอน้ีเปนอยางน้ัน  ขอน้ีเปนอยางน้ัน  
ภกิษหุรอืภิกษณุรีปูใดรูปหนึง่  มจีติต้ังมัน่ดแีลวในสตปิฏฐาน ๔  ภกิษหุรือภกิษณุรีปูนัน้
พึงหวังขอนี้ไดวา  จักรูคุณวิเศษอันยิ่งอยางอื่น  จากคุณวิเศษในกาลกอน.

[๗๑๖]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรอานนท  ขอนี้เปนอยางนั้น  ขอนี้เปนอยางนั้น  ภิกษุหรือ
ภกิษุณรีปูใดรูปหนึง่  มจีติต้ังมัน่ดีแลวในสตปิฏฐาน ๔  ภกิษุหรือภกิษุณรีปูน้ัน  พงึหวงั
ขอนีไ้ดวา  จกัรูคณุวิเศษอนัย่ิงอยางอืน่จากคุณวิเศษในกาลกอน   สตปิฏฐาน ๔ เปนไฉน ?
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[๗๑๗]
 อธิานนทฺ  ภกิขฺ ุ กาเย  กายานปุสสฺ ี วหิรต ิ อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วเินยฺย  
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  ปติ  
ชายต ิ ปตมินสสฺ  กาโย  ปสฺสมภฺต ิ ปสสฺทธฺกาโย  สขุ  เวทยต ิ สขุโิน  จติตฺ  สมาธยิต ิฯ  
โส  อติ ิ ปฏสิจฺกิขฺต ิ ยสสฺ  ขวฺาห  อตถฺาย  จติตฺ  ปณทิห ึ โส  เม  อตโฺถ  อภนิปิผฺนโฺน  
หนฺททานิ  ปฏิสหรามีติ ฯ  โส  ปฏิสหรติ  เจว  น  จ  วิตกฺเกติ  น  จ  วิจาเรติ  อวิตกฺ-
โกมฺหิ  อวิจาโร  อชฺฌตฺต  สติมา  สุขมสฺมีติ  ปชานาติ ฯ  

[๗๑๘]
 ปนุ  จปร  อานนฺท  ภกิขฺ ุ เวทนาสุ ฯ  จติเฺต ฯ  ธมฺเมส ุ ธมฺมานปุสสฺ ี วหิรต ิ อาตาป  
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสิโน  
วิหรโต  ธมฺมารมฺมโณ  วา  อุปฺปชฺชติ  กายสฺม ึ ปริฬาโห  เจตโส  วา  ลีนตฺต  พหิทฺธา  
วา  จติตฺ  วกิขฺปิต ิฯ  เตน  อานนทฺ  ภกิขฺนุา  กสิมฺิจฺเิทว  ปสาทนีเย  นมิติเฺต  จติตฺ  
ปณิทหิตพฺพ ฯ  ตสฺส  กิสฺมิฺจิเทว  ปสาทนีเย  นิมิตฺเต  จิตฺต  ปณิทหโต  ปามุชฺช  
ชายติ  ปมุทิตสฺส  ปติ  ชายติ  ปติมนสฺส  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  
วติกเฺกต ิ น  จ  วจิาเรต ิ อวติกโฺกมหฺ ิ อวจิาโร  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  อาตาป  
สมฺปชาโน  สติมา  สุขมสฺมีติ  ปชานาติ ฯ  

1.  ม. ปาโมชฺช ฯ
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[๗๑๗]
 ดกูรอานนท  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยอมพจิารณาเหน็กายในกายอยู  มคีวามเพยีร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  เม่ือเธอพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู  ความเรารอนมีกายเปนอารมณเกดิขึน้ในกายกด็ ี  ความหดหูแหงจติเกิดขึน้กด็ี  
จิตฟุงซานไปในภายนอกก็ดี  ภิกษุนั้นพึงต้ังจิตไวใหมั่นในนิมิต  อันเปนที่ตั้งแหง
ความเลื่อมใสอยางใดอยางหน่ึง  เม่ือเธอตั้งจิตไวใหมั่นในนิมิต  อันเปนที่ตั้งแหง
ความเลือ่มใสอยางใดอยางหน่ึงอยู  ปราโมทยยอมเกดิ  เม่ือเธอปราโมทย  ปตยิอมเกดิ  
เม่ือเธอมีใจประกอบดวยปติ  กายยอมระงับ  เธอมีกายระงับแลว  ยอมเสวยสุข  
เมือ่เธอมสีขุ  จติยอมตัง้มัน่  เธอยอมพจิารณาเหน็อยางน้ีวา  เราต้ังจิตไวเพือ่ประโยชนใด  
ประโยชนนั้นสาํเร็จแกเราแลว   บัดนี้เราจะคุมจิตไว  เธอคุมจิตไวและไมตรึก  ไมตรอง 
ยอมรูชัดวา  เราไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  มีสติในภายใน  เปนผูมีความสุข  ดังนี้.

[๗๑๘]
 ดูกรอานนท  อีกประการหนึ่ง  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  
มคีวามเพียร  มสีมัปชัญญะ  มสีต ิ กาํจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยี  เม่ือเธอพจิารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู  ความเรารอนมีธรรมเปนอารมณเกิดข้ึนในกายก็ดี  ความหดหู
แหงจิตเกิดขึ้นก็ดี  จิตฟุงซานไปในภายนอกก็ดี  ภิกษุนั้นพึงตั้งจิตไวใหมั่นในนิมิต  
อันเปนท่ีตั้งแหงความเลื่อมใสอยางใดอยางหน่ึง  เม่ือเธอต้ังจิตไวใหมั่นในนิมิต  
อนัเปนทีต่ัง้แหงความเลือ่มใสอยางใดอยางหน่ึงอยู  ปราโมทยยอมเกดิ  เม่ือเธอปราโมทย  
ปตยิอมเกิด  เมือ่เธอมใีจประกอบดวยปต ิ กายยอมระงบั  เธอมกีายระงบัแลว  ยอมเสวยสขุ  
เมือ่เธอมสีขุ  จติยอมตัง้มัน่  เธอยอมพจิารณาเหน็อยางน้ีวา  เราตัง้จิตไวเพือ่ประโยชนใด  
ประโยชนนัน้สาํเรจ็แกเราแลว  บดัน้ีเราจะคมุจติไว  เม่ือเธอคมุจติไวและไมตรึก  ไมตรอง  
ยอมรูชดัวา  เราไมมวีติก  เราไมมวีจิาร  มสีติในภายใน  เปนผูมคีวามสขุ  ดงัน้ี   ดกูรอานนท  
ภาวนายอมมีเพราะตั้งจิตไว  ดวยประการฉะนี้แล.

[๗๑๙]
 ดูกรอานนท  ก็ภาวนายอมมีเพราะไมตัง้จิตไวในภายนอกเปนอยางไร ?   ดูกร
อานนท  ภิกษุมิไดตั้งจิตไวในภายนอก  ยอมรูชัดวา  จิตอันเรามิไดตั้งไวในภายนอก  
ในลําดับนั้น  เธอยอมรูชัดวา  จิตของเราไมไดฟุงซานไปขางหลังและขางหนา  พนแลว  
มิไดตั้งอยู  ก็แลในกาลนั้น   เธอยอมรูชัดวา  เรายอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  เปนผูมีความสุข  ดังนี้.
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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  อาตาป  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  อาตาป  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  อาตาป  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]
 ดกูรอานนท  ภกิษมุไิดตัง้จิตไวในภายนอก  ยอมรูชดัวา  จติอนัเรามิไดตัง้ไวในภายนอก  
ในลําดับนั้น  เธอยอมรูชัดวา  จิตของเราไมฟุงซานไปขางหลังและขางหนา  พนแลว  
มไิดตัง้อยู  กแ็ลอยูในกาลนัน้  เธอยอมรูชดัวา  เรายอมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  เปนผูมีความสุข  ดังนี้.

[๗๒๑]
 ดกูรอานนท  ภกิษมุไิดตัง้จิตไวในภายนอก  ยอมรูชดัวา  จติอนัเรามิไดตัง้ไวในภายนอก  
ในลําดับนั้น  เธอยอมรูชัดวา  จิตของเราไมฟุงซานไปขางหลังและขางหนา  พนแลว  
มไิดตัง้อยู  กแ็ลในกาลนัน้  เธอยอมรูชดัวา  เรายอมพิจารณาเหน็จิตในจิตอยู  มคีวามเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  เปนผูมีความสุข  ดังนี้.

[๗๒๒]
 ดูกรอานนท  ภิกษุมิไดตั้งจิตไวในภายนอก  ยอมรูชัดวา  จิตของเรามิไดฟุงซาน
ไปขางหลังและขางหลัง  พนแลว  มิไดตั้งอยู  ก็แลในกาลนั้น  เธอยอมรูชัดวา  เรายอม
พจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ เปนผูมคีวามสขุ  ดงันี.้

[๗๒๓]
 ดกูรอานนท  ภาวนายอมมีเพราะไมไดตัง้จติไวอยางน้ีแล  ดกูรอานนท  ภาวนา
ยอมมเีพราะตัง้จติไว  เราไดแสดงแลว  ภาวนายอมมีเพราะมไิดตัง้จติไว  เราก็แสดงแลว
ดวยประการฉะน้ีแล   ดูกรอานนท  กิจอันใดอันศาสดา  ผูแสวงหาประโยชน  
ผูอนุเคราะห  มุงความอนุเคราะหจะพึงทําแกสาวกทั้งหลาย  กิจอันนั้น  เรากระทําแลว
แกเธอทัง้หลาย   อานนท  นัน่โคนไม  นัน่เรือนวาง  เธอท้ังหลายจงเพงพินจิ  อยาประมาท  
อยาไดมีความรอนใจในภายหลัง  นี้เปนอนุศาสนีของเรา  สําหรับเธอทั้งหลาย.
 พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนี้แลว  ทานพระอานนทปลื้มใจชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวแล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อัมพปาลิวรรค  
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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  -ผูรวบรวม
2.  สูทสูตร  -ผูรวบรวม



424 

นาฬนฺทวคฺโค  ทุติโย

[๗๒๔]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺ-
กมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  
สารปีตุโฺต  ภควนตฺ  เอตทโวจ  มหาปรุโิส  มหาปรุโิสต ิ ภนเฺต  วจุจฺติ  กติตฺาวตา  นุ  
โข  ภนเฺต  มหาปรุโิส  โหตตี ิฯ  วมิตุตฺจติตฺตตฺา  ขวฺาห  สารปีตุตฺ  มหาปรุโิสต ิ วทามิ  
อวิมุตฺตจิตฺตตฺตา  โน  มหาปุริโสติ  วทามิ ฯ  

[๗๒๕]
 กถฺจ  สารีปตุตฺ  วมิตุตฺจติโฺต  โหต ิฯ  อธิ  สารปีตุตฺ  ภกิขฺ ุ กาเย  กายานปุสสฺี  
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  กาเย  
กายานุปสฺสิโน  วิหรโต  จิตฺต  วิรชฺชติ  วิมุจฺจติ  อนุปาทาย  อาสเวหิ ฯ  เวทนาสุ  
จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  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  สารปีตุโฺต  ภควนตฺ  เอตทโวจ  เอว  ปสนนฺาห 1  
1.  ม. ปสนฺโน  อห ฯ  ยุ. ปสนฺโนห ฯ  เอวมุปริ ฯ
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นาฬนทวรรคที่ ๒  
มหาปุริสสูตร  

 วาดวยผูเปนมหาบุรุษ

[๗๒๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้น  ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  

นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวา  มหาบุรุษๆ ดังน้ี  บุคคล

จะเปนมหาบุรุษไดดวยเหตุเทาไรหนอแล ?  

 พระผูมพีระภาคตรสัวา   ดกูรสารบีตุร  เราเรียกวา  มหาบรุษุ  เพราะเปนผูมจีติหลดุพน  
เราไมเรียกวา  มหาบุรุษ  เพราะเปนผูมีจิตยังไมหลุดพน.

[๗๒๕]
 ดูกรสารีบุตร  ก็บุคคลเปนผู มีจิตหลุดพนอยางไร ?  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย  เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู  จิตยอมคลายกําหนัด  
ยอมหลุดพนจากอาสวะทัง้หลายเพราะไมถอืม่ัน   ยอมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...  
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  เมื่อพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู  จิตยอมคลายกําหนัด  ยอมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลายเพราะไมถือมั่น  
ดูกรสารีบุตร  บุคคลเปนผูมีจิตหลุดพนอยางนี้แล  เราเรียกวา  มหาบุรุษ  เพราะเปน
ผูมีจิตหลุดพน  เราไมเรียกวา  มหาบุรุษ  เพราะเปนผูมีจิตยังไมหลุดพน.

จบ  สูตรที่ ๑  

นาฬนทสูตร  
 วาดวยธรรมปริยาย

[๗๒๖]
 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ปาวาริกอัมพวัน  ใกลเมืองนาฬนทา  ครั้งนั้น  ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝา

พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมี-

พระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา  สมณะหรือพราหมณอื่น  ซึ่งจะรูยิ่ง

ไปกวาพระผูมีพระภาคในทางปญญา  เคร่ืองตรัสรู  มิไดมีแลว  จักไมมี  และยอมไมมีในบัดน้ี  พระผูมีพระภาคตรัสวา   
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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  ภควนฺโต  อเหสุ  อติ ิ วา  เอววมิตุตฺา  เต  ภควนโฺต  อเหสุ  
อิติ  วาติ ฯ  โน  เหต  ภนฺเต ฯ  
[๗๒๘]
 ก ึ ปน  เต  สารีปตุตฺ  เย  เต  ภวิสสฺนตฺ ิ อนาคตมทฺธาน  อรหนฺโต  สมฺมาสมพฺทุธฺา  
สพฺเพ  เต  ภควนฺโต  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  วิทิตา  เอวสีลา  เต  ภควนฺโต  ภวิสฺสนฺติ  
อิติ  วา  เอวธมฺมา  เต  ภควนฺโต  ภวิสฺสนฺต ิ  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  สารปีตุตฺ  อตีตานาคตปจฺจปุปฺนเฺนส ุ อรหนฺเตส ุ สมฺมาสมพฺทุเฺธสุ  
เจโตปรยิายาณ 1  นตถฺ ิฯ  อถ  กิจฺรหิ  ตยฺาห  สารีปตุตฺ  อฬุารา  อาสภิวาจา  ภาสิตา  
เอกโส  คหิโต  สหีนาโท  นทิโต  เอว  ปสนฺนาห  ภนฺเต  ภควติ  น  จาหุ  น  จ  ภวิสสฺติ  
น  เจตรหิ  วิชฺชติ  อฺโ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  ภควตา  ภิยฺโยภิฺตโร  
ยทิท  สมฺโพธิยนฺติ ฯ  น  โข  เม  ต 2  ภนฺเต  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺเนสุ  อรหนฺเตสุ  
สมฺมาสมฺพุทฺเธสุ  เจโตปริยายาณ  อตฺถิ  อป  จ  ธมฺมนฺวโย  วิทิโต ฯ
1.  ม. เจโตปริยฺณาณ ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
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ดูกรสารีบุตร  นี้เปนอาสภิวาจาอยางสูงที่เธอกลาวแลว  เธอถือเอาแตวาทะอยางเดียว  
บันลือสีหนาทวา  พระพุทธเจาขา  ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา  
สมณะหรือพราหมณอื่น  ซึ่งจะรูยิ่งไปกวาพระผูมีพระภาคในทางปญญา  เครื่องตรัสรู  
มิไดมีแลว  จักไมมแีละยอมไมมีในบัดนี้.

[๗๒๗]
 ดูกรสารีบุตร  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด  ที่ไดมีมาแลวในอดีตกาล  
พระผูมพีระภาคเหลานัน้ทกุพระองค  อนัเธอกาํหนดซ่ึงใจดวยใจแลวรูวา  พระผูมพีระภาค
เหลานัน้  ทรงมีศลีอยางน้ี  มธีรรมอยางนี ้ มปีญญาอยางน้ี  มธีรรมเปนเครือ่งอยูอยางนี้  
หรอืวาหลดุพนแลวอยางนี ้ ดงันี ้ กระนัน้หรอื ? 
 สา.  หามิได  พระเจาขา.

[๗๒๘]
 พ.  ดกูรสารีบตุร  พระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจาเหลาใด  ทีจ่กัมีในอนาคตกาล  และ
พระผูมพีระภาคเหลานัน้ทุกพระองค  อนัเธอกาํหนดซ่ึงใจดวยแลวรูวา  พระผูมพีระภาค
เหลานัน้  ทรงมีศลีอยางน้ี  มธีรรมอยางนี ้ มปีญญาอยางนี ้ มธีรรมเปนเครือ่งอยูอยางนี้  
หรอืวาหลดุพนแลวอยางนี ้ ดงันี ้ กระนัน้หรอื ? 
 สา.  หามิได  พระเจาขา.

[๗๒๙]
 พ.  ดูกรสารีบุตร  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้  คือเรา  อันเธอกําหนด
ซึง่ใจดวยใจแลวรูวา  พระผูมพีระภาคเปนผูมศีลีอยางนี ้ มธีรรมอยางนี ้ มปีญญาอยางนี้  
มธีรรมเปนเคร่ืองอยูอยางน้ี  หรือวาหลดุพนแลวอยางนี ้ ดงัน้ี  กระน้ันหรอื ? 
 สา.  หามิได  พระเจาขา.

[๗๓๐]
 พ.  ดกูรสารบีตุร  กใ็นขอน้ี  เธอไมมเีจโตปรยิญาณในพระอรหันตสัมมาสมัพุทธเจา
ทั้งที่เปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน  เมื่อเปนเชนนั้น  เพราะเหตุอะไร ?   เธอจึงกลาว
อาสภิวาจาอยางสูงนี้  เธอถือเอาวาทะแตอยางเดียวบันลือสีหนาทวา  พระพุทธเจาขา  
ขาพระองคเลือ่มใสในพระผูมพีระภาคอยางน้ีวา  สมณะหรือพราหมณอืน่  ซึง่จะรูยิง่ไปกวา
พระผูมพีระภาคในทางพระปญญาเครือ่งตรัสรู  มไิดมแีลว  จกัไมม ี และยอมไมมใีนบดันี.้
 สา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคจะมีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ทั้งที่เปนอดีต  อนาคต  

และปจจุบันก็หามิได  แตวาขาพระองครูไดตามกระแสพระธรรม. 
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[๗๓๑]
 เสยฺยถาป  ภนฺเต  รฺโ  ปจฺจนฺติม  นคร  ทฬฺหทฺธาล 1  ทฬฺหปาการโตรณ  
เอกทฺวาร  ตตฺรสฺส  โทวาริโก  ปณฑฺโิต  พยฺตฺโต  เมธาว ี อฺาตาน  นวิาเรตา  าตาน  
ปเวเสตา ฯ  โส  ตสฺส  นครสฺส  สมนฺตา  อนุปริยายปถ  อนุกฺกมมาโน  น  ปสฺเสยฺย  
ปาการสนฺธึ  วา  ปาการวิวร  วา  อนฺตมโส  วิฬารนิสฺสกฺกนมตฺตป 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  เยป  เต  ภนฺเต  อเหสุ  อตีตมทฺธาน  อรหนฺโต  สมฺมาสมพฺุทฺธา  สพฺเพ  เต  
ภควนฺโต  ปฺจ  นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส  ปฺาย  ทุพฺพลีกรเณ  จตูสุ  
สติปฏาเนสุ  สุปติฏิตจิตฺตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ยถาภูต  ภาเวตฺวา  อนุตฺตร  
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฺฌึสุ ฯ  เยป  เต  ภนฺเต  ภวิสฺสนฺติ  อนาคตมทฺธาน  อรหนฺโต  
สมฺมาสมฺพุทฺธา  สพฺเพ  เต  ภควนฺโต  ปฺจ  นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส  
ปฺาย  ทุพฺพลีกรเณ  จตูสุ  สติปฏาเนสุ  สุปติฏิตจิตฺตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ยถาภูต  
ภาเวตฺวา  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ ฯ  ภควาป  ภนฺเต  เอตรหิ  อรห  
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ปฺจ  นีวรเณ  ปหาย  เจตโส  อุปกฺกิเลเส  ปฺาย  ทุพฺพลีกรเณ  
จตูสุ  สติปฏาเนสุ  สุปติฏิตจิตฺโต  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ยถาภูต  ภาเวตฺวา  อนุตฺตร  
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธติ ฯ

[๗๓๒]
 สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  ตสฺมา  ติห  ตฺว  สารีปุตฺต  อิม  ธมฺมปริยาย  อภิกฺขณ  
ภาเสยฺยาส ิ ภกิขฺนู  ภกิขฺนุนี  อปุาสกาน  อปุาสกิาน ฯ  เยสมฺป  ห ิ สารีปตุตฺ  โมฆปุรสิาน  
ภวิสฺสติ  ตถาคเต  กงฺขา  วา  วิมติ  วา  เตสมฺปม  ธมฺมปริยาย  สุตฺวา  ยา  ตถาคเต  
กงฺขา  วา  วิมติ  วา  สา  ปหียิสฺสตีติ ฯ  

1.  สี. ยุ. ทฬฺหุทฺทาล ฯ  ม. ทฬฺหุทฺธาป ฯ
2.  สี. ม. วิฬารนิกฺกมนมตฺตมฺป ฯ  ยุ. พิฬารนิสฺสกฺกนมตฺตป ฯ
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[๗๓๑]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  เปรียบเหมือนปจจันตนครของพระราชามีเชิงเทินม่ันคง  มีกําแพงและหอรบหนาแนน  

มปีระตเูดียว  คนเฝาประตขูองพระราชาในนครนัน้  มปีญญาเฉลียวฉลาด  หามคนทีไ่มรูจกั  ใหคนทีรู่จกัเขาไป  เขาเดนิตรวจ

ตามทางรอบนครนัน้  ไมพบทีต่อหรือชองแหงกาํแพง  โดยท่ีสดุ  แมเพยีงแมวลอดออกไปได  เขาจะพงึมคีวามคิดอยางน้ีวา  

สัตวตัวเขื่องๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง  จะเขานครนี้หรือจะออกไป  สัตวเหลาน้ันท้ังหมด  ยอมเขาหรือออกโดยประตูนี้เทาน้ัน  

แมฉันใด  ขาพระองครูตามกระแสพระธรรม  ก็ฉันน้ันเหมือนกัน  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด  ที่ไดมีมาแลว

ในอดีตกาล  พระผูมพีระภาคเหลานัน้ทกุพระองค  ทรงละนวิรณ ๕ อนัเปนเคร่ืองเศราหมองแหงใจ  ทอนกาํลงัปญญา  ทรงมี

พระหฤทัยตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔  ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง  ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว  

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด  จักมีในอนาคตกาล...  จักตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  แมพระผูมีพระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้  ก็ทรงละนิวรณ ๕ อันเปนเครื่องเศราหมองแหงใจ  ทอนกําลังปญญา  ทรงมีพระหฤทัย

ตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔  ทรงเจริญโพชฌงค ๗ ตามความเปนจริง  ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ.

[๗๓๒]
 พ.  ดีละๆ สารีบุตร  เพราะเหตุนั้นแหละ  เธอพึงกลาวธรรมปริยายนี้เนืองๆ   
แกภกิษ ุ ภกิษณุ ี อบุาสก  อบุาสกิา  ดวยวา  โฆษบรุษุเหลาใด  จกัมีความเคลอืบแคลงหรือ
ความสงสยัในตถาคต  โฆษบรุษุเหลานัน้  จกัละความเคลอืบแคลงหรือความสงสยัน้ันเสยี  
เพราะไดฟงธรรมปริยายนี้.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๗๓๓]
 เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ  เตน  
โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  สารปีตุโฺต  มคเธส ุ วหิรติ  นาฬกคามเก  อาพาธิโก  ทกุขฺโิต  
พาฬฺหคิลาโน ฯ  จุนฺโท  [1]  สมณุทฺเทโส  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  อุปฏาโก  โหติ ฯ  
อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เตเนว  อาพาเธน  ปรินิพฺพายิ ฯ  

[๗๓๔]
 อถ  โข  จุนฺโท  สมณุทฺเทโส  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ปตฺตจีวรมาทาย  
เยน  สาวตฺถีเชตวน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราโม  เยนายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ  
อปุสงกฺมติวฺา  อายสฺมนตฺ  อานนฺท  อภวิาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิที ิฯ  เอกมนฺต  นสินิโฺน  
โข  จุนฺโท  สมณุทฺเทโส  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ  อายสฺมา  ภนฺเต  สารีปุตฺโต  
ปรนิพิพฺโุต  อทิมสฺส  ปตฺตจวีรนตฺ ิฯ  อตฺถ ิ 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  จนุโฺท  จ  สมณทุเฺทโส  เยน  ภควา  เตนปุสงกฺมึสุ  
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  อป  จ  เม  ภนฺเต  
มธุรกชาโต  วิย  กาโย  ทิสาป  เม  น  ปกฺขายนฺติ  ธมฺมาป  ม  นปฺปฏิภนฺติ  อายสฺมา  
สารีปุตฺโต  ปรินิพฺพุโตติ  สุตฺวา ฯ  

[๗๓๖]
 ก ึ น ุ โข  [2]  อานนทฺ  สารปีตุโฺต  สลีกขฺนธฺ  วา  อาทาย  ปรนิพิพฺโุต  สมาธกิขฺนธฺ  
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  
 วาดวยการปรินิพพานของพระสารีบุตร  

[๗๓๓]
 สมยัหนึง่  พระผูมพีระภาคประทบัอยู ณ พระวหิารเชตวนัอารามของทานอนาถบิณฑกิเศรษฐ ี ใกลพระนครสาวตัถี

กใ็นสมยัน้ัน  ทานพระสารบีตุร  อยู ณ บานนาฬกคาม  ในแควนมคธ  อาพาธ  เปนไขหนกั  ไดรบัทกุขเวทนา  สามเณรจนุทะ

เปนอปุฏฐากของทาน  ครัง้นัน้  ทานพระสารีบตุรปรนิพิพานดวยอาพาธนัน่แหละ.

[๗๓๔]
 คร้ังน้ัน  สามเณรจนุทะถอืเอาบาตรและจวีรของทานพระสารีบตุร  เขาไปหาพระอานนทยงัพระวิหารเชตวนั  อาราม

ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกลพระนครสาวัตถี  นมัสการทานพระอานนทแลว  จึงน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  คร้ันแลวได

กลาวกะทานพระอานนทวา  ขาแตทานผูเจรญิ  ทานพระสารีบตุรปรนิพิพานแลว  นีบ้าตรและจีวรของทาน  ทานพระอานนท

กลาววา   ดูกรอาวุโสจุนทะ  นี้เปนมูลเรื่องที่จะเฝาพระผูมีพระภาค  มีอยู  มาไปกันเถิด  เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  

แลวกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระองค  สามเณรจุนทะรับคําของทานพระอานนทแลว.

[๗๓๕]
 ครั้งนั้น  ทานพระอานนทกับสามเณรจุนทะ  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาค

แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว  ทานพระอานนทไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  สามเณรจุนทะรูปน้ี  

ไดบอกอยางนี้วา  ทานพระสารีบุตรปรินิพพานแลว  นี้บาตรและจีวรของทาน   ขาแตพระองคผูเจริญ  กายของขาพระองค

ประหนึ่งจะงอมงมไป  แมทิศท้ังหลายก็ไมปรากฏแกขาพระองค  แมธรรมก็ไมแจมแจงแกขาพระองค  เพราะไดฟงวา

ทานพระสารบีตุรปรินิพพานแลว.

[๗๓๖]
 พระผูมพีระภาคตรสัถามวา  ดกูรอานนท  สารบีตุรพาเอาศลีขันธ  สมาธขินัธ  ปญญาขนัธ  
วมิตุขินัธ  หรือวิมุติญาณทัสสนขันธ  ปรินิพพานไปดวยหรือ ?  
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โข  เม  [1]  ภนฺเต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  สีลกฺขนฺธ  วา  อาทาย  ปรินิพฺพุโต  ฯเปฯ  
วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺธ  วา  อาทาย  ปรินิพฺพุโต ฯ  อป  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  ปฏกิจเฺจว  อกฺขาต  สพฺเพห ิ ปเยห ิ มนาเปหิ  นานาภาโว  
วินาภาโว  อฺถาภาโว  ต  กุเตตฺถ  อานนฺท  ลพฺภา ฯ  ยนฺต  ชาต  ภูต  สงฺขต  
ปโลกธมฺม  ต  วต  มา  ปลุชฺชีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  

[๗๓๘]
 เสยฺยถาป  อานนฺท  มหโต  รุกฺขสฺส  ติฏโต  สารวโต  โย  มหนฺตตโร  ขนฺโธ  โส  
ปลุชฺเชยฺย ฯ  เอวเมว  โข  อานนฺท  มหโต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ติฏโต  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  อาตาป  
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  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



433 

 ทานพระอานนทกราบทูลวา  หามิได  พระเจาขา  ทานพระสารีบุตรมิไดพาศีลขันธปรินิพพาน
ไปดวย  ฯลฯ  มไิดพาวิมตุญิาณทสัสนขนัธปรินพิพานไปดวย  กแ็ตวาทานพระสารีบตุรเปนผูกลาว

แสดงใหเห็นแจง  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหรื่นเริง  ไมเกียจครานในการแสดงธรรม  อนุเคราะหเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย  

ขาพระองคทั้งหลายมาตามระลึกถึง  โอชะแหงธรรม  ธรรมสมบัติ  และการอนุเคราะหดวยธรรมนั้น  ของทานพระสารีบุตร.

[๗๓๗]
 พ.  ดูกรอานนท  ขอนั้น  เราไดบอกแกเธอทั้งหลายไวกอนแลวไมใชหรือวา  
จกัตองมคีวามจาก  ความพลดัพราก  ความเปนอยางอืน่  จากของรกั  ของชอบใจทัง้ส้ิน  
เพราะฉะนั้น  จะพึงไดในของรักของชอบใจนี้แตที่ไหน ?   สิ่งใดเกิดแลว  มีแลว  ปจจัย
ปรุงแตงแลว  มีความทําลายเปนธรรมดา  การปรารถนาวา  ขอสิ่งนั้นอยาทําลายไปเลย  
ดังนี้  มิใชฐานะที่จะมีได.

[๗๓๘]
 ดูกรอานนท  เปรียบเหมือนเมื่อตนไมใหญ  มีแกน  ตั้งอยู  ลําตนใดซึ่งใหญกวา
พงึทําลายลง  ฉนัใด  เม่ือภิกษุสงฆหมูใหญ  ซึง่มีแกน  ดาํรงอยู  สารบีตุรปรนิพิพานแลว  
ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น  จะพึงไดในขอนี้แตที่ไหน ?   สิ่งใดเกิดแลว  มีแลว  
มีปจจัยปรุงแตงแลว  ยอมมีความทําลายเปนธรรมดา  การปรารถนาวา  ขอสิ่งน้ัน
อยาทําลายไปเลย  ดังนี้  มิใชฐานะที่จะมีได  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายจงมีตน
เปนเกาะ  มีตนเปนที่พึ่ง  อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง  คือ  มีธรรมเปนเกาะ  มีธรรมเปนที่พึ่ง  
อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูเถิด.

[๗๓๙]
 ดูกรอานนท  ภิกษุมีตนเปนเกาะ  มีตนเปนที่พึ่ง  ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง  คือ  
มธีรรมเปนเกาะ  มธีรรมเปนทีพ่ึง่  ไมมสีิง่อืน่เปนทีพ่ึง่อยูอยางไร ?   ภกิษุในธรรมวนิยันี้  
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพยีร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชญาและ
โทมนสัในโลกเสยี   ยอมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเหน็จิตในจติอยู...  
ยอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ กาํจดัอภชิฌาและ
โทมนัสในโลกเสีย   ดกูรอานนท  ภกิษมุตีนเปนเกาะ  มีตนเปนท่ีพึ่ง  ไมมีสิ่งอ่ืนเปนท่ีพึ่ง  
คือ  มีธรรมเปนเกาะ  มีธรรมเปนที่พึ่ง  ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง  อยูอยางนี้แล.
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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  ภกิขฺสุงฆฺปรวิโุต  อชโฺฌกาเส  นสินิโฺน  โหต ิฯ  อถ  โข  ภควา  ตณุหฺภีตู  ภกิขฺสุงฆฺํ  
อนุวิโลเกตฺวา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อป  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]
 เยป  เต  ภิกฺขเว  อเหสุ  อตีตมทฺธาน  อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา  เตสมฺป  
ภควนฺตาน  เอตปรมเยว  สาวกยุค  อโหสิ  เสยฺยถาป  มยฺห  สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานา ฯ  
เยป  เต  ภิกฺขเว  ภวิสฺสนฺติ  อนาคตมทฺธาน  อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา  เตสมฺป  
ภควนฺตาน  เอตปรมเยว  สาวกยุค  ภวิสฺสติ  เสยฺยถาป  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]
 ดูกรอานนท  ก็ภิกษุพวกใดพวกหน่ึง  ในบัดนี้ก็ดี  ในกาลท่ีเราลวงไปแลวก็ดี  
จักเปนผูมีตนเปนเกาะ  มีตนเปนท่ีพึ่ง  ไมมีสิ่งอ่ืนเปนท่ีพึ่ง  คือ  มีธรรมเปนเกาะ  
มีธรรมเปนท่ีพึ่ง  ไมมีสิ่งอ่ืนเปนท่ีพึ่ง  พวกภิกษุเหลาน้ันท่ีเปนผูใครตอการศึกษา  
จักเปนผูเลิศ.

จบ  สูตรที่ ๓  

เจลสูตร
 วาดวยการมีธรรมเปนเกาะเปนที่พึ่ง

[๗๔๑]
 สมัยหน่ึง  เมือ่พระสารีบตุรและพระโมคคัลลานะปรินพิพานแลวไมนาน  พระผูมพีระภาคประทบัอยูแทบฝงแมนํา้คงคา

ใกลอกุกเจลนคร  ในแควนวัชชี  กบัพระภกิษุสงฆหมูใหญ  กส็มัยน้ัน  พระผูมพีระภาคอันภิกษุสงฆแวดลอมแลว  ประทับนัง่

ที่กลางแจง  ครั้งนั้น  พระผูมีพระภาค  ทรงชําเลืองดูภิกษุสงฆผูนิ่งอยู  แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็บริษัทของเรานี้ปรากฏเหมือนวางเปลา  เมื่อสารีบุตรและ
โมคคัลลานะยังไมปรินิพพาน  สารีบุตรและโมคคัลลานะอยูในทิศใด  ทิศน้ันของเรา
ยอมไมวางเปลา  ความไมหวงใยยอมมีในทิศนั้น.

[๗๔๒]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  พระอรหนัตสมัมาสัมพทุธเจา  แมเหลาใดไดมมีาแลวในอดีตกาล  
พระผูมีพระภาคแมเหลาน้ัน  ก็มีคูสาวกเปนอยางยิ่งเทาน้ัน  เหมือนกับสารีบุตรและ
โมคคัลลานะของเรา  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  แมเหลาใดจักมีในอนาคตกาล  
พระผูมีพระภาคแมเหลานั้น  ก็จักมีคูสาวกนั้นเปนอยางยิ่งเทานั้น  เหมือนกับสารีบุตร
และโมคคัลลานะของเรา.
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[๗๔๓]
 อจฺฉริย  ภิกฺขเว  สาวกาน  อพฺภุต  ภิกฺขเว  สาวกาน  สตฺถุ  จ  นาม  สาสนกรา  
ภวิสสฺนตฺ ิ โอวาทปฏิกรา  จ  จตุนนฺจฺ  ปริสาน  ปยา  ภวิสสฺนตฺ ิ มนาปา  ครุภาวนยีา 1  จ ฯ  
อจฺฉริย  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺส  อพฺภุต  ภิกฺขเว  ตถาคตสฺส  เอวรูเปป  นาม  สาวกาน  
ยเุค  ปรินพิพฺเุต  นตฺถ ิ ตถาคตสฺส  โสโก  วา  ปรเิทโว  วา  ต  กเุตตถฺ  ภกิขฺเว  ลพฺภา ฯ  
ยนฺต  ชาต  ภูต  สงฺขต  ปโลกธมฺม  ต  วต  มา  ปลุชฺชีติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  

[๗๔๔]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหโต  รุกฺขสฺส  ติฏโต  สารวโต  เย  มหนฺตตรา  ขนฺธา  
เต  ปลุชฺเชยฺยุ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  มหโต  ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ติฏโต  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  อาตาป  
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  
ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต ิ อาตาป  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เอว  
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อตฺตทีโป  วิหรติ  อตฺตสรโณ  อนฺสรโณ  ธมฺมทีโป  ธมฺมสรโณ  
อนฺสรโณ ฯ  

[๗๔๖]
 เย  ห ิ เกจิ  ภกิขฺเว  เอตรห ิ วา  มมจจฺเย  วา  อตฺตทีปา  วหิริสสฺนฺต ิ อตฺตสรณา  
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]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เปนความอัศจรรยของสาวกทัง้หลาย  เปนเร่ืองท่ีไมเคยมีมา
ของสาวกท้ังหลาย  สาวกท้ังหลายจักกระทําตามคําสอน  และกระทําตามโอวาทของ
พระศาสดาและจักเปนที่รัก  เปนที่ชอบใจ  เปนที่ตั้งแหงความเคารพและสรรเสริญของ
บริษทั ๔  เปนความอัศจรรยของตถาคต  เปนเร่ืองท่ีไมเคยมมีาของตถาคต  เม่ือคูสาวก
แมเหน็ปานนีป้รินพิพานแลว  ความโศกหรือความรํา่ไรกม็ไิดมแีกพระตถาคต  เพราะฉะน้ัน  
จะพงึไดขอนีแ้ตทีไ่หน  สิง่ใดเกิดแลว  มแีลว  ปจจัยปรุงแตงแลว  มคีวามทาํลายเปนธรรมดา  
การปรารถนาวา  ขอส่ิงนัน้อยาทําลายเลย  ดงันี ้ มใิชฐานะทีจ่ะมไีด.

[๗๔๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนตนไมใหญ  มีแกนตั้งอยู  ลําตนที่ใหญกวา
พงึทาํลายลง  ฉนัใด  เมือ่ภกิษสุงฆหมูใหญซึง่มีแกน  ดาํรงอยู  สารบีตุรและโมคคลัลานะ
ปรินิพพานแลว  ฉันนั้นเหมือนกัน  เพราะฉะนั้น  จะพึงไดในขอนี้แตที่ไหน ?   สิ่งใด
เกิดแลว  มีแลว  มีปจจัยปรุงแตงแลว  มีความทําลายเปนธรรมดา  การปรารถนาวา  
ขอสิ่งนั้นอยาทําลายไปเลย  ดังนี้  มิใชฐานะที่จะมีได  เพราะเหตุนั้นแล   ภิกษุทั้งหลาย  
เธอทัง้หลาย  จงมีตนเปนเกาะ  มตีนเปนทีพ่ึง่  อยามสีิง่อ่ืนเปนทีพ่ึง่  คอื  มธีรรมเปนเกาะ  
มีธรรมเปนที่พึ่ง  อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูเถิด.

[๗๔๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุมีตนเปนเกาะ  มีตนเปนที่พึ่ง  ไมมีสิ่งอ่ืนเปนท่ีพึ่ง  
คือ  มีธรรมเปนเกาะ  มีธรรมเปนท่ีพึ่ง  ไมมีสิ่งอ่ืนเปนท่ีพึ่ง  อยูอยางไร ?   ภิกษุ
ในธรรมวินัยน้ี  และพิจารณาเห็นกายในกายอยู...  พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...  
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  
มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุมีตนเปนเกาะ  
มีตนเปนที่พึ่ง  ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง  คือมีธรรมเปนเกาะ  มีธรรมเปนที่พึ่ง  ไมมีสิ่งอื่น
เปนที่พึ่งอยู  อยางนี้แล.

[๗๔๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุพวกใดพวกหนึ่งในบัดนี้ก็ดี  ในกาลที่ลวงไปแลวก็ดี  
จักเปนผูมีตนเปนเกาะ  มีตนเปนท่ีพึ่ง  ไมมีสิ่งอ่ืนเปนท่ีพึ่ง  คือ  มีธรรมเปนเกาะ  
มีธรรมเปนที่พึ่ง  ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู  ภิกษุเหลานี้นั้น  ที่เปนผูใครตอการศึกษา
จักเปนผูเลิศ.

จบ  สูตรที่ ๔  
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[๗๔๗]
 สาวตฺถนีทิาน ฯ  อถ  โข  อายสมฺา  พาหิโย  เยน  ภควา  เตนุปสงกฺม ิ อปุสงกฺมติวฺา  
ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  พาหิโย  
ภควนฺต  เอตทโวจ  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตุ  ยมห  ภควโต  
ธมฺม  สุตฺวา  เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหเรยฺยนฺติ ฯ  ตสฺมา  
ติห  ตฺว  พาหิย  อาทิเมว  วิโสเธหิ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ ฯ  โก  จาทิ  กุสลาน  ธมฺมาน ฯ  
สีลฺจ  สุวิสุทฺธ  ทิฏิ  จ  อุชุกา ฯ  

[๗๔๘]
 ยโต  [1]  โข  เต  พาหิย  สีลฺจ  สุวิสุทฺธ  ภวิสฺสติ  ทิฏิ  จ  อุชุกา  ตโต  
ตฺว  พาหิย  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ภาเวยฺยาสิ ฯ  กตเม  
จตฺตาโร ฯ  อิธ  ตฺว  พาหิย  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหราหิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  
วเินยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหราหิ  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ยโต  โข  ตฺว  พาหิย  
สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏาเน  เอว  ภาเวสฺสสิ  ตโต  ตุยฺห  
พาหยิ  ยา  รตตฺ ิ วา  ทวิโส  วา  อาคมสิสฺต ิ วฑุฒฺ ิ เยว  ปาฏกิงขฺา  กสุเลส ุ ธมเฺมสุ  
โน  ปริหานีติ ฯ  

[๗๔๙]
 อถ  โข  อายสฺมา  พาหิโย  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  
อุฏายาสนา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  
พาหิโย  เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต  น  จิรสฺเสว  
ยสฺสตฺถาย  กุลปุตตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร  
พฺรหฺมจริยปริโยสาน  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหาสิ  
ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  อพฺภฺาสิ ฯ  
อฺตโร  จ  ปนายสฺมา  พาหิโย  อรหต  อโหสีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. จ ฯ
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พาหิยสูตร  
 ศีลเปนเบื้องตนแหงกุศลธรรม  

[๗๔๗]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้น  ทานพระพาหิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว

นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  คร้ันแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  

ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค  ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว  จักพึงเปนผูหลีกออกจากหมู  อยูผูเดียว  

ไมประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเดี่ยวดวยเถิด  พระผูมีพระภาคตรัสวา  

 ดูกรพาหิยะ  เพราะฉะนั้น  เธอจงชําระเบื้องตนในกุศลธรรมใหบริสุทธิ์เสียกอน  
ก็อะไรเปนเบื้องตนของกุศลธรรม  คือ  ศีลที่บริสุทธิ์ดี  และความเห็นอันตรง.

[๗๔๘]
 ดูกรพาหิยะ  เม่ือใดแลศีลของเธอจักบริสุทธิ์ดี  และความเห็นของเธอจักตรง  
เมือ่นัน้  เธอพึงอาศัยศลี  ตัง้มัน่ในศีล  แลวเจริญสติปฏฐาน ๔   สตปิฏฐาน ๔ เปนไฉน ?  
ดูกรพาหิยะ  เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
กําจัดอภิชญา 1 และโทมนัสในโลกเสีย   พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   พิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู...   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  เมื่อใด  เธออาศัยศีลตั้งมั่นอยูในศีลแลว  จักเจริญ
สติปฏฐาน ๔ เหลานี้อยางนี้  เมื่อนั้น  เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายได
ทีเดียว  ตลอดราตรีหรือวันที่มาจักถึง  จักไมมีความเสื่อมเลย.

[๗๔๙]
 ครั้งนั้น  ทานพระพาหิยะชื่นชม  อนุโมทนา  ภาษิตของพระผูมีพระภาค  แลวลุกจากอาสนะ  ถวายบังคม

พระผูมีพระภาค  กระทําประทักษิณแลวหลีกไป  ทานพระพาหิยะ  หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว  ไมประมาท  มีความเพียร  

มีใจเด็ดเดี่ยว  ไมนานนักก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม  ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิต

โดยชอบตองการนั้น  ดวยปญญาอันย่ิงเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู  รูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทํา  

ทาํเสร็จแลว  กจิอืน่เพือ่ความเปนอยางนีม้ไิดม ี และทานพระพาหิยะเปนพระอรหนัตองคหนึง่ในจํานวนพระอรหันตทัง้หลาย.

จบ  สูตรที่ ๕

1.  อภิชฌา  -ผูรวบรวม
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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  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต  
อาตาป  ปหิตตฺโต  วหิเรยฺยนฺติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ตฺว  อุตฺติย  อาทิเมว  วิโสเธหิ  กุสเลสุ  
ธมฺเมสุ ฯ  โก  จาทิ  กุสลาน  ธมฺมาน ฯ  สีลฺจ  สุวิสุทฺธ  ทิฏิ  จ  อุชุกา ฯ  

[๗๕๑]
 ยโต  [1]  โข  เต  อุตฺติย  สีลฺจ  สุวิสุทฺธ  ภวิสฺสติ  ทิฏิ  จ  อุชุกา  ตโต  ตฺว  
อตุตฺยิ  สลี  นสิสฺาย  สเีล  ปติฏาย  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ภาเวยฺยาส ิฯ  กตเม  จตตฺาโร ฯ  
อธิ  ตวฺ  อตุตฺยิ  กาเย  กายานุปสสฺ ี วหิราห ิ อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วเินยฺย  โลเก  
อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เวทนาสุ  จติเฺต  ธมฺเมส ุ ธมมฺานุปสสฺ ี วหิราห ิ อาตาป  สมปฺชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสสฺ ฯ  ยโต  โข  ตฺว  อุตฺติย  สีล  นิสฺสาย  สีเล  
ปติฏาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏาเน  เอว  ภาเวยฺยาส ิ2  ตโต  ตฺว  อุตฺติย  คมิสฺสสิ  
มจฺจุเธยฺยสฺส  ปารนฺติ ฯ  

[๗๕๒]
 อถ  โข  อายสฺมา  อุตฺติโย  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  
อุฏายาสนา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  อถ  โข  อายสฺ
มา  อุตฺติโย  เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต  น  จิรสฺเสว  
ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร  
พฺรหฺมจริยปริโยสาน  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหาสิ  
ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  อพฺภฺาสิ ฯ  
อฺตโร  จ  ปนายสฺมา  อุตฺติโย  อรหต  อโหสีติ ฯ  

1.  ม. ยุ. จ ฯ
2.  ม. ภาเวสฺสสิ ฯ
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อุตติยสูตร  
 อาศัยศีลเจริญสติปฏฐาน ๔  

[๗๕๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้น  ทานพระอุตติยะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ฯลฯ  ครั้นแลว  ไดกราบทูล

พระผูมพีระภาควา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผูมพีระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค  

ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว  จะพึงเปนผูหลีกเรนออกจากหมู  อยูผูเดียว  ไมประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเดี่ยวเถิด  

พระผูมีพระภาคตรัสวา  
 ดูกรอุตติยะ  เพราะฉะนั้น  เธอจงชําระเบื้องตนในกุศลธรรมใหบริสุทธิ์เสียกอน  
ก็อะไรเปนเบื้องตนของกุศลธรรม  คือ  ศีลที่บริสุทธิ์ดี  และความเห็นอันตรง.

[๗๕๑]
 ดกูรอตุติยะ  เมือ่ใดแล  ศลีของเธอจกับรสิทุธ์ิด ี  และความเหน็ของเธอจกัตรง  
เมือ่นัน้  เธอพึงอาศัยศลี  ตัง้มัน่ในศลีแลว  เจริญสตปิฏฐาน ๔   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?  
ดูกรอุตติยะ  เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   พิจารณา
เห็นจิตในจิตอยู...   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  เมื่อใดเธออาศัยศีล  ตั้งมั่นอยูในศีลแลว  จักเจริญ
ในสติปฏฐาน ๔  เหลานี้อยางนี้  เมื่อนั้น  เธอจักไปพนฝงแหงบวงมาร.

[๗๕๒]
 ครั้งนั้น  ทานพระอุตติยะ  ชื่นชม  อนุโมทนา  ภาษิตของพระผูมีพระภาค  แลวลุกจากอาสนะ  ถวายบังคม

พระผูมีพระภาค  กระทําประทักษิณแลวหลีกไป  ทานพระอุตติยะหลีกออกจากหมู  อยูผูเดียว  ไมประมาท  มีความเพียร  

มีใจเด็ดเดี่ยว  ไมนานนัก  ก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเย่ียม  ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิต

โดยชอบตองการนั้น  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู  รูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจที่ควรทํา

ทาํเสรจ็แลว  กจิอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนีม้ไิดม ี และทานพระอตุติยะเปนพระอรหนัตองคหน่ึงในจาํนวนพระอรหนัตทัง้หลาย.

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๗๕๓]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  
อริยา  นิยฺยานิกา  นิยฺยนฺติ  ตกฺกรสฺส  สมฺมาทุกฺขกฺขยาย ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยยฺ  โลเก  
อภชิฌฺาโทมนสฺส ฯ  เวทนาส ุ  จติเฺต  ธมเฺมส ุ  ธมมฺานปุสสฺ ี  วหิรติ  อาตาป  สมปฺชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมสฺส ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สติปฏานา  
ภาวิตา  พหุลีกตา  อริยา  นิยฺยานิกา  นิยฺยนตฺิ  ตกฺกรสฺส  สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ ฯ  

[๗๕๔]
 เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย  วิหรติ  นชฺชา  เนรฺชราย  ตีเร  อชปาลนิโคฺรเธ  
ปมาภสิมพฺทุโฺธ ฯ  อถ  โข  ภควโต  รโหคตสฺส  ปฏสิลลฺนีสสฺ  เอว  เจตโส  ปริวติกโฺก  
อุทปาทิ  เอกายนฺวาย  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  
ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ยทิท  
จตฺตาโร  สติปฏานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  กาเย  วา  ภิกฺขุ  กายานุปสฺสี  วิหเรยฺย  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  วา  ภิกฺข ุฯ  
จิตฺเต  วา  ภิกฺขุ ฯ  ธมฺเมสุ  วา  ภิกฺขุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหเรยฺย  อาตาป  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เอกายนฺวาย  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  
โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย  
นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย ฯ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานาติ ฯ  
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อริยสูตร  
 สติปฏฐาน ๔  เปนอริยะ

[๗๕๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี  อันภิกษุเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  เปนอริยะ  เปนนิยยานิกะ  ยอมนําไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ
แกผูกระทําตาม   สติปฏฐาน ๔ นั้นเปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณา
เหน็กายในกายอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ กาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยี  
ยอมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพจิารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพจิารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย  สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  เปนอริยะ  
เปนนิยยานิกะ  ยอมนําไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูกระทําตาม.

จบ  สูตรที่ ๗  

พรหมาสูตร  
 สติปฏฐาน ๔  เปนทางอันเอก

[๗๕๔]
 สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาค  แรกตรัสรู   ประทับอยู ณ อชปาลนิโครธ  แทบฝงแมนํ้าเนรัญชรา  ครั้งนั้น

พระผูมีพระภาคทรงหลีกออกเรนอยูในที่ลับ  ไดเกิดความปริวิตกขึ้นในพระหฤทัยอยางนี้วา  ทางนี้เปนที่ไปอันเอก  
เพือ่ความบรสิทุธ์ิของสัตวทัง้หลาย  เพือ่ลวงความโศกและความรํา่ไร  เพือ่ความดบัสญู
แหงทกุขและโทมนสั  เพ่ือบรรลธุรรมทีถ่กูตอง  เพ่ือทาํนิพพานใหแจง  คอื  สติปฏฐาน ๔   
สตปิฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ภกิษใุนธรรมวนิยัน้ี  ยอมพิจารณาเหน็กายในกายอยู  มคีวามเพยีร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  พิจารณาเห็นเวทนาใน
เวทนาอยู...   พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ทางนี้เปนท่ีไปอันเอก  
เพือ่ความบรสิทุธิข์องสัตวทัง้หลาย  เพือ่ลวงความโศกและความรํา่ไร  เพ่ือความดับสญู
แหงทกุขและโทมนสั  เพ่ือบรรลุธรรมท่ีถกูตอง  เพ่ือทาํนพิพานใหแจง  คอื  สติปฏฐาน ๔.
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[๗๕๕]
 อถ  โข  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  ภควโต  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกมฺาย  เสยฺยถาป  
นาม  พลวา  ปรุโิส  สมมฺิชฺติ  วา  พาห  ปสาเรยยฺ  ปสารติ  วา  พาห  สมมฺิเฺชยฺย  
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  สติปฏานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  กาเย  
วา  ภนฺเต  ภิกฺขุ  กายานุปสฺสี  วิหเรยฺย  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  วา  ภนฺเต  ภิกฺขุ ฯ  จิตฺเต  วา  ภนฺเต  ภิกฺขุ ฯ  ธมฺเมสุ  
วา  ภนฺเต  ภิกฺขุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหเรยฺย  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เอกายนฺวาย  ภนฺเต  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน  
สมติกกฺมาย  ทกุขฺโทมนสฺสาน  อตถฺงฺคมาย  ายสสฺ  อธคิมาย  นพิพฺานสสฺ  สจฉฺกิริยิาย  
ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานาติ ฯ  

[๗๕๗]
 อิทมโวจ  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  อิท  วตฺวา  พฺรหฺมา  สหมฺปติ 1  อถาปร  เอตทโวจ  
 เอกายน  ชาติขยนฺตทสฺสี   มคฺค  ปชานาติ  หิตานุกมฺป  
 เอเตน  มคฺเคน  ตรึส ุ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  ทาวสหัมบดีพรหม  ทราบความปริวิตกในพระหฤทัยของพระผูมีพระภาคแลวดวยใจ  จึงหายตัวจาก

พรหมโลก  มาปรากฏเบื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาค  เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู  หรือคูแขนที่เหยียด  ฉะนั้น  

ทาวสหัมบดีพรหมกระทําผาเฉวียงบาขางหนึ่ง  ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคแลวไดกราบทูลวา.

[๗๕๖]
 ขาแตพระผูมีพระภาค   ขอน้ีเปนอยางน้ัน   ขาแตพระสุคตขอน้ีเปนอยางน้ัน   ขาแตพระองคผู เจริญ  

ทางนีเ้ปนท่ีไปอนัเอก  เพือ่ความบรสิทุธ์ิของสตัวทัง้หลาย  เพือ่ลวงความโศกและความรํา่ไร  
เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส  เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกตอง  เพื่อทํานิพพานใหแจง  
คือ  สติปฏฐาน ๔   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  พิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู...   พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ทางนี้เปน
ทางไปอันเอก  เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย  เพื่อลวงความโศกและความรํ่าไร  
เพือ่ความดบัสญูแหงทกุขโทมนสั  เพือ่บรรลธุรรมทีถ่กูตอง  เพือ่ทาํนพิพานใหแจง  คอื  
สติปฏฐาน ๔.

[๗๕๗]
  ทาวสหัมบดีพรหมไดกราบทูลอยางนี้แลว  ครั้นแลวไดกราบทูลนิคมคาถาตอไปอีกวา  

  พระผูมีพระภาคผูทรงเห็นความสิ้นชาติและที่สุดแหงชาติ  

  ทรงอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล  ทรงทราบทางเปนที่ไปอันเอก  

  ในกาลกอน  ชนทั้งหลาย  ขามโอฆะไดแลวดวยทางนี้  

  ในอนาคตก็จักขามดวยทางนี้  และในบัดนี้  ก็ขามอยูดวยทางนี้.

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  
เมทกถาลิก  อนเฺตวาส ึ อามนเฺตส ิ เอห ิ ตวฺ  สมมฺ  เมทกถาลเิก  จณฑฺาลวส  อภริหูติวฺา  
มม  อปุริกฺขนฺเธ  ติฏาหีติ ฯ  เอว  อาจริยาติ  โข  ภิกฺขเว  เมทกถาลิกา  อนฺตวาสี  
จณฺฑาลวสกิสสฺ  ปฏสิสฺตุวฺา  จณฑฺาลวส  อภริหูติวฺา  อาจรยิสสฺ  อปุรกิขฺนเฺธ  อฏาส ิฯ  
อถ  โข  ภกิขฺเว  จณฺฑาลวสโิก  เมทกถาลิก  อนฺเตวาส ึ เอตทโวจ  ตวฺ  สมฺม  เมทกถา-
ลิเก  มม  รกฺข  อห  ต  รกฺขิสฺสามิ  เอว  มย  อฺมฺคุตฺตา  อฺมฺรกฺขิตา  
สปิปฺานิ  เจว  ทสฺสสิฺสาม  ลาภฺจ  ลจฺฉาม  โสตฺถนิา  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  
เมทกถาลิกา  อนฺเตวาส ี อาจริย  อโวจ ฯ  อตฺตาน  ภกิขฺเว  รกฺขสิสฺามีต ิ สติปฏาน  
เสวิตพฺพ  ปร  รกฺขิสฺสามีติ  สติปฏาน  เสวิตพพฺ 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



447 

เสทกสูตรที่ ๑  
 ผูรักษาผูอื่นชื่อวารักษาตน

[๗๕๘]
 สมัยหนึ่ง  พระผู มีพระภาคประทับอยู  ณ นิคมของชาวสุมภะชื่อเสทกะ  ในสุมภชนบท ณ ที่นั้นแล  

พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแลว  คนจัณฑาลผูเปน
นกัไตราว  ยกไมไผขึน้ตัง้ไวแลว  เรียกศษิยชือ่เมทกถาลกิะมาบอกวา   ดกูรเมทกถาลิกะ
ผูเปนสหาย  มาเถิด  มาขึ้นไมไผ  แลวยืนอยูบนคอของเรา  เมทกถาลิกะผูเปนศิษย
รบัคาํของนักไตราวแลว  ขึน้ราวไมไผ  ยนือยูบนคอของอาจารย   คร้ังนัน้แล  คนจณัฑาล
นักไตราว  จึงพูดกะเมทกถาลิกะผูเปนศิษยวา   ดูกรเมทกถาลิกะผูเปนสหาย  ทานจง
รักษาเรา  เราจักรักษาทาน  เราท้ังสองตางคุมครองกันและกัน  ตางรักษากันและกัน
อยางนี้  จักแสดงศิลปะ  จักไดลาภ  และจักลงจากราวไมไผไดโดยสวัสดี.

[๗๕๙]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เม่ืออาจารยกลาวอยางนีแ้ลว  เมทกถาลิกะผูเปนศิษยไดกลาว
ตอบวา  ขาแตทานอาจารย  ก็เรื่องนี้จักเปนอยางนั้นหามิได  ทานจงรักษาตน  ผมก็จัก
รักษาตน  เราทั้งสองตางคุมครองตน  ตางรักษาตนอยางนี้  จักแสดงศิลปะ  จักไดลาภ  
และจักลงจากไมไผไดโดยสวัสดี  พระผูมีพระภาคตรัสวา  เหตุผลในขอนั้นมีดังนี้  
เหมือนศิษยชื่อเมทกถาลิกะ  ไดพูดกะอาจารย  ฉะนั้น   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอพึง
เสพสติปฏฐานดวยคิดวา  เราจักรักษาผูอื่น  บุคคลผูรักษาตน  ยอมชื่อวารักษาผูอื่น   
บุคคลผูรักษาผูอื่น  ชื่อวารักษาตน.

[๗๖๐]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กบ็คุคลผูรกัษาตน  ยอมช่ือวารักษาผูอืน่  อยางไร ?   ทีช่ือ่วา
รกัษาผูอืน่  ดวยการสองเสพ  ดวยการเจรญิ  ดวยการกระทาํใหมาก   บคุคลผูรกัษาตน  
ยอมชื่อวารักษาผูอื่น  อยางนี้แล.

[๗๖๑]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กบ็คุคลผูรกัษาผูอืน่  ยอมช่ือวารักษาตน  อยางไร ?   ทีช่ือ่วา
รักษาตน  ดวยความอดทน  ดวยความไมเบียดเบียน  ดวยความมีจิตประกอบดวย
เมตตา  ดวยความเอ็นดู   บุคคลผูรักษาผูอื่น  ยอมชื่อวารักษาตน  อยางนี้แล.
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[๗๖๒]
 อตฺตาน  ภิกฺขเว  รกฺขิสฺสามีติ  สติปฏาน  เสวิตพฺพ  ปร  รกฺขิสฺสามีติ  
สติปฏาน  เสวิตพฺพ ฯ  อตฺตาน  ภิกฺขเว  รกฺขนฺโต  ปร  รกฺขติ  ปร  รกฺขนฺโต  
อตฺตาน  รกฺขตีติ ฯ  

[๗๖๓]
 เอวมเฺม  สตุ  เอก  สมย  ภควา  สมุเฺภส ุ วหิรต ิ เสทกนนฺาม  สมุภฺาน  นคิโม ฯ  
ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ภิกฺขโวติ ฯ  ภทนฺเตติ  เต  ภิกฺขู  ภควโต  
ปจฺจสฺโสสุ ฯ  ภควา  เอตทโวจ 1 

[๗๖๔]
 เสยฺยถาป  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  ชนปทกลยฺาณยิา  ปรหิรติพโฺพ ฯ  ปรุโิส  จ  เตน  อกุขฺติตฺาสโิก  
ปฏิโต  ปฏิโต  อนุพนฺธิสฺสติ  ยตฺเถว  น  โถกป  ฉฑฺเฑสฺสส ิ3  ตตฺเถว  เต  สิโร  
ปาตสิสฺตตี ิฯ  ต  ก ึ มฺถ  ภกิขฺเว  อป  น ุ โส  ปรุโิส  อมุ  เตลปตตฺ  อมนสกิรติวฺา  
พหิทฺธา  ปมาท  อาหเรยฺยาติ ฯ  โน  เหต  ภนฺเต ฯ  

1.  ฯ  -ผูรวบรวม
2.  ม. ยุ. ปนสฺส ฯ
3.  ม. ยุ. ฉฑฺเฑสฺสติ ฯ
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[๗๖๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอพึงเสพสติปฏฐานดวยคิดวา  เราจักรักษาตน   พึงเสพ
สติปฏฐานดวยคิดวา  เราจักรักษาผูอื่น   บุคคลผูรักษาตน  ยอมช่ือวารักษาผูอื่น   
บุคคลผูรักษาผูอื่น  ยอมชื่อวารักษาตน.

จบ  สูตรที่ ๙  

เสทกสูตรที่ ๒  
 วาดวยกายคตาสติ

[๗๖๓]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมยัหนึง่  พระผูมพีระภาคประทบัอยู ณ นคิมของชาวสมุภะ  ชือ่เสทกะ  ในสุมภชนบท ณ ทีน่ัน้แล  พระผูมพีระภาค

ตรสัเรยีกภกิษุทัง้หลายวา  
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
 ภกิษุเหลานัน้ทลูรบัพระผูมพีระภาคแลว  พระผูมพีระภาคไดตรสัวา :-

[๗๖๔]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เปรยีบเหมือนหมูมหาชนไดทราบขาววา  มนีางงามในชนบท
พึงประชุมกัน  ก็นางงามในชนบทน้ัน  นาดูอยางย่ิงในการฟอนรํา  นาดูอยางย่ิง
ในการขบัรอง   หมูมหาชนไดทราบขาววา  นางงามในชนบทจะฟอนรําขบัรอง  พงึประชุมกนั
ย่ิงขึ้นกวาประมาณ   ครั้งนั้น  บุรุษผูอยากเปนอยู  ไมอยากตาย  ปรารถนาความสุข  
เกลยีดทุกข  พงึมากลาวกะหมูมหาชนนัน้อยางนีว้า   ดกูรบรุษุผูเจรญิ  ทานพงึนาํภาชนะ
นํ้ามันอันเต็มเปยมน้ี  ไปในระหวางท่ีประชุมใหญกับนางงามในชนบท  และจักมีบุรุษ
เงือ้ดาบเดินตามบรุษุผูนาํหมอนํา้มนันัน้ไปขางหลงัๆ บอกวา  ทานจักทาํนํา้มนันัน้หก
แมหนอยหนึง่ในทีใ่ด  ศรีษะของทานจักขาดตกลงไปในทีน่ัน้ทเีดยีว   ดกูรภกิษุทัง้หลาย
เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ?   บุรุษผูนั้นจะไมใสใจภาชนะนํา้มนัโนน  
แลวพงึประมาทในภายนอกเทียวหรือ  
 ภกิษุทัง้หลายกราบทูลวา  ไมเปนอยางนัน้  พระเจาขา.
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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  อนุฏิตา  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.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เราทาํอุปมาน้ี  เพ่ือใหเขาใจเนือ้ความนีช้ดัข้ึน  เน้ือความ
ในขอนี้มีอยางนี้แล   คําวา  ภาชนะนํ้ามันอันเต็มเปยม  เปนชื่อของกายคตาสติ.

[๗๖๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแหละ  เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา  
กายคตาสติ  จักเปนของอันเราเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  กระทําใหเปนดังยาน  
กระทําใหเปนที่ตั้ง  กระทําไมหยุด  สั่งสมแลว  ปรารภดีแลว   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  นาฬนทวรรคท่ี ๒  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ
  ๑. มหาปุริสสูตร    ๒. นาฬนทสูตร  
  ๓. จุนทสูตร    ๔. เจลสูตร  
  ๕. พาหิยสูตร    ๖. อุตติยสูตร  
  ๗. อริยสูตร    ๘. พรหมาสูตร  
  ๙. เสทกสูตรที่ ๑    ๑๐. เสทกสูตรที่ ๒ 
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สีลฏิติวคฺโค  ตติโย

[๗๖๗]
 เอวมเฺม  สตุ  เอก  สมย  อายสฺมา  จ  อานนโฺท  อายสมฺา  จ  ภทโฺท  ปาฏลปิตุเฺต  
วิหรติ  กุกฺกุฏาราเม ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  ภทฺโท  สายณฺหสมย  ปฏิสลฺลานา  วุฏิโต  
เยนายสมฺา  อานนโฺท  เตนปุสงกฺม ิ อปุสงกฺมิตวฺา  อายสฺมตา  อานนเฺทน  สทธฺ ึ สมโฺมทิ  
สมโฺมทนีย  กถ  สาราณยี  วตีสิาเรตวฺา  เอกมนตฺ  นสิที ิฯ  เอกมนตฺ  นสินิโฺน  โข  อายสฺมา  
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  จตุนนฺ  สตปิฏานาน  ภาวนาย  วตุตฺานิ  ภควตา ฯ  กตเมส  จตนุนฺ ฯ  
อิธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วเินยฺย  โลเก  
อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เวทนาสุ  จติเฺต  ธมฺเมส ุ ธมมฺานุปสสฺ ี วหิรต ิ อาตาป  สมปฺชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ยานีมานิ  อาวุโส  ภทฺท  กุสลานิ  สีลานิ  
วุตฺตานิ  ภควตา  อิมานิ  กุสลานิ  สีลานิ  ยาวเทว  อเิมส  จตุนฺน  สติปฏานาน  
ภาวนาย  วุตฺตานิ  ภควตาติ ฯ  
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สีลัฏฐิติวรรคที่ ๓  
สีลสูตร

 วาดวยกุศลศีล

[๗๖๗]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมัยหนึ่ง  ทานพระอานนทและทานพระภัททะ  อยู ณ กุกกุฏาราม  ใกลเมืองปาฏลีบุตร  ครั้งนั้น  ทานพระภัททะ

ออกจากที่เรนในเวลาเย็น  เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู  ไดปราศรัยกับทานพระอานนท  ครั้นผานการปราศรัยพอให

ระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลว  ไดพูดกะทานพระอานนทวา :-

[๗๖๘]
 ดกูรทานอานนท  ศลีทีเ่ปนกุศลเหลาใดอนัพระผูมพีระภาคตรสัแลว  ศลีทีเ่ปนกศุลเหลานี ้ พระผูมพีระภาคตรัสแลว  

มพีระประสงคอยางไร ?  

 ทานพระอานนทกลาววา  ดลีะๆ ทานภทัทะ  ทานชางคดิ  ชางเฉยีบแหลม  ชางไตถามเหมาะๆ ก็ทานถามอยางนี้

หรือวา   ดูกรอานนท  ศีลที่เปนกุศลเหลาใด  อันพระผูมีพระภาคตรัสแลว  ศีลที่เปนกุศลเหลานี้  พระผูมีพระภาคตรัสแลว  

มีพระประสงคอยางไร ? 

 ภ.  อยางนั้น  ทานผูมีอายุ.

[๗๖๙]
 อา.  ดกูรทานภทัทะ  ศลีทีเ่ปนกศุลเหลาใดอนัทีพ่ระผูมพีระภาคตรสัแลว  ศลีทีเ่ปนกศุลเหลานี ้ พระผูมพีระภาคตรัสแลว

เพียงเพื่อเจริญสติปฏฐาน ๔   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีติ  กาํจัดอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสีย  
ยอมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพจิารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพจิารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย   ดกูรทานภทัทะ  ศลีทีเ่ปนกุศลเหลาใด  อนัพระผูมพีระภาคตรสัไวแลว  ศลีทีเ่ปนกศุลเหลานี ้ พระผูมพีระภาค

ตรสัแลว  เพียงเพื่อเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล.  

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  จิรฏิติโก  โหติ ฯ  โก  ปนาวุโส  อานนฺท  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  
ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  จิรฏิติโก  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  จิรฏิติโก  โหติ ฯ  โก  ปนาวุโส  อานนฺท  เหตุ  โก  ปจฺจโย  
เยน  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  จิรฏิติโก  โหตีติ ฯ  เอวมาวุโสติ ฯ  

[๗๗๒]
 จตุนฺน  โข  อาวุโส  สติปฏานาน  อภาวิตตฺตา  อพหุลีกตตฺตา  ตถาคเต  
ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  น  จิรฏิติโก  โหติ ฯ  จตุนฺน  จ  โข  อาวุโส  สติปฏานาน  
ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  จิรฏิติโก  โหติ ฯ  กตเมส  
จตุนฺน ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเมส  โข  อาวุโส  
จตุนนฺ  สตปิฏานาน  อภาวติตฺตา  อพหลุกีตตฺตา  ตถาคเต  ปรนิพิพฺเุต  สทธฺมฺโม  
น  จิรฏิติโก  โหติ ฯ  อิเมส  จ  โข  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  
พหุลีกตตฺตา  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  จิรฏิติโก  โหตีติ ฯ  
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ฐิติสูตร  
 วาดวยการตั้งอยูแหงพระสัทธรรม  

[๗๗๐]
 นิทานตนสูตรเหมือนกัน.  ทานพระภัททะนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว  ไดถามพระอานนทวา :-

[๗๗๑]
 ดูกรทานอานนท  อะไรหนอ  เปนเหตุเปนปจจัย  เคร่ืองใหพระสัทธรรมต้ังอยูไมไดนาน  ในเมื่อพระตถาคต

เสดจ็ปรนิพิพานแลว  และอะไรเปนเหตุเปนปจจยั  เคร่ืองใหพระสัทธรรมต้ังอยูไดนาน  ในเมือ่พระตถาคตเสดจ็ปรนิพิพานแลว ?

 ทานพระอานนทกลาววา  ดีละๆ ทานภัททะ  ทานชางคิด  ชางเฉียบแหลม  ชางไตถามเหมาะ ๆ ก็ทานถาม

อยางนีห้รอืวา  ดูกรทานอานนท  อะไรเปนเหตุเปนปจจัย  เครื่องใหพระสัทธรรมตั้งอยูไมไดนาน  ในเมื่อพระตถาคตเสด็จ

ปรินิพพานแลว  และอะไรเปนเหตุเปนปจจัย  เครื่องใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดนาน  ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว.

 ภ.  อยางนั้น  ทานผูมีอายุ. 

[๗๗๒]
 อา.  ดูกรทานผูมีอายุ  เพราะบุคคลไมไดเจริญ  ไมไดกระทําใหมาก  ซึ่งสติปฏฐาน ๔  
พระสทัธรรมจงึต้ังอยูไมไดนาน  เม่ือพระตถาคตเสด็จปรินพิพานแลว  และเพราะบุคคลเจรญิ  
กระทําใหมาก  ซึ่งสติปฏฐาน ๔  พระสัทธรรมจึงต้ังอยูไดนาน  ในเมื่อพระตถาคต
เสด็จปรินิพพานแลว   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย  ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...  
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย   
 ดูกรทานผูมีอายุ  เพราะบุคคลไมไดเจริญ  ไมไดกระทําใหมาก  ซึ่งสติปฏฐาน ๔ 
เหลานี้แล  พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไมไดนาน  เมื่อพระตถาคตเสด็จปรนิพิพานแลว  และ
เพราะบุคคลไดเจริญ  ไดกระทําใหมาก  ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล  พระสัทธรรม
จึงตั้งอยูไดนาน  ในเมื่อพระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๗๗๓]
 เอก  สมย  อายสฺมา  จ  อานนฺโท  อายสฺมา  จ  ภทฺโท  ปาฏลิปุตฺเต  วิหรนฺติ  
กกุกฺฏุาราเม ฯ  อถ  โข  อายสมฺา  ภทโฺท  สายณหฺสมย  ปฏสิลลฺานา  วฏุโิต  เยนายสมฺา  
อานนโฺท  เตนปุสงกฺม ิ อปุสงกฺมติวฺา  อายสมฺตา  อานนฺเทน  สทธฺ ึ สมโฺมท ิ สมโฺมทนีย  
กถ  สาราณยี  วตีสิาเรตวฺา  เอกมนตฺ  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  
สาธ ุ อาวโุส  ภทฺท  ภทฺทโก  โข  เต  อาวโุส  ภททฺ  อมุมฺคโฺค  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  สติปฏานาน  อภาวิตตฺตา  อพหุลีกตตฺตา  สทฺธมฺมปริหาน
โหต ิฯ  จตุนนฺ  จ  โข  อาวุโส  สติปฏานาน  ภาวิตตตฺา  พหุลกีตตตฺา  สทฺธมมฺอปรหิาน  
โหต ิฯ  กตเมส  จตนุนฺ ฯ  อธิาวุโส  ภกิขฺ ุ กาเย  กายานุปสสฺ ี วหิรต ิ อาตาป  สมปฺชาโน  
สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสฺส ฯ  เวทนาส ุ จติเฺต  ธมเฺมส ุ ธมมฺานุปสสฺ ี วหิรติ  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วเินยยฺ  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสสฺ ฯ  อเิมส  โข  อาวุโส  จตุนนฺ  
สติปฏานาน  อภาวิตตฺตา  อพหุลีกตตฺตา  สทฺธมฺมปริหาน  โหติ ฯ  อิเมส  จ  โข  
อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  สทฺธมฺมอปริหาน  โหตีติ ฯ  
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ปริหานสูตร  
 วาดวยความเสื่อมแหงพระสัทธรรม

[๗๗๓]
 สมัยหนึ่ง  ทานพระอานนทและทานพระภัททะ  อยู ณ กุกกุฏาราม  ใกลเมืองปาฏลีบุตร  ครั้งนั้น  ทานพระภัททะ

ออกจากที่เรนในเวลาเย็น  เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู  ไดปราศรัยกับทานพระอานนท  ครั้นผานการปราศรัยพอให

ระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา :-

[๗๗๔]
 ดูกรทานอานนท  อะไรหนอ  เปนเหตุเปนปจจัย  เครื่องทําใหพระสัทธรรมเสื่อม  อะไรหนอเปนเหตุ  เปนปจจัย  

เครื่องทําใหพระสัทธรรมไมเสื่อม ? 

 ทานพระอานนทกลาววา  ดีละๆ ทานภัททะ  ทานชางคิด  ชางเฉียบแหลม  ชางไตถามเหมาะๆ ก็ทานถาม

อยางนีห้รือวา  ดูกรอานนท  อะไรหนอ  เปนเหตุเปนปจจัย  เครื่องทําใหพระสัทธรรมเสื่อม   อะไรหนอ  เปนเหตุเปนปจจัย  

เครื่องทําใหพระสัทธรรมไมเสื่อม ? .

 ภ.  อยางนั้น  ทานผูเจริญ.  

[๗๗๕]
 อา.  ดูกรทานผูมีอายุ  เพราะบุคคลไมไดเจริญ  ไมไดกระทําใหมาก  ซึ่งสติปฏฐาน ๔  
พระสัทธรรมจึงเส่ือม  และเพราะบุคคลไดเจริญ  ไดกระทําใหมาก  ซึ่งสติปฏฐาน ๔  
พระสัทธรรมจึงไมเสื่อม   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ภกิษุในธรรมวนิยันี ้ ยอมพจิารณา
เหน็กายในกายอยู  มคีวามเพียร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยี  
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  

 ดูกรทานผูมีอายุ  เพราะบุคคลไมไดเจริญ  ไมไดกระทําใหมาก  ซึ่งสติปฏฐาน ๔ 
เหลานี้แล  พระสัทธรรมจึงเส่ือม  และเพราะบุคคลไดเจริญ  ไดกระทําใหมาก  
ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล  พระสัทธรรมจึงไมเสื่อม.

จบ  สูตรที่ ๓  
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[๗๗๖]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมปฺชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สติปฏานาติ ฯ 1 

[๗๗๗]
 เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  
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  ปจจฺโย  เยน  ตถาคเต  ปรินพิพฺเุต  สทฺธมโฺม  น  
จิรฏิติโก  โหติ ฯ  โก  ปน  โภ  โคตม  เหตุ  โก  ปจฺจโย  เยน  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  
สทฺธมฺโม  จิรฏิติโก  โหตีติ ฯ  

[๗๗๙]
 จตุนฺน  โข  พฺราหฺมณ  สติปฏานาน  อภาวิตตฺตา  อพหุลีกตตฺตา  ตถาคเต  
ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  น  จิรฏิติโก  โหติ ฯ  จตุนฺน  จ  โข  พฺราหฺมณ  สติปฏานาน  
ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  จิรฏิติโก  โหติ ฯ  กตเมส  
จตุนฺน ฯ  อิธ  พฺราหฺมณ  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  

๑  สติปฏานาติ ฯ  -ผูรวบรวม 
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สุทธกสูตร  
 วาดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔  

[๗๗๖]
 สรวัตถนีทิาน. 1  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  สติปฏฐาน ๔ นี ้  สตปิฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ภกิษุ
ในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณา
เห็นจติในจิตอยู...   ยอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีติ  
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล.

จบ  สูตรที่ ๔  

พราหมณสูตร  
 วาดวยพระสัทธรรมตั้งอยูไมไดนาน

[๗๗๗]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมยัหนึง่  พระผูมพีระภาคประทบัอยู ณ พระวหิารเชตวนั  อารามของทานอนาถบิณฑกิเศรษฐ ี ใกลพระนครสาวตัถี  

คร้ังน้ัน  พราหมณคนหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ไดปราศรัยกะพระผูมีพระภาค  คร้ันผานการปราศรัย

พอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา :-  

[๗๗๘]
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ  อะไรหนอ  เปนเหตุเปนปจจัย  เคร่ืองทําใหพระสัทธรรมต้ังอยูไมไดนาน  ในเมื่อ

พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว   และอะไรเปนเหตุเปนปจจัย  เครื่องทําใหพระสัทธรรมตั้งอยูไดนาน  ในเมื่อพระตถาคต

เสด็จปรินิพพานแลว ? 

[๗๗๙]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรพราหมณ  เพราะบุคคลไมไดเจริญ  ไมไดกระทําใหมาก  
ซึ่งสติปฏฐาน ๔  พระสัทธรรมจึงต้ังอยูไมไดนาน  เมื่อตถาคตปรินิพพานแลว  และ
เพราะบุคคลเจริญ  กระทําใหมาก  ซึง่สตปิฏฐาน ๔  พระสทัธรรมจงึตัง้อยูไดนาน  ในเมือ่
ตถาคตปรินพิพานแลว   สตปิฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ภกิษใุนธรรมวินยันี ้ ยอมพิจารณาเห็น

1.  สาวัตถีนิทาน  -ผูรวบรวม
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สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเมส  โข  พฺราหฺมณ  
จตุนฺน  สติปฏานาน  อภาวิตตฺตา  อพหุลีกตตฺตา  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  
น  จิรฏิติโก  โหติ ฯ  อิเมส  จ  โข  พฺราหฺมณ  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  
พหุลีกตตฺตา  ตถาคเต  ปรินิพฺพุเต  สทฺธมฺโม  จิรฏิติโก  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  อนุรทุโฺธ  สาเกเต  วหิรนตฺ ิ กณฺฏกวีเน ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  จ  สารีปตุโฺต  อายสฺมา  
จ  มหาโมคฺคลฺลาโน  สายณฺหสมย  ปฏิสลฺลานา  วุฏิตา  เยนายสฺมา  อนุรุทฺโธ  
เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมตา  อนุรุทฺเธน  สทฺธึ  สมฺโมทึสุ  สมฺโมทนีย  กถ  
สาราณยี  วตีสิาเรตวฺา  เอกมนฺต  นสิทีสึ ุฯ  เอกมนฺต  นสินิโฺน  โข  อายสฺมา  สารีปตุโฺต  
อายสฺมนฺต  อนุรุทฺธ  เอตทโวจ  

[๗๘๒]
 เสกฺโข  เสกฺโขติ 1  อาวุโส  อนุรุทฺธ  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  อาวุโส  เสกฺโข  
โหตีติ ฯ  จตุนฺน  โข  อาวุโส  สติปฏานาน  ปเทส  ภาวิตตฺตา  เสกฺโข  โหติ ฯ  
กตเมส  จตุนฺน ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  

1.  เสโข  เสโขตีติป  ปาโ ฯ



461 

กายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  
ยอมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพจิารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพจิารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสยี   ดกูรพราหมณ  เพราะบคุคลไมไดเจรญิ  ไมไดกระทํามาก  ซึง่สตปิฏฐาน ๔  
เหลานี้แล  พระสัทธรรมจึงตั้งอยูไดไมนาน  ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว  และเพราะ
บคุคลไดเจรญิ  ไดกระทําใหมาก  ซึง่สตปิฏฐาน ๔ เหลานีแ้ล  พระสัทธรรมจงึตัง้อยูไดนาน  
ในเมื่อตถาคตปรินิพพานแลว.

[๗๘๐]
 เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  พราหมณนั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ภาษิต

ของพระองคแจมแจงนัก  เปรยีบเหมอืนบุคคลหงายของทีค่ว่ํา  เปดของทีป่ด  บอกทางแกบคุคลผูหลงทาง  หรอืตามประทีป

ในทีม่ดืดวยหวังวาผูมจีกัษุจกัแลเห็นได  ฉะนัน้  ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองค  วาเปนอุบาสกผูถงึสรณะจนตลอดชีวติ  

ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.

จบ  สูตรที่ ๕  

ปเทสสูตร
 วาดวยบุคคลจะชื่อวาเปนพระเสขะ

[๗๘๑]
 สมยัหนึง่  ทานพระสารีบตุร  ทานพระมหาโมคคลัลานะ  และทานพระอนรุทุธะอยู ณ กณัฏกวีนั  ใกลเมอืงสาเกต  

ครั้งนั้น  ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโมคคัลลานะออกจากที่พักผอนในเวลาเย็น  เขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงที่อยู  

ไดปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ  คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  คร้ันแลว  

ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระอนุรุทธะวา :-

[๗๘๒]
 ดกูรทานอนรุทุธะ  ทีเ่รยีกวา  พระเสขะ  พระเสขะ  ดงันี ้ ดวยเหตเุพยีงเทาไรหนอ ?   บคุคลจึงจะชือ่วาเปนพระเสขะ

ทานพระอนรุทุธะตอบวา   ดกูรทานผูมอีายุ  บคุคลทีจ่ะชือ่วาเปนพระเสขะ ?   เพราะเจริญสตปิฏฐาน ๔  
ไดเปนสวนๆ   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  
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สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  
วหิรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สตมิา  วเินยฺย  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  อเิมส  โข  อาวุโส  
จตุนฺน  สติปฏานาน  ปเทส  ภาวิตตฺตา  เสกฺโข  โหตีติ ฯ  

[๗๘๓]
 ตเยว  นิทาน ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อายสฺมนฺต  
อนุรุทฺธ  เอตทโวจ  

[๗๘๔]
 อเสกโฺข  อเสกฺโขต ิ อาวุโส  อนุรทุธฺ  วจุจฺต ิ กติตฺาวตา  น ุ โข  อาวโุส  อเสกฺโข  
โหตีติ ฯ  จตุนฺน  โข  อาวุโส  สติปฏานาน  สมตฺต  ภาวิตตฺตา  อเสกฺโข  โหติ ฯ  
กตเมส  จตุนฺน ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสสฺี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเมส  โข  
อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  สมตฺต  ภาวิตตตฺา  อเสกฺโข  โหตีติ ฯ  
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ยอมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพจิารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพจิารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสยี   ดกูรผูมอีาย ุ บคุคลจะไดชือ่วาเปนพระเสขะ  เพราะเจรญิสตปิฏฐาน ๔ เหลานีแ้ล  
ไดเปนสวนๆ.

จบ  สูตรที่ ๖  

สมัตตสูตร  
 วาดวยบุคคลจะชื่อวาเปนพระอเสขะ  

[๗๘๓]
 นิทานตนสูตรเหมือนกัน.  ครั้นทานพระสารีบุตรนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว  ไดถามทานพระอนุรุทธะวา :-

[๗๘๔]
 ดูกรทานอนุรุทธะ  ที่เรียกวา  พระอเสขะ  พระอเสขะ  ดังนี้  ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ?   บุคคลจึงจะช่ือวา

เปนพระอเสขะ  ทานพระอนุรุทธะตอบวา   ดูกรทานผูมีอายุ  บุคคลที่จะชื่อวาเปนพระอเสขะ ?   เจริญ
สตปิฏฐาน ๔ ไดบรบิรูณ   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยอมพิจารณา
เห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย  ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู... 
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย    ดูกรทานผูมีอายุ  บุคคลท่ีจะชื่อวาเปนพระอเสขะ  เพราะเจริญ
สตปิฏฐาน ๔ เหลานีแ้ล  ไดบริบูรณ.

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  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  มหาภิฺต  
ปตฺโต ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  อิธาห  อาวุโส  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาป  
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
อิเมส  ขฺวาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  มหาภิฺต  
ปตฺโต ฯ  อิเมส  จ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  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  สริวิฑโฺฒ  คหปต ิ อฺตร  ปรุสิ  อามนเฺตส ิ เอห ิ ตวฺ  อมโฺภ  ปุรสิ  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
 วาดวยผูรูโลก  

[๗๘๕]
 นิทานตนสูตรเหมือนกัน.  ครั้นทานพระสารีบุตร  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว  ไดถามทานพระอนุรุทธะวา :-

[๗๘๖]
 ทานพระอนุรุทธะถึงความเปนผูมีอภิญญามาก  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมาก  ซึ่งธรรมเหลาไหน ?  ทาน

พระอนุรุทธะตอบวา  ดูกรผูมีอายุ  ผมถึงความเปนผูมีอภิญญามากเพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมาก  ซึ่งสติปฏฐาน ๔  

สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ยอมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  
ดูกรผูมีอายุ  ผมถึงความเปนผูมีอภิญญามาก  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมาก  ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล  และเพราะได

เจริญ  ไดทําใหมาก  ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล  ผมจึงรูโลกไดตั้งพัน.

จบ  สูตรที่ ๘  

สิริวัฑฒสูตร  
 ผูเจริญสติปฏฐาน ๔  ไดอนาคามิผล

[๗๘๗]
 สมัยหนึ่ง  ทานพระอานนทอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน  ใกลพระนครราชคฤห  ก็สมัยนั้น  

สิริวัฑฒคฤหบดีอาพาธ  ไดรับทุกข  เปนไขหนัก  ครั้งนั้น  สิริวัฑฒคฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งวา  มานี่แนะบุรุษผูเจริญ

ทานจงเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู  คร้ันแลว  จงกราบเทาทั้งสองของทานดวยเศียรเกลา  ตามคําของเราวา  ขาแต

ทานผูเจรญิ  สริวิฑัฒคฤหบดอีาพาธ  ไดรบัทกุข  เปนไขหนกั  เขาขอกราบเทาทัง้สองของทานพระอานนทดวยเศยีรเกลา  ดังนี้  

และจงเรียนอยางนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ  ไดโปรดเถิด  ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะห  เขาไปยังนิเวศนของ

สริวิฑัฒคฤหบดเีถดิ  บรุษุนัน้รบัคาํสริวิฑัฒคฤหบดแีลว  จงึเขาไปหาทานพระอานนทถงึทีอ่ยู  นมัสการทานพระอานนทแลว  

จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดเรียนทานพระอานนทวา  ขาแตทานผูเจริญ  สิริวฑัฒคฤหบดีอาพาธ  ไดรับทุกข  

เปนไขหนกั  ทานขอกราบเทาทัง้สองของทานพระอานนทดวยเศยีรเกลา  และส่ังใหเรยีนอยางน้ีวา  ขาแตทานผูเจริญ  ไดโปรดเถดิ  

ขอทานพระอานนทจงอาศยัความอนเุคราะห  เขาไปยงันเิวศนของสริวิฑัฒคฤหบดเีถดิ  ทานพระอานนทรบัคาํดวยดษุณภีาพ.  
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เยนายสฺมา  อานนโฺท  เตนปุสงกฺม ิ อปุสงกฺมิตวฺา  อายสมฺนตฺ  อานนทฺ  อภวิาเทตฺวา  
เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ปุริโส  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ  
สิริวฑฺโฒ  ภนฺเต  คหปติ  อาพาธิโก  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  โส  อายสฺมโต  
อานนทฺสสฺ  ปาเท  สริสา  วนฺทต ิ เอวฺจ  วเทติ  สาธุ  กริ  ภนฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  
เยน  สริวิฑฒฺสสฺ  คหปตสิสฺ  นเิวสน  เตนุปสงกฺมต ุ อนุกมฺป  อปุาทายาต ิฯ  อธิวาเสสิ  
โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ตุณฺหีภาเวน ฯ 

[๗๘๘]
 อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ปุพฺพณฺหสมย 1  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  เยน  
สริวิฑฒฺสฺส  คหปตสิสฺ  นเิวสน  เตนุปสงกฺม ิ อปุสงกฺมติวฺา  ปฺตเฺต  อาสเน  นสิที ิ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]
 ตสมฺา  ตหิ  เต  คหปต ิ เอว  สกิขฺติพพฺ  กาเย  กายานุปสสฺ ี วหิรสิสฺามิ  อาตาป  
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  
ธมมฺานปุสสฺ ี วหิริสสฺาม ิ อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วเินยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺนตฺ ิฯ  
เอวฺหิ  เต  คหปติ  สิกฺขิตพฺพนฺติ ฯ  

[๗๙๑]
 เยเม  ภนฺเต  ภควตา  จตฺตาโร  สติปฏานา  เทสิตา  สวิชฺชนฺติ  เต  ธมฺมา  มยิ  
อห  จ  เตสุ  ธมฺเมสุ  สนฺทิสฺสามิ ฯ  อหฺหิ  ภนฺเต  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาป  
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ

1.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
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[๗๘๘]
 ครั้งนั้น  เวลาเชา  ทานพระอานนทนุงแลว  ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของสิริวัฑฒคฤหบดี  แลวนั่ง

บนอาสนะที่เขาปูถวาย  ครั้นแลวไดถามสิริวัฑฒคฤหบดีวา :-

[๗๘๙]
 ดกูรคฤหบดี  ทานพอจะอดทนไดหรือ  พอจะยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ  ทกุขเวทนายอมคลายลงไมกาํเริบข้ึนหรือ  

ความทเุลาปรากฏ  ความกาํเรบิไมปรากฏหรอื ?   สริวิฑัฒคฤหบดตีอบวา  ขาแตทานผูเจรญิ  กระผมอดทนไมได  ยงัอัตภาพ

ใหเปนไปไมได  ทุกขเวทนาของกระผมกาํเริบหนัก  ไมเสื่อมคลายไปเลย  ความกําเริบปรากฏอยู  ความทุเลาไมปรากฏ.  

[๗๙๐]
 อา.  ดกูรคฤหบดี  เพราะเหตนุัน้แหละ  ทานพึงศกึษาอยางน้ีวา  เราจักพิจารณาเห็นกายในกายอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  จักพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู...   จักพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   จักพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  
ดูกรคฤหบดี  ทานพึงศึกษาอยางนี้แล.

[๗๙๑]
 ส.ิ  ขาแตทานผูเจรญิ  ธรรมคือสตปิฏฐาน ๔ เหลาใด  ทีพ่ระผูมพีระภาคไดทรงแสดงแลว  ธรรมเหลานัน้มอียูในกระผม  

และกระผมยอมเห็นชัดในธรรมเหลาน้ัน  ก็กระผมยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ยอมพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู... ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู... ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
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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  ผุฏโ  สมาโน  กาเย  กายานุปสฺสี  
วิหรามิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  
จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
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[๗๙๒]
 ขาแตทานผูเจริญ  ก็สังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ เหลาใด  ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงไว  กระผมยังไมแลเห็น

สังโยชนขอใดขอหนึ่ง  ที่ยังละไมไดแลวในตน.

 อา.  ดูกรคฤหบดี  เปนลาภของทาน  ทานไดดีแลว  อนาคามิผลอันทานกระทําใหแจง.

จบ  สูตรที่ ๙  

มานทินนสูตร  
 ผูเจริญสติปฏฐาน ๔  ไดอนาคามิผล  

[๗๙๓]
 นิทานตนสูตรเหมือนกัน.  ก็สมัยน้ัน  มานทินนคฤหบดีอาพาธ  ไดรับทุกข  เปนไขหนัก  ครั้งน้ัน  มานทินน

คฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาส่ังวา  มาน่ีแนะ  บุรุษผูเจริญ  ทานจงเขาไปหาพระอานนทถึงที่อยู  คร้ันแลว  จงกราบเทา

ทั้งสองของทานดวยเศียรเกลา  ตามคําของเราวา  ขาแตทานผูเจริญ  มานทินนคฤหบดีอาพาธ  ไดรับทุกข  เปนไขหนัก  

เขาขอกราบเทาทั้งสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา  ดังนี้  และจงเรียนอยางน้ีวา  ขาแตทานผูเจริญ  ไดโปรดเถิด  

ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะห  เขาไปยังนิเวศนของมานทินนคฤหบดีเถิด  บุรุษน้ัน  เมื่อรับคํามานทินน

คฤหบดีแลว  เขาไปหาพระอานนทถึงที่อยู  นมัสการทานพระอานนทแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดเรียน

ทานพระอานนทวา  ขาแตทานผูเจริญ  มานทินนคฤหบดีอาพาธ  ไดรับทุกข  เปนไขหนัก  ทานขอกราบเทาท้ังสอง

ของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา  และสั่งใหเรียนอยางน้ีวา  ขาแตทานผูเจริญ  ไดโปรดเถิด  ขอทานพระอานนทอาศัย

ความอนุเคราะห  เขาไปยังนิเวศนของมานทินนคฤหบดีเถิด  ทานพระอานนทรับคําดวยดุษณีภาพ   ครั้งน้ัน  เวลาเชา  

ทานพระอานนทนุงแลว  ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของมานทินนคฤหบดี  แลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวาย  ครั้นแลว

ไดถามมานทินนคฤหบดีวา   ดูกรคฤหบดี  ทานพอจะอดทนไดหรือ  พอจะยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ  ทุกขเวทนา

ยอมคลายลงไมกําเริบขึ้นหรือ  ความทุเลาปรากฏความกําเริบไมปรากฏหรือ ?   มานทินนคฤหบดีตอบวา  ขาแตทานผูเจริญ  

กระผมอดทนไมได  ยังอัตภาพใหเปนไปไมได  ทุกขเวทนาของกระผมยังกําเริบหนัก  ไมเสื่อมคลายไปเลย  ความกําเริบ

ยังปรากฏอยู  ความทุเลาไมปรากฏ.

[๗๙๔]
 ขาแตทานผูเจริญ  กระผมอันทุกขเวทนาเห็นปานนี้กระทบแลว  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  พิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู...   พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย.
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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  

สีลฏิติวคฺโค  ตติโย ฯ

ตสฺสุทฺทาน
  สีล  ิติ  ปริหาน     สุทฺธก  พฺราหฺมเณน  จ 
  ปเทส  สมตฺต  โลโก  จ    สิริวฑฺโฒ  มานทินฺเนน  เต  ทสาติ ฯ  
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[๗๙๕]
 ขาแตทานผูเจรญิ  กส็งัโยชนอนัเปนสวนเบ้ืองตํา่ ๕ เหลาใด  ทีพ่ระผูมพีระภาคไดทรงแสดงไว  กระผมยงัไมแลเห็น

สังโยชนขอใดขอหนึ่ง  ที่ยังละไมไดแลวในตน  ทานพระอานนทกลาววา   ดูกรคฤหบดี  เปนลาภของทาน  ทานไดดีแลว  

อนาคามิผลอันทานกระทําใหแจงแลว.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สีลัฏฐิติวรรคท่ี 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  ธมเฺมสุ  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  อนนุสสฺุเตสุ  ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  
อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทีติ ฯ



473 

อนนุสสุตวรรคที่ ๔  
อนนุสสุตสูตร  

 วาดวยธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอน

[๗๙๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  ไดบังเกิด
ขึ้นแกเรา  ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา   นี้คือการพิจารณาเห็นกายในกาย...  
การพิจารณาเห็นกายในกายนี้นั้นอันเราควรเจริญ...   การพิจารณาเห็นกายในกาย
อันเราเจริญแลว.

[๗๙๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  ไดบังเกิดขึ้นแกเรา  
ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา   นี้คือการพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา...  
การพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาน้ีนัน้อันเราควรเจรญิ...   การพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนานี้
อันเราเจริญแลว.

[๗๙๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  ไดบังเกิดขึ้นแกเรา  
ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา   นี้คือการพิจารณาเห็นจิตในจิต...   การพิจารณา
เห็นจิตในจิตนี้นัน้อันเราควรเจริญ...   การพิจารณาเห็นจิตในจิตนี้อันเราเจริญแลว.

[๗๙๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  ไดบังเกิดขึ้นแกเรา  
ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา   นีค้อืการพจิารณาเห็นธรรมในธรรม...  การพจิารณา
เห็นธรรมในธรรมน้ีนัน้อันเราควรเจรญิ...   การพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมน้ีอนัเราเจรญิแลว.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๘๐๐]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  เอกนฺต-
นพิพฺทิาย  วริาคาย  นโิรธาย  อปุสมาย  อภิฺาย  สมฺโพธาย  นพิพฺานาย  สวตตฺนตฺ ิฯ  
กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  
สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสฺส ฯ  เวทนาส ุ จติเฺต  ธมเฺมส ุ ธมมฺานุปสสฺ ี วหิรติ  
อาตาป  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสสฺ ฯ  อเิม  โข  ภกิขฺเว  จตตฺาโร  
สติปฏานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  เอกนฺตนิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  อุปสมาย  
อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ

[๘๐๑]
 เยส  เกสฺจิ  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สติปฏานา  วิรทฺธา  วิรทฺโธ  เตส  อริโย  
อฏงฺคิโก 1  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ  เยส  เกสฺจิ  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สติปฏานา  
อารทฺธา  อารทฺโธ  เตส  อริโย  อฏงฺคิโก 2  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ  กตเม  
จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เยส  เกสฺจิ  
ภิกฺขเว  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏานา  วิรทฺธา  วิรทฺโธ  เตส  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี ฯ  เยส  เกสฺจิ  ภิกฺขเว  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏานา  อารทฺธา  
อารทฺโธ  เตส  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ  
1.  ม. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  เอวมุปริป ฯ
2.  ม. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ  เอวมุปริป ฯ
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วิราคสูตร  
 เจริญสติปฏฐาน ๔  เพื่อความหนาย  

[๘๐๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี  อันบุคคลเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความหนาย  เพ่ือความคลายกําหนัด  เพ่ือความดับ  
เพื่อความสงบ  เพ่ือความรู ยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู   เพ่ือนิพพาน  โดยสวนเดียว   
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็น
กายในกายอยู  มคีวามเพียร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ กาํจดัอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสยี  
ยอมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพจิารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพจิารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล  อันบุคคลเจริญแลว  กระทํา
ใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความหนาย  เพื่อความคลายกําหนัด  เพื่อความดับ  
เพื่อความสงบ  เพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน  โดยสวนเดียว.

จบ  สูตรที่ ๒  

วิรัทธสูตร  
 วาดวยผูไมปรารภและปรารภอริยมรรค

[๘๐๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปฏฐาน ๔  อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งไมปรารภแลว  
บคุคลเหลาน้ันช่ือวา  ไมปรารภอรยิมรรคประกอบดวยองค ๘ ทีย่งัสัตวใหถงึความสิน้ทุกข
โดยชอบ   สติปฏฐาน ๔  อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว  บุคคลเหลานั้นชื่อวา  
ปรารภอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ทีย่งัสตัวใหถงึความสิน้ทกุขโดยชอบ  สติปฏฐาน ๔ 
เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  
มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ กาํจดัอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสยี   ยอมพจิารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจติอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  
มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ กาํจดัอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสยี   สติปฏฐาน ๔ 
เหลานี้  อันบุคคลเหลาใดเหลาหน่ึงไมปรารภแลว  บุคคลเหลานั้นชื่อวา  ไมปรารภ
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ที่ยังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ   สติปฏฐาน ๔ 
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[๘๐๒]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  อปารา  
ปาร  คมนาย  สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  
จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สติปฏานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  
อปารา  ปาร  คมนาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๘๐๓]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  สโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิหเรยฺย  สมฺปชาโน  อย  โว  อมฺหาก  
อนสุาสน ีฯ  กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สโต  โหติ ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ กาเย  กายานุปสสฺี  
วหิรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วเินยฺย  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เวทนาส ุ จติเฺต  
ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌา-
โทมนสฺส ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สโต  โหติ ฯ  
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เหลานี้  อันบุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว  บุคคลเหลานั้นชื่อวา  ปรารภอริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ ที่ยังสัตวใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.

จบ  สูตรที่ ๓  

ภาวนาสูตร  
 วาดวยการเจริญสติปฏฐานเพื่อถึงฝง  

[๘๐๒]
 สาวัตถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  สตปิฏฐาน ๔ เหลานี ้ อนับคุคลเจริญแลว  กระทาํ
ใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือถงึฝง  จากทีม่ใิชฝง   สตปิฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ดกูรภกิษุ
ทัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยอมพจิารณาเหน็กายในกายอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชัญญะ  
มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...  
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล  
อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อถึงฝง  จากที่มิใชฝง.  

จบ  สูตรที่ ๔  

สติสูตร
 ผูเจริญสติปฏฐานชื่อวาผูมีสติ

[๘๐๓]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะอยูเถิด  นี้เปน
อนุศาสนีของเราสําหรับเธอทั้งหลาย   ก็อยางไรเลา  ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูมีสติ ?   ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ยอมพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  อยางนี้แล  ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูมีสติ.
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[๘๐๔]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมฺปชาโน  โหติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  วิทิตา  เวทนา  
อปุปฺชชฺนตฺ ิ วทิติา  อปุฏหนตฺ ิ วทิติา  อพฺภตถฺ  คจฺฉนตฺ ิฯ  วทิติา  วติกกฺา  อปุปฺชชฺนตฺิ  
วทิติา  อปุฏหนตฺ ิ วทิติา  อพฺภตถฺ  คจฉฺนฺต ิฯ  วทิติา  ปฺา 1  อปุปฺชชฺนฺต ิ วทิติา  
อุปฏหนฺติ  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  สติปฏานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมปฺชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  สติปฏานา ฯ  
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ทฺวินฺน  ผลาน  
อฺตร  ผล  ปาฏิกงฺข  ทิฏเว  ธมฺเม  อฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตาติ ฯ  

1.  ม. ยุ. สฺา ฯ
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[๘๐๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อยางไร  ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีสัมปชัญญะ ?  ดูกรภิกษุ
ทัง้หลาย  เวทนาอันภิกษใุนธรรมวนิยันีท้ราบชดัแลวยอมบงัเกดิข้ึน  ทีท่ราบชดัแลวปรากฏ
อยู  ทีท่ราบชดัแลวยอมถึงความตัง้อยูไมได  วติกอันภิกษุทราบชดัแลว  ยอมบังเกิดข้ึน  
ทีท่ราบชดัแลวปรากฏอยู  ทีท่ราบชดัแลวยอมถงึความตัง้อยูไมได  ปญญาอันภกิษุทราบ
ชัดแลวยอมบังเกิดขึ้น  ที่ทราบชัดแลวปรากฏอยู  ที่ทราบชัดแลวยอมถึงความตั้งอยู
ไมไดอยางนี้แล  ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีสัมปชัญญะ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึงเปน
ผูมีสติสัมปชัญญะ  อยูเถิด  นี้เปนอนุศาสนีของเราสําหรับเธอทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๕  

อัญญสูตร  
 ผูเจริญสติปฏฐาน ๔  หวังผลได ๒ อยาง  

[๘๐๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปฏฐาน ๔ เหลานี้   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  ยอมพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   สติปฏฐาน ๔  
เหลานีแ้ล   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เพราะความท่ีไดเจรญิ  ไดกระทาํใหมาก  ซึง่สตปิฏฐาน ๔ 
เหลานีแ้ล  พงึหวังผลได ๒ ประการอยางใดอยางหนึง่  คอื  อรหตัผลในปจจบุนั  หรอื
เมือ่ยงัมคีวามถือมัน่เหลืออยู  เปนพระอนาคามี.

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๘๐๖]
 จตตฺาโรเม  ภกิขฺเว  สตปิฏานา ฯ  กตเม  จตตฺาโร ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ กาเย  
กายานุปสฺส ี  วหิรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสสฺ ฯ  
ตสฺส  กาเย  กายานุปสฺสิโน  วิหรโต  โย  กายสฺมึ  ฉนฺโท  โส  ปหิยฺยติ  ฉนฺทสฺส  
ปหานาย 1  อมต  สจฺฉิกต  โหติ ฯ  

[๘๐๗]
 เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  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  อาตาป  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  อาตาป  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  
 ผูเจริญสติปฏฐาน ๔  ชื่อวาทําใหแจงอมตะ  

[๘๐๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปฏฐาน ๔ เหลานี้   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?  ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   เมื่อเธอพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู  ยอมละความพอใจในกายนั้นได   เพราะละความพอใจได  จึงเปนอัน
ไดชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.

[๘๐๗]
 ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   เมือ่เธอพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู  ยอมละ
ความพอใจในเวทนาน้ันได   เพราะละความพอใจได  จึงเปนอันไดชื่อวากระทําใหแจง
ซึ่งอมตะ.

[๘๐๘]
 ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   เม่ือเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู  ยอมละ
ความพอใจในจิตน้ันได   เพราะละความพอใจได  จึงเปนอันไดชื่อวากระทําใหแจง
ซึ่งอมตะ.

[๘๐๙]
 ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
กาํจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  ยอมละ
ความพอใจในธรรมนั้นได   เพราะละความพอใจได  จึงเปนอันชื่อวากระทําใหแจง
ซึ่งอมตะ.

จบ  สูตรที่ ๗  
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[๘๑๐]
 จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  สติปฏานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  
กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
ตสฺส  กาเย  กายานุปสฺสิโน  วิหรโต  กาโย  ปริฺาโต  โหติ  กายสฺส  ปริฺาตตฺตา  
อมต  สจฺฉิกต  โหติ ฯ  

[๘๑๑]
 เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสิโน  วิหรโต  เวทนา  ปริฺาตา  
โหติ  เวทนาน  ปริฺาตตฺตา  อมต  สจฺฉิกต  โหติ ฯ  

[๘๑๒]
 จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ตสฺส  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสิโน  วิหรโต  จิตฺต  ปริฺาต  โหติ  
จิตฺตสฺส  ปริฺาตตฺตา  อมต  สจฺฉิกต  โหติ ฯ  

[๘๑๓]
 ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  ตสฺส  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสสฺโิน  วหิรโต  ธมฺมา  ปริฺาตา  โหนฺติ  
ธมฺมาน  ปริฺาตตฺตา  อมต  สจฺฉิกต  โหตีติ ฯ  
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ปริญญาสูตร
 ผูเจริญสติปฏฐานชื่อวาทําใหแจงซึ่งอมตะ  

[๘๑๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สติปฏฐาน ๔ เหลาน้ี   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   เมื่อเธอพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู  ยอมกําหนดรูกายได   เพราะกําหนดรูกายได  จึงเปนอันชื่อวากระทําใหแจง
ซึ่งอมตะ.

[๘๑๑]
 ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู  ยอม
กําหนดรูเวทนาได   เพราะกําหนดรูเวทนาได  จึงเปนอันชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.

[๘๑๒]
 ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   เมื่อเธอพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู  ยอมกําหนดรูจิตได  
เพราะกําหนดรูจิตได  จึงเปนอันชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.

[๘๑๓]
 ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
กาํจดัอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสยี   เม่ือเธอพิจารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู  ยอมกาํหนด
รูธรรมได   เพราะกําหนดรูธรรมได  จึงเปนอันชื่อวากระทําใหแจงซึ่งอมตะ.

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๘๑๔]
 จตุนฺน  ภิกฺขเว  สติปฏานาน  ภาวน  เทสิสฺสามิ  ต  สุณาถ ฯ  กตมา  ภิกฺขเว  
จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวนา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  
อาตาป  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เวทนาส ุ จติเฺต  ธมเฺมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
อย  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวนาติ ฯ  

[๘๑๕]
 สติปฏานฺจ  โว  ภิกฺขเว  เทสิสฺสามิ  สติปฏานภาวนฺจ  สติปฏานภาวนา-
คามินิฺจ  ปฏิปท  ต  สุณาถ ฯ  กตมฺจ  ภิกฺขเว  สติปฏาน ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
กาเย  กายานุปสสฺ ี วหิรต ิ อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วเินยยฺ  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสสฺ ฯ  
เวทนาส ุ จติเฺต  ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต ิ อาตาป  สมฺปชาโน  สตมิา  วเินยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สติปฏาน ฯ  

[๘๑๖]
 กตมา  จ  ภิกฺขเว  สติปฏานภาวนา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สมุทยธมฺมานุปสฺสี  
กายสมฺ ึ วหิรต ิ วยธมมฺานปุสสฺ ี กายสมฺ ึ วหิรติ  สมทุยวยธมมฺานปุสสฺ ี กายสมฺ ึ วหิรติ  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  สมุทยธมฺมานุปสฺสี  
เวทนาสุ  วิหรติ  วยธมฺมานุปสฺสี  เวทนาสุ  วิหรติ  สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี  เวทนาสุ  
วิหรติ ฯ  ตถา  จิตฺเต ฯ  ธมฺเมสุ  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สติปฏานภาวนา ฯ  
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ภาวนาสูตร  
 การเจริญสติปฏฐาน ๔  

[๘๑๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงการเจริญสติปฏฐาน ๔  เธอท้ังหลายจงฟง  
การเจรญิสตปิฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี  ยอมพจิารณา
เห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย   พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นี้แลคือการเจริญสติปฏฐาน ๔.

จบ  สูตรที่ ๙  

วิภังคสูตร  
 ปฏิปทาอันใหถึงการเจริญสติปฏฐาน  

[๘๑๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงสติปฏฐาน  การเจริญสติปฏฐาน  และปฏิปทา
อันใหถึงการเจริญสติปฏฐาน  แกเธอทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง  ก็สติปฏฐาน
เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  
มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ กาํจดัอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสยี   ยอมพจิารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นี้เรียกวาสติปฏฐาน.

[๘๑๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็การเจริญสติปฏฐานเปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้  พิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเกิดขึ้นในกาย   พิจารณาเห็นธรรม  คือ  
ความเสื่อมในกาย   พิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   พิจารณา
เห็นธรรม  คอื  ความเกิดข้ึนในเวทนา...   พจิารณาเหน็ธรรม  คอื  ความเกิดข้ึนในจติ...  
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[๘๑๗]
 กตมา  จ  ภกิขฺเว  สตปิฏานภาวนาคามิน ี ปฏิปทา ฯ  อยเมว  อริโย  อฏงฺคโิก  
มคโฺค ฯ  เสยยฺถที ฯ  สมฺมาทฏิ ิ สมฺมาสงกฺปโฺป  สมฺมาวาจา  สมมฺากมมฺนฺโต  สมฺมาอาชโีว  
สมมฺาวายาโม  สมฺมาสติ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อย  วจุจฺต ิ ภกิขฺเว  สติปฏานภาวนาคามินี  
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  คอื  ความเกดิข้ึนในธรรม   พจิารณาเห็นธรรม  คอื  ความเสือ่ม
ในธรรม   พจิารณาเหน็ธรรม  คอื  ความเกิดข้ึนและความเสือ่มไปในธรรมอยู  มคีวามเพยีร  
มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ กาํจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยี   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  นีเ้รยีกวา
การเจริญสติปฏฐาน.

[๘๑๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ปฏิปทาอันใหถึงการเจริญสติปฏฐานเปนไฉน ?   อริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘  คือ  สัมมาทิฏฐิ...  สัมมาสมาธิ  นี้แลเรียกวา  ปฏิปทาอันใหถึง
การเจริญสติปฏฐาน.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อนนุสสุตวรรคท่ี ๔  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ
  ๑. อนนุสสุตสูตร    ๒. วิราคสูตร  
  ๓. วิรัทธสูตร    ๔. ภาวนาสูตร  
  ๕. สติสูตร    ๖. อัญญสูตร  
  ๗. ฉันทสูตร    ๘. ปริญญาสูตร  
  ๙. ภาวนาสูตร    ๑๐. วิภังคสูตร  
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อมตวคฺโค  ปฺจโม

[๘๑๘]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตูสุ  ภิกฺขเว  สติปฏาเนสุ  สุปติฏิตจิตฺตา  วิหรถ  มา  
โว  อมต  ปนสฺส ฯ  กตเมสุ  จตูสุ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
อิเมสุ  ภิกฺขเว  จตูสุ  สติปฏาเนสุ  สุปติฏิตจิตฺตา  วิหรถ  มา  โว  อมต  ปนสฺสาติ ฯ  

[๘๑๙]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  จตุนฺน  ภิกฺขเว  สติปฏานาน  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

 วาดวยจิตตั้งมั่นในสติปฏฐาน  

[๘๑๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงมีจิตตั้งมั่นดวยดีในสติปฏฐาน ๔  
อยูเถิด  อยามีจิตไมตั้งมั่นอยูเลย  และอมตะจะพึงมีแกเธอทั้งหลาย   สติปฏฐาน ๔  
เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  
มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ กําจดัอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสยี   ยอมพจิารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  
เธอท้ังหลายจงมีจิตตั้งมั่นในสติปฏฐาน ๔ เหลานี้เถิด  อยามีจิตไมตั้งมั่นอยูเลย  
และอมตะจะพึงมีแกเธอทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๑  

สมุทยสูตร  
 วาดวยการเกิดดับแหงสติปฏฐาน ๔  

[๘๑๙]
 สาวตัถีนทิาน.  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เราจักแสดงความเกดิและความดับแหงสตปิฏฐาน ๔  
เธอท้ังหลายจงฟง  ก็ความเกิดแหงกายเปนอยางไร ?   ความเกิดแหงกายยอมมี  
เพราะความเกิดแหงอาหาร   ความดับแหงกายยอมมี  เพราะความดับแหงอาหาร  
ความเกิดแหงเวทนายอมมี  เพราะความเกิดแหงผัสสะ   ความดับแหงเวทนายอมมี  
เพราะความดับแหงผัสสะ   ความเกิดแหงจิตยอมมี  เพราะความเกิดแหงนามรูป  
ความดับแหงจิตยอมมี  เพราะความดับแหงนามรูป   ความเกิดแหงธรรมยอมมี  
เพราะความเกดิแหงมนสกิาร   ความดับแหงธรรมยอมม ี เพราะความดบัแหงมนสกิาร.

จบ  สูตรที่ ๒  



490 

[๘๒๐]
 สาวตถฺนีทิาน ฯ  เอกมิทาห  ภกิขฺเว  สมย  อรุเุวลาย  วหิราม ิ นชชฺา  เนรชฺราย  
ตีเร  อชปาลนิโคฺรเธ  ปมาภิสมฺพุทฺโธ ฯ  ตสฺส  มยฺห  ภิกฺขเว  รโหคตสฺส  ปฏิสลฺลีนสฺส  
เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  
[๘๒๑]
 เอกายนฺวาย  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  ทุกฺข-
โทมนสฺสาน  อตฺถงคฺมาย  ายสฺส  อธิคมาย  นพิพฺานสสฺ  สจฺฉกิริยิาย  ยทิท  จตฺตาโร  
สติปฏานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  กาเย  วา  ภิกฺขุ  กายานุปสฺสี  วิหเรยยฺ ฯ  เวทนาสุ  
วา  ภิกฺขุ  เวทนานุปสฺสี  วิหเรยฺย ฯ  จิตฺเต  วา  ภิกฺขุ  จิตฺตานุปสฺสี  วิหเรยฺย ฯ  ธมฺเมสุ  
วา  ภิกฺขุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหเรยฺย  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌา-
โทมนสฺส ฯ  เอกายนฺวาย  มคฺโค  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  
ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ยทิท  
จตฺตาโร  สติปฏานา 1 ฯ  
[๘๒๒]
 อถ  โข  ภกิขฺเว  พรฺหมฺา  สหมปฺต ิ มม  เจตสา  เจโตปรวิติกกฺมฺาย  เสยยฺถาป  
นาม  พลวา  ปุริโส  สมฺมิฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  ปสาริต  วา  พาห  สมฺมิฺเชยฺย  
เอวเมว  พฺรหฺมโลเก  อนฺตรหิโต  มม  ปุรโต  ปาตุรโหสิ ฯ  อถ  โข  ภิกขฺเว  พฺรหฺมา  
สหมฺปติ  เอกส  อุตฺตราสงฺค  กริตฺวา  เยนาห  เตนฺชลึ  ปณาเมตฺวา  ม  เอตทโวจ  
[๘๒๓]
 เอวเมต  ภควา  เอวเมต  สคุต  เอกายนวฺาย  ภนเฺต  มคโฺค  สตตฺาน  วสิทุธฺยิา  
โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย  
นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  กาเย  วา  
ภนฺเต  ภิกฺขุ  กายานุปสฺสี  วิหเรยฺย ฯ  เวทนาสุ  วา ฯ  จิตฺเต  วา ฯ  ธมฺเมสุ  วา  ภนฺเต  
ภิกฺขุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหเรยฺย  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌา-
โทมนสฺส ฯ  เอกายนฺวาย  ภนฺเต  มคฺโค  สตฺตาน  วสิทุธฺิยา  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  
ทุกฺขโทมนสฺสาน  อตฺถงฺคมาย  ายสฺส  อธิคมาย  นิพฺพานสฺส  สจฺฉิกิริยาย  ยทิท  
จตฺตาโร  สติปฏานาติ ฯ  
1.  ม. ยุ. อิติสทฺโท  อตฺถิ ฯ
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มัคคสูตร  
 วาดวยทางเปนที่ไปอันเอก  

[๘๒๐]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ครั้งหนึ่ง  เมื่อแรกตรัสรู  เราอยูที่ควงไมอชปาล-
นิโครธ  ใกลฝงแมนํ้าเนรัญชรา  ในตําบลอุรุเวลา  เมื่อเราหลีกเรนอยูในที่ลับ  ไดเกิด
ความปริวิตกขึ้นในใจอยางนี้วา :-
[๘๒๑]
 ทางนีเ้ปนท่ีไปอันเอก  เพ่ือความบรสิทุธ์ิของสตัวทัง้หลาย  เพ่ือกาวลวงความโศก
และความรํ่าไร  เพื่อความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส  เพื่อบรรลุญายธรรม  เพื่อ
ทํานิพพานใหแจง  ทางนี้  คือ  สติปฏฐาน ๔   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ภิกษุพึง
พจิารณาเหน็กายในกายอยู   พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู   พจิารณาเหน็จติในจติอยู  
หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย   ทางเปนท่ีไปอันเอกน้ี  เพ่ือความบริสุทธ์ิของสัตวทั้งหลาย  
เพ่ือกาวลวงความโศกและความร่ําไร  เพ่ือความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส  เพ่ือบรรลุ
ญายธรรม  เพื่อทํานิพพานใหแจง   ทางนี้  คือ  สติปฏฐาน ๔.
[๘๒๒]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ครัน้นัน้แล  ทาวสหมับดพีรหมรูความปรวิติกในใจของเราดวยใจ  
จงึหายตวัจากพรหมโลกมาปรากฏเบือ้งหนาเรา  เหมือนบรุษุมกีาํลงัเหยยีดแขนทีคู่  หรือ
คูแขนที่เหยียด  ฉะนั้น   ทาวสหัมบดีพรหมกระทําผาเฉวียงบาขางหนึ่ง  ประนมมือ
มาทางเราแลวไดกลาววา :-
[๘๒๓]
 ขาแตพระผูมีพระภาค  ขอน้ีเปนอยางนั้น  ขาแตพระสุคต  ขอน้ีเปนอยางนั้น  
ขาแตพระองคผูเจริญ  ทางน้ีเปนที่ไปอันเอก  เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย  
เพ่ือกาวลวงความโศกและความร่ําไร  เพ่ือความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส  เพ่ือบรรลุ
ญายธรรม  เพื่อทํานิพพานใหแจง  หนทางนี้  คือ  สติปฏฐาน ๔   สติปฏฐาน ๔ นั้น
เปนไฉน ?   ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุพึงพิจารณาเหน็กายในกาย...   ในเวทนา...  
ในจติ...   ในธรรม  มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีตกิาํจดัอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสยี  
ขาแตพระองคผูเจริญ  ทางน้ีเปนที่ไปอันเอก  เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย  
เพื่อกาวลวงความโศกและความรํา่ไร  เพ่ือความดบัสญูแหงทกุขและโทมนสั  เพ่ือบรรลุ
ญายธรรม  เพ่ือทาํนพิพานใหแจง   ทางน้ี  คอื  สติปฏฐาน ๔.
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[๘๒๔]
 อิทมโวจ  ภิกฺขเว  พฺรหฺมา  สหมฺปติ อิท  วตฺวา  อถาปร  เอตทโวจ    
 เอกายน  ชาติขยนฺตทสฺสี   มคฺค  ปชานาติ  หิตานุกมฺป
 เอเตน  มคฺเคน  อตรึส ุ1  ปุพฺเพ    ตริสฺสนฺติ  เย  จ  ตรนฺติ  โอฆนฺติ ฯ  

[๘๒๕]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  สโต  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิหเรยฺย  อย  โว  อมฺหาก  อนุสาสนี ฯ  
กถฺจ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สโต  โหติ ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ กาเย  กายานุปสสฺ ี วหิรต ิฯ  
เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  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  สติปฏาเน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย ฯ  
เกวโล  หาย 2  ภิกฺขเว  กุสลราสิ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานา 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  ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวดังนี้แลว  
  ครั้นแลว  ไดกลาวนิคมคาถาตอไปอีกวา :-
  พระผูมีพระภาคผูทรงเห็นความสิ้นชาติ  และที่สุดแหงชาติ  
  ทรงอนุเคราะห  เพื่อประโยชนเกื้อกูล  ทรงทราบทางเปนที่ไปอันเอก  
  ในกาลกอนชนทั้งหลาย  ขามโอฆะไดแลวดวยทางนี้  
  (ในอนาคต)  จักขามดวยหนทางนี้  
  (ในบัดนี้)  ก็ขามอยูดวยหนทางนี้.  

จบ  สูตรที่ ๓  

สติสูตร
 ทรงเตือนภิกษุใหเปนผูมีสติ  

[๘๒๕]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึงเปนผูมีสติอยูเถิด  นี้เปนอนุศาสนีของเรา
สําหรับเธอทั้งหลาย   ก็อยางไรเลา  ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีสติ ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู...   ในเวทนาอยู...   ในจิตอยู...  
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย  อยางนี้แล  ภิกษุจึงชื่อวาเปนผูมีสติ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ
พึงเปนผูมีสติอยูเถิด  นี้เปนอนุศาสนีของเราสําหรับเธอทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๔  

กุสลราสิสูตร  
 วาดวยกองกุศล  

[๘๒๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อจะกลาววากองกุศล  จะกลาวใหถูก  ตองกลาวถึง
สติปฏฐาน ๔  เพราะวากองกุศลทั้งสิ้น  ไดแก  สติปฏฐาน ๔   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน  
ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  
มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...  
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วหิรติ  อาตาป  สมปฺชาโน  สติมา  วเินยฺย  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสฺส ฯ  กสุลราสีต ิ ภกิขฺเว  
วทมาโน  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏาเน  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย ฯ  เกวโล  หาย  ภิกฺขเว  
กุสลราสิ  ยทิท  จตฺตาโร  สติปฏานาติ ฯ  

[๘๒๗]
 อถ  โข  อฺตโร  ภกิขฺ ุ เยน  ภควา  เตนปุสงกฺม ิ ฯเปฯ  เอกมนตฺ  นสิที ิฯ  
เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควนฺต  เอตทโวจ  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  
สงฺขิตฺเตน  ธมฺม  เทเสตุ  ยมห  ภควโต  ธมฺม  สุตฺวา  เอโก  วูปกฏโ  อปฺปมตฺโต  
อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหเรยฺยนฺติ ฯ  

[๘๒๘]
 ตสฺมา  ติห  ตฺว  ภิกฺขุ  อาทิเมว  วิโสเธหิ  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ ฯ  โก  จาทิ  กุสลาน  
ธมมฺาน ฯ  อธิ  ตวฺ  ภกิขฺ ุ ปาฏิโมกฺขสวรสวโุต  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  ปติฏาย  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ภาเวยฺยาสิ ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  
อิธ  ตฺว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหราหิ ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  
วิหราหิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ยโต  โข  
ตฺว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏาเน  เอว  ภาเวสฺสสิ  
ตโต  ตยุหฺ  ภกิขฺ ุ ยา  รตตฺ ิ วา  ทวิโส  วา  อาคมสิสฺต ิ วฑุฒฺเิยว  ปาฏิกงขฺา  กสุเลสุ  
ธมฺเมสุ  โน  ปริหานีติ ฯ  

1.  ยุ. สิกฺขิสฺสสิ ฯ
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ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อจะ
กลาววากองกุศลจะกลาวใหถูก  ตองกลาวถึงสติปฏฐาน ๔  เพราะวากองกุศลทั้งสิ้นนี้  
ไดแก  สติปฏฐาน ๔.

จบ  สูตรที่ ๕  

ปาฏิโมกขสูตร  
 วาดวยปาฏิโมกขสังวร

[๘๒๗]
 ครั้งนั้น  พระภิกษุรูปหนึ่งไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ฯลฯ  ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  

ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค  ซึ่งขาพระองค

ไดฟงแลว  จะพึงเปนผูผูเดียว  หลีกออกจากหมู  ไมประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด.

[๘๒๘]
 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  ดูกรภิกษุ  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอจงชําระเบ้ืองตน
ในกุศลธรรมใหบริสุทธิ์เสียกอน  ก็อะไรเปนเบื้องตนของกุศลธรรม ?   เธอจงสํารวมใน
ปาฏิโมกขสังวร  จงถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร  เห็นภัยในโทษมีประมาณนอย  
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย.

[๘๒๙]
 ดูกรภิกษุ  เมื่อใดแล  เธอจักสํารวมในปาฏิโมกขสังวร  จักถึงพรอมดวยมารยาท
และโคจร  เห็นภัยในโทษมีประมาณนอย  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย  
เม่ือน้ัน  เธออาศัยศีลดํารงอยูในศีลแลว  พงึเจรญิสติปฏฐาน ๔   สตปิฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   
ดูกรภิกษุ  เธอจงพิจารณาเห็นกายในกายอยู...   ในเวทนาอยู...   ในจิตอยู...  พิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย  เมื่อใด  เธออาศัยศีลดํารงอยูในศีลแลว  เจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้  อยางนี้  
เม่ือน้ัน  เธอพึงหวังความเจริญในกุศลธรรมไดทีเดียวตลอดคืนหรือวันท่ีจักมาถึง  
ไมมีความเสื่อม.
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[๘๓๐]
 อถ  โข  โส  ภิกฺขุ  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  อุฏายาสนา  
ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  อถ  โข  โส  ภิกฺขุ  เอโก  วูปกฏโ  
อปฺปมตฺโต  อาตาป  ปหิตตฺโต  วิหรนฺโต  น  จิรสฺเสว  ยสฺสตฺถาย  กุลปุตฺตา  สมฺมเทว  
อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชนฺติ  ตทนุตฺตร  พฺรหฺมจริยปริโยสาน  ทิฏเว  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  สาธุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สงฺขติเฺตน  
ธมมฺ  เทเสตุ  ยมห  ภควโต  ธมมฺ  สตุวฺา  เอโก  วปูกฏโ  อปฺปมตโฺต  อาตาป  ปหิตตโฺต  
วิหเรยฺยนฺติ ฯ  

[๘๓๒]
 ตสมฺา  ตหิ  ตวฺ  ภกิขฺ ุ อาทิเมว  วโิสเธห ิ กสุเลส ุ ธมฺเมส ุฯ  โก  จาทิ  กสุลาน  
ธมมฺาน ฯ  อธิ  ตวฺ  ภกิขฺ ุ กายทุจจฺรติ  ปหาย  กายสุจรติ  ภาเวสสฺส ิ วจทีจุจฺรติ  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  ปติฏาย  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ภาเวยฺยาสิ ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  
อิธ  ตฺว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหราหิ ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  
วิหราหิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ยโต  โข  ตฺว  
ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏาเน  เอว  ภาเวสฺสสิ  ตโต  
ตยฺุห  ภกิขฺ ุ ยา  รตตฺ ิ วา  ทวิโส  วา  อาคมสิสฺต ิ วฑุฒฺเิยว  ปาฏิกงขฺา  กสุเลส ุ ธมฺเมสุ  
โน  ปริหานีติ  ฯเปฯ  อฺตโร  จ  ปน  โส  ภิกฺขุ  อรหต  อโหสีติ ฯ 
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[๘๓๐]
 ครั้งนั้นแล  ภิกษุนั้น  ชื่นชม  อนุโมทนา  พระภาษิตของพระผูมีพระภาค  แลวลุกจากอาสนะ  ถวายบังคม

พระผูมีพระภาค  กระทําประทักษิณแลวหลีกไป  ภิกษุนั้นเปนผูผูเดียว  หลีกออกจากหมู  ไมประมาท  มีความเพียร  

มีใจเด็ดเด่ียว  ไมนานนกั  กก็ระทาํใหแจงซึง่ทีส่ดุแหงพรหมจรรยอนัยอดเยีย่ม  ทีก่ลุบตุรท้ังหลายผูออกบวชเปนบรรพชติ

โดยชอบตองการน้ัน  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบันเขาถึงอยู  รูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจที่ควรทํา

ทําเสร็จแลว  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี  ก็แลภิกษุนั้นเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๖  

ทุจริตสูตร  
 วาทุจริต-สุจริต

[๘๓๑]
 คร้ังน้ัน  ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ฯลฯ  แลวกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  

ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผูมพีระภาคทรงแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองค  ซึง่ขาพระองคไดฟงแลว  จะพงึเปนผูผูเดยีว

หลีกออกจากหมู  ไมประมาท  มีความเพียร  มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด.  

[๘๓๒]
 พระผูมพีระภาคตรสัวา  ดกูรภกิษุ  เพราะฉะนัน้แหละ  เธอจงชาํระเบือ้งตนในกุศลธรรม
ใหบรสิทุธิเ์สยีกอน   กอ็ะไรเปนเบ้ืองตนของกุศลธรรม ?   เธอจักละกายทจุริตเจรญิกายสจุรติ   
จักละวจีทุจริตเจริญวจีสุจริต   จักละมโนทุจริตเจริญมโนสุจริต.

[๘๓๓]
 ดูกรภิกษุ  เมื่อใดแล  เธอจักละกายทุจริตเจริญกายสุจริต  จักละวจีทุจริต
เจรญิวจสีจุรติ  จกัละมโนทุจรติเจรญิมโนสจุรติ   เมือ่น้ัน  เธอพงึอาศยัศลี  ดาํรงอยูในศลี  
แลวเจรญิสตปิฏฐาน ๔   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   เธอจงพจิารณาเหน็กายในกายอยู...  
ในเวทนาอยู   ในจิตอยู...   จงพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  
มสีมัปชัญญะ  มสีต ิ  กาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยี  เม่ือใดแล  เธอจกัอาศัยศลี  
ดํารงอยูในศีลแลว  เจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้  อยางน้ี  เมื่อนั้น  เธอพึงหวัง
ความเจรญิในกศุลธรรมไดทเีดยีว  ตลอดคนืหรือวนัทีจ่กัมาถงึ  ไมมคีวามเสือ่มเลย  ฯลฯ  
 ก็แล  ภิกษุรูปนั้น  เปนพระอรหันตองคหนึ่ง  ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.

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  สติปฏานาน  ภาวนาย  
สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา  ปติฏาเปตพฺพาติ ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภกิขฺ ุ กาเย  กายานุปสสฺ ี วหิรต ิ อาตาป  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยฺย  โลเก  อภิชฌฺา-
โทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จติเฺต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสสฺ ี วหิรต ิ อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เย  ภิกฺขเว  อนุกมฺเปยฺยาถ  เย  จ  โสตพฺพ  
มฺเยฺยุ  มิตฺตา  วา  อมจฺจา  วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  เต  โว  ภิกฺขเว  อิเมส  
จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวนาย  สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา  ปติฏาเปตพฺพาติ 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  สติปฏานา  
ภาเวตพฺพา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  
อาตาป  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เวทนาส ุ จติเฺต  ธมเฺมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
อิมาส  โข  ภิกฺขเว  ติสฺสนฺน  เวทนาน  ปริฺาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏานา  
ภาเวตพฺพาติ ฯ  
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มิตตสูตร  
 การชักชวนใหเจริญสติปฏฐาน

[๘๓๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงอนุเคราะหชนเหลาใด  และชนเหลาใด
พึงสําคัญถอยคําที่ควรฟง  ชนเหลานั้นจะเปนมิตร  อมาตย  ญาติหรือสาโลหิตก็ตาม  
เธอทั้งหลาย  พึงชักชวน  ชักนํา  ใหตั้งอยูในการเจริญสติปฏฐาน ๔   สติปฏฐาน ๔  
เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ยอมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงอนุเคราะหชนเหลาใด  และชนเหลาใดพึงสําคัญ
ถอยคําทีค่วรฟง  ชนเหลานัน้จะเปนมติร  อมาตย  ญาตหิรอืสาโลหติกต็าม  เธอทัง้หลาย  
พึงชักชวน  ชักนํา  ใหตั้งอยูในการเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๘  

เวทนาสูตร  
 เวทนา ๓  

[๘๓๕]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เวทนา ๓ ประการน้ี   ๓ ประการเปนไฉน ?  คอื  สขุเวทนา ๑  
ทุกขเวทนา ๑   อทุกขมสุขเวทนา ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เวทนา ๓ ประการนี้แล.
[๘๓๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔  เพื่อกําหนดรูเวทนา 
๓ ประการนี้   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกเสยี   ยอมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพจิารณาเหน็จติในจติอยู...   
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้  
เพื่อกําหนดรูเวทนา 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  สติปฏานา  
ภาเวตพฺพา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วเินยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  เวทนาส ุ จติเฺต  ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณนฺน  อาสวาน  ปหานาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏานา  
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 ประการเปนไฉน ?  คือกามาสวะ ๑   
ภวาสวะ ๑   อวิชชาสวะ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อาสวะ ๓ ประการนี้แล.

[๘๓๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายควรเจริญสติปฏฐาน ๔  เพ่ือละอาสวะ 
๓ ประการนี้   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย   ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...  ยอมพิจารณาเห็นจิต
ในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายควรเจริญ
สติปฏฐาน ๔ เหลานี้  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 
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สติปฏานสยุตฺตสฺส  คงฺคาทิเปยฺยาโล  ฉฏโ

[๘๓๙]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา ฯ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ภาเวนฺโต  จตฺตาโร  สติปฏาเน  
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  

[๘๔๐]
 กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ภาเวนฺโต  จตฺตาโร  สติปฏาเน  
พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌา-
โทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตเฺต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตฺตาโร  สติปฏาเน  
ภาเวนฺโต  จตฺตาโร  สติปฏาเน  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  
นิพฺพานปพฺภาโรติ  ฯเปฯ  

[๘๔๑]
 ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อุทฺธมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ ฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  รูปราโค  
อรปูราโค  มาโน  อทุธฺจจฺ  อวชิชฺา ฯ  อมิานิ  โข  ภกิขฺเว  ปฺจทุธฺมฺภาคยิานิ  สฺโชนานิ ฯ

[๘๔๒]
 อเิมส  โข  ภกิขฺเว  ปฺจนนฺ  อทุธฺมฺภาคยิาน  สฺโชนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  
ปริกฺขยาย  ปหานาย  จตฺตาโร  สติปฏานา  ภาเวตพฺพา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ   อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สตมิา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน  
สฺโชนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปริกฺขยาย  ปหานาย  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏานา  
ภาเวตพพฺาติ ฯ  (ยถา  มคฺคสยุตฺต  วิตฺถาริต  เอว  สติปฏานสยุตฺต  วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ  
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คังคาทิเปยยาล  แหงสติปฏฐานสังยุตที่ ๖
 วาดวยผลของการเจริญสติปฏฐาน ๔  

[๘๓๙]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  หล่ังไปสู
ทศิปราจนี  บาไปสูทศิปราจีน  แมฉนัใด  ภกิษุเมือ่เจรญิสตปิฏฐาน ๔  เมือ่กระทาํใหมาก
ซึ่งสติปฏฐาน ๔  ก็เปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  
ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๘๔๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเมื่อเจริญสติปฏฐาน ๔  เม่ือกระทําใหมากซ่ึง
สตปิฏฐาน ๔ อยางไร  จงึจะเปนผูนอมไปสูนพิพาน  โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน ?  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มคีวามเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ยอมพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญสติปฏฐาน ๔  เมื่อกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ อยางนี้แล  
จงึจะเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฯลฯ.1  
[๘๔๑]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  สงัโยชนอนัเปนสวนเบ้ืองสงู ๕ เหลาน้ี   สงัโยชน ๕ เปนไฉน ?  
คอื  รปูราคะ ๑   อรูปราคะ ๑   มานะ ๑   อุทธัจจะ ๑   อวิชชา ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ เหลานี้แล.
[๘๔๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔  เพ่ือความรู ยิ่ง  
เพื่อกําหนดรู  เพ่ือความส้ินไป  เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕ เหลานี้แล  
สตปิฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยอมพิจารณาเหน็กาย
ในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  
ยอมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพจิารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพจิารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสยี   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เธอทัง้หลายพึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลาน้ีแล  เพ่ือความรูยิง่  
เพือ่กาํหนดรู  เพ่ือความส้ินไป  เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องสูง ๕  เหลานี้แล  
 (สติปฏฐานสังยุต  พึงใหพิสดารเหมือนมัคคสังยุต).

1.พงึเทียบเคยีงเนือ้ความโดยละเอียดไดทีข่อ [๑๘๓] - [๑๙๘] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หนา ๑๐๙ - ๑๑๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเลมน้ี  -ผูรวบรวม
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  ฉ  ปาจีนโต  นินฺนา      ฉ  นินฺนา  จ  สมุทฺทโต 
  เอเต  เทฺว  ฉ  ทฺวาทส  โหนฺติ      วคฺโค  เตน  ปวุจฺจต ิ1 ฯ 

สติปฏานสยุตฺต  นิฏิต ฯ

1.  ม. อิติสทฺโท  อตฺถิ ฯ
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  แมนํ้าทั้งหกไหลไปสูทิศปราจีน  
  แมนํ้าทั้งหกไหลไปสูสมุทรทั้งสองอยางๆ ละ ๖  
  รวมเปน ๑๒  เพราะเหตุนั้น  จึงเรียกวาวรรค.

จบ  สติปฏฐานสังยุต



506 

อินฺทฺริยสยุตฺต
สุทฺธกวคฺโค  ปโม

[๘๔๓]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  เอตทโวจ  ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ ฯ  
กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  วริยินิทฺรฺยิ  สตินทฺรฺยิ  สมาธินทฺรฺยิ  ปฺนิทฺริฺย ฯ  อมิานิ  
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  (สมทุยจฺ  อตถฺงคฺมจฺ) 1  อสสฺาทจฺ  อาทนีวจฺ  นสิสฺรณจฺ  ยถาภตู  
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  
 อินทรีย ๕  

[๘๔๓]
 สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา  

 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อนิทรยี ๕ ประการ   ๕ ประการเปนไฉน ?   คอื  สทัธนิทรยี ๑   
วิริยินทรีย ๑   สตินทรีย ๑  สมาธินทรีย ๑   ปญญินทรีย ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
อินทรีย ๕ ประการนี้แล.  

จบ  สูตรที่ ๑  

โสตาสูตรที่ ๑  
 รูคุณโทษของอินทรีย ๕  เปนพระโสดาบัน

[๘๔๔]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อนิทรีย ๕ ประการนี ้  ๕ ประการเปนไฉน  คอื  สทัธนิทรยี ๑  
วิริยินทรีย ๑   สตินทรีย ๑   สมาธินทรีย ๑   ปญญินทรีย ๑   เมื่อใดแล  อริยสาวก
รูชัดซึ่ง (ความเกิด  ความดับ)  คุณ  โทษ  และอุบายเครื่องสลัดออก  แหงอินทรยี 
๕ ประการนี้  ตามเปนจริง  เมื่อน้ัน  เราเรียกอริยสาวกนี้วา  เปนพระโสดาบัน  
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.

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  
วทิติวฺา  อนปุาทา  วมิตุโฺต  โหต ิฯ  อย  วจุจฺต ิ ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อรห  ขณีาสโว  วสุติวา  
กตกรณโีย  โอหิตภาโร  อนุปปฺตตฺสทตโฺถ  ปริกขฺณีภวสโฺชโน  สมฺมทฺาวมิตุโฺตติ ฯ

1.  ม. ยุ. อริยสาวโก ฯ
2.  อิเม  ปาา  น  ทิสฺสนฺติ ฯ
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โสตาสูตรที่ ๒  
 รูความเกิดดับของอินทรีย ๕  เปนพระโสดาบัน

[๘๔๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  ฯลฯ  เม่ือใดแล  
อริยสาวกรูชัดซ่ึงความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ  และอุบายเครื่องสลัดออก...  
เปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในกาลเบื้องหนา.

จบ  สูตรที่ ๓  

อรหันตสูตรที่ ๑  
 รูความเกิดดับของอินทรีย ๕  เปนพระอรหันต

[๘๔๖]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อนิทรยี ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?   คอื  สทัธนิทรยี ๑  
วิริยินทรีย ๑   สตินทรีย ๑   สมาธินทรีย ๑   ปญญินทรีย ๑  เมื่อใดแล  ภิกษุรูชัด
ซึง่ความเกิด  ความดับ  คณุ  โทษ  และอบุายเครือ่งสลัดออก  แหงอินทรยี ๕ ประการน้ี  
ตามความเปนจริงแลว  เปนผูหลุดพนเพราะไมถือมั่น   เมื่อนั้น  เราเรียกภิกษุนั้นวา  
เปนพระอรหนัตขณีาสพ  อยูจบพรหมจรรย  ทาํกิจท่ีควรทาํเสรจ็แลว  ปลงภาระลงแลว  
บรรลปุระโยชนของตนแลว  สิน้สังโยชนทีจ่ะนาํไปสูภพแลว  หลดุพนแลวเพราะรูโดยชอบ.

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  
วทิติวฺา  อนปุาทา  วมิตุโฺต  โหต ิฯ  อย  วจุจฺต ิ ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อรห  ขณีาสโว  วสุติวา  
กตกรณีโย  โอหติภาโร  อนปุปฺตตฺสทตฺโถ  ปรกิขฺณีภวสฺโชโน  สมมฺทฺาวมิตุโฺตต ิ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  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺติ ฯ  
[๘๔๙]
 เย  จ  โข  เต 2  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิเมส  ปฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  
สมุทยฺจ  อตฺถงฺคมฺจ  อสสฺาทจฺ  อาทนีวฺจ  นสิสฺรณฺจ  ยถาภตู  ปชานนฺต ิฯ  เต  
โขเม  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  สมเณสุ  เจว  สมณสมฺมตา  พรฺาหฺมเณสุ  
จ  พรฺาหมฺณสมมฺตา  เต  จ  ปนายสมฺนโฺต  สามฺตถฺจฺ  พรฺาหมฺฺตถฺจฺ  ทฏิเว 3  
ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺชวิหรนฺตีติ ฯ  
1.  ม. ยุ. พฺรหฺมฺตฺถ ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. ยุ. เกจิ ฯ
3.  ทิฏเว  -ผูรวบรวม
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อรหันตสูตรที่ ๒  
 รูความเกิดดับของอินทรีย ๕  เปนพระอรหันต  

[๘๔๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อนิทรยี ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?   คอื  สทัธนิทรยี ๑  
วิริยินทรีย ๑   สตินทรีย ๑   สมาธินทรีย ๑   ปญญินทรีย ๑   เมื่อใดแล  ภิกษุรูชัด
ซึง่ความเกดิ  ความดับ  คณุ  โทษ  และอบุายเครือ่งสลดัออก  แหงอนิทรยี ๕ ประการนี้  
ตามความเปนจริงแลว  เปนผูหลุดพนเพราะไมถือม่ัน  เม่ือน้ัน  เราเรียกภิกษุนั้นวา  
พระอรหันตขีณาสพ  อยูจบพรหมจรรย  ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระลงแลว  
บรรลปุระโยชนของตนแลว  สิน้สังโยชนทีจ่ะนาํไปสูภพแลว  หลดุพนแลวเพราะรูโดยชอบ.

จบ  สูตรที่ ๕  

สมณพราหมณสูตรที่ ๑  
 ผูไมรูความเกิดดับของอินทรีย ๕  ไมนับวาเปนสมณะหรือพราหมณ  

[๘๔๘]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อนิทรยี ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?   คอื  สทัธนิทรยี ๑  
วิริยินทรีย ๑  สตินทรีย ๑  สมาธินทรีย ๑  ปญญินทรีย ๑  ก็สมณะหรือพราหมณ
พวกใดพวกหน่ึง  ไมรูชัดซ่ึงความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ  และอุบายเคร่ืองสลัดออก  
แหงอินทรยี ๕ ประการนี ้ ตามความเปนจรงิ   สมณะหรือพราหมณพวกนัน้  เราไมนบัวา
เปนสมณะในพวกสมณะ  หรือเปนพราหมณในพวกพราหมณ   เพราะทานเหลานั้น
ยังไมกระทําใหแจง  ซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ  หรือของความเปนพราหมณ  
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.  
[๘๔๙]
 ดกูรภกิษุทั้งหลาย  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดรูชัดซ่ึงความเกดิ  ความดบั  
คุณ  โทษ  และอุบายเครื่องสลัดออก  แหงอินทรีย  ๕ ประการนี้  ตามความเปนจริง
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  เรานับวาเปนสมณะในพวกสมณะ  หรือเปนพราหมณ
ในพวกพราหมณ  เพราะทานเหลานั้นกระทําใหแจง  ซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ  
และของความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.  

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  
สมาธนฺิทรฺยิ  นปฺปชานนตฺ ิฯ  ปฺนิทฺรฺยิ  นปฺปชานนตฺ ิ ปฺนิทฺรฺยิสมทุย  นปฺปชานนตฺิ  
ปฺินฺทฺริยนิโรธ  นปฺปชานนฺติ  ปฺินฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท  นปฺปชานนฺติ ฯ  นเม  
เต  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พรฺาหฺมณา  วา  สมเณสุ  วา  สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ  วา  
พฺราหฺมณสมฺมตา  น  จ  ปเนเต  อายสฺมนฺโต  สามฺตฺถ  วา  พฺราหฺมฺตฺถ  วา  
ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺติ ฯ

[๘๕๑]
 เย  ห ิ1  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  สทฺธินฺทฺริย  ปชานนฺติ  
สทธฺนิทฺรฺยิสมทุย  ปชานนตฺ ิ  สทธฺนิทฺรฺยินโิรธ  ปชานนตฺ ิ  สทธฺนิทฺรฺยินโิรธคามนิปีฏปิท  
ปชานนฺติ  วิริยินฺทฺริย  ปชานนฺติ  วิริยินฺทฺริยสมุทย  ปชานนฺติ  วิริยินฺทฺริยนิโรธ  
ปชานนตฺ ิ วริยินิทฺรฺยินโิรธคามินปีฏปิท  ปชานนฺต ิ สตนิทฺรฺยิ  ปชานนฺต ิฯ  สมาธินทฺรฺยิ  
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  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺตีติ ฯ  

1.  ม. จ  โข ฯ
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สมณพราหมณสูตรที่ ๒  
 ผูรูชัดถึงความเกิดของอินทรีย ๕  นับวาเปนสมณพราหมณ  

[๘๕๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ไมรูชัดซึ่งสัทธินทรีย  
ความเกิดแหงสัทธินทรีย  ความดับแหงสัทธินทรีย  และปฏิปทาอันใหถึงความดับ
แหงสัทธินทรีย   ไมรูชัดซึ่งวิริยินทรีย  ฯลฯ  สตินทรีย  ฯลฯ  สมาธินทรีย  ฯลฯ  ไมรูชัด
ซึ่งปญญินทรีย  ความเกิดแหงปญญินทรีย  ความดับแหงปญญินทรีย  และปฏิปทา
อนัใหถงึความดบัแหงปญญนิทรีย   สมณะหรอืพราหมณเหลานัน้  เราไมนบัวาเปนสมณะ
ในพวกสมณะ  หรือเปนพราหมณในพวกพราหมณ  เพราะทานเหลาน้ันยังไมกระทาํใหแจง
ซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ  หรือของความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.

[๘๕๑]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  สวนสมณะหรอืพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่  รูชดัซึง่สทัธนิทรยี  
ความเกิดแหงสัทธินทรีย  ความดับแหงสัทธินทรีย  และปฏิปทาอันใหถึงความดับ
แหงสัทธินทรีย  รูชัดซึ่งวิริยินทรีย...   สตินทรีย...   สมาธินทรีย ..   รูชัดซึ่งปญญินทรีย  
ความเกิดแหงปญญินทรีย  ความดับแหงปญญินทรีย  และปฏิปทาใหถึงความดับ
แหงปญญินทรีย   สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน  เรานับวาเปนสมณะในพวกสมณะ  
หรือเปนพราหมณในพวกพราหมณ  เพราะทานเหลานั้นกระทําใหแจง  ซึ่งประโยชน
ของความเปนสมณะและของความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันย่ิงเอง  ในปจจุบัน  
เขาถึงอยู.

จบ  สูตรที่ ๗  
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[๘๕๒]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ ฯ
 

[๘๕๓]
 กตถฺ  จ  ภกิขฺเว  สทธฺนิทฺรฺยิ  ทฏพพฺ ฯ  จตสู ุ โสตาปตตฺยิงเฺคส ุ เอตถฺ  สทธฺนิทฺรฺยิ  
ทฏพฺพ ฯ  

[๘๕๔]
 กตถฺ  จ  ภกฺขเว 1  วริยินิทฺรฺยิ  ทฏพพฺ ฯ  จตูส ุ สมฺมปปฺธาเนส ุ เอตฺถ  วริยินิทฺรฺยิ  
ทฏพฺพ ฯ  

[๘๕๕]
 กตฺถ  จ  ภิกฺขเว  สตินฺทฺริย  ทฏพฺพ ฯ  จตูสุ  สติปฏาเนสุ  เอตฺถ  สตินฺทฺริย  
ทฏพฺพ ฯ  

[๘๕๖]
 กตฺถ  จ  ภิกฺขเว  สมาธินฺทฺริย  ทฏพฺพ ฯ  จตูสุ  ฌาเนสุ  เอตฺถ  สมาธินฺทฺริย  
ทฏพฺพ ฯ  

[๘๕๗]
 กตฺถ  จ  ภกิขฺเว  ปฺนิทฺรฺยิ  ทฏพฺพ ฯ  จตสู ุ อรยิสจเฺจส ุ เอตถฺ  ปฺนิทฺรฺยิ  
ทฏพฺพ ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ปฺจินฺทฺริยานีติ ฯ

1.  ภิกฺขเว  -ผูรวบรวม



515 

ทัฏฐัพพสูตร  
 วาดวยการเห็นอินทรีย ๕ ในธรรมตางๆ

[๘๕๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย.  

[๘๕๓]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กจ็ะพงึเหน็สัทธินทรยี  ในธรรมไหนเลา ?   ในโสตาปตติยงัคะ ๔  
พึงเห็นสัทธินทรียในธรรมนี้.

[๘๕๔]
 ก็จะพึงเห็นวิริยินทรีย  ในธรรมไหนเลา ?   ในสัมมัปปธาน ๔  พึงเห็นวิริยินทรีย
ในธรรมนี้.

[๘๕๕]
 ก็จะพึงเห็นสตินทรีย  ในธรรมไหนเลา ?   ในสติปฏฐาน ๔  พึงเห็นสตินทรีย
ในธรรมนี้.

[๘๕๖]
 ก็จะพึงเห็นสมาธินทรีย  ในธรรมไหนเลา ?   ในฌาน ๔  พึงเห็นสมาธินทรีย
ในธรรมนี้.

[๘๕๗]
 ก็จะพึงเห็นปญญินทรีย  ในธรรมไหนเลา ?   ในอริยสัจ ๔  พึงเห็นปญญินทรีย
ในธรรมนี้   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการนี้แล.  

จบ  สูตรที่ ๘  



516 

[๘๕๘]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ ฯ

[๘๕๙]
 กตมฺจ  ภิกฺขเว  สทฺธินฺทฺริย ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  สทฺโธ  โหติ  สทฺทหติ  
ตถาคตสฺส  โพธึ  อิติป  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  
โลกวทิ ู อนตุตฺโร  ปรุสิทมฺมสารถ ิ สตถฺา  เทวมนุสสฺาน  พทุโฺธ  ภควาติ 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  
สตเินปกเฺกน  สมนนฺาคโต  จริกตป  จริภาสติป  สรติา  อนสุสฺรติา ฯ  อทิ  วจุจฺต ิ ภกิขฺเว  
สตินฺทฺริย ฯ  
[๘๖๒]
 กตมฺจ  ภกิขฺเว  สมาธนิทฺรฺยิ ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  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  นพิเฺพธกิาย  สมมฺาทกุขฺกขฺยคามนิยิา ฯ  
อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ปฺินฺทฺริย ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ปฺจินฺทฺริยานีติ ฯ
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วิภังคสูตรที่ ๑  
 ความหมายของอินทรีย ๕

[๘๕๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการนี้   ๕ ประการเปนไฉน ?   คือ  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย. 
[๘๕๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัทธินทรียเปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกใน
ธรรมวินยันี ้ เปนผูมศีรทัธา  เชือ่พระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา  แมเพราะเหตนุี้ๆ   
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  เปนพระอรหันต  ตรัสรูเอง  โดยชอบ  ทรงถึงพรอมดวย
วิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแลว  ทรงรูแจงโลก  เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก  ไมมีผูอื่น
ยิง่กวา  เปนศาสดาของเทวดาและมนษุยทัง้หลาย  ทรงเบิกบานแลว  เปนผูจาํแนกธรรม  
นี้เรียกวา  สัทธินทรีย.
[๘๖๐]
 ก็วิริยินทรียเปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี  ปรารภ
ความเพียร  เพ่ือละอกุศลธรรม  เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม  มีกําลัง  
มีความบากบั่น  มั่นคง  ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย  นี้เรียกวา  วิริยินทรีย.
[๘๖๑]
 ก็สตินทรียเปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีสติ  
ประกอบดวยสติเปนเครื่องรักษาตัวอยางย่ิง  ระลึกได  ตามระลึกได  ซึ่งกิจที่กระทํา
และคําที่พูดแมนานได  นี้แลเรียกวา  สตินทรีย.
[๘๖๒]
 ก็สมาธินทรียเปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  กระทํา
ซึ่งนิพพานใหเปนอารมณแลว  ไดสมาธิ  ไดเอกัคคตาจิต  นี้แลเรียกวา  สมาธินทรีย.
[๘๖๓]
 ก็ปญญินทรียเปนไฉน ?  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เปน
ผูมีปญญา  ประกอบดวยปญญาเครื่องกําหนดความเกิดความดับ  อันประเสริฐ  
ชําแรกกิเลสใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ  นี้เรียกวา  ปญญินทรีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
อินทรีย ๕ ประการนี้แล.  

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๘๖๔]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ ฯ

[๘๖๕]
 กตมฺจ  ภิกฺขเว  สทฺธินฺทฺริย ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  สทฺโธ  โหติ  สทฺทหติ  
ตถาคตสฺส  โพธึ  อิติป  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  
โลกวทิ ู อนตุตฺโร  ปรุสิทมฺมสารถ ิ สตถฺา  เทวมนุสสฺาน  พทุโฺธ  ภควาติ 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  อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานาย  ฉนทฺ  ชเนติ  วายมติ  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  จิรกตป  จิรภาสิตป  สริตา  อนุสฺสริตา ฯ  โส  กาเย  
กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
เวทนาส ุ จติเฺต  ธมเฺมส ุ ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต ิ อาตาป  สมฺปชาโน  สตมิา  วเินยฺย  โลเก  
อภิชฺฌา  โทมนสฺส ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สตินฺทฺริย ฯ  
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วิภังคสูตรที่ ๒  
 วาดวยหนาที่ของอินทรีย ๕

[๘๖๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย.

[๘๖๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัทธินทรียเปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวก
ในธรรมวนิยัน้ี  เปนผูมศีรัทธา  เชือ่พระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา  แมเพราะเหตนุี้ๆ    
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  เปนพระอรหันต...   เปนผูจําแนกธรรม  นี้เรียกวา  
สทัธนิทรยี.

[๘๖๖]
 ก็วิริยินทรียเปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี  ปรารภ
ความเพียร  เพื่อละอกุศลธรรม  เพื่อความถึงพรอมแหงกุศลธรรม  มีกําลัง  มีความ
บากบ่ัน  มั่นคง  ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย  อริยสาวกน้ัน  ยังฉันทะใหเกิด  
พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิตไว  ตั้งจิตไวมั่น  เพ่ือความไมบังเกิดข้ึน
แหงอกุศลธรรมอนัลามกท่ียงัไมบงัเกดิขึน้  เพือ่ละอกศุลธรรมอันลามกทีบ่งัเกดิข้ึนแลว  
เพือ่ความบังเกดิขึน้แหงกศุลธรรมทีย่งัไมบงัเกิดข้ึน  เพ่ือความถงึพรอม  เพือ่ความไมหลงลืม  
เพ่ือความเจริญย่ิงข้ึน  เพ่ือความไพบลูย  เพ่ือความเจรญิ  เพ่ือความบรบิรูณแหงกุศลธรรม
ที่บังเกิดขึ้นแลว  นี้เรียกวา  วิริยินทรีย.

[๘๖๗]
 ก็สตินทรียเปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีสติ  
ประกอบดวยสติเคร่ืองรักษาตัวอยางย่ิง  ระลึกได  ตามระลึกได  ซึ่งกิจท่ีกระทําและ
คําพูดแมนานได  อริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู   มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย   ยอมพิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย  นี้เรียกวา  
สตินทรีย.
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[๘๖๘]
 กตมจฺ  ภกิขฺเว  สมาธินทฺรฺยิ ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  อรยิสาวโก  โวสสฺคฺคารมมฺณ  กรติวฺา  
ลภต ิ สมาธึ  ลภติ  จติตฺสสฺ  เอกคฺคต ฯ  โส  ววิจิเฺจว  กาเมหิ  ววิจิจฺ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  
สวิตกกฺ  สวิจาร  วเิวกช  ปตสิขุ  ปม  ฌาน  อปุสมปฺชชฺ  วหิรต ิ วติกฺกวจิาราน  วปูสมา  
อชฺฌตฺต  สมฺปสาทน  เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข  ทุติย  
ฌาน  อปุสมฺปชชฺ  วหิรต ิ ปตยิา  จ  วริาคา  อเุปกขฺโก  จ  วหิรต ิ 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  
ทกุขฺนโิรโธติ  ยถาภูต  ปชานาต ิ อย  ทกุขฺนโิรธคามนิ ี ปฏิปทาต ิ ยถาภูต  ปชานาติ ฯ  
อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ปฺินฺทฺริย ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ปฺจินฺทฺริยานีติ ฯ  

สุทฺธิกวคฺโค  ปโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน
  สุทฺธิกฺเจว  เทฺว  โสตา    อรหนฺตา  อปเร  เทฺว 
  สมณพฺราหฺมณา  ทฏพฺพ  วิภงฺเค  อปเร  ทุเวติ ฯ 



521 

[๘๖๘]
 ก็สมาธินทรียเปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  กระทํา
นิพพานใหเปนอารมณแลวไดสมาธิ  ไดเอกัคคตาจิต  อริยสาวกน้ัน  สงัดจากกาม  
สงดัจากอกศุลธรรม  บรรลปุฐมฌาน  มวีติก  วจิาร  มปีตแิละสุข  เกิดแตวเิวกอยู  บรรลุ
ทุติยฌาน  มีความผองใสแหงจิตในภายใน  เปนธรรมเอก  ผุดขึ้น  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  
เพราะวิตกวิจารสงบไป  มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู  เธอมีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  
เสวยสุขดวยนามกาย  เพราะปตสิิน้ไป  บรรลุตตยิฌาน  ทีพ่ระอริยเจาทัง้หลายสรรเสรญิ
วา  ผูไดฌานนีเ้ปนผูมอีเุบกขา  มสีติอยูเปนสขุ  เธอบรรลุจตตุถฌาน  ไมมทีกุข  ไมมสีขุ  
เพราะละสขุและทกุข  และดับโทมนสัโสมนสักอนๆ ได  มอีเุบกขาเปนเหตใุหสตบิริสทุธิอ์ยู  
นี้เรียกวา  สมาธินทรีย.

[๘๖๙]
 ก็ปญญินทรียเปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เปนผู
มีปญญา  ประกอบดวยปญญาเครื่องกําหนดความเกิดความดับ  อันประเสริฐ  ชําแรก
กิเลส  ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ  อริยสาวกนั้นยอมรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  
นี้ทุกขสมุทัย   นี้ทุกขนิโรธ   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  นี้เรียกวา  ปญญินทรีย   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สุทธิกวรรคท่ี 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]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ ฯ

[๘๗๑]
 กตมฺจ  ภิกฺขเว  สทฺธินฺทฺริย ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  สทฺโธ  โหติ  สทฺทหติ  
ตถาคตสฺส  โพธึ  อิติป  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  
โลกวทิ ู อนตุตฺโร  ปรุสิทมฺมสารถ ิ สตถฺา  เทวมนุสสฺาน  พทุโฺธ  ภควาติ 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  สติปฏาเน  อารพฺภ  
สตึ  ปฏิลภติ ฯ  อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  สตินฺทฺริย ฯ  

[๘๗๔]
 กตมฺจ  ภกิขฺเว  สมาธินทฺรฺยิ ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  อริยสาวโก  โวสฺสคฺคารมฺมณ  
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  นพิเฺพธกิาย  สมมฺาทกุขฺกขฺยคามนิยิา ฯ  
อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ปฺินฺทฺริย ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ปฺจินฺทฺริยานีติ ฯ  
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มุทุตวรรคที่ ๒  
ปฏิลาภสูตร  

 วาดวยอินทรีย ๕  

[๘๗๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย.

[๘๗๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สัทธินทรียเปนไฉน ?  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  เปน
ผูมศีรัทธา  เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา  แมเพราะเหตนุี้ๆ  พระผูมพีระภาค
พระองคนั้น  เปนพระอรหันต...  เปนผูตื่นแลว  เปนผูจําแนกธรรม  นี้เรียกวา  
สัทธินทรีย.

[๘๗๒]
 ก็วิริยินทรียเปนไฉน ?   อริยสาวกปรารภสัมมัปปธาน ๔  ยอมไดความเพียร  
นี้เรียกวา  วิริยินทรีย.

[๘๗๓]
 ก็สตินทรียเปนไฉน ?   อริยสาวกปรารภสติปฏฐาน ๔  ยอมไดสติ  นี้เรียกวา
สตินทรีย.

[๘๗๔]
 กส็มาธินทรยีเปนไฉน ?   อรยิสาวกในธรรมวนิยัน้ี  ยดึหนวงนพิพานใหเปนอารมณแลว  
ไดสมาธิ  ไดเอกัคคตาจิต  นี้เรียกวา  สมาธินทรีย.

[๘๗๕]
 กป็ญญินทรียเปนไฉน ?   อรยิสาวกในธรรมวนิยัน้ี  เปนผูมปีญญา  ประกอบดวย
ปญญาเคร่ืองกําหนดความเกิดและความดับ  อันประเสริฐ  ชําแรกกิเลส  ใหถึง
ความสิน้ทุกขโดยชอบ  นีเ้รียกวา  ปญญินทรยี   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  อนิทรยี ๕ ประการ
นี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๘๗๖]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ ฯ  
อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ปฺจินฺทฺริยานิ ฯ  
[๘๗๗]
 อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  สมตฺตา  ปริปูรตฺตา  อรห  โหติ  ตโต  
มทุตุเรห ิ อนาคามี  โหติ  ตโต  มทุตุเรหิ  สกทาคามี  โหติ  ตโต  มทุตุเรห ิ โสตาปนโฺน  
โหติ  ตโต  มุทุตเรหิ  ธมฺมานุสารี  โหติ  ตโต  มุทุตเรหิ  สทฺธานุสารี  โหตีติ ฯ  

[๘๗๘]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ ฯ  
อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ปฺจินฺทฺริยานิ ฯ  
[๘๗๙]
 อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  สมตฺตา  ปริปูรตฺตา  อรห  โหติ  ตโต  
มทุตุเรห ิ อนาคามี  โหติ  ตโต  มทุตุเรหิ  สกทาคามี  โหติ  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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สังขิตตสูตรที่ ๑  
 ความเปนพระอริยบุคคลระดับตางๆ 

[๘๗๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการนี้   ๕ ประการเปนไฉน ?   คือ  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย   อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๘๗๗]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  บคุคลเปนพระอรหนัต  เพราะอนิทรยี ๕ ประการน้ีเตม็บรบิรูณ   
เปนพระอนาคาม ี เพราะอินทรีย ๕ ยงัออนกวาอนิทรยีของพระอรหันต  เปนพระสกทาคามี
เพราะอินทรีย ๕ ยงัออนกวาอนิทรียของพระอนาคามี   เปนพระโสดาบนั  เพราะอนิทรีย ๕ 
ยงัออนกวาอินทรยีของพระสกทาคาม ี  เปนพระโสดาบันผูธมัมานสุารี  เพราะอนิทรยี ๕ 
ยงัออนกวาอนิทรียของพระโสดาบนั   เปนพระโสดาบนัผูสทัธานุสารี  เพราะอนิทรยี ๕ 
ยงัออนกวาอนิทรียของพระโสดาบนัผูธมัมานุสาร.ี

จบ  สูตรที่ ๒  

สังขิตตสูตรที่ ๒  
 ความตางแหงผลเพราะความตางแหงอินทรีย  

[๘๗๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย  อินทรีย 1  อินทรีย ๕ ประการนี้แล.  
[๘๗๙]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  บคุคลเปนพระอรหนัต  เพราะอนิทรยี ๕ ประการน้ีเตม็บรบิรูณ  
เปนพระอนาคาม ี เพราะอินทรยี ๕ ยงัออนกวาอินทรยีของพระอรหันต  เปนพระสกทาคามี  
เพราะอนิทรยี ๕ ยงัออนกวาอินทรยีของพระอนาคามี  เปนพระโสดาบนั  เพราะอินทรยี ๕ 
ยงัออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี  เปนพระโสดาบันผูธมัมานสุาร ี เพราะอินทรีย ๕ 
ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน  เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี  เพราะอินทรีย ๕ 
ยงัออนกวาอินทรยีของพระโสดาบนัผูธมัมานสุารี  ดงัพรรณนามาฉะนี ้ ความตางแหงผล
ยอมมีได  เพราะความตางแหงอนิทรยี  ความตางแหงบคุคลยอมมีได  เพราะความตางแหงผล.

จบ  สูตรที่ ๓  
1.  ขอสังเกต : ประโยค “อินทรีย” เกินมา ๑ ประโยค  -ผูรวบรวม
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[๘๘๐]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมาน ิ ปจฺ ฯ  สทธฺนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ ฯ  
อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ปฺจินฺทฺริยานิ ฯ  
[๘๘๑]
 อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  สมตฺตา  ปริปูรตฺตา  อรห  โหติ  ตโต  
มทุตุเรห ิ อนาคามี  โหติ  ตโต  มทุตุเรหิ  สกทาคามี  โหติ  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  ปฺจินฺทฺริยาน ิ1  วทามีติ ฯ  

[๘๘๒]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ 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  อกนิฏคามี  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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สังขิตตสูตรที่ ๓  
 อินทรีย ๕  ไมเปนหมัน

[๘๘๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย  อินทรีย ๕ ประการนี้แล.  
[๘๘๑]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  บคุคลผูเปนพระอรหันต  เพราะอนิทรีย ๕ ประการน้ีเตม็บรบิรูณ  
เปนพระอนาคามี  เพราะอินทรีย ๕ ยงัออนกวาอนิทรียของพระอรหันต...   เปนพระโสดาบัน
ผูสัทธานุสารี  เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี  
ดังพรรณนามาฉะนี้แล   บุคคลผูบําเพ็ญอรหัตมรรคใหบริบูรณ  ยอมไดชมอรหัตผล  
บุคคลผูบําเพ็ญมรรค ๓ ที่เหลือใหบริบูรณ  ยอมไดชมผลทั้ง ๓   เรากลาวอินทรีย ๕ 
วาไมเปนหมันเลย.

จบ  สูตรที่ ๔  

วิตถารสูตรที่ ๑  
 ความเปนพระอริยบุคคลระดับตางๆ

[๘๘๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย  อินทรีย ๕ ประการนี้แล.  
[๘๘๓]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  บคุคลเปนพระอรหนัต  เพราะอนิทรยี ๕ ประการน้ีเตม็บรบิรูณ  
เปนพระอนาคามีผูอนัตราปรนิพิพาย ี เพราะอินทรยี ๕ ยงัออนกวาอนิทรยีของพระอรหนัต  
เปนพระอนาคามผีูอปุหัจจปรนิพิพาย ี เพราะอินทรีย ๕ ยงัออนกวาอินทรียของพระอนาคามี
ผูอนัตราปรินพิพาย ี  เปนพระอนาคามผีูมอีสังขารปรินพิพาย ี เพราะอินทรยี ๕ ยงัออน
กวาอินทรียของพระอนาคามีผูอปุหัจจปรินพิพายี   เปนพระอนาคามผีูสสังขารปรินพิพายี  
เพราะอินทรีย ๕ ยงัออนกวาอนิทรียของอนาคามีผูอสงัขารปรินพิพายี   เปนอนาคามี
ผูอทุธังโสโตอกนิฏฐคามี  เพราะอินทรยี ๕ ยงัออนกวาอินทรยีของพระอนาคามีผูสสังขาร-
ปรนิพิพายี   เปนพระสกทาคามี  เพราะอนิทรยี ๕ ยงัออนกวาอินทรยีของพระอนาคามี
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[๘๘๔]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ 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  อกนิฏคามี  ตโต  มุทุตเรหิ  สกทาคามี  โหติ  ตโต  
มุทุตเรหิ  โสตาปนฺโน  โหติ  ตโต  มุทุตเรหิ  ธมฺมานุสารี  โหติ  ตโต  มุทุตเรหิ  
สทฺธานสุาร ี โหติ ฯ  อติ ิ โข  ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิเวมตตฺตา  ผลเวมตฺตตา  โหติ  ผลเวมตฺตตา  
ปุคฺคลเวมตฺตตาติ 1 ฯ  

[๘๘๖]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ ฯ  
อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ปฺจินฺทฺริยานิ ฯ  

1.  ม. ปุคฺคลเวมตฺตตา  โหตีติ ฯ  ยุ. ... โหติ ฯ
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ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี   เปนพระโสดาบัน  เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรีย
ของพระสกทาคาม ี  เปนพระโสดาบันผูธมัมานสุาร ี เพราะอินทรยี ๕ ยงัออนกวาอนิทรยี
ของพระโสดาบนั   เปนพระโสดาบนัผูสทัธานุสารี  เพราะอนิทรีย ๕ ยงัออนกวาอินทรยี
ของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี.

จบ  สูตรที่ ๕  

วิตถารสูตรที่ ๒  
 ความตางแหงผลเพราะความตางแหงอินทรีย

[๘๘๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย  อินทรีย ๕ ประการนี้แล.  

[๘๘๕]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  บคุคลเปนพระอรหนัต  เพราะอนิทรยี ๕ ประการน้ีเตม็บรบิรูณ  
เปนพระอนาคามผีูอนัตราปรนิพิพาย ี เพราะอินทรยี ๕ ยงัออนกวาอินทรยีของพระอรหันต...   
เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี  เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบัน
ผูธมัมานุสารี  ดงัพรรณนามาฉะน้ี   ความตางแหงผลยอมมีได  เพราะความตางแหงอนิทรีย  
ความตางแหงบุคคลยอมมีได  เพราะความตางแหงผล.

จบ  สูตรที่ ๖  

วิตถารสูตรที่ ๓  
 อินทรีย ๕  ไมเปนหมัน

[๘๘๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย  อินทรีย 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  อกนิฏคามี  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]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ ฯ  
อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ปฺจินฺทฺริยานิ ฯ  

[๘๘๙]
 อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  สมตฺตา  ปริปูรตฺตา  อรห  โหติ  
ตโต  มทุตุเรห ิ อรหตฺตผลสจฉฺกิริยิาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  ตโต  มทุตุเรห ิ อนาคามี  โหติ  
ตโต  มุทุตเรหิ  อนาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  ตโต  มุทุตเรหิ  สกทคามี  
โหติ  ตโต  มุทุตเรหิ  สกทาคามิผลสจฺฉิกิริยาย  ปฏิปนฺโน  โหติ  ตโต  มุทุตเรหิ  
โสตาปนโฺน  โหติ  ตโต  มทุตุเรหิ  โสตาปตฺตผิลสจฺฉกิริยิาย  ปฏิปนฺโน  โหติ ฯ  ยสสฺ  โข  
ภิกฺขเว  อิมานิ  ปฺจินฺทฺริยานิ  สพฺเพน  สพฺพ  สพฺพถา  สพฺพ  นตฺถิ  ตมห  พาหิโร  
ปุถุชฺชนปกฺเขฏิโตติ  วทามีติ ฯ  
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[๘๘๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  บคุคลเปนพระอรหันต  เพราะอินทรยี ๕ ประการน้ีเตม็บรบิรูณ  
เปนพระอนาคามผีูอนัตราปรนิพิพาย ี เพราะอินทรียทัง้ ๕ ยงัออนกวาอินทรียของพระอรหันต...  
เปนพระโสดาบนัผูสทัธานุสารี   เพราะอนิทรีย ๕ ยงัออนกวาพระโสดาบนัผูธมัมานุสารี  
ดังพรรณนามาฉะนี้แล  บุคคลผูบําเพ็ญอรหัตมรรคใหบริบูรณ  ยอมไดชมอรหัตผล  
บุคคลผูบําเพ็ญมรรค ๓ ที่เหลือใหบริบูรณ  ยอมไดชมผลทั้ง ๓   เรากลาวอินทรีย ๕  
วาไมเปนหมันเลย.

จบ  สูตรที่ ๗  

ปฏิปนนสูตร  
 ผูปฏิบัติอินทรีย ๕  

[๘๘๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย   อินทรีย ๕ ประการนี้แล.

[๘๘๙]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  บคุคลผูเปนพระอรหันต  เพราะอนิทรีย ๕ ประการน้ีเตม็บรบิรูณ  
เปนผูปฏิบตัเิพ่ือทําอรหัตผลใหแจง  เพราะอนิทรยี ๕ ยงัออนกวาอินทรยีของพระอรหนัต   
เปนอนาคามี  เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทร 1 ของผูปฏิบัติเพื่อทําอรหัตผลใหแจง   
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามี  เปนพระสกทาคามี   เพราะ
อินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของผูปฏิบัติเพ่ือทําอนาคามิผลใหแจง   เปนผูปฏิบัติ
เพื่อทําสกทาคามิผลใหแจง  เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระสกทาคามี   
เปนพระโสดาบัน  เพราะอนิทรยี ๕ ยงัออนกวาอินทรยีของผูปฏบิตัเิพ่ือทําสกทาคามผิล
ใหแจง   เปนผูปฏิบัติเพื่อทําโสดาปตติผลใหแจง  เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรีย
ของพระโสดาบัน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี  ไมมีแกผูใดเสียเลย
โดยประการทั้งปวง  เราเรียกผูนั้นวา  เปนคนภายนอก  ตั้งอยูในฝายปุถุชน.

จบ  สูตรที่ ๘  

1.  อินทรีย  -ผูรวบรวม
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[๘๙๐]
 อถ  โข  อฺตโร  ภิกฺขุ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  
อภวิาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิที ิฯ  เอกมนฺต  นสินิโฺน  โข  โส  ภกิขฺ ุ ภควนฺต  เอตทโวจ  
อินฺทฺริยสมฺปนฺโน  อินฺทฺริยสมฺปนฺโนติ  ภนฺเต  วุจฺจติ  กิตฺตาวตา  นุ  โข  ภนฺเต  
อินฺทฺริยสมฺปนฺโน  โหตีติ ฯ  

[๘๙๑]
 อธิ  ภกิขฺ ุ ภกิขฺ ุ สทธฺนิทฺรฺยิ  ภาเวต ิ อปุสมคาม ึ สมโฺพธคาม ึ วริยินิทฺรฺยิ  ภาเวติ  
อุปสมคามึ  สมฺโพธคามึ  สตินฺทฺริย  ภาเวติ  อุปสมคามึ  สมฺโพธคามึ  สมาธินฺทฺริย  
ภาเวติ  อุปสมคามึ  สมฺโพธคามึ  ปฺินฺทฺริย  ภาเวติ  อุปสมคามึ  สมฺโพธคามึ ฯ  
เอตฺตาวตา  โข  ภิกฺขุ  ภิกฺขุ  อินฺทฺริยสมฺปนฺโน  โหตีติ ฯ  

[๘๙๒]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ ฯ  
อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ปฺจินฺทฺริยานิ ฯ  

[๘๙๓]
 อเิมส  โข  ภกิขฺเว  ปฺจนนฺ  อนิทฺรฺยิาน  ภาวิตตตฺา  พหุลกีตตตฺา  ภกิขฺ ุ อาสวาน  
ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  
อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ ฯ  

มุทุตรวคฺโค  ทุติโย ฯ
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อุปสมสูตร  
 วาดวยผูพรอมดวยอินทรีย ๕  

[๘๙๐]
 ครั้งน้ันแล  ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ที่ควร

สวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวา  ผูถึงพรอมดวยอินทรียอื่นๆ ดังนี้  

ดวยเหตุเพียงเทาใดหนอ  ภิกษุจงึชื่อวา  เปนผูพรอมดวยอินทรีย ? 

[๘๙๑]
 พระผูมพีระภาคตรัสวา  ดกูรภิกษ ุ ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยอมเจริญ  สทัธนิทรีย  วริยินิทรีย  
สตนิทรยี  สมาธนิทรยี  ปญญนิทรยี  อนัใหความสงบ  ใหถงึความตรัสรู   ดกูรภกิษุ  
ดวยเหตเุพียงเทานีแ้ล  ภิกษุจึงชื่อวา  เปนผูถึงพรอมดวยอินทรีย.

จบ  สูตรที่ ๙  

อาสวักขยสูตร  
 ผลของการปฏิบัติอินทรีย ๕  

[๘๙๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย  อินทรีย ๕ ประการนี้แล.  

[๘๙๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึงอินทรีย ๕ ประการนี้  
ภิกษุจึงกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  มุทุตวรรคท่ี 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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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ
  ๑. ปฏิลาภสูตร    ๒. สังขิตตสูตรที่ ๑  
  ๓. สังขิตตสูตรที่ ๒    ๔. สังขิตตสูตรที่ ๓  
  ๕. วิตถารสูตรที่ ๑    ๖. วิตถารสูตรที่ ๒  
  ๗. วิตถารสูตรที่ ๓    ๘. ปฏิปนนสูตร  
  ๙. อุปสมสูตร    ๑๐. อาสวักขยสูตร  
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ฉฬนฺทฺริยวคฺโค  ตติโย

[๘๙๔]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ 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  ปฺจนนฺ  อนิทฺรฺยิาน  สมุทยฺจ  อตฺถงคฺมจฺ  
อสสฺาทจฺ  อาทนีวจฺ  นสิสฺรณจฺ  ยถาภูต  อพฺภฺาส ึฯ  อถาห  ภกิขฺเว  สเทวเก  
โลเก  สมารเก  สพฺรหฺมเก  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  ปชาย  สเทวมนุสฺสาย  อนุตฺตร  
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ  ปจฺจฺาสึ ฯ  าณฺจ  ปน  เม  ทสฺสน  อุทปาทิ  
อกุปฺปา  เม  วิมุตฺต ิ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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ฉฬนทริยวรรคที่ ๓  
ปุนัพภวสูตร  

 อินทรีย ๕  

[๘๙๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย.

[๘๙๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรายังไมรูทั่วถึงความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ  และอุบาย
เครือ่งสลดัออกแหงอนิทรีย ๕ ประการนี ้ ตามความเปนจริง  เพียงใด  เราก็ยงัไมปฏญิาณตน
วา  ไดตรัสรูพระอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลก  พรอมทัง้เทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  
ในหมูสัตว  พรอมทั้งสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  เพียงนั้น.

[๘๙๖]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เมือ่ใด  เรารูทัว่ถึงความเกิด  ความดับ  คณุ  โทษ  และอุบาย
เครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้ตามความเปนจริง  เมื่อนั้น  เราปฏญิาณตนวา  
ไดตรสัรูพระอนตุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก  พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  
ในหมูสตัว  พรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  กแ็ล  ญาณทัสสนะไดบังเกิดขึ้น
แกเราวา  วิมุติของเราไมกําเริบ  ชาตินี้เปนชาติมีในที่สุด  บัดนี้  ความเกิดอีกไมมี.

จบ  สูตรที่ ๑  

ชีวิตินทริยสูตร  
 อินทรีย ๓  

[๘๙๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๓ ประการนี้   ๓ ประการเปนไฉน ?  คือ  
อิตถินทรีย ๑   ปุริสินทรีย ๑   ชีวิตินทรีย ๑   อินทรีย 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]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ 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  อกนิฏคามี  ตโต  มุทุตเรหิ  สกทาคามี  โหติ  ตโต  
มทุตุเรห ิ เอกพีช ี โหติ  ตโต  มทุตุเรหิ  โกลงฺโกโล  โหติ  ตโต  มทุตุเรห ิ สตฺตกขฺตตฺุปํรโม  
โหติ  ตโต  มุทุตเรหิ  ธมฺมานุสารี  โหติ  ตโต  มุทุตเรหิ  สทฺธานุสารี  โหตีติ ฯ  
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อัญญาตาวินทริยสูตร  
 อินทรีย ๓ อีกอยางหนึ่ง  

[๘๙๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๓ ประการนี้   ๓ ประการเปนไฉน ?  คือ  อนัญญา-
ตัญญัสสามีตินทรีย ๑   อัญญินทรีย ๑   อัญญาตาวินทรีย ๑   อินทรีย ๓ ประการนี้แล.  

จบ  สูตรที่ ๓  

เอกาภิญญาสูตร  
 ความเปนพระอริยบุคคลระดับตางๆ

[๘๙๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย   อินทรีย ๕ ประการนี้แล.
[๙๐๐]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  บคุคลเปนพระอรหนัต  เพราะอนิทรยี ๕ ประการน้ีเตม็บรบิรูณ  
เปนพระอนาคามีผูอนัตราปรนิพิพาย ี เพราะอินทรยี ๕ ยงัออนกวาอนิทรยีของพระอรหนัต  
เปนพระอนาคามผีูอปุหัจจปรนิพิพายี  เพราะอินทรีย ๕ ยงัออนกวาอินทรยีของพระอนาคามี
ผูอนัตราปรนิพิพายี   เปนพระอนาคามผีูอสังขารปรนิพิพายี  เพราะอนิทรีย ๕ ยงัออนกวา
อินทรียของพระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี   เปนพระอนาคามีผูสสังขารปรินิพพายี  
เพราะอนิทรยี ๕ ยงัออนกวาอนิทรยีของพระอนาคามผีูอสงัขารปรินพิพายี   เปนพระอนาคามี
ผูอทุธังโสโตอกนิฏฐคามี  เพราะอินทรยี ๕ ยงัออนกวาอินทรยีของพระอนาคามีผูสสังขาร-
ปรนิพิพายี   เปนพระสกทาคาม ี เพราะอนิทรยี ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระอนาคามี
ผูอทุธงัโสโตอกนิฏฐคามี   เปนพระโสดาบันผูเอกพชิ ี1   เพราะอินทรยี ๕ ยงัออนกวาอนิทรยี
ของพระสกทาคามี   เปนพระโสดาบนัผูโกลงัโกละ  เพราะอินทรยี ๕ ยังออนกวาอินทรีย
ของพระโสดาบันผูเอกพิชี   เปนพระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ  เพราะอินทรีย ๕ 
ยงัออนกวาอินทรียของพระโสดาบนัผูโกลังโกละ   เปนพระโสดาบนัผูธมัมานุสารี  เพราะ
อินทรีย ๕ ยังออนกวาพระโสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะ   เปนพระโสดาบันผูสัทธานุสารี  
เพราะอินทรีย ๕ ยังออนกวาอินทรียของพระโสดาบันผูธัมมานุสารี.

จบ  สูตรที่ ๔  
1.  ขอสังเกต : ในบาลี  คือ “เอกพีชี”  -ผูรวบรวม
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[๙๐๑]
 ฉยมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ฉ ฯ  จกฺขนุทฺรฺยิ  โสตินทฺรฺยิ  ฆานินทฺรฺยิ  
ชิวหินฺทฺริย  กายินฺทฺริย  มนินฺทฺริย ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ฉ  อินฺทฺริยานีติ ฯ  
  

[๙๐๒]
 ฉยมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ฉ ฯ  จกฺขนุทฺรฺยิ  โสตินทฺรฺยิ  ฆานินทฺรฺยิ  
ชิวฺหินฺทฺริย  กายินฺทฺริย  มนินฺทฺริย ฯ  

[๙๐๓]
 ยโต  โข  ภกิขฺเว  อรยิสาวโก  อเิมส  ฉนฺน  อนิทฺรฺยิาน  สมุทยจฺ  อตถฺงคฺมจฺ  
อสฺสาทฺจ  อาทีนวฺจ  นิสฺสรณฺจ  ยถาภูต  ปชานาติ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  
อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ ฯ

[๙๐๔]
 ฉยมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ฉ ฯ  จกฺขนุทฺรฺยิ  โสตินทฺรฺยิ  ฆานินทฺรฺยิ  
ชิวฺหินฺทฺริย  กายินฺทฺริย  มนินฺทฺริย ฯ  
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สุทธกสูตร  
 อินทรีย ๖  

[๙๐๑]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  อนิทรีย ๖ ประการน้ี   ๖ ประการเปนไฉน ?  คอื  จกัขุนทรีย ๑  
โสตินทรีย ๑   ฆานินทรีย ๑   ชิวหินทรีย ๑   กายินทรีย ๑   มนินทรีย ๑  นี้แล  
อินทรีย ๖ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๕  

โสตาปนนสูตร  
 การรูอินทรีย ๖ ของพระโสดาบัน  

[๙๐๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๖ ประการนี้่   ๖ ประการเปนไฉน ?  คือ  
จักขุนทรีย...มนินทรีย.  

[๙๐๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใด  อริยสาวกรูชัดซึ่งความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ
และอุบายอันเปนเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการน้ี  ตามความเปนจริง  
เมื่อนั้น  เราเรียกอริยสาวกน้ีวา  เปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.

จบ  สูตรที่ ๖  

อรหันตสูตรที่ ๑  
 การรูอินทรีย ๖  ของพระอรหันต  

[๙๐๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๖ ประการนี้   ๖ ประการเปนไฉน ?  คือ  
จักขุนทรีย...มนินทรีย.
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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  ภกิขฺ ุ อรห  ขณีาสโว  วสุติวา  กตกรณีโย  โอหิตภาโร  อนุปปฺตตฺสทตโฺถ  
ปริกฺขีณภวสฺโชโน  สมฺมทฺาวิมุตฺโตติ ฯ  

[๙๐๖]
 ฉยมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ฉ ฯ  จกฺขนุทฺรฺยิ  โสตินทฺรฺยิ  ฆานินทฺรฺยิ  
ชิวฺหินฺทฺริย  กายินฺทฺริย  มนินฺทฺริย ฯ  

[๙๐๗]
 ยาวกีวฺจาห  ภิกฺขเว  อิเมส  ฉนฺน  อินฺทฺริยาน  สมุทยฺจ  อตฺถงฺคมฺจ  
อสสฺาทจฺ  อาทีนวจฺ  นสิสฺรณจฺ  ยถาภตู  น  อพภฺฺาส ึฯ  เนว  ตาวาห  ภกิขฺเว  
สเทวเก  โลเก  สมารเก  สพฺรหมฺเก  สสฺสมณพรฺาหมฺณยิา  ปชาย  สเทวมนสุสฺาย  อนุตตฺร  
สมฺมาสมฺโพธึ  อภิสมฺพุทฺโธ  ปจฺจฺาสึ ฯ  

[๙๐๘]
 ยโต  จ  ขฺวาห  ภิกฺขเว  อิเมส  ฉนฺน  อินฺทฺริยาน  สมุทยฺจ  อตฺถงฺคมฺจ  
อสฺสาทจฺ  อาทนีวจฺ  นสิสฺรณจฺ  ยถาภูต  อพฺภฺาส ึฯ  อถาห  ภกิขฺเว  สเทวเก  
โลเก  สมารเก  สพฺรหฺมเก  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  ปชาย  สเทวมนุสฺสาย  อนุตฺตร  
สมมฺาสมโฺพธึ  อภิสมพฺทุโฺธ  ปจฺจฺาส ึฯ  าณฺจ  ปน  เม  ทสฺสน  อทุปาท ิ อกุปปฺา  
เม  วิมุตฺติ  อยมนฺติมา  ชาติ  นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโวติ ฯ  
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[๙๐๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใด  ภิกษุรูชัดซึ่งความเกิด  ความดับ  คุณ โทษ  และ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการนี้  ตามความเปนจริงแลว  เปนผูหลุดพน
เพราะไมถอืมัน่   เมือ่นัน้  ภกิษนุีเ้ราเรยีกวา  เปนพระอรหันตขีณาสพ  อยูจบพรหมจรรย  
ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระลงแลว  บรรลุประโยชนของตนแลว  สิ้นสังโยชน
ที่จะนําไปสูภพ  หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ.

จบ  สูตรที่ ๗  

อรหันตสูตรที่ ๒  
 การรูอินทรีย ๖  ของพระพุทธเจา

[๙๐๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๖ ประการนี้   ๖ ประการเปนไฉน ?  คือ  
จักขุนทรีย...มนินทรีย.  

[๙๐๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรายังไมรูทั่วถึงความเกิด  ความดับ  คุณ โทษ  และอุบาย
เครือ่งสลดัออกแหงอนิทรีย ๖ ประการนี ้ ตามความเปนจริง  เพียงใด  เราก็ยงัไมปฏญิาณตน
วา  ไดตรัสรูพระอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลก  พรอมทัง้เทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  
ในหมูสัตว  พรอมทั้งสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  เพียงนั้น.

[๙๐๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใด  เรารูทั่วถึงความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ  และ
อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอินทรีย ๖ ประการน้ี  ตามความเปนจริง  เมื่อน้ัน  
เราจึงปฏิญาณตนวา  ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก  พรอมทั้งเทวโลก  
มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตว  พรอมทั้งสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  ก็แหละ
ญาณทัสสนะไดบังเกิดขึ้นแกเราวา  วิมุติของเราไมกําเริบ  ชาตินี้เปนชาติมีในท่ีสุด  
บัดนี้ความเกิดอีกไมมี.

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๙๐๙]
 ฉยมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ฉ ฯ  จกฺขนุทฺรฺยิ  โสตินทฺรฺยิ  ฆานินทฺรฺยิ  
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  พรฺาหมฺณา  วา  สมเณสุ  วา  สมณสมฺมตา  พรฺาหมฺเณสุ  
วา  พรฺาหฺมณสมฺมตา  น  จ  ปเนเต  อายสฺมนฺโต  สามฺตฺถ  วา  พฺราหฺมฺตฺถ  
วา  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺติ ฯ  
[๙๑๑]
 เย  ห ิ2  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิเมส  ฉนฺน  อินฺทฺริยาน  
สมุทยฺจ  อตฺถงฺคมฺจ  อสฺสาทฺจ  อาทีนวฺจ  นิสฺสรณฺจ  ยถาภูต  ปชานนฺติ ฯ  
เต  โขเม  ภกิขฺเว  สมณา  วา  พรฺาหมฺณา  วา  สมเณส ุ เจว  สมณสมฺมตา  พรฺาหมฺเณสุ  
จ  พฺราหมฺณสมฺมตา  เต  จ  ปนายสฺมนฺโต  สามฺตฺถฺจ  พฺราหฺมฺตฺถฺจ  ทิฏเว  
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  อภิฺา  สจฺฉกิตวฺา  
อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺติ ฯ  
1.  โป. หิสทฺโท  นตฺถิ ฯ
2.  โป. ม. เย  จ  โข ฯ
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สมณพราหมณสูตรที่ ๑  
 วาดวยอินทรีย ๖

[๙๐๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๖ ประการนี้   ๖ ประการเปนไฉน ?  คือ  
จักขุนทรีย...มนินทรีย.
[๙๑๐]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กส็มณะหรอืพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่  ไมรูชัดซ่ึงความเกดิ  
ความดับ  คณุ  โทษ  และอุบายเครือ่งสลดัออกแหงอินทรยี ๖ ประการน้ี  ตามความเปนจรงิ  
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้  เราไมนบัวาเปนสมณะในหมูสมณะ  หรอืวาเปนพราหมณ
ในหมูพราหมณ  เพราะทานเหลานั้นไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ
หรือของความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.
[๙๑๑]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่  รูชดัซ่ึงความเกดิ  
ความดบั  คณุ  โทษ  และอบุายเครือ่งสลัดออกแหงอนิทรีย ๖ ประการน้ี  ตามความเปนจริง  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  เรานับวาเปนสมณะในหมูสมณะ  และวาเปนพราหมณ
ในหมูพราหมณ  เพราะทานเหลาน้ันกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ  
และของความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.

จบ  สูตรที่ ๙  

สมณพราหมณสูตรที่ ๒  
 วาดวยการรูอินทรีย ๖

[๙๑๒]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กส็มณะหรอืพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่  ไมรูชดัซึง่จกัขุนทรยี  
ความเกิดแหงจักขุนทรีย  ความดับแหงจักขุนทรีย  และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับ
แหงจักขุนทรีย  ไมรูชัดซึ่งโสตินทรีย...   ฆานินทรีย...   ชิวหินทรยี...   กายินทรีย...   
มนินทรีย  ความเกิดแหงมนินทรีย  ความดับแหงมนินทรีย  และปฏิปทาท่ีจะใหถึง
ความดบัแหงมนินทรีย  สมณะหรอืพราหมณเหลานัน้  เราไมนบัวาเปนสมณะในหมูสมณะ  
หรอืวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ  เพราะทานเหลาน้ัน  ไมกระทาํใหแจงซึง่ประโยชนของ
ความเปนสมณะหรือของความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันย่ิงเอง  ในปจจบุนั  เขาถงึอยู.
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[๙๑๓]
 เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  จกฺขุนฺทฺริย  ปชานนฺติ  
จกขฺนุทฺรฺยิสมทุย  ปชานนฺต ิ จกฺขนุทฺรฺยินิโรธ  ปชานนฺต ิ จกฺขนุทฺรฺยินิโรธคามนิปีฏปิท  
ปชานนฺติ  โสตินฺทฺริย  ฆานินฺทฺริย  ชิวฺหินฺทฺริย  กายินฺทฺริย  มนินฺทฺริย  ปชานนฺติ  
มนินฺทฺริยสมุทย  ปชานนฺติ  มนินฺทฺริยนิโรธ  ปชานนฺติ  มนินฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท  
ปชานนตฺ ิฯ  เต  โขเม  ภกิขฺเว  สมณา  วา  พรฺาหมฺณา  วา  สมเณส ุ เจว 1  สมณสมฺมตา  
พฺราหฺมเณสุ  จ  2  พฺราหฺมณสมฺมตา  เต  จ  ปนายสฺมนฺโต  สามฺตฺถฺจ  
พฺราหฺมฺตฺถฺจ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺตีติ ฯ  

ฉฬนฺทฺริยวคฺโค  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]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  สวนสมณะหรอืพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่  รูชดัซึง่จกัขนุทรยี  
ความเกิดแหงจักขุนทรีย  ความดับแหงจักขุนทรีย  และปฏิปทาที่จะใหถึงความดับ
แหงจักขุนทรีย  รูชัดซ่ึงโสตินทรีย...   ฆานินทรีย...   ชิวหินทรีย...   กายินทรีย...   
มนินทรีย  ความเกิดแหงมนินทรีย  ความดับแหงมนินทรีย  และปฏิปทาท่ีจะใหถึง
ความดับแหงมนินทรีย  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  เรานับวาเปนสมณะในหมูสมณะ  
และวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ  เพราะทานเหลาน้ัน  กระทาํใหแจงซึง่ประโยชนของ
ความเปนสมณะและของความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอนัย่ิงเอง  ในปจจุบนั  เขาถึงอยู.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  ฉฬนทริยวรรคท่ี ๓  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ
  ๑. ปุนัพภวสูตร    ๒. ชีวิตินทริยสูตร  
  ๓. อัญญาตาวินทริยสูตร    ๔. เอกาภิญญาสูตร  
  ๕. สุทธกสูตร    ๖. โสตาปนนสูตร  
  ๗. อรหันตสูตรที่ ๑    ๘. อรหันตสูตรที่ ๒  
  ๙. สมณพราหมณสูตรที่ ๑    ๑๐. สมณพราหมณสูตรที่ ๒  



548 

สุขินฺทฺริยวคฺโค  จตุตฺโถ

[๙๑๔]
 ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ ฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สุขินฺทฺริย  ทุกฺขินฺทฺริย  
โสมนสฺสินฺทฺริย  โทมนสฺสินฺทฺริย  อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ปฺจินฺทรฺิยานีติ 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

 วาดวยอินทรีย ๕  

[๙๑๔]  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการนี้   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สขุนิทรยี ๑   ทกุขนิทรีย ๑   โสมนสัสนิทรยี ๑   โทมนสัสนิทรยี ๑   อเุปกขินทรยี ๑  
อินทรีย ๕ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  

โสตาปนนสูตร
 รูการเกิดดับแหงอินทรีย ๕  เปนโสดาบัน

[๙๑๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สุขินทรีย...อุเปกขินทรีย.
[๙๑๖]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เมือ่ใด  อรยิสาวกรูชดัซึง่ความเกดิ  ความดบั  คณุ  โทษ  และ
อบุายเครือ่งสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี ้ ตามความเปนจริง  อริยสาวกนีเ้ราเรียกวา  
เปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.

จบ  สูตรที่ ๒  

อรหันตสูตร  
 รูความเกิดดับแหงอินทรีย ๕  เปนพระอรหันต  

[๙๑๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สุขินทรีย...อุเปกขินทรีย.
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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  ภกิขฺ ุ อรห  ขณีาสโว  วสุติวา  กตกรณีโย  โอหิตภาโร  อนุปปฺตฺตสทตโฺถ  
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  พรฺาหมฺณา  วา  สมเณสุ  วา  สมณสมฺมตา  พรฺาหมฺเณสุ  
วา  พฺราหฺมณสมฺมตา  น  จ  ปเนเต  อายสฺมนฺโต  สามฺตฺถ  วา  พฺราหฺมฺตฺถ  
วา  ทิฏเว  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  พรฺาหมฺณา  วา  สมเณส ุ เจว  สมณสมฺมตา  พรฺาหมฺเณสุ  
จ  พฺราหฺมณสมฺมตา  เต  จ  ปนายสฺมนฺโต  สามฺตฺถฺจ  พฺราหฺมฺตฺถฺจ  ทิฏเว  
ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺตีติ ฯ  

1.  ม. เย  จ  โข ฯ
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[๙๑๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใด  ภิกษุรูชัดซึ่งความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ  และ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงอินทรีย ๕ ประการนี้  ตามความเปนจริง  เปนผูหลุดพนแลว
เพราะไมถอืม่ัน  เม่ือน้ัน  ภกิษุนีเ้ราเรยีกวา  เปนพระอรหันตขณีาสพ  อยูจบพรหมจรรย  
ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว  ปลงภาระลงแลว  บรรลุประโยชนของตนแลว  สิ้นสังโยชน
ทีจ่ะนาํไปสูภพ  หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ.

จบ  สูตรที่ ๓  

สมณพราหมณสูตรที่ ๑  
 รูความเกิดดับแหงอินทรีย ๕  นับวาเปนสมณพราหมณ

[๙๑๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สุขินทรีย...อุเปกขินทรีย.

[๙๒๐]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กส็มณะหรอืพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่  ไมรูชัดซ่ึงความเกดิ  
ความดับ  คณุ  โทษ  และอบุายเครือ่งสลดัออกแหงอนิทรีย ๕ ประการนี ้ ตามความเปนจริง  
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้  เราไมนบัวาเปนสมณะในหมูสมณะ  หรอืวาเปนพราหมณ
ในหมูพราหมณ  เพราะทานเหลานั้นไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ  
หรือของความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู.

[๙๒๑]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่  รูชดัซ่ึงความเกดิ  
ความดับ  คณุ  โทษ  และอบุายเครือ่งสลดัออกแหงอนิทรีย ๕ ประการนี ้ ตามความเปนจริง  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  เรานับวาเปนสมณะในหมูสมณะ  และวาเปนพราหมณ
ในหมูพราหมณ  เพราะทานเหลานั้น  กระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ  
หรือของความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่ง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.

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  นปปฺชานนตฺ ิ สขุนิทฺรฺยินโิรธ  นปปฺชานนตฺ ิ สขุนิทฺรฺยินโิรธคามินปีฏิปท  
นปปฺชานนติฺ  ทกุขฺนิทฺรฺยิ  นปปฺชานนตฺ ิฯ  โสมนสสฺนิทฺรฺยิ  นปปฺชานนตฺ ิฯ  โทมนสสฺนิทฺรฺยิ  
นปฺปชานนฺติ ฯ  อุเปกฺขินฺทฺริย  นปฺปชานนฺติ  อุเปกฺขินฺทฺริยสมุทย  นปฺปชานนฺติ  
อเุปกขฺนิทฺรฺยินิโรธ  นปปฺชานนฺต ิ อเุปกขฺนิทฺรฺยินิโรธคามินปีฏิปท  นปปฺชานนฺต ิฯ  นเม  
เต  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  สมเณสุ  วา  สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ  วา  
พฺราหฺมณสมฺมตา  น  จ  ปเนเต  อายสฺมนฺโต  สามฺตฺถ  วา  พฺราหฺมฺตฺถ  วา  
ทิฏเว  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  
ปชานนตฺ ิฯ  อเุปกขฺนิทฺรฺยิ  ปชานนตฺ ิ อเุปกขฺนิทฺรฺยิสมุทย  ปชานนตฺ ิ อเุปกขฺนิทฺรฺยินโิรธ  
ปชานนฺติ  อุเปกฺขินฺทฺริยนิโรธคามินีปฏิปท  ปชานนฺติ ฯ  เต  จ  โขเม  ภิกฺขเว  สมณา  
วา  พฺราหฺมณา  วา  สมเณสุ  เจว  สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ  จ  พฺราหฺมณสมฺมตา  เต  
จ  ปนายสฺมนฺโต  สามฺตฺถฺจ  พฺราหฺมฺตฺถฺจ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺตีติ ฯ  
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สมณพราหมณสูตรที่ ๒ 
 รูความเกิดดับแหงอินทรีย ๕  เปนสมณพราหมณ

[๙๒๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี  ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สุขินทรีย...อุเปกขินทรีย.

[๙๒๓]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เม่ือใด  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่  ไมรูชดัซึง่สขุนิทรยี  
ความเกิดแหงสุขินทรีย  ความดับแหงสุขินทรีย  และปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหง
สขุนิทรีย  ไมรูชัดซ่ึงทุกขินทรีย...   โสมนสัสินทรีย...   โทมนสัสินทรีย...   อเุปกขนิทรีย  
ความเกดิแหงอเุปกขินทรีย  ความดับแหงอเุปกขินทรีย  และปฏิปทาท่ีจะใหถงึความดบั
แหงอุเปกขินทรีย  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  เราไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ  
หรือพราหมณในหมูพราหมณ  เพราะทานเหลาน้ันไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของ
ความเปนสมณะ  หรอืของความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอนัย่ิง  ในปจจุบนั  เขาถึงอยู.

[๙๒๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  รูชัดซึ่งสุขินทรีย  
ความเกดิแหงสขุนิทรีย  ความดับแหงสขุนิทรยี  และปฏิปทาทีจ่ะใหถงึความดบัแหงสขุนิทรยี  
รูชัดซึ่งทุกขินทรีย...   โทมนัสสินทรีย...   อุเปกขินทรีย  ความเกิดแหงอุเปกขินทรีย  
ความดบัแหงอุเปกขินทรีย  และปฏิปทาทีจ่ะใหถงึความดบัแหงอุเปกขนิทรียสมณะหรอื
พราหมณเหลาน้ัน  เรานบัวาเปนสมณะในหมูสมณะ  และวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ  
เพราะทานเหลานัน้  กระทาํใหแจงซึง่ประโยชนของความเปนสมณะ  และของความเปน
พราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.

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  ภกิขฺเว  โทมนสสฺนิทฺรฺยิ ฯ  ย  โข  ภกิขฺเว  เจตสกิ  ทกุขฺ  เจตสิก  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  
 วาดวยการจําแนกอินทรีย ๕

[๙๒๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการ   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สุขินทรีย...อุเปกขินทรีย.

[๙๒๖]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กส็ขุนิทรยีเปนไฉน ?   ความสุขทางกาย  ความสาํราญทางกาย  
เวทนาอันเปนสุขสําราญ  เกิดแตกายสัมผัส  นี้เรียกวา  สุขินทรีย.

[๙๒๗]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กท็กุขินทรียเปนไฉน ?   ความทกุขทางกาย  ความไมสาํราญ
ทางกาย  เวทนาอันเปนทุกขไมสําราญ  เกิดแตกายสัมผัส  นี้เรียกวา  ทุกขินทรีย.

[๙๒๘]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กโ็สมนัสสนิทรียเปนไฉน ?  ความสขุทางใจ  ความสาํราญทางใจ  
เวทนาอันเปนสุขสําราญ  เกิดแตมโนสัมผัส  นี้เรียกวา  โสมนัสสินทรีย.

[๙๒๙]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กโ็ทมนัสสนิทรยีเปนไฉน ?   ความทุกขทางใจ  ความไมสาํราญ
ทางใจ  เวทนาอันเปนทุกขไมสําราญ  เกิดแตมโนสัมผัส  นี้เรียกวา  โทมนัสสินทรีย.

[๙๓๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็เุปกขินทรยีเปนไฉน ?   เวทนาอนัสาํราญก็ไมใช  อนัใช
ความสาํราญกไ็มใช  ทางกายหรือทางใจ  นี้เรียกวา  อุเปกขินทรีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
อินทรีย 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  ภกิขฺเว  โทมนสสฺนิทฺรฺยิ ฯ  ย  โข  ภกิขฺเว  เจตสกิ  ทกุขฺ  เจตสิก  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  สขุนิทฺรฺยิ  ยฺจ  โสมนสสฺนิทฺรฺยิ  สขุา  สา  เวทนา  ทฏพพฺา ฯ
  

[๙๓๘]
 ตตฺร  ภิกฺขเว  ยฺจ  ทุกฺขินฺทฺริย  ยฺจ  โทมนสฺสินฺทฺริย  ทุกฺขา  สา  เวทนา  
ทฏพฺพา ฯ  
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วิภังคสูตรที่ ๒  
 วาดวยอินทรีย ๕ เปนสุขทุกขและอทุกขมสุข  

[๙๓๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการนี้   ๕ ประการเปนไฉน ?   คือ  
สุขินทรีย...อุเปกขินทรีย.

[๙๓๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สุขินทรียเปนไฉน ?   ความสุขทางกาย...  นี้เรียกวา  
สุขินทรีย.

[๙๓๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ทุกขินทรียเปนไฉน ?   ความทุกขทางกาย...  นี้เรียกวา  
ทุกขินทรีย.

[๙๓๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็โสมนัสสินทรียเปนไฉน ?   ความสุขทางใจ...  นี้เรียกวา  
โสมนัสสินทรีย.

[๙๓๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็โทมนัสสินทรียเปนไฉน ?   ความทุกขทางใจ...  นี้เรียกวา
โทมนัสสินทรีย.

[๙๓๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อุเปกขินทรียเปนไฉน ?   เวทนาอันสําราญก็ไมใช  
ไมใชความสําราญก็ไมใช  ทางกายหรือทางใจ  นี้เรียกวา  อุเปกขินทรีย.

[๙๓๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในอินทรีย ๕ ประการนั้น   สุขินทรียและโสมนัสสินทรีย  
พึงเห็นวา  เปนสุขเวทนา.

[๙๓๘]
 ในอินทรีย ๕ ประการนั้น  ทุกขินทรียและโทมนัสสินทรีย  พึงเห็นวาเปน
ทุกขเวทนา.
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[๙๓๙]
 ตตรฺ  ภกิขฺเว  ยททิ  อเุปกขฺนิทฺรฺยิ  อทกุขฺมสขุา  สา  เวทนา  ทฏพฺพา 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  ภกิขฺเว  โทมนสสฺนิทฺรฺยิ ฯ  ย  โข  ภกิขฺเว  เจตสกิ  ทกุขฺ  เจตสิก  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  -ผูรวบรวม
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[๙๓๙]
 ในอินทรีย ๕ ประการนั้น  อุเปกขินทรีย  พึงเห็นวา  เปนอทุกขมสุขเวทนา  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการนี้แล.  

จบ  สูตรที่ ๗  

วิภังคสูตรที่ ๓  
 วาดวยอินทรีย ๕  ยนเขาเปน ๓

[๙๔๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการนี้   ๕ ประการเปนไฉน ?   คือ
สุขินทรีย...อุเปกขินทรีย.

[๙๔๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สุขินทรียเปนไฉน ?   ความสุขทางกาย...  นี้เรียกวา  
สุขินทรีย.

[๙๔๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ทุกขินทรียเปนไฉน ?   ความทุกขทางกาย...  นี้เรียกวา  
ทุกขินทรีย.

[๙๔๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็โสมนัสสินทรียเปนไฉน ?   ความสุขทางใจ...  นี้เรียกวา  
โสมนัสสินทรีย.

[๙๔๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็โทมนัสสินทรียเปนไฉน ?   ความทุกขทางใจ...  นี้เรียกวา  
โทมนัสสินทรีย.

[๙๔๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อุเปกขินทรียเปนไฉน ?   เวทนาอันสําราญก็ไมใช  
ไมใชความสําราญก็ไมใช  ทางกายหรือทางใจ  นี้เรียกวา  อุเปกขินทรีย.
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[๙๔๖]
 ตตรฺ  ภกิขฺเว  ยฺจ  สขุนิทฺรฺยิ  ยฺจ  โสมนสสฺนิทฺรฺยิ  สขุา  สา  เวทนา  ทฏพพฺา ฯ

[๙๔๗]
 ตตฺร  ภิกฺขเว  ยฺจ  ทุกฺขินฺทฺริย  ยฺจ  โทมนสฺสินฺทฺริย  ทุกฺขา  สา  เวทนา  
ทฏพฺพา ฯ  

[๙๔๘]
 ตตฺร  ภิกฺขเว  ยทิท  อุเปกฺขินฺทฺริย  อทุกฺขมสุขา  สา  เวทนา  ทฏพฺพา 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]
 สขุเวทนยิ  ภกิขฺเว  ผสสฺ  ปฏจิจฺ  อปุปฺชชฺต ิ สขุนิทฺรฺยิ ฯ  โส  สขุโิตว  สมาโน  
สุขิโตสฺมีติ  ปชานาติ  ตสฺเสว  สุขเวทนิยสฺส  ผสฺสสฺส  นิโรธา  ยนฺตชฺช  เวทยิต  
สุขเวทนิย  ผสฺส  ปฏิจฺจ  อุปฺปนฺน  สุขินฺทฺริย  ต  นิรุชฺฌติ  ต  วูปสมตีต ิ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]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในอินทรีย ๕ ประการน้ัน  สุขินทรียและโสมนัสสินทรีย  
พึงเห็นวา  เปนสุขเวทนา.

[๙๔๗]
 ในอินทรีย ๕ ประการน้ัน  ทุกขินทรียและโทมนัสสินทรีย  พึงเห็นวา
เปนทุกขเวทนา.

[๙๔๘]
 ในอินทรีย ๕ ประการน้ัน  อุเปกขินทรีย  พึงเห็นวาเปนอทุกขมสุขเวทนา  
อนิทรยีม ี๕ ประการนี ้ เปน ๕  แลวยนเขาเปน ๓   เปน ๓ แลว  ขยายออกเปน ๕ กไ็ด  
โดยปริยาย  ดวยประการดังนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๘  

อรหันตสูตร  
 อินทรีย ๕  อาศัยผัสสะเกิดเวทนา

[๙๔๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?  คือ  
สุขินทรีย...อุเปกขินทรีย.

[๙๕๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สุขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนา
เกิดขึ้น   ภิกษุนั้นสบายกาย  ก็รูชัดวาสบายกาย  ยอมรูชัดวา  เพราะผัสสะเปนที่ตั้ง
แหงสุขเวทนานั้นแหละดับไป   เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น  คือ  สุขินทรียที่อาศัยผัสสะ  
อันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนาเกิดขึ้นนั้น  ยอมดับไป  สงบไป.

[๙๕๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ทุกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงทุกขเวทนา
เกดิขึน้  ภกิษนุัน้ไมสบายกาย  กร็ูชดัวาเราไมสบายกาย  ยอมรูชดัวา  เพราะผัสสะอันเปนทีต่ัง้
แหงทกุขเวทนานัน้แหละดับไป   เวทนาซ่ึงเกิดแตผสัสะน้ัน  คอื  ทกุขนิทรียทีอ่าศัยผสัสะ
อันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั้น  ยอมดับไป  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  
วูปสมตตีิ  ปชานาติ ฯ

[๙๕๓]
 โทมนสฺสเวทนิย  ภิกฺขเว  ผสฺส  ปฏิจฺจ  อุปฺปชฺชติ  โทมนสฺสินฺทฺริย ฯ  โส  
ทุมฺมโนว  สมาโน  ทุมฺมโนสฺมีติ  ปชานาติ  ตสฺเสว  โทมนสฺสเวทนิยสฺส  ผสฺสสฺส  
นโิรธา  ยนตฺชชฺ  เวทยิต  โทมนสสฺเวทนิย  ผสสฺ  ปฏจิจฺ  อปุปฺนนฺ  โทมนสสฺนิทฺรฺยิ  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]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ทฺวินฺน  กฏาน  สงฺฆฏนสโมธานา 1  อุสฺมา  ชายติ  เตโช  
อภนิพิพฺตตฺติ  เตสเยว  กฏาน  นานาภาวนิกเฺขปา 2  ยา  ตชฺชา  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  สขุเวทนิย  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. สงฺฆฏฏนสโมธานา ฯ  ยุ. สงฺฆฏฏนาสโมธานา ฯ
2.  ม. นานาภาวาวินิกฺเขปา ฯ  ยุ. นานาภาวานิกฺเขปา ฯ
3.  ม. อุปฺปชฺชติ ฯ
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[๙๕๒]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  โสมนสัสนิทรยียอมอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตัง้แหงโสมนัสสเวทนา
เกิดขึ้น   ภิกษุนั้นสบายใจ  ก็รูชัดวาเราสบายใจ  ยอมรูชัดวา  เพราะผัสสะอันเปนที่ตั้ง
แหงโสมนัสสเวทนานั้นแหละดับไป   เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น  คือ  โสมนัสสินทรีย  
ที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงโสมนัสสเวทนาเกิดขึ้นนั้น  ยอมดับไป  สงบไป.

[๙๕๓]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  โทมนสัสินทรยียอมอาศัยผสัสะอันเปนท่ีตัง้แหงโทมนัสสเวทนา
เกดิขึน้   ภกิษไุมสบายใจ  กร็ูชดัวาเราไมสบายใจ  ยอมรูชดัวา  เพราะผัสสะอนัเปนทีต่ัง้
แหงโทมนัสสเวทนานั้นแหละดับไป   เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น  คือ  โทมนัสสินทรีย  
ที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัสสเวทนาเกิดขึ้นนั้น  ยอมดับไป  สงบไป.

[๙๕๔]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อเุปกขินทรียยอมอาศัยผสัสะอันเปนทีต่ัง้แหงอเุบกขาเวทนา
เกิดขึ้น   ภิกษุนั้นรูสึกเฉยๆ  ก็รูชัดวาเรารูสึกเฉยๆ  ยอมรูชัดวา  เพราะผัสสะอันเปน
ที่ตั้งแหงอุเบกขาเวทนานั้นแหละดับไป   เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น  คือ  อุเปกขินทรีย
ที่อาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาเวทนาเกดิขึ้นนั้น  ยอมดับไป  สงบไป.

[๙๕๕]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เปรยีบเหมือนไม ๒ อนัเสยีดสกีนัจึงเกดิความรอน  เกดิไฟข้ึน  
เพราะแยกไม ๒ อันน่ันเองใหออกจากกันเสีย  ความรอนที่เกิดเพราะความเสียดสี  
ยอมดบัไป  สงบไป  ฉนัใด   สขุนิทรยียอมอาศัยผสัสะอันเปนทีต่ัง้แหงสขุเวทนาเกดิขึน้  
ภิกษุนั้นสบายกาย  ก็รูชัดวาเราสบายกาย  ยอมรูชัดวา  เพราะผัสสะอันเปนที่ตั้งแหง
สขุเวทนาน้ันแหละดบัไป   เวทนาซ่ึงเกิดแตผสัสะ  คอื  สขุนิทรียทีอ่าศัยผัสสะอันเปนท่ีตัง้
แหงสุขเวทนาเกิดขึ้นนั้น  ยอมดับไป  สงบไป   ทุกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้ง
แหงทกุขเวทนาเกดิขึน้  ฯลฯ   โสมนสัสนิทรียยอมอาศยัผสัสะอันเปนทีต่ัง้แหงโสมนสัส-
เวทนาเกิดขึ้น  ฯลฯ   โสมนัสสินทรีย 1 ยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงโทมนัสสเวทนา
เกิดขึ้น  ฯลฯ   อุเปกขินทรียยอมอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้น   
ภิกษุนั้นรูสึกเฉยๆ  ก็รูชัดวาเรารูสึกเฉยๆ ยอมรูชัดวา  เพราะผัสสะอันเปนที่ตั้งแหง
อุเบกขาเวทนานั้นแหละดับไป   เวทนาซึ่งเกิดแตผัสสะนั้น  คือ  อุเปกขินทรียที่อาศัย
ผสัสะอันเปนท่ีตัง้แหงอเุบกขาเวทนาเกิดขึน้น้ัน  ยอมดับไป  สงบไป  ฉนัน้ันเหมือนกนั.

จบ  สูตรที่ ๙  
1.  โทมนัสสินทรีย  -ผูรวบรวม
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[๙๕๖]
 ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยานิ ฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  ทุกฺขินฺทฺริย  โทมนสฺสินฺทฺริย  
สุขินฺทฺริย  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ  

[๙๕๗]
 อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโน  ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต  อุปฺปชฺชติ  
ทกุขฺนิทฺรฺยิ ฯ  โส  เอว  ปชานาต ิ อปุปฺนนฺ  โข  เม  อทิ  ทกุขฺนิทฺรฺยิ  ตจฺ  โข  สนมิิตตฺ  
สนทิาน  สสงขฺาร  สปปฺจจฺย  ตจฺ  อนมิติตฺ  อนทิาน  อสงขฺาร  อปปฺจจฺย  ทกุขฺนิทฺรฺยิ  
อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชฺชตีติ ฯ  โส  ทุกฺขินฺทฺริยฺจ  ปชานาติ  ทุกขฺินฺทฺริย-
สมุทยฺจ  ปชานาติ  ทุกฺขินฺทฺริยนิโรธฺจ  ปชานาติ  ยตฺถ  จุปฺปนฺน  ทุกฺขินฺทฺริย  
อปรเิสส  นริชุฌฺต ิ ตฺจ  ปชานาต ิฯ  กตถฺ  จปุปฺนนฺ  ทกุขฺนิทฺรฺยิ  อปรเิสส  นริชุฌฺต ิฯ  
อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ ววิจิเฺจว  กาเมห ิ ววิจิจฺ  อกสุเลห ิ ธมเฺมห ิ สวติกกฺ  สวจิาร  วเิวกช  
ปติสุข  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  ภกิขฺเว  ภกิขฺโุน  อปฺปมตตฺสสฺ  อาตาปโน  ปหิตตตฺสสฺ  วหิรโต  อปุปฺชชฺติ  
โทมนสฺสินฺทฺริย ฯ  โส  เอว  ปชานาติ  อุปฺปนฺน  โข  เม  อิท  โทมนสฺสินฺทฺริย  ตฺจ  โข  
สนิมิตฺต  สนิทาน  สสงฺขาร  สปฺปจฺจย  ตฺจ 2  อนิมิตฺต  อนิทาน  อสงฺขาร  อปฺปจฺจย  
โทมนสฺสนิทฺรฺยิ  อปุปฺชชฺตตี ิ เนต  าน  วชิชฺตตี ิ3 ฯ  โส  โทมนสสฺนิทฺรฺยิจฺ  ปชานาติ  
โทมนสฺสินฺทฺริยสมุทยฺจ  ปชานาติ  โทมนสฺสินฺทฺริยนิโรธฺจ  ปชานาติ  ยตฺถ  จุปฺปนฺน  
โทมนสฺสินฺทฺริย  อปริเสส  นิรุชฺฌติ  ตฺจ  ปชานาติ ฯ  กตฺถ  จุปฺปนฺน  โทมนสฺสินฺทฺริย  
อปรเิสส  นริชุฌฺต ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ วติกกฺวจิาราน  วปูสมา  อชฺฌตตฺ  สมฺปสาทน  
เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกกฺ  อวิจาร  สมาธิช  ปตสิขุ  ทตุยิชฌฺาน  อปุสมปฺชชฺ  วหิรต ิ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  เอวมุปริป ฯ
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อุปปฏิกสูตร  
 อินทรีย ๕  มีนิมิตเหตุปจจัยเครื่องปรุงแตง  

[๙๕๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ ประการน้ี   ๕ ประการเปนไฉน ?   คือ  
ทุกขินทรีย ๑   โทมนัสสินทรีย ๑   สุขินทรีย ๑   โสมนัสสินทรีย ๑   อุเปกขินทรีย ๑.

[๙๕๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไมประมาท  มีความเพียร  มีใจ
เด็ดเดีย่ว  ทกุขนิทรยีเกดิขึน้  เธอยอมรูชดัอยางนีว้า  ทกุขนิทรยีนีเ้กดิขึน้แลวแกเรา  
และทุกขินทรียนั้นมีนิมิต  มีเหตุ  มีเครื่องปรุงแตง  มีปจจัย  แตจะอนุมานเอาวา  
ทกุขินทรยีนัน้ไมตองมีนมิติ  ไมมเีหตุ  ไมมเีคร่ืองปรงุแตง  ไมมปีจจัย  จกัเกิดข้ึนได  ดงัน้ี  
มิใชฐานะที่จะมีได   เธอยอมรูชัดทุกขินทรีย  เหตุเกิดแหงทุกขินทรีย  ความดับแหง
ทกุขนิทรีย  และขอปฏิบตัเิปนทีด่บัโดยไมเหลือแหงทกุขนิทรียทีเ่กดิขึน้แลว   กท็กุขนิทรีย
ที่เกิดขึ้นแลว  ยอมดับไปไมมีเหลือในที่ไหน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
สงดัจากกาม  สงดัจากอกศุลธรรม  เขาปฐมฌาน  มวีติกวิจาร  มปีตแิละสขุเกิดแตวเิวกอยู  
ทุกขินทรียที่เกิดขึ้นแลว  ยอมดับไปไมมีเหลือในท่ีนี้   ภิกษุนี้เรากลาววา  ไดรูแลว
ซึ่งความดับแหงทุกขินทรีย  และนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้น.

[๙๕๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไมประมาท  มีความเพียร  มีใจ
เดด็เด่ียว  โทมนสัสนิทรียเกดิขึน้  เธอยอมรูชดัอยางน้ีวา  โทมนัสสนิทรียเกดิขึน้แลวแกเรา  
และโทมนัสสินทรียนั้นมีนิมิต  มีเหตุ  มีเครื่องปรุงแตง  มีปจจัย  แตจะอนุมานเอาวา  
โทมนสัสนิทรียนัน้ไมตองมีนมิติ  ไมมเีหตุ  ไมมเีคร่ืองปรงุแตง  ไมมปีจจยั  จกัเกิดขึน้ได  
ดังนี้  มิใชฐานะท่ีจะมีได   เธอยอมรูชัดโทมนัสสินทรีย  เหตุเกิดแหงโทมนัสสินทรีย  
ความดับแหงโทมนัสสินทรีย  และขอปฏิบัติเปนท่ีดับโดยไมเหลือแหงโทมนัสสินทรีย  
ที่เกิดขึ้นแลว  ก็โทมนัสสินทรียที่เกิดขึ้นแลว  ยอมดับไปไมมีเหลือในที่ไหน ?   ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เขาทุติยฌาน  อันมีความผองใสแหงจิตในภายใน  
เปนธรรมเอกผุดขึ้น  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  เพราะวิตกวิจารสงบไป  มีปติและสุขเกิดแต
สมาธิอยู  โทมนัสสินทรียที่เกิดขึ้นแลว  ยอมดับไปไมมีเหลือในที่นี้   ภิกษุนี้เรากลาววา  
ไดรูแลวซึ่งความดับแหงโทมนัสสินทรียและนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้น.
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[๙๕๙]
 อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโน  ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต  
อุปฺปชฺชติ  สุขินฺทฺริย ฯ  โส  เอว  ปชานาติ  อุปฺปนฺน  โข  เม  อิท  สุขินฺทฺริย  ตฺจ  
โข  สนมิติตฺ  สนทิาน  สสงฺขาร  สปฺปจจฺย  ตฺจ  อนิมติตฺ  อนิทาน  อสงขฺาร  อปฺปจจฺย  
สขุนิทฺรฺยิ  อปุปฺชฺชสิสฺตตี ิ เนต  าน  วชิชฺตตี ิฯ  โส  สขุนิทฺรฺยิฺจ  ปชานาต ิ สขุนิทฺรฺยิ-
สมุทยฺจ  ปชานาติ  สุขินฺทฺริยนิโรธฺจ  ปชานาติ  ยตฺถ  จุปฺปนฺน  สุขินฺทฺริย  
อปริเสส  นิรุชฺฌติ  ตฺจ  ปชานาติ ฯ  กตฺถ  จุปฺปนฺน  สุขินฺทฺริย  อปริเสส  นิรุชฺฌติ ฯ  
อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ปติยา  จ  วิราคา  อุเปกฺขโก  จ  วิหรติ  สโต  จ  สมฺปชาโน  สุขฺจ  
กาเยน  ปฏิสเวเทติ  ยนฺต  อริยา  อาจิกขฺนตฺ ิ อเุปกขฺโก  สติมา  สขุวหิารตี ิ ตติยชฌฺาน  
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  อาตาปโน  ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต  
อปุปฺชชฺต ิ โสมนสนิทฺรฺยิ ฯ 1  โส  เอว  ปชานาต ิ อปุปฺนฺน  โข  เม  อทิ  โสมนสสฺนิทฺรฺยิ  
ตฺจ  โข  สนิมิตฺต  สนิทาน  สสงฺขาร  สปฺปจฺจย  ตฺจ  อนิมิตฺต  อนิทาน  อสงฺขาร  
อปฺปจฺจย  โสมนสฺสินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชฺชตีติ ฯ  โส  โสมนสฺ-
สินฺทฺรยิฺจ  ปชานาติ  โสมนสฺสินฺทฺริยสมุทยฺจ  ปชานาติ  โสมนสฺสินฺทฺรยินิโรธฺจ  
ปชานาติ  ยตฺถ  จุปฺปนฺน  โสมนสฺสินฺทฺริย  อปริเสส  นิรุชฺฌติ  ตฺจ  ปชานาติ ฯ  กตฺถ  
จปุปฺนนฺ  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  โสมนสฺสินฺทฺรยิสฺส  นิโรธ  
ตถตฺตาย  จิตฺต  อุปสหรติ ฯ  

[๙๖๑]
 อิธ  ปน  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อปฺปมตฺตสฺส  อาตาปโน  ปหิตตฺตสฺส  วิหรโต  
อุปฺปชฺชติ  อุเปกฺขินฺทฺริย ฯ  โส  เอว  ปชานาติ  อุปฺปนฺน  โข  เม  อิท  อุเปกฺขินฺทฺริย  
ตจฺ  โข  สนมิติตฺ  สนทิาน  สสงขฺาร  สปปฺจฺจย  ตฺจ  โข 2  อนมิติตฺ  อนทิาน  อสงขฺาร  
อปฺปจฺจย  อุเปกฺขินฺทฺริย  อุปฺปชฺชิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชฺชตีติ ฯ  โส  อุเปกฺขินฺทฺริยฺจ  
1.  โสมนสฺสินฺทฺริย ฯ  -ผูรวบรวม
2.  ม. โขสทฺโท  นตฺถิ ฯ
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[๙๕๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไมประมาท  มีความเพียร  
มคีวามเดด็เดีย่ว 1   สขุนิทรยีเกิดข้ึน  เธอยอมรูชดัอยางนีว้า  สขุนิทรยีนีเ้กิดข้ึนแลวแกเรา  
และสุขินทรียนั้นมีนิมิต  มีเหตุ  มีเครื่องปรุงแตง  มีปจจัย  แตจะอนุมานเอาวา  
สขุนิทรยีนัน้ไมตองมนีมิติ  ไมมเีหต ุ ไมมเีครือ่งปรุงแตง  ไมมปีจจัย  จกัเกดิข้ึนไดดงัน้ี
มใิชฐานะทีจ่ะมไีด  เธอยอมรูชดัสขุนิทรยี  เหตเุกดิแหงสขุนิทรยี  ความดบัแหงสขุนิทรยี  
และขอปฏิบัติที่ดับโดยไมเหลือแหงสุขินทรียเกิดข้ึนแลว  ก็สุขินทรียที่เกิดข้ึนแลว  
ยอมดับไปไมมเีหลือในทีไ่หน  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยัน้ี  มอีเุบกขา  มสีติ  
มสีมัปชญัญะ  เสวยสขุดวยนามกาย  เพราะปตสิิน้ไป  เขาตตยิฌานทีพ่ระอริยเจาทัง้หลาย
สรรเสรญิวา  ผูไดฌานนีเ้ปนผูมเีบกขา 2  มสีตอิยูเปนสขุ  สขุนิทรยีเกดิข้ึนแลว  ยอมดบัไป
ไมเหลอืในทีน่ี ้ ภกิษนุีเ้รากลาววา  ไดรูแลวซึง่ความดับแหงสขุนิทรยี  และนอมจติเขาไป
เพื่อความเปนอยางนั้น.

[๙๖๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไมประมาท  มีความเพียร  มีใจ
เด็ดเดีย่ว  โสมนสัสินทรยีเกิดข้ึน  เธอรูชดัอยางนีว้า  โสมนัสสินทรยีนีเ้กิดข้ึนแลวแกเรา  
และโสมนัสสินทรียนั้นมีนิมิต  มีเหตุ  มีเครื่องปรุงแตง  มีปจจัย  แตจะอนุมานเอาวา  
โสมนสัสนิทรียนัน้  ไมตองมีนมิติ  ไมมเีหตุ  ไมมเีคร่ืองปรงุแตง  ไมมปีจจยั  จกัเกิดขึน้ได  
ดังน้ี  มิใชฐานะที่จะมีได   เธอยอมรูชัดโสมนัสสินทรีย  เหตุเกิดแหงโสมนัสสินทรีย  
ความดับแหงโสมนัสสินทรีย  และขอปฏิบัติเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงโสมนัสสินทรีย
ที่เกิดขึ้นแลว   ก็โสมนัสสินทรียที่เกิดขึ้นแลว  ยอมดับไปไมมีเหลือในที่ไหน ?   ดูกร
ภกิษุทัง้หลาย  ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี  เขาจตุตถฌานไมมทีกุข  ไมมสีขุ  และละทกุขละสุข
และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆได  มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู  โสมนัสินทรีย
ทีเ่กดิขึน้แลว  ยอมดบัไปไมมเีหลอืในท่ีนี ้  ภกิษนุีเ้รากลาววา  ไดรูแลวซึง่ความดับแหง
โสมนัสสินทรีย  และนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้น.

[๙๖๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไมประมาท  มีความเพียร  มีใจ
เดด็เดีย่ว  อเุปกขินทรยีเกดิขึน้  เธอยอมรูชดัอยางนีว้า  อเุปกขินทรยีนีเ้กดิขึน้แลวแกเรา  
และอุเปกขินทรียนั้นมีนิมิต  มีเหตุ  มีเครื่องปรุงแตง  มีปจจัย  แตจะอนุมานเอาวา  
อเุปกขนิทรยีนัน้  ไมตองมนีมิติ  ไมมเีหต ุ ไมมเีครือ่งปรงุแตง  ไมมปีจจยั  จกัเกดิขึน้ได  
1.  ขอสังเกต : ในที่อื่นๆ แหงพระสูตรนี้  ใชสํานวนแปลวา “มีใจเด็ดเดี่ยว”  -ผูรวบรวม
2.  อุเบกขา  -ผูรวบรวม
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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  
สมตกิกฺมมฺ  สฺาเวทยิตนโิรธ  อปุสมปฺชชฺ  วหิรต ิฯ  เอตถฺ  จปุปฺนนฺ  อเุปกขฺนิทฺรฺยิ  
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 ... ... ... ... กฏโ  
อุปฺปฏิกาติกนฺติ ฯ
2.  ยุ. อรณิ ... ฯ
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ดังนี้  มิใชฐานะท่ีจะมีได  เธอยอมรูชัดอุเปกขินทรีย  เหตุเกิดแหงอุเปกขินทรีย  
ความดับแหงอุเปกขินทรีย  และขอปฏิบัติเปนที่ดับโดยไมเหลือแหงอุเปกขินทรีย
ทีเ่กดิขึน้แลว   กอ็เุปกขินทรียทีเ่กดิขึน้แลว  ยอมดับไปไมมเีหลือในท่ีไหน ?   ดกูรภิกษุ
ทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวงแลว  
เขาสญัญาเวทยิตนโิรธอยู  อเุปกขินทรียทีเ่กดิขึน้แลว  ยอมดับไปไมเหลือในท่ีนี ้  ภกิษนุี้
เรากลาววา  ไดรูแลวซ่ึงความดบัแหงอุเปกขนิทรยี  และนอมจติเขาไปเพ่ือความเปนอยางนัน้.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สุขินทริยวรรคท่ี ๔  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ
  ๑. สุทธกสูตร    ๒. โสตาปนนสูตร  
  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  สตุ  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถยิ  วหิรติ  ปพุพฺาราเม  มคิารมาตปุาสาเท ฯ  
เตน  โข  ปน  สมเยน  ภควา  สายณหฺสมย  ปฏิสลลฺานา  วฏุโิต  ปจฺฉาตปเก 1  นสินิโฺน  
โหติ  ปฏึ  โอตาปยมาโน ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  
อปุสงกฺมติวฺา  ภควนฺต  อภิวาเทตวฺา  ภควโต  คตฺตาน ิ ปาณินา  อโนมชฺชนโฺต  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  
  โยป  วสฺสสต  ชีเว     สพฺเพ  มจฺจุปรายนา 4  
  น  กิฺจิ  ปริวชฺเชติ    สพฺพเมวาภิมทฺทตีติ ฯ

1.  ม. ยุ. ปจฺฉาตเป ฯ
2.  ม. ยุ. สพฺพานิ  พลิยชาตานิ ฯ  เอวมุปริป ฯ
3.  ม. จ ฯ
4.  สี. โสป  มจฺจุปรายโน ฯ
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ชราวรรคที่ ๕  
ชราสูตร

 วาดวยความแก

[๙๖๒]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมัยหนึง่  พระผูมพีระภาคประทบัอยู ณ ปราสาทของนางวสิาขามิคารมารดา  ในบพุพาราม  ใกลพระนครสาวตัถี  

ก็สมัยนั้น  พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีหลีกเรนในเวลาเย็น  แลวประทับนั่งผินพระปฤษฎางคผิงแดดในท่ีมีแสงแดด

สองมาจากทศิประจิมอยู   คร้ังน้ัน  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถงึท่ีประทับ  ถวายบงัคมพระผูมพีระภาคแลว

บีบนวดพระกายของพระผูมีพระภาคดวยฝามือพลางกราบทูลวา  

[๙๖๓]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  นาอัศจรรย  ไมเคยมีมาแลว  เวลานี้พระฉวีวรรณของพระผูมีพระภาค  ไมบริสุทธิ์ผุดผอง

เหมอืนเมือ่กอน  พระสรีระกห็ยอนยนเปนเกลยีว  พระกายกค็อมไปขางหนา  และความแปรปรวนของอนิทรยี  คอื  พระจกัษุ  

พระโสตะ  พระฆานะ  พระชิวหา  พระกาย  ก็ปรากฏอยู. 
 

[๙๖๔]
 พระผูมพีระภาคตรสัวา  ดกูรอานนท  ขอน้ีเปนอยางน้ัน  ชราธรรมยอมมีในความเปนหนุมสาว  
พยาธธิรรมยอมมใีนความไมมโีรค  มรณธรรมยอมมีในชวีติ  ผวิพรรณไมบรสิทุธิผ์ดุผอง
เหมอืนเม่ือกอน  สรีระก็หยอนยนเปนเกลียว  กายกค็อมไปขางหนา  และความแปรปรวน
แหงอินทรีย  คือ  จักษุ  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กาย  ก็ปรากฏอยู.  

[๙๖๕]
 พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา  ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา

 ถงึทานจะตคิวามแกอนัเลวทราม  ถงึทานจะตคิวามแกอนัทําใหผวิพรรณทรามไป
 รูปอันนาพึงใจ  ก็คงถูกความแกยํ่ายีอยูนั่นเอง  แมผูใดพึงมีชีวิตอยูไดรอยป 
 (ผูนั้นกไ็มพนความตายไปได)  สตัวทัง้ปวงมคีวามตายเปนเบือ้งหนา  
 ความตายยอมไมละเวนอะไรๆ  ยอมยํ่ายีทั้งหมดทีเดยีว.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๙๖๖]
 สาวตฺถีนิทาน ฯ  อถ  โข  อุณฺณาโภ  พฺราหฺมโณ  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  
อปุสงฺกมติวฺา  ภควตา  สทธฺ ึ สมโฺมท ิ สมโฺมทนีย  กถ  สาราณยี  วตีสิาเรตวฺา  เอกมนตฺ  
นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อุณฺณาโภ  พฺราหฺมโณ  ภควนฺต  เอตทโวจ  

[๙๖๗]
 ปจฺมิาน ิ โภ  โคตม  อนิทฺรฺยิาน ิ นานาวสิยาน ิ นานาโคจราน ิ น  อฺมฺสสฺ  
โคจรวิสย  ปจฺจนุโภนฺติ ฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  จกฺขุนฺทฺริย  โสตินฺทฺริย  ฆานินฺทฺริย  
ชวิหฺนิทฺรฺยิ  กายนิทฺรฺยิ ฯ  อเิมส  น ุ โข  โภ  โคตม  ปจฺนนฺ  อนิทฺรฺยิาน  นานาวสิยาน  
นานาโคจราน  น  อฺมฺสฺส  โคจรวิสย  ปจฺจนุโภนฺตาน  กึ  ปฏิสรณ  โก  จ  เนส  
โคจรวิสย  ปจฺจนุโภตีติ ฯ  

[๙๖๘]
 ปฺจมิานิ  พรฺาหฺมณ  อนิทฺรฺยิานิ  นานาวสิยานิ  นานาโคจรานิ  น  อฺมฺสฺส  
โคจรวสิย  ปจฺจนโุภนตฺ ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  จกฺขนุทฺรฺยิ  โสตินทฺรฺยิ  ฆานินทฺรฺยิ  ชวิหฺนิทฺรฺยิ  
กายินฺทฺริย ฯ  อิเมส  โข  พฺราหฺมณ  ปฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  นานาวิสยาน  นานาโคจราน  
น  อฺมฺสสฺ  โคจรวสิย  ปจจฺนโุภนตฺาน  มโน  ปฏสิรณ  มโน  จ 1  เนส  โคจรวสิย  
ปจฺจนุโภตีติ ฯ  

[๙๖๙]
 มนสสฺ  ปน  โภ  โคตม  ก ึ ปฏิสรณนฺต ิฯ  มนสฺส  โข  พรฺาหมฺณ  สติ  ปฏิสรณนฺต ิ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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อุณณาภพราหมณสูตร  
 อินทรีย ๕  มีอารมณตางกัน

[๙๖๖]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้น  อุณณภพราหมณ 1 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค  

ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา

[๙๖๗]
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ  อินทรีย ๕ ประการน้ี  มีอารมณตางกัน  มีโคจรตางกัน  ไมเสวยอารมณอันเปนโคจร

ของกันและกนั   อนิทรีย ๕ ประการเปนไฉน ?  คอื  จกัขนุทรยี ๑   โสตินทรยี ๑   ฆานินทรยี ๑   ชวิหินทรยี ๑  กายนิทรยี ๑  

อะไรเปนท่ียดึเหน่ียวของอินทรยี ๕ ประการน้ี  ซึง่มีอารมณตางกนั  มโีคจรตางกนั  ไมเสวยอารมณอนัเปนโคจรของกันและกนั  

และอะไรยอมเสวยอารมณอันเปนโคจรของอินทรีย ๕ ประการนี้ ? 

[๙๖๘]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรพราหมณ  อินทรีย ๕ ประการน้ี  มีอารมณตางกัน  
มโีคจรตางกัน  ไมเสวยอารมณอนัเปนโคจรของกนัและกนั   อนิทรีย ๕ ประการเปนไฉน ?  
คือ  จักขุนทรีย ๑   โสตนิทรีย ๑   ฆานนิทรีย ๑   ชวิหินทรีย ๑   กายนิทรีย ๑  
ใจเปนท่ียึดเหนี่ยวของอินทรีย ๕ ประการนี้  ซึ่งมีอารมณตางกัน  มีโคจรตางกัน  
ไมเสวยอารมณอันเปนโคจรของกันและกัน  และใจยอมเสวยอารมณอันเปนโคจรของ
อินทรีย ๕ ประการนี้.

[๙๖๙]
 อุ.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ก็อะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงใจเลา ? 

 พ.  ดูกรพราหมณ  สติเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงใจ.

[๙๗๐]
 อุ.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ก็อะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงสติเลา ? 

 พ.  ดูกรพราหมณ  วิมุติเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงสติ.

1.  อุณณาภพราหมณ  -ผูรวบรวม
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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  พฺรหฺมจรยิ  
วุสฺสติ  นิพฺพานปรายน  นิพฺพานปริโยสานนฺติ ฯ

[๙๗๒]
 อถ  โข  อุณฺณาโภ  พฺราหฺมโณ  ภควโต  ภาสิต  อภินนฺทิตฺวา  อนุโมทิตฺวา  
อุฏายาสนา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  ปกฺกามิ ฯ  

[๙๗๓]
 อถ  โข  ภควา  อจิรปกฺกนฺเต  อุณฺณาเภ  พฺราหฺมเณ  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  

[๙๗๔]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  กูฏาคาร 1  วา  กูฏาคารสาลา  วา  อุตฺตราย 2  วา  ปาจีนาย 3  
วา  วาตปานา  สุริเย  อุคฺคจฺฉนฺเต  วาตปาเนน  รสฺมิโย  ปวิสิตฺวา  กาย  ปติฏิตาติ ฯ  
ปจฉฺมิาย  ภนเฺต  ภติตฺยินตฺ ิฯ  เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  อณุณฺาภสสฺ  พรฺาหมฺณสสฺ  ตถาคเต  
สทฺธา  นิวิฏา  มูลชาตา  ปติฏิตา  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.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ก็อะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงวิมุติเลา ? 

 พ.  ดูกรพราหมณ  นิพพานเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงวิมุติ.  
 อุ.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ก็อะไรเปนที่ยึดเหนี่ยวแหงนิพพาน.  

 พ.  ดกูรพราหมณ  ทานลวงเลยปญหาไปเสยีแลว  ไมอาจถือเอาท่ีสดุแหงปญหาได
ดวยวา  พรหมจรรยทีบ่คุคลอยูจบแลว  มนีพิพานเปนทีห่ยัง่ลง  มนีพิพานเปนเบ้ืองหนา  
มีนิพพานเปนที่สุด.  

[๙๗๒]
 คร้ังน้ัน  อุณณาภพราหมณชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค  ลุกจากอาสนะ  ถวายบังคม

พระผูมีพระภาค  กระทําประทักษิณแลวหลีกไป.

[๙๗๓]
 ครั้นอุณณาภพราหมณหลีกไปแลวไมนาน  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา  แลวตรัสวา

[๙๗๔]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เรือนยอดหรือศาลาคลายเรอืนยอด  มหีนาตางในทศิเหนือ  หรอื
ทศิตะวันออก  เมือ่พระอาทติยขึน้ไป  แสงสองเขาไปทางหนาตาง  ตัง้อยูทีฝ่าดานไหน ?
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ตั้งอยูที่ฝาดานตะวันตก  พระเจาขา.

 พ.  อยางนัน้เหมือนกนั  ภกิษทุัง้หลาย  ศรทัธาในพระตถาคตของอณุณาภพราหมณ  
มัน่คงแลว  มรีากเกิดแลว  ตัง้อยูมัน่แลว  อนัสมณพราหมณ  เทวดา  มาร  พรหม  
หรือใครๆ ในโลกจะพึงชักนําไปไมได  ถาอุณณาภพราหมณ  พึงทํากาละในสมัยน้ีไซร  
ยอมไมมีสังโยชนซึ่งเปนเครื่องประกอบใหอุณณาภพราหมณตองมายังโลกนี้อีก.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๙๗๕]
 เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  สาเกเต  วิหรติ  อฺชนวเน  มิคทาเย ฯ  ตตฺร  
โข  ภควา  ภกิขฺ ู อามนเฺตสิ  อตถฺ ิ น ุ โข  ภกิขฺเว  ปรยิาโย  ย  ปรยิาย  อาคมมฺ  ยานิ  
ปฺจินฺทฺริยานิ  ตานิ  ปฺจ  พลานิ  โหนฺติ  ยานิ  ปฺจ  พลานิ  ตานิ  ปฺจินฺทฺริยานิ  
โหนตฺตี ิฯ  ภควมลูกา  โน  ภนเฺต  ธมมฺา  ภควเนตตฺกิา  ภควปฏสิรณา  สาธ ุ วต  ภนเฺต  
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  
ปจฺ  พลานิ  ตานิ  ปฺจินฺทฺริยานิ  โหนฺติ ฯ  

[๙๗๗]
 ย  ภกิขฺเว  สทธฺนิทฺรฺยิ  ต  สทธฺาพล  ย  สทธฺาพล  ต  สทธฺนิทฺรฺยิ  ย  วริยินิทฺรฺยิ  
ต  วริยิพล  ย  วริยิพล  ต  วริยินิทฺรฺยิ  ย  สตินทฺรฺยิ  ต  สตพล  ย  สติพล  ต  สตินทฺรฺยิ  
ย  สมาธินฺทฺริย  ต  สมาธิพล  ย  สมาธิพล  ต  สมาธินฺทฺริย  ย  ปฺินฺทฺริย  ต  
ปฺาพล  ย  ปฺาพล  ต  ปฺินฺทฺริย ฯ  

[๙๗๘]
 เสยฺยถาป  ภกิขฺเว  นท ี ปาจีนนินนฺา  ปาจนีโปณา  ปาจนีปพฺภารา  ตสสฺา  มชฺเฌ  
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  
 วาดวยอินทรีย ๕  พละ ๕  

[๙๗๕]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  

 สมัยหน่ึง  พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ปาอัญชนมคิทายวนั  ใกลเมืองสาเกต ณ ทีน่ัน้แล  พระผูมพีระภาคตรสัเรียก

ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ปริยายที่อินทรีย ๕ อาศัยแลว  ยอมเปนพละ ๕   ที่พละ ๕ 
อาศัยแลว  ยอมเปนอินทรีย ๕  มีอยูหรือหนอ ?  
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย  มีพระผูมีพระภาคเปนมูล  

มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน  มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่ง  ขอประทานวโรกาส  ขอเนื้อความแหงภาษิตน้ี  จงแจมแจง

กะพระผูมีพระภาคเถิด  ภิกษุทั้งหลายไดสดับแลวจกัทรงจําไว.

[๙๗๖]
 พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ปริยายที่อินทรีย ๕ อาศัยแลว  เปนพละ ๕   ที่พละ ๕  
อาศยัแลว  เปนอนิทรีย ๕  มอียู   ปรยิายทีอ่นิทรยี ๕ อาศยัแลว  เปนพละ ๕   ทีพ่ละ ๕ 
อาศัยแลว  เปนอินทรีย ๕  เปนไฉน ? 

[๙๗๗]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  สิง่ใดเปนสทัธนิทรยี  สิง่น้ันเปนสทัธาพละ   สิง่ใดเปนสทัธาพละ  
สิ่งนั้นเปนสัทธินทรีย   สิ่งใดเปนวิริยินทรีย  สิ่งนั้นเปนวิริยพละ   สิ่งใดเปนวิริยพละ  
สิ่งน้ันเปนวิริยินทรีย   สิ่งใดเปนสตินทรีย  สิ่งน้ันเปนสติพละ   สิ่งใดเปนสติพละ  
สิง่นัน้เปนสตนิทรีย   สิง่ใดเปนสมาธนิทรยี  สิง่นัน้เปนสมาธพิละ   สิง่ใดเปนสมาธพิละ  
สิง่นัน้เปนสมาธินทรีย   สิง่ใดเปนปญญินทรยี  สิง่นัน้เปนปญญาพละ   สิง่ใดเปนปญญาพละ  
สิ่งนั้นเปนปญญินทรีย.

[๙๗๘]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เปรียบเหมอืนแมนํา้  ซึง่ไหลไปทางทิศตะวนัออก  หล่ังไปทาง
ทิศตะวันออก  บาไปทางทิศตะวันออก  ที่ตรงกลางแมนํ้านั้นมีเกาะ  ปริยายที่กระแส
แหงแมนํา้น้ันอาศยัแลว  ยอมถงึซ่ึงความนบัวากระแสเดียวมอียู   อน่ึง  ปรยิายทีก่ระแส
แหงแมนํ้านั้นอาศัยแลว  ยอมถึงซึ่งความนับวาสองกระแสที่มีอยู.
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[๙๗๙]
 กตโม  จ  ภกิขฺเว  ปรยิาโย  ย  ปรยิาย  อาคมมฺ  ตสสฺา  นทยิา  เอโก  โสโตเตฺวว  
สงฺข  คจฺฉติ ฯ  ยฺจ  ภิกฺขเว  ตสฺส  ทีปสฺส  ปุรตฺถิมนฺเต 1  อุทก  ยฺจ  ปจฺฉิมนฺเต  
อทุก ฯ  อย  โข  ภกิขฺเว  ปรยิาโย  ย  ปรยิาย  อาคมมฺ  ตสสฺา  นทยิา  เอโก  โสโตเตฺวว  
สงฺข  คจฺฉติ ฯ  

[๘๘๐] 2  
 กตโม  จ  ภกิขฺเว  ปรยิาโย  ย  ปรยิาย  อาคมมฺ  ตสสฺา  นทยิา  เทวฺ  โสตานเิตวฺว  
สงฺข  คจฺฉนฺติ ฯ  ยฺจ  ภิกฺขเว  ตสฺส  ทีปสฺส  อุตฺตรนฺเต  อุทก  ยฺจ  ทกฺขิณนฺเต  
อทุก ฯ  อย  โข  ภกิขฺเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  ตสฺสา  นทิยา  เทฺว  โสตานิเตวฺว  
สงฺข  คจฺฉนฺตี ฯ 

[๙๘๑]
 เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  ย  สทธฺนิทฺรฺยิ  ต  สทธฺาพล  ย  สทธฺาพล  ต  สทธฺนิทฺรฺยิ  ย  
วริยินิทฺรฺยิ  ต  วริยิพล  ย  วริยิพล  ต  วริยินิทฺรฺยิ  ย  สตินทฺรฺยิ  ต  สติพล  ย  สติพล  ต  
สตนิทฺรฺยิ  ย  สมาธินทฺรฺยิ  ต  สมาธิพล  ย  สมาธิพล  ต  สมาธินทฺรฺยิ  ย  ปฺนิทฺรฺยิ  ต  
ปฺาพล  ย  ปฺาพล  ต  ปฺินฺทฺริย ฯ  

[๙๘๒]
 ปฺจนฺน  ภิกฺขเว  อินฺทฺริยาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ภิกฺขุ  อาสวาน  ขยา  
อนาสวเฺจโตวมิตุตฺ ึ ปฺาวมิตุตฺ ึ ทฏิเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉกิตวฺา  อปุสมปฺชชฺ  
วิหรตีติ ฯ  

1.  ม. ปุริมนฺเต ฯ
2.  [๙๘๐]  -ผูรวบรวม
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[๙๗๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กป็ริยายทีก่ระแสแหงแมนํา้นัน้  อาศยัแลว  ยอมถงึซ่ึงความนบั
วากระแสเดียวเปนไฉน ?   คือ  นํ้าในที่สุดดานตะวันออก  และในที่สุดดานตะวันตก
แหงเกาะนั้น  ปริยายนี้แล  ที่กระแสแหงแมนํ้าน้ันอาศัยแลว  ยอมถึงซ่ึงความนับวา
กระแสเดียว.

[๙๘๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กป็ริยายทีก่ระแสแหงแมนํา้นัน้  อาศยัแลว  ยอมถงึซ่ึงความนบั
วาสองกระแสเปนไฉน ?   คือ  นํ้าในที่สุดดานเหนือ  และในที่สุดดานใตแหงเกาะนั้น  
ปรยิายนีแ้ล  ทีก่ระแสแหงแมนํา้นัน้อาศยัแลว  ยอมถงึซึง่ความนบัวา  สองกระแส  ฉนัใด.

[๙๘๑]
 ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  สิ่งใดเปนสัทธินทรีย  สิ่งน้ันเปนสัทธาพละ  
สิ่งใดเปนสัทธาพละ  สิ่งนั้นเปนสัทธินทรีย   สิ่งใดเปนวิริยินทรีย  สิ่งนั้นเปนวิริยพละ  
สิ่งใดเปนวิริยพละ  สิ่งนั้นเปนวิริยินทรีย   สิ่งใดเปนสตินทรีย  สิ่งนั้นเปนสติพละ  
สิ่งใดเปนสติพละ  สิ่งน้ันเปนสตินทรีย   สิ่งใดเปนสมาธินทรีย  สิ่งน้ันเปนสมาธิพละ  
สิ่งใดเปนสมาธิพละ  สิ่งนั้นเปนสมาธินทรีย   สิ่งใดเปนปญญินทรีย  สิ่งนั้นเปน
ปญญาพละ   สิ่งใดเปนปญญาพละ  สิ่งนั้นเปนปญญินทรีย.  

[๙๘๒]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เพราะความทีอ่นิทรีย ๕ อนัตนเจรญิแลว  กระทําใหมากแลว  
ภกิษุจงึกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมตุ ิ ปญญาวมิตุ ิ อนัหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลาย
สิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.

จบ  สูตรที่ ๓  
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[๙๘๓]
 เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  ปุพฺพโกฏเก 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  ภนฺเต  เอตฺถ  ภควโต  สทธฺาย  คจฺฉาม ิ สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ  
ภาวิต  พหุลีกต  อมโตคธ  โหติ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน ฯ  เยสฺหิ 1  ต  ภนฺเต  
อฺาต  [2]  อทิฏ  อวิทิต  อสจฺฉิกต  อปสฺสิต 3  ปฺาย  เต  ตตฺถ  ปเรส  สทฺธาย  
คจเฺฉยยฺุ  สทธฺนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ  ภาวติ  พหลุกีต  อมโตคธ  โหต ิ อมตปรายน  
อมตปรโิยสาน ฯ  เยสจฺ  โข  เอต  ภนฺเต  าต  ทฏิ  วิทติ  สจฺฉกิต  ปสฺสติ  ปฺาย  
นิกฺกงฺขา  เต  ตตฺถ  นิพฺพิจิกิจฺฉา  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ  ปฺินฺทฺริย  ภาวิต  พหุลีกต  
อมโตคธ  โหติ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน ฯ  มยฺหฺจ  โข  เอต  ภนฺเต  าต  ทิฏ  
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  
 พระสารีบุตรไมเชื่อพระพุทธเจา  

[๙๘๓]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปุพพโกฏฐกะ  ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาค

ตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมาแลว  ตรัสวา

[๙๘๔]
 ดกูรสารบีตุร  เธอเชือ่หรือวา  สทัธินทรียทีบ่คุคลเจรญิแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมหย่ังลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา  มีอมตะเปนที่สุด  วิริยินทรีย  ฯลฯ  
ปญญินทรีย  ที่บุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมหย่ังลงสูอมตะ  มีอมตะ
เปนเบื้องหนา  มีอมตะเปนที่สุด.

[๙๘๕]
 ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญในเร่ืองนี้  ขาพระองคไมถึงความเชื่อตอพระผูมีพระภาควา  

สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมหยั่งลงสู
อมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา  มีอมตะเปนที่สุด  ดวยวาอมตะนั้น  ชนเหลาใดยังไมรู  
ไมเห็น  ไมทราบ  ไมกระทําใหแจง  ไมพิจารณาเห็นดวยปญญา  ชนเหลาน้ันพึงถึง
ความเชื่อตอชนเหลาอื่น  ในอมตะนั้นวา  สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย  อันบุคคล
เจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมหลั่ง 1 ลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา  มีอมตะ
เปนที่สุด  ก็แลอมตะนั้น  ชนเหลาใดรูแลว  เห็นแลว  ทราบแลว  กระทําใหแจงแลว  
พิจารณาเห็นแลวดวยปญญา  ชนเหลาน้ันหมดความเคลอืบแคลงสงสยั  ในอมตะนัน้วา  
สทัธินทรยี  ฯลฯ  ปญญินทรยี  อนับุคคลเจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมหย่ังลงสูอมตะ  
มีอมตะเปนเบื้องหนา  มีอมตะเปนที่สุด  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็อมตะนั้น  ขาพระองครูแลว  เห็นแลว  

ทราบแลว  กระทําใหแจงแลว  พิจารณาเห็นแลวดวยปญญา  ขาพระองคจึงหมดความเคลือบแคลงสงสัย  ในอมตะนั้นวา  

สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา  มีอมตะ

เปนที่สุด.

1.  หยั่ง  -ผูรวบรวม 
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[๙๘๖]
 สาธ ุ สาธ ุ สารีปตุตฺ  เยสฺห ิ ต  สารปีตุตฺ  อฺาต  อทฏิ  อวทิติ  อสจฉฺกิต  
อปสฺสติ  ปฺาย  เต  ตตถฺ  ปเรส  สทฺธาย  คจฺเฉยฺยุ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ภาวติ  พหุลกีต  
อมโตคธ  โหติ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน  ฯเปฯ  ปฺินฺทฺริย  ภาวิต  พหุลีกต  
อมโตคธ  โหติ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน ฯ  เยสฺจ  โข  เอต  สารีปุตฺต  าต  
ทฏิ  วทิติ  สจฺฉกิต  ปสฺสติ  ปฺาย  นกิกฺงขฺา  เต  ตตฺถ  นพิพฺจิกิจิฉฺา  สทฺธนิทฺรฺยิ  
ภาวิต  พหุลีกต  อมโตคธ  โหติ  อมตปรายน  อมตปริโยสาน  ฯเปฯ  ปฺินฺทฺริย  
ภาวิต  พหุลีกต  อมโตคธ  โหติ  อมตปรายน  อมตปริโยสานนฺติ ฯ  

[๙๘๗]
 เอวมเฺม  สตุ  เอก  สมย  ภควา  สาวตถฺยิ  วหิรต ิ 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]
 เอกสฺส  โข  ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิสสฺ  ภาวิตตตฺา  พหลุกีตตตฺา  ขณีาสโว  ภกิขฺ ุ อฺ  
พยฺากโรต ิ ขณีา  ชาติ  วสุติ  พรฺหมฺจรยิ  กต  กรณีย  นาปร  อติถฺตตฺายาต ิ ปชานามีต ิ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  ดวยวาอมตะนั้น  ชนเหลาใดยังไมรู  ไมเห็น  ไมทราบ  
ไมกระทําใหแจง  ไมพิจารณาเห็นแลวดวยปญญา  ชนเหลาน้ัน  พึงถึงความเช่ือ
ตอชนเหลาอื่น  ในอมตะนั้นวา  สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย  อนับุคคลเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ยอมหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบือ้งหนา  มอีมตะเปนทีส่ดุ  กแ็ล  
อมตะน้ัน  ชนเหลาใดรูแลว  เห็นแลว  ทราบแลว  กระทาํใหแจงแลว  พิจารณาเห็นแลว
ดวยปญญา  ชนเหลานัน้หมดความเคลอืบแคลงสงสยั  ในอมตะน้ันวา  สทัธนิทรยี  ฯลฯ  
ปญญินทรีย  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะ
เปนเบื้องหนา  มีอมตะเปนที่สุด.

จบ  สูตรที่ ๔  

ปุพพารามสูตรที่ ๑  
 วาดวยปญญินทรียเปนใหญ  

[๙๘๗]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  

 สมยัหนึง่  พระผูมพีระภาคประทบัอยู ณ ปราสาทของนางวสิาขามคิารมารดา  ในปุพพาราม  ใกลพระนครสาวตัถ ีณ 

ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา  แลวตรัสถามวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะความที่อินทรียเทาไรหนอ  อันตนเจริญแลว  กระทํา
ใหมากแลว  ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา  เรารูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  
พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจที่ควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.   
 ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ธรรมทัง้หลายของพวกขาพระองค  มพีระผูมพีระภาคเปนรากฐาน  ฯลฯ.

[๙๘๘]
 พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะความที 1 อินทรียประการหนึ่ง  อันตนเจริญแลว  
กระทาํใหมากแลว  ภกิษุผูขณีาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา  เรารูชดัวา  ชาตสิิน้แลว...  
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี   อินทรียอยางหนึ่งเปนไฉน ?   คือ  ปญญินทรีย.
[๙๘๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  สทัธา  วริยิะ  สติ  สมาธิ  อนัไปตามปญญาของพระอริยสาวก
ผูมีปญญา  ยอมตั้งมั่น.
1.  ที่  -ผูรวบรวม 
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[๙๙๐]
 อิมสฺส  โข  ภิกฺขเว  เอกสฺส  อินฺทฺริยสฺส  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ขีณาสโว  
ภกิขฺ ุ อฺ  พยฺากโรติ  ขณีา  ชาต ิ วสุติ  พรฺหมฺจรยิ  กต  กรณยี  นาปร  อติถฺตตฺายาติ  
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]
 ทวฺนินฺ  โข  ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน  ภาวติตตฺา  พหลุกีตตตฺา  ขณีาสโว  ภกิขฺ ุ อฺ  
พยฺากโรต ิ ขณีา  ชาต ิ วสุติ  พรฺหมฺจริย  กต  กรณยี  นาปร  อติถฺตตฺายาต ิ ปชานามตี ิ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  ทวฺนินฺ  อนิทฺรฺยิรน  ภาวติตตฺา  พหลุกีตตตฺา  ขณีาสโว  ภกิขฺุ  
อฺ  พฺยากโรติ  ขีณา  ชาติ  วุสิต  พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  
ปชานามีติ ฯ  
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[๙๙๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะความท่ีอินทรียประการหน่ึงนี้แล  อันตนเจริญแลว  
กระทาํใหมากแลว  ภกิษุผูขณีาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา  เรารูชดัวา  ชาตสิิน้แลว...  
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.

จบ  สูตรที่ ๕  

ปุพพารามสูตรที่ ๒  
 วาดวยอินทรีย ๒  

[๙๙๑]
 นิทานนั้นเหมือนกัน.  พระผูมีพระภาคตรัสถามวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะความที่อินทรียเทาไรหนอ  อันตนเจริญแลว  กระทํา
ใหมากแลว  ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา  เรารูชัดวา  ชาติสิ้นแลว...
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ?   
 ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ธรรมทัง้หลายของพวกขาพระองค  มพีระผูมพีระภาคเปนรากฐาน  ฯลฯ.  

[๙๙๒]
 พ.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เพราะความทีอ่นิทรยี ๒ ประการ  อนัตนเจริญแลว  กระทาํ
ใหมากแลว  ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา  เรารูชัดวา  ชาติสิ้นแลว...
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.

[๙๙๓]
 อนิทรีย ๒ ประการเปนไฉน ?   คอื  ปญญาอันเปนอริยะ ๑   วมิตุอินัเปนอริยะ ๑  
ก็ปญญาอันเปนอริยะของภิกษุนั้น  เปนปญญินทรีย  วิมุติอันเปนอริยะของภิกษุนั้น  
เปนสมาธินทรีย.

[๙๙๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะความท่ีอินทรีย ๒ ประการนี้แล  อันตนเจริญแลว  
กระทาํใหมากแลว  ภกิษุผูขณีาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา  เรารูชดัวา  ชาตสิิน้แลว...
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.

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  อนิทฺรฺิยาน  ภาวติตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ขณีาสโว  ภกิขฺ ุ อฺ  
พยฺากโรต ิ ขณีา  ชาต ิ วสุติ  พรฺหมฺจริย  กต  กรณยี  นาปร  อติถฺตตฺายาต ิ ปชานามตี ิ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  
 วาดวยอินทรีย ๔

[๙๙๕]
 นิทานนั้นเหมือนกัน.  พระผูมีพระภาคตรัสถามวา  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะความที่อินทรียเทาไรหนอ  อันตนเจริญแลว  กระทํา
ใหมากแลว  ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา  เรารูชัดวา  ชาติสิ้นแลว...
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ?   
 ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ธรรมทัง้หลายของพวกขาพระองค  มพีระผูมพีระภาคเปนรากฐาน  ฯลฯ.

[๙๙๖]
 พ.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เพราะความทีอ่นิทรยี ๔ ประการ  อนัตนเจรญิแลว  กระทํา
ใหมากแลว  ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา  เรารูชัดวา  ชาติสิ้นแลว...
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิได. 1

[๙๙๗]
 อนิทรีย ๔ ประการนัน้เปนไฉน ?  คอื  วริยินิทรยี ๑   สตนิทรยี ๑   สมาธนิทรยี ๑  
ปญญินทรีย ๑.  
[๙๙๘]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เพราะความทีอ่นิทรีย ๔ ประการน้ีแล  อนัตนเจริญแลว  กระทํา
ใหมากแลว  ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา  เรารูชัดวา  ชาติสิ้นแลว...
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.

จบ  สูตรที่ ๗  

ปุพพารามสูตรที่ ๔  
 วาดวยอินทรีย ๕  

[๙๙๙]
 นิทานนั้นเหมือนกัน.  พระผูมีพระภาคตรัสถามวา  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะความที่อินทรียเทาไรหนอ  อนัตนเจรญิแลว  กระทาํ
ใหมากแลว  ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหัตผลไดวา  เรารูชัดวา  ชาติสิ้นแลว...
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ?
 ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ธรรมทัง้หลายของพวกขาพระองค  มพีระผูมพีระภาคเปนรากฐาน  ฯลฯ.
1.  มิไดมี  -ผูรวบรวม 
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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  กรณยี  นาปร  อติถฺตตฺายาติ  
ปชานามีติ ฯ  

[๑๐๐๓]
 เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  โกสมฺพิย  วิหรติ  โฆสิตาราเม ฯ  เตน  โข  ปน  
สมเยน  อายสฺมตา  ปณฺโฑลภารทฺวาเชน  อฺา  พฺยากตา  โหติ  ขีณา  ชาติ  วุสิต  
พฺรหฺมจริย  กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานามีติ ฯ  

[๑๐๐๔]
 อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  
อภวิาเทตวฺา  เอกมนตฺ  นสิทีสึ ุฯ  เอกมนตฺ  นสินินฺา  โข  เต  ภกิขฺ ู ภควนตฺ  เอตทโวจุ  
อายสมฺตา  ภนเฺต  ปณโฺฑลภารทวฺาเชน  อฺา  พยฺากตา  ขณีา  ชาต ิ วสุติ  พรฺหมฺจรยิ  
กต  กรณีย  นาปร  อิตฺถตฺตายาติ  ปชานามีติ ฯ  

[๑๐๐๕]
 ก ึ น ุ โข  ภนเฺต  อตถฺวส  สมปฺสสฺมาเนน  อายสมฺตา  ปณโฺฑลภารทวฺาเชน  อฺา  
พฺยากตา  ขณีา  ชาต ิ วสุติ  พรฺหมฺจริย  กต  กรณยี  นาปร  อติถฺตตฺายาต ิ ปชานามตี ิฯ  
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[๑๐๐๐]
 พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะความที่อินทรีย ๕ ประการ  อันตนเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ภิกษุผูขีณาสพยอมพยากรณอรหตัผลไดวา  เรารูชดัวา  ชาติสิน้แลว...  
กจิอืน่เพือ่ความเปนอยางนีม้ไิดม.ี

[๑๐๐๑]
 อนิทรีย ๕ ประการเปนไฉน ?  คอื  สทัธนิทรยี ๑   วริยินิทรยี ๑   สตนิทรยี ๑  
สมาธินทรีย ๑   ปญญินทรีย ๑.

[๑๐๐๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะความที่อินทรีย ๕ ประการนี้แล  อันตนเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ภกิษุผูขณีาสพยอมพยากรณอรหตัผลไดวา  เรารูชดัวาชาติสิน้แลว...  
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.

จบ  สูตรที่ ๘  

ปณโฑลภารทวาชสูตร  
 วาดวยอินทรีย ๓  

[๑๐๐๓]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม  ใกลเมืองโกสัมพี  ก็สมัยนั้น  ทานพระปณโฑลภารทวาชะ  

ไดพยากรณอรหัตผลวา  เรารูชัดวา  ชาติสิ้นแลว...กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.  

[๑๐๐๔]
 ครั้งนั้น  ภิกษุมากรูป  เขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควร

สวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ทานพระปณโฑลภารทวาชะพยากรณ

อรหัตผลวา  เรารูชัดวา  ชาติสิ้นแลว...กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.  

[๑๐๐๕]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ทานพระปณโฑลภารทวาชะ  เห็นอํานาจประโยชนอะไรหนอ  จึงพยากรณอรหัตผลวา  

เรารูชัดวา  ชาติสิ้นแลว...กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.  
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[๑๐๐๖]
 ตณิณฺ  โข  [1]  ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน  ภาวติตตฺา  พหลุกีตตตฺา  ปณโฺฑลภารทวฺาเชน  
ภกิขฺนุา  อฺา  พยฺากตา  ขณีา  ชาต ิ วสุติ  พรฺหมฺจริย  กต  กรณยี  นาปร  อติถฺตตฺายาติ  
ปชานามีต ิฯ  

[๑๐๐๗]
 กตเมส  ติณฺณ ฯ  สตินฺทฺริยสฺส  สมาธินฺทฺริยสฺส  ปฺินฺทฺริยสฺส ฯ

[๑๐๐๘]
 อเิมส  โข  ภกิขฺเว  ตณิณฺ  อนิทฺรฺยิาน  ภาวิตตตฺา  พหุลกีตตตฺา  ปณโฺฑลภารทวฺาเชน  
ภกิขฺนุา  อฺา  พยฺากตา  ขณีา  ชาต ิ วสุติ  พรฺหมฺจริย  กต  กรณยี  นาปร  อติถฺตตฺายาติ  
ปชานามีติ ฯ

[๑๐๐๙]
 อมิาน ิ จ  ภกิขฺเว  ตณี ิ อนิทฺรฺยิานิ  กมินตฺาน ิฯ  ขยนฺตาน ิฯ  กสิสฺ  ขยนฺตาน ิฯ  
ชาตชิรามรณสสฺ ฯ  ชาตชิรามรณกขฺยนตฺ ิ โข  ภกิขฺเว  สมปฺสสฺมาเนน  ปณโฺฑลภารทวฺาเชน  
ภกฺิขนุา  อฺา  พยฺากตา  ขณีา  ชาต ิ วสุติ  พรฺหมฺจริย  กต  กรณยี  นาปร  อติถฺตตฺายาติ  
ปชานามีติ ฯ  

[๑๐๑๐]
 เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  องฺเคสุ  วิหรติ  อาปณนฺนาม  องฺคาน  นิคโม ฯ  
ตตรฺ  โข  ภควา  อายสมฺนตฺ  สารีปตุตฺ  อามนฺเตส ิ โย  โส  สารปีตุตฺ  อริยสาวโก  ตถาคเต  
เอกนฺตคโต  อภิปฺปสนฺโน  น 2  โส  ตถาคเต  วา  ตถาคตสาสเน  วา  กงฺเขยฺย  วา  
วิจิกิจฺเฉยฺย  วาติ ฯ  

1.  ม. ยุ. ปน ฯ
2.  ยุ. อปนุ  โส ฯ
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[๑๐๐๖]
 พระผู มีพระภาคตรัสวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะความที่อินทรีย ๓ ประการ  
อนัตนเจรญิแลว  กระทําใหมากแลว  ภกิษุปณโฑลภารทวาชะจึงพยากรณอรหัตผลไดวา  
เรารูชัดวาชาติสิ้นแลว...กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.

[๑๐๐๗]
 อนิทรีย ๓ ประการเปนไฉน ?  คอื  สตนิทรีย ๑   สมาธนิทรีย ๑   ปญญินทรีย ๑.

[๑๐๐๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะความที่อินทรีย ๓ ประการนี้แล  อันตนเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ภิกษุปณโฑลภารทวาชะจึงพยากรณอรหัตผลไดวา  เรารูชัดวา
ชาติสิ้นแลว...กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.

[๑๐๐๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อินทรีย ๓ ประการน้ี  มีอะไรเปนท่ีสุด  มีความสิ้น
เปนที่สุด  มีความสิ้นแหงอะไรเปนที่สุด  มีความสิ้นแหงชาติ  ชราและมรณะเปนที่สุด  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุปณโฑลภารทวาชะเห็นวา  ความสิ้นแหงชาติ  ชราและมรณะ
ดงันีแ้ล  จงึพยากรณอรหตัผลไดวา  เรารูชดัวา  ชาตสิิน้แลว...กจิอืน่เพือ่ความเปนอยางนี้
มิไดมี.

จบ  สูตรที่ ๙  

สัทธาสูตร  
 วาดวยศรัทธาของพระอริยสาวก  

[๑๐๑๐]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมัยหนึ่ง  พระผู มีพระภาคประทับอยู  ณ นิคมของชาวอังคะช่ืออาปณะ  ในแควนอังคะ ณ ที่นั้นแล  

พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมาแลวตรัสวา  

 ดกูรสารีบตุร  อริยสาวกผูใดมศีรทัธาม่ัน  เล่ือมใสย่ิงในพระตถาคต  อริยสาวกนัน้  
ไมพึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในตถาคต  หรือในศาสนาของตถาคต.
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[๑๐๑๑]
 โย  โส  ภนฺเต  อริยสาวโก  ตถาคเต  เอกนตฺคโต  อภปิปฺสนโฺน  น  โส  ตถาคเต  
วา  ตถาคตสาสเน  วา  กงเฺขยยฺ  วา  วจิกิจิเฺฉยฺย  วา ฯ  สทฺธสสฺ  ห ิ ภนฺเต  อริยสาวกสสฺ  
เอต  ปาฏิกงฺข  ย  อารทฺธวิรโิย  วหิริสสฺต ิ อกุสลาน  ธมฺมาน  ปหานาย  กสุลาน  ธมฺมาน  
อุปสมฺปทาย  ถามวา  ทฬฺหปรกฺกโม  อนิกฺขิตฺตธุโร  กุสเลสุ  ธมฺเมสุ ฯ  

[๑๐๑๒]
 ยฺหิสฺส  ภนฺเต  วิริย  ตทสฺส  วิริยินฺทฺริย ฯ  สทฺธสฺส  หิ  ภนฺเต  อริยสาวกสฺส  
อารทธฺวริยิสสฺ  เอต  ปาฏิกงขฺ  ย  สติมา  ภวิสสฺต ิ ปรเมน  สตเินปกเฺกน  สมนฺนาคโต  
จิรกตมฺป  จิรภาสิตมฺป  สริตา  อนุสฺสรติา ฯ  

[๑๐๑๓]
 ยา  หิสฺส  ภนฺเต  สติ  ตทสฺส  สตินฺทฺริย ฯ  สทฺธสฺส  หิ  ภนฺเต  อริยสาวกสฺส  
อารทฺธวิริยสฺส  อุปฏิตสฺสติโน  เอต  ปาฏิกงฺข  ย  โวสฺสคฺคารมฺมณ  กริตฺวา  ลภิสฺสติ  
สมาธึ  ลภิสฺสติ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคต ฯ  

[๑๐๑๔]
 โย  หิสฺส  ภนฺเต  สมาธิ  ตทสฺส  สมาธินฺทฺริย ฯ  สทฺธสฺส  หิ  ภนฺเต  อริยสาวกสฺส  
อารทฺธวิริยสฺส  อุปฏิตสฺสติโน  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  สพฺพสงขฺารสมโถ  สพพฺปูธปิฏนิสิสฺคโฺค  
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.  ม. ปฏิวิชฺฌ ฯ
5.  ม. ปฏิวิชฺฌ ฯ
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[๑๐๑๑]
 พระสารีบุตรกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  อริยสาวกใด  มีศรัทธาม่ัน  เลื่อมใสย่ิง
ในพระตถาคต  อรยิสาวกน้ัน  ไมพงึเคลือบแคลงหรอืสงสัยในพระตถาคต  หรือในศาสนา
ของพระตถาคต  ดวยวาอริยสาวกผูมศีรทัธา  พงึหวังขอนีไ้ดวา  จกัเปนผูปรารภความเพยีร  
เพื่อละอกุศลธรรม  เพ่ือยังกุศลธรรมใหถึงพรอม  มีกําลัง  มีความบากบ่ัน  มั่นคง  
ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.

[๑๐๑๒]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็วิริยะของอริยสาวกน้ัน  เปนวิริยินทรีย  ดวยวาอริยสาวก
ผูมศีรทัธา  ปรารภความเพียรแลว  พึงหวังขอนี้ไดวา  จักเปนผูมีสติ  ประกอบดวยสติ
เปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง  จักระลึกถึง  ตามระลึกถึง  กิจที่ทําและคําพูดแมนานได.

[๑๐๑๓]
 ขาแตพระองคผูเจรญิ  กส็ติของอรยิสาวกน้ัน  เปนสตนิทรยี  ดวยวาอรยิสาวกผูมศีรัทธา  
ปรารภความเพยีร  เขาไปตัง้สติไวแลว  พงึหวังขอน้ีไดวา  จกัยึดหนวงนิพพานใหเปนอารมณ  
ไดสมาธิ  ไดเอกัคคตาจิต.

.[๑๐๑๔]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็สมาธิของอริยสาวกน้ัน  เปนสมาธินทรีย  ดวยวาอริยสาวก
ผูมีศรัทธา  ปรารภความเพียรเขาไปตั้งสติไว  มีจิตตั้งมั่นโดยชอบ  พึงหวังขอนี้ไดวา  
จักรูชัดอยางน้ีวา  สงสารมีที่สุดและเบื้องตน  อันบุคคลรูไมไดแลว  เบื้องตนท่ีสุด
ไมปรากฏแกเหลาสัตว  ผูมีอวิชชาเครื่องกั้น  มีตัณหาเปนเครื่องผูกไว  ผูแลนไปแลว  
ทองเทีย่วไปแลว  กค็วามดับดวยการสาํรอกโดยไมเหลอืแหงกองมดืคอือวชิชา  นัน้เปน
บทอนัสงบ  นัน้เปนบทอนัประณตี  คอื  ความระงับสงัขารทัง้ปวง  ความสละคืนอุปธทิัง้ปวง  
ความสิ้นตัณหา  ความสิ้นกําหนัด  ความดับ  นิพพาน.

[๑๐๑๕]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ปญญาของอริยสาวกน้ัน  เปนปญญินทรีย  อริยสาวกน้ันแล  
พยายามอยางนี้   คร้ันพยายามแลว  ระลึกอยางนี้   คร้ันระลึกแลว  ตั้งมั่นอยางนี้   
คร้ันต้ังม่ันแลว  รูชัดอยางนี้   คร้ันรูชัดแลว  ยอมเช่ือม่ันอยางน้ีวา  ธรรมเหลาน้ี  
ก็คือธรรมที่เราเคยไดฟงมาแลวน่ันเอง  เหตุนั้น  บัดนี้  เราถูกตองดวยนามกายอยู  
และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา.
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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  สารปีตุตฺ  วริยิ  ตทสสฺ  วริยินิทฺรฺยิ ฯ  สทธฺสสฺ  ห ิ สารปีตุตฺ  อรยิสาวกสสฺ  
อารทธฺวริยิสสฺ  เอต  ปาฏิกงขฺ  ย  สติมา  ภวิสสฺต ิ ปรเมน  สตเินปกเฺกน  สมนฺนาคโต  
จิรกตมฺป  จิรภาสิตมฺป  สริตา  อนุสฺสริตา ฯ  
[๑๐๑๙]
 ยา  หสิสฺ  สารปีตุตฺ  สต ิ ตทสสฺ  สตนิทฺรฺยิ ฯ  สทธฺสสฺ  ห ิ สารปีตุตฺ  อรยิสาวกสสฺ  
อารทฺธวิริยสฺส  อุปฏิตสฺสติโน  เอต  ปาฏิกงฺข  ย  โวสฺสคฺคารมฺมณ  กริตฺวา  ลภิสฺสติ  
สมาธึ  ลภิสฺสติ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคต ฯ  
[๑๐๒๐]
 โย  หิสฺส  สารีปุตฺต  สมาธิ  ตทสฺส  สมาธินฺทฺริย ฯ  สทฺธสฺส  หิ  สารีปุตฺต  
อรยิสาวกสสฺ  อารทฺธวริยิสสฺ  อปุฏติสสฺตโิน  สมฺมาสมาหติจติตฺสสฺ  เอต  ปาฏิกงขฺ  ย  
เอว  ปชานิสฺสติ  อนมตคฺโค  โข  สสาโร  ปุพฺพา  โกฏิ  นปฺปฺายติ  อวิชฺชานีวรณาน  
สตฺตาน  ตณฺหาสฺโชนาน  สนฺธาวต  สสรต  อวิชฺชาย  เตฺวว  ตโมกายสฺส  อเสส-
วริาคนโิรโธ  สนตฺเมต  ปท  ปณตีเมต  ปท  ยททิ  สพฺพสงขฺารสมโถ  สพพฺปูธปิฏนิิสสฺคโฺค  
ตณฺหกฺขโย  วิราโค  นิโรโธ  นิพฺพาน ฯ  

[๑๐๒๑]
 ยา  หสิสฺ  สารีปตุตฺ  ปฺา  ตทสฺส  ปฺนิทฺรฺยิ ฯ  สโข  โส  สารปีตุตฺ  อริยสาวโก  
เอว  ปทหิตฺวา  ปทหิตฺวา  เอว  สริตฺวา  สริตฺวา  เอว  สมาทหิตฺวา  สมาทหิตฺวา  เอว  
ปชานิตฺวา  ปชานิตฺวา  เอว  อภิสททฺหติ  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]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ศรัทธาของอริยสาวก  เปนสัทธินทรีย  ดังนี้แล.
[๑๐๑๗]
 พ.  ดลีะๆ สารีบตุร  อรยิสาวกใดมีศรทัธาม่ัน  เลือ่มใสในตถาคต  อริยสาวกนัน้  
ไมพงึเคลือบแคลงหรอืสงสัย  ในพระตถาคต  หรือในศาสนาของพระตถาคต  ดวยวา
อรยิสาวกผูมีศรัทธา  พึงหวังขอนี้ไดวา  จกัเปนผูปรารภความเพยีร  เพ่ือละอกศุลธรรม  
เพือ่ยงักศุลธรรมใหถงึพรอม  มกีาํลงั  มคีวามบากบัน่  มัน่คง  ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย.

[๑๐๑๘]
 ดูกรสารีบุตร  ก็วิริยะของอริยสาวกนั้น  เปนวิริยินทรีย  ดวยวาอริยสาวก
ผูมีศรัทธา  ปรารภความเพียรแลว  พึงหวังขอนี้ไดวา  จักเปนผูมีสติ  ประกอบดวยสติ
เปนเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง  จักระลึกถึง  ตามระลึกถึง  กิจที่ทําและคําที่พูดแมนานได.
[๑๐๑๙]
 ดูกรสารีบุตร  ก็สติของอริยสาวกน้ัน  เปนสตินทรีย  ดวยวาอริยสาวกผูมีศรัทธา  
ปรารภความเพยีร  เขาไปตัง้สติไวแลว  พงึหวังขอน้ีไดวา  จกัยึดหนวงนิพพานใหเปนอารมณ  
ไดสมาธิ  ไดเอกัคคตาจิต.
[๑๐๒๐]
 ดูกรสารีบุตร  ก็สมาธิของอริยสาวกนั้น  เปนสมาธินทรีย  ดวยวาอริยสาวก
ผูมีศรัทธา  ปรารภความเพียร  เขาไปตั้งสติไว  มีจิตตั้งมั่นโดยชอบ  พึงหวังขอนี้ไดวา  
จักรูชัดอยางน้ีวา  สงสารมีที่สุดและเบื้องตน  อันบุคคลรูไมไดแลว  เบื้องตนท่ีสุด
ไมปรากฏแกเหลาสตัวผูมอีวิชชาเปนเครือ่งกัน้  มตีณัหาเปนเครือ่งผกูไว  ผูแลนไปแลว  
ทองเที่ยวไปแลว  ก็ความดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหงกองมืด  คืออวิชชา  
นัน่เปนบทอนัสงบ  นัน่เปนบทอนัประณีต  คอื  ความระงบัสังขารท้ังปวง  ความสละคนื
อุปธิทั้งปวง  ความสิ้นตัณหา  ความสิ้นกําหนัด  ความดับ  นิพพาน.
[๑๐๒๑]
 ดูกรสารีบุตร  ก็ปญญาของอริยสาวกนั้น  เปนปญญินทรีย  อริยสาวกนั้นแล  
พยายามอยางนี้   คร้ันพยายามแลว  ระลึกอยางนี้   คร้ันระลึกแลว  ตั้งมั่นอยางนี้   
คร้ันต้ังม่ันแลว  รูชัดอยางนี้   คร้ันรูชัดแลว  ยอมเชื่อม่ันอยางนี้วา  ธรรมเหลาน้ี  
กค็อืธรรมทีเ่ราเคยไดฟงมาแลวนัน่เอง  เหตุนัน้  บดันี ้ เราถกูตองดวยนามกายอยู  และ
เห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา.
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[๑๐๒๒]
 ยา  หิสฺส  สารีปุตฺต  สทฺธา  ตทสฺส  สทฺธินฺทฺริยนฺติ ฯ  

ชราวคฺโค  ปฺจโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน 
  ชรา  อุณฺณาโภ  พฺราหฺมโณ   สาเกโต  ปุพฺพโกฏโก
  ปุพฺพาราเม  จ  จตฺตาริ    ปณฺโฑโล  สทฺเธน 1  เต  ทสาติ ฯ  

1.  ม. ... อาปเณน  จาติ ฯ
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[๑๐๒๒]
 ดูกรสารีบุตร  สิ่งใดเปนศรัทธาของอริยสาวกน้ัน  สิ่งนั้นเปนสัทธินทรียของ
อริยสาวกนั้น  ดังนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  ชราวรรคท่ี ๕  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ
  ๑. ชราสูตร  ๒. อุณณาภพราหมณสูตร  
  ๓. สาเกตสูตร  ๔. ปุพพโกฏฐกสูตร  
  ๕. ปุพพารามสูตรที่ ๑    ๖. ปุพพารามสูตรที่ ๒  
  ๗. ปุพพารามสูตรที่ ๓    ๘. ปุพพารามสูตรที่ ๔  
  ๙. ปณโฑลภารทวาชสูตร    ๑๐. สัทธาสูตร  
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สูกรขาตวคฺโค  ฉฏโ

[๑๐๒๓]
 เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  โกสเลสุ  วิหรติ  โกสลาย 1  พฺราหฺมณคาเม ฯ  
ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  

[๑๐๒๔]
 เสยฺยถาป  ภกิขฺเว  เยเกจ ิ ตริจฉฺานคตา  ปาณา  สโีห  มคิราชา  เตส  อคคฺมกขฺายติ  
ยทิท  ถาเมน  ชเวน  สูริเยน 2 ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  
ปฺินฺทฺริย  เตส  อคฺคมกฺขายติ  ยทิท  โพธาย ฯ  

[๑๐๒๕]
 กตเม  จ  ภกิขฺเว  โพธิปกขฺยิา  ธมมฺา ฯ  สทธฺนิทฺรฺยิ  ภกิขฺเว  โพธปิกขฺโิย  ธมโฺม  
ต  โพธาย  สวตตฺต ิฯ  วริยินิทฺรฺยิ  โพธิปกขฺโิย  ธมฺโม  ต  โพธาย  สวตตฺต ิฯ  สตินทฺรฺยิ  
โพธปิกฺขโิย  ธมฺโม  ต  โพธาย  สวตตฺต ิฯ  สมาธินทฺรฺยิ  โพธิปกขฺโิย  ธมฺโม  ต  โพธาย  
สวตฺตติ ฯ  ปฺินฺทฺริย  โพธิปกฺขิโย  ธมฺโม  ต  โพธาย  สวตฺตติ ฯ  

[๑๐๒๖]
 เสยฺยถาป  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

 ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม  

[๑๐๒๓]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โกสลพราหมณคาม  ในแควนโกศล ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาค

ตรสัเรยีกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา.  

[๑๐๒๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสัตวดิรัจฉานทุกจําพวก  สีหมฤคราช  โลกกลาววา  
เปนยอดของสตัวเหลาน้ัน  เพราะมกีาํลัง  มฝีเทา  มคีวามกลา  ฉนัใด  บรรดาโพธปิกขยิธรรม
ทกุอยาง  ปญญนิทรีย  เรากลาววา  เปนยอดแหงโพธปิกขยิธรรมเหลานัน้  เพราะเปนไป
เพื่อความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๒๕]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กโ็พธปิกขิยธรรมเปนไฉน ?  คอื  สทัธินทรยี  เปนโพธปิกขิยธรรม  
ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู   วิริยินทรีย...   สตินทรีย...   สมาธินทรีย...   ปญญินทรีย  
เปนโพธิปกขิยธรรม  ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู.

[๑๐๒๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บรรดาสัตวดิรัจฉานทุกจําพวก  สีหมฤคราช  โลกกลาววา  
เปนยอดของสตัวเหลานัน้  เพราะมกีาํลงั  มฝีเทา  มคีวามกลา  ฉนัใด   บรรดาโพธปิกขิยธรรม
ทุกอยาง  ปญญินทรีย  เรากลาววาเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น  เพราะเปนไป
เพื่อความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๑๐๒๗]
 เอวมเฺม  สตุ  เอก  สมย  ภควา  มลลฺเกส ุ1  วหิรต ิ อรุเุวลกปฺป  นาม  มลลฺกาน 2  
นิคโม ฯ  ตตฺร  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  

[๑๐๒๘]
 ยาวกวีจฺ  ภกิขฺเว  อรยิสาวกสสฺ  อริยาณ  น  อปุปฺนฺน  โหติ  เนว  ตาว  จตุนนฺ  
อินฺทฺริยาน  สณฺิติ  โหติ  เนว  ตาว  จตุนฺน  อินฺทฺริยาน  อวฏิติ  โหติ ฯ  ยโต  จ  โข  
ภกิขฺเว  อรยิสาวกสฺส  อริยาณ  อปุปฺนฺน  โหต ิ อถ  จตนุนฺ  อนิทฺรฺยิาน  สณฺติ ิ โหติ  
อถ  จตุนฺน  อินฺทฺริยาน  อวฏิติ  โหติ ฯ  

[๑๐๒๙]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ยาวกีวฺจ  กูฏาคารสฺส  กูฏ  น  อุสฺสิต  โหติ  เนว  ตาว  
โคปานสีน  สณฺิติ  โหติ  เนว  ตาว  โคปานสีน  อวฏิติ  โหติ ฯ  ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  
กฏูาคารสสฺ  กฏู  อสุสฺติ  โหติ  อถ  โข 3  โคปานสีน  สณฺติ ิ โหติ  อถ  โข  โคปานสีน  
อวฏติ ิ โหต ิฯ  เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  ยาวกวีฺจ  อรยิสาวกสสฺ  อรยิาณ  น  อปุปฺนนฺ  
โหติ  เนว  ตาว  จตุนฺน  อินฺทฺริยาน  สณฺิติ  โหติ  เนว  ตาว  จตุนฺน  อินฺทฺริยาน  
อวฏิติ  โหติ ฯ  ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  อริยาณ  อุปฺปนฺน  โหติ  อถ  
จตุนฺน  อินฺทฺริยาน  ฯเปฯ  อวฏิติ  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  
 วาดวยอินทรีย ๔  

[๑๐๒๗]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของชาวมัลละ  ชื่ออุรุเวลกัปปะ  ในแควนมัลละ ณ ที่นั้นแล  

พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา

[๑๐๒๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อริยญาณยังไมเกิดขึ้นแกอริยสาวกเพียงใด  อินทรีย ๔  
ก็ยังไมตั้งลงมั่นเพียงนั้น  เมื่อใดอริยญาณเกิดขึ้นแลวแกอริยสาวก  เมื่อนั้นอินทรีย ๔  
ก็ตั้งลงมั่น.  

[๑๐๒๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนเรือนยอด  เมื่อเขายังไมไดยกยอดขึ้นเพียงใด  
กลอนเรือนก็ยงัไมชือ่วา  ตัง้อยูมัน่คงเพียงน้ัน  เม่ือใด  เขายกยอดข้ึนแลว  เม่ือนัน้  
กลอนเรือนจงึเรียกวา  ตัง้อยูมัน่คง  ฉันใด  อริยญาณยังไมเกิดขึ้นแกอริยสาวกเพียงใด  
อินทรีย ๔ ก็ยังไมตั้งลงมั่นเพียงนั้น   เมื่อใด  อริยญาณเกิดขึ้นแลวแกอริยสาวก  
เม่ือน้ัน  อินทรีย ๔ ก็ตั้งลงม่ัน  ฉันน้ันเหมือนกัน   อินทรีย ๔ เปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย ๑   วิริยินทรีย ๑   สตินทรีย ๑   สมาธินทรีย ๑.

[๑๐๓๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  อันไปตามปญญาของอริยสาวก
ผูมีปญญา  ยอมตั้งมั่น.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๑๐๓๑]
 เอวมเฺม  สตุ  เอก  สมย  ภควา  โกสมพฺยิ  วหิรต ิ โฆสติาราเม ฯ  ตตรฺ  โข  ภควา  
ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อตฺถิ  นุ  โข  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  เสกฺโข  ภิกฺขุ  
เสกฺขภูมิย  สณฺิโต 1  เสกฺโขสฺมีติ  ปชาเนยฺย  อเสกฺโข  ภิกฺขุ  อเสกฺขภูมิย  สณฺิโต  
อเสกฺโขสฺมีติ  ปชาเนยฺยาติ ฯ  ภควมูลกา  โน  ภนฺเต  ธมฺมา  ฯเปฯ  

[๑๐๓๒]
 อตฺถิ  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  เสกฺโข  ภิกฺขุ  เสกฺขภูมิย  สณฺิโต  
เสกโฺขสมฺตี ิ ปชาเนยยฺ  อเสกฺโข  ภกิขฺ ุ อเสกฺขภมูยิ  สณฺโิต  อเสกฺโขสมฺตี ิ ปชาเนยฺย ฯ  

[๑๐๓๓]
 กตโม  จ  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  เสกฺโข  ภิกฺขุ  เสกฺขภูมิย  
สณฺิโต  เสกฺโขสฺมีติ  ปชานาติ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  เสกฺโข  ภิกฺขุ  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  
ปชานาต ิ อย  ทกุขฺสมทุโยติ  ยถาภตู  ปชานาต ิ อย  ทกุขฺนโิรโธต ิ ยถาภตู  ปชานาติ  
อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานาติ ฯ  อยป  โข  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  
ปริยาย  อาคมฺม  เสกฺโข  ภิกฺขุ  เสกฺขภูมิย  สณฺิโต  เสกฺโขสฺมีติ  ปชานาติ ฯ  

[๑๐๓๔]
 ปุน  จปร  ภิกฺขเว  เสกฺโข  ภิกฺขุ  อิติ  ปฏิสฺจิกฺขติ  อตฺถิ  นุ  โข  อิโต  พหิทฺธา  
อโฺ  สมโณ  วา  พรฺาหมฺโณ  วา  โย  เอว  ภตู  ตจฉฺ  ตถ  ธมมฺ  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  อยป  โข  ภิกฺขเว  ปริยาโย  
ย  ปริยาย  อาคมฺม  เสกฺโข  ภิกฺขุ  เสกฺขภูมิย  สณฺิโต  เสกฺโขสฺมีติ  ปชานาติ ฯ  

1.  ม. ยุ. ิโต ฯ  เอวมุปริ ฯ
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เสขสูตร
 วาดวยพระเสขะและพระอเสขะ

[๑๐๓๑]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม  ใกลเมืองโกสัมพี ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียก

ภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ปริยายที่ภิกษุผูเปนเสขะอาศัยแลว  ตั้งอยูในเสขภูมิ  พึงรูวา  
เราเปนพระเสขะ  ที่ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว  ตั้งอยูในอเสขภูมิ  พึงรูวาเราเปน
พระอเสขะ  มีอยูหรือ ?  
 ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ธรรมทัง้หลายของพวกขาพระองค  มพีระผูมพีระภาคเปนรากฐาน.1

[๑๐๓๒]
 พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ปริยายที่ภิกษุผูเปนอเสขะ 2 อาศัยแลว  ตั้งอยูในเสขภูมิ  
พึงรูวา  เราเปนพระเสขะ   ที่ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว  ตั้งอยูในอเสขภูมิ  พึงรูวา  
เราเปนพระเสขะ 3 มีอยู.  

[๑๐๓๓]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ปรยิายท่ีภกิษุผูเปนเสขะอาศยัแลว  ตัง้อยูในเสขภูม ิ ยอมรูวา  
เราเปนพระเสขะ  เปนไฉน ?   ภกิษผุูเปนเสขะในธรรมวนิยัน้ี  ยอมรูชดัตามความเปนจรงิวา  
นี้ทุกข   นี้ทุกขสมุทัย   นี้ทกุขนิโรธ   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ปริยายแมนีแ้ล  ทีภ่กิษุผูเปนเสขะอาศยัแลว  ตัง้อยูในเสขภูม ิ ยอมรูชดัวาเราเปนพระเสขะ.

[๑๐๓๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหนึ่ง  ภิกษุผูเปนเสขะ  ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา  
สมณะหรือพราหมณอืน่ภายนอกจากศาสนาน้ี  ซึง่จะแสดงธรรมทีจ่รงิแทแนนอนเหมือน
พระผูมพีระภาค  มอียูหรือ ?   พระเสขะน้ันยอมรูชดั  อยางนีว้า  สมณะหรือพราหมณอืน่
ภายนอกจากศาสนานี ้ ซึง่จะแสดงธรรมทีจ่รงิแทแนนอน  เหมือนพระผูมพีระภาค  ไมมี  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ปริยายแมนี้แล  ที่ภิกษุผูเปนเสขะอาศัยแลว  ตั้งอยูในเสขภูมิ  
ยอมรูวาเราเปนพระเสขะ.  
1.  ฯลฯ.  -ผูรวบรวม
2.  เสขะ  -ผูรวบรวม
3.  พระอเสขะ  -ผูรวบรวม 



604 

[๑๐๓๕]
 ปนุ  จปร  ภกิขฺเว  เสกโฺข  ภกิขฺ ุ ปจฺนิทฺรฺยิาน ิ ปชานาต ิ สทธฺนิทฺรฺยิ  วริยินิทฺรฺยิ  
สตนิทฺรฺยิ  สมาธินทฺรฺยิ  ปฺนิทฺรฺยิ ฯ  ยคตกิาน ิ ยปรมานิ  ยผลาน ิ ยปริโยสานาน ิ น  เหว  
โข  กาเยน  ผสุติวฺา  วหิรต ิ ปฺาย  จ  อติวชิฌฺ  ปสฺสต ิฯ  อยป  โข  ภกิขฺเว  ปริยาโย  
ย  ปริยาย  อาคมฺม  เสกฺโข  ภิกขฺุ  เสกฺขภูมิย  สณฺิโต  เสกฺโขสฺมีติ  ปชานาติ ฯ   

[๑๐๓๖]
 กตโม  จ  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  อเสกฺโข  ภิกฺขุ  อเสกฺขภูมิย  
สณฺโิต  อเสกโฺขสมฺตี ิ ปชานาต ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  อเสกโฺข  ภกิขฺ ุ ปจฺนิทฺรฺยิาน ิ  ปชานาต ิฯ  
สทฺธินฺทฺริย  วิรยิินฺทฺริย  สตินฺทฺริย  สมาธินฺทฺริย  ปฺินฺทฺริย ฯ  ยคติกานิ  ยปรมานิ  
ยผลานิ  ยปริโยสานานิ  กาเยน  จ  ผุสิตฺวา  วิหรติ  ปฺาย  จ  อติวิชฺฌ  ปสฺสติ ฯ  
อยป  โข  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  ปริยาย  อาคมฺม  อเสกฺโข  ภิกฺขุ  อเสกฺขภูมิย  สณฺิโต  
อเสกฺโขสฺมีติ  ปชานาติ ฯ 
[๑๐๓๗]
 ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อเสกฺโข  ภิกฺขุ  ฉ  อินฺทฺริยานิ  ปชานาติ  จกฺขุนฺทฺริย  
โสตินทฺรฺยิ  ฆานนิทฺรฺยิ  ชวิหฺนิทฺรฺยิ  กายนิทฺรฺยิ  มนนิทฺรฺยิ ฯ  อมิาน ิ โข  ฉ  อนิทฺรฺยิานิ  
สพเฺพน  สพฺพ  สพฺพถา  สพฺพ  อปริเสสา  นริชุฌฺสิสฺนฺต ิ อฺานิ  จ  ฉ  อนิทฺรฺยิานิ  
น  กุหิฺจิ  กิสฺมิฺจ ิ อุปฺปชฺชิสฺสนฺตีติ  ปชานาติ ฯ  อยป  โข  ภิกฺขเว  ปริยาโย  ย  
ปริยาย  อาคมฺม  อเสกฺโข  ภิกฺขุ  อเสกฺขภูมิย  สณฺิโต  อเสกฺโขสฺมีติ  ปชานาตีติ ฯ  

[๑๐๓๘]
 เสยยฺถาป  ภกิขฺเว  ยานิ  กานิจ ิ ชงฺคลาน  ปาณาน  ปทชาตานิ  สพฺพาน ิ 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]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อกีประการหนึง่  ภกิษผุูเปนเสขะยอมรูชดั  ซึง่อนิทรีย ๕  คอื  
สทัธินทรยี ๑   วริยินิทรยี ๑   สตนิทรยี ๑   สมาธินทรยี ๑   ปญญินทรยี ๑   อนิทรยี ๕ 
มีสิ่งใดเปนคติ  มีสิ่งใดเปนอยางยิ่ง  มีสิ่งใดเปนผล  มีสิ่งใดเปนที่สุด  ภิกษุผูเปนเสขะ
ยงัไมถกูตองสิง่นัน้ดวยนามกาย  แตเหน็แจงแทงตลอดดวยปญญา   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
ปริยายแมนีแ้ล  ทีภ่กิษุผูเปนเสขะอาศยัแลว  ตัง้อยูในเสขภมู ิ ยอมรูวา  เราเปนพระเสขะ. 
[๑๐๓๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ปริยายที่ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว  ตั้งอยูในอเสขภูมิ  
ยอมรูวาเราเปนพระอเสขะ เปนไฉน ?  ภิกษุผูเปนอเสขะในธรรมวินัยน้ี  ยอมรูชัด
ซึ่งอินทรีย ๕  คือ  สัทธินทรีย  ...  ปญญินทรีย   อินทรีย ๕  มีสิ่งใดเปนคติ  มีสิ่งใด
เปนอยางยิ่ง  มีสิ่งใดเปนผล  มีสิ่งใดเปนที่สุด  อริยสาวกผูเปนอเสขะถูกตองสิ่งนั้น
ดวยนามกาย  และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ปริยายแมนี้แล  
ที่ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัย  และตั้งอยูในอเสขภูมิ  ยอมรูวา  เราเปนพระเสขะ. 1

[๑๐๓๗]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  อกีประการหน่ึง  ภกิษุผูเปนอเสขะยอมรูชดัซ่ึงอินทรีย ๖  คอื  
จกัขุนทรยี ๑   โสตินทรยี ๑   ฆานินทรยี ๑   ชวิหินทรยี ๑   กายยินทรยี ๑   มนนิทรยี ๑  
อรยิสาวกผูเปนอเสขะยอมรูชดัวา  อนิทรยี ๖ เหลานี ้ จกัดบัไปหมดส้ินโดยประการท้ังปวง  
ไมมีเหลือ  และอินทรีย ๖ เหลาอ่ืน  จก 2 ไมเกิดข้ึนในภพไหนๆ   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  
ปริยายแมนี้แล  ที่ภิกษุผูเปนอเสขะอาศัยแลว  ตั้งอยูในอเสขภูมิ  ยอมรูชัดวา  เราเปน
พระอเสขะ.

จบ  สูตรที่ ๓  

ปทสูตร  
 บทธรรมที่เปนไปเพื่อความตรัสรู  

[๑๐๓๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  รอยเทาของสัตวผูเท่ียวไปบนพ้ืนแผนดินชนิดใดชนิดหน่ึง  
รอยเทาเหลานัน้ทัง้หมด  ยอมรวมลงในรอยเทาชาง  รอยเทาชาง  โลกกลาววา  เปนยอด
1.  พระอเสขะ  -ผูรวบรวม
2.  จัก  -ผูรวบรวม
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[๑๐๓๙]
 กตมานิ  จ  ภิกฺขเว  ปทานิ  โพธาย  สวตฺตนฺติ ฯ  สทฺธินฺทฺริย  ภิกฺขเว  ปท  ต  
โพธาย  สวตตฺต ิฯ  วริยินิทฺรฺยิ  ปท  ต  โพธาย  สวตตฺต ิฯ  สตินทฺรฺยิ  ปท  ต  โพธาย  
สวตตฺต ิฯ  สมาธินทฺรฺยิ  ปท  ต  โพธาย  สวตตฺต ิฯ  ปฺนิทฺรฺยิ  ปท  ต  โพธาย  สวตตฺต ิฯ  

[๑๐๔๐]
 เสยยฺถาป  ภกิขฺเว  ยานิ  กานิจ ิ ชงฺคลาน  ปาณาน  ปทชาตานิ  สพฺพาน ิ 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]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  สารคนฺธา  โลหิตจนฺทน  เตส  อคฺคมกฺขายติ ฯ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  ปฺินฺทฺริย  เตส  อคฺคมกฺขายติ  
ยทิท  โพธาย ฯ  

[๑๐๔๒]
 กตเม  จ  ภกิขฺเว  โพธิปกขฺยิา  ธมมฺา ฯ  สทธฺนิทฺรฺยิ  ภกิขฺเว  โพธปิกขฺโิย  ธมโฺม  
ต  โพธาย  สวตฺตติ ฯ  วิริยินฺทฺริย  สตินฺทฺริย  สมาธินฺทฺริย  ปฺินฺทฺริย  โพธิปกฺขิโย  
ธมฺโม  ต  โพธาย  สวตฺตติ ฯ  
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ของรอยเทาเหลานั้น  เพราะเปนรอยใหญ  แมฉันใด   บทแหงธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  
ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู  บท  คือ  ปญญินทรีย  เรากลาววา  เปนยอดแหงบทธรรม
เหลานั้น  เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๓๙]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  บทแหงธรรมทัง้หลายเปนไฉน  ยอมเปนไปเพือ่ความตรัสรู ?  
ไดแก  บทแหงธรรม  คือ  สัทธินทรีย...   วิริยินทรีย...   สตินทรีย...   สมาธินทรีย...  
ปญญินทรีย  ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู.

จบ  สูตรที่ ๔  

สารสูตร
 ปญญินทรียเปนยอดแหงบทธรรม

[๑๐๔๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  รอยเทาของสัตวผูเที่ยวไปบนพื้นแผนดิน  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  
รอยเทาเหลานัน้ทัง้หมด  ยอมรวมลงในรอยเทาชาง   รอยเทาชาง  โลกกลาววา  เปนยอด
ของรอยเทาเหลานัน้  เพราะเปนรอยใหญ  แมฉันใด   บทแหงธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  
ยอมเปนไปเพ่ือความตรสัรู   บท  คอื  ปญญนิทรยี  เรากลาววา  เปนยอดของบทแหงธรรม
เหลานั้น  เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๔๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ไมมีกลิ่นที่แกนชนิดใดชนิดหนึ่ง  จันทนแดง  โลกกลาววา
เปนยอดของไมเหลานั้น  แมฉันใด   โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ปญญินทรีย  
เรากลาววา  เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น  เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู  
ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๔๒]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กโ็พธิปกขยิธรรมเปนไฉน ?   คอื  สทัธนิทรีย...   วริยินิทรีย...    
สตินทรีย...   สมาธินทรีย...   ปญญินทรีย  เปนโพธิปกขิยธรรม  ยอมเปนไป
เพื่อความตรัสรู.
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[๑๐๔๓]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  สารคนฺธา  โลหิตจนฺทน  เตส  อคฺคมกฺขายติ ฯ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  ปฺินฺทฺริย  เตส  อคฺคมกฺขายติ  
ยทิท  โพธายาติ ฯ  

[๑๐๔๔]
 เอกธมฺเม  ปติฏิตสฺส  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  ปฺจินฺทฺริยานิ  ภาวิตานิ  โหนฺติ  
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  
สทฺธินฺทฺริยป  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ  วิริยินฺทฺริยป  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ  สตินฺทรฺิยป  
ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ  สมาธินฺทฺริยป  ภาวนาปาริปูรึ  คจฺฉติ  ปฺินฺทฺริยป  ภาวนา-
ปาริปูรึ  คจฺฉติ ฯ  

[๑๐๔๖]
 เอวป  โข  ภิกฺขเว  เอกธมฺเม  ปติฏิตสฺส  ภิกฺขุโน  ปฺจินฺทฺริยานิ  ภาวิตานิ  
โหนฺติ  สุภาวิตานีติ ฯ
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[๑๐๔๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ไมมีกลิ่นที่แกนชนิดใดชนิดหนึ่ง  จันทนแดง  โลกกลาววา  
เปนยอดของไมเหลาน้ัน  แมฉันใด  โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ปญญินทรีย  
เรากลาววา  เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลานั้น  เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู  
ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๕  

ปติฎฐิตสูตร  
 วาดวยธรรมอันเอก  

[๑๐๔๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เปนอันภิกษุผูตัง้อยูในธรรมอันเอก  เจริญแลว  
เจริญดีแลว   ธรรมอันเอกเปนไฉน ?   คือ  ความไมประมาท.

[๑๐๔๕]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กค็วามไมประมาทเปนไฉน ?   ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยอมรกัษา
จิตไวในอาสวะและธรรมที่มีอาสวะ  เมื่อเธอรักษาจิตไวในอาสวะ  และธรรมที่มีอาสวะ   
สัทธินทรีย   วิริยินทรีย   สตินทรีย   สมาธินทรีย  แมปญญินทรีย  ก็ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณ.

[๑๐๔๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เปนอันภิกษุผูตัง้อยูในธรรมอันเอก  เจริญแลว  
เจริญดีแลว  แมดวยประการฉะนี้แล.  

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๑๐๔๗]
 เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  อุรุเวลาย  วิหรติ  นชฺชา  เนรฺชราย  ตีเร  
อชปาลนิโคฺรเธ  ปมาภิสมฺพุทฺโธ ฯ  อถ  โข  ภควโต  รโหคตสฺส  ปฏิสลฺลีนสฺส  เอว  
เจตโส  ปริวติกโฺก  อทุปาทิ  ปฺจนิทฺรฺยิานิ  ภาวิตาน ิ พหุลกีตาน ิ อมโตคธานิ  โหนฺติ  
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  ภาวิตาน ิ  พหุลีกตานิ  อมโตคธานิ  โหนฺติ  อมตปรายนานิ  อมต-
ปริโยสานานีติ ฯ  

[๑๐๔๘]
 อถ  โข  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  ภควโต  เจตสา  เจโตปริวิตกฺกมฺาย  เสยฺยถาป  
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  เตน-
ฺ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  ตตฺรป  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  ตตฺรป  ม  เอว  ชานนฺติ  พฺรหฺมา  สหมฺปติ  
พฺรหฺมา  สหมฺปตีติ ฯ  
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พรหมสูตร
 วาดวยทาวสหัมบดีพรหม  

[๑๐๔๗]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยาง :-1 

 สมยัหน่ึง  พระผูมพีระภาคแรกตรสัผู 2 ประทบัอยู ณ ควงไมอชปาลนโิครธ  แทบฝงแมนํา้เนรญัชรา  ตาํบลอรุเุวลา  

ครัง้นัน้  พระผูมพีระภาคทรงหลีกเรนอยูในทีล่บั  ทรงเกดิความปริวติกแหงพระหฤทยัอยางนีว้า  อนิทรยี ๕ ทีเ่จรญิแลว  
กระทาํใหมากแลว  ยอมหย่ังลงสูอมตะ  มอีมตะเปนเบือ้งหนา  มอีมตะเปนทีส่ดุ  อนิทรยี ๕ 
เปนไฉน ?   คือ  สัทธินทรีย  ที่เจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมหย่ังลงสูอมตะ  
มอีมตะเปนเบ้ืองหนา  มอีมตะเปนทีส่ดุ  ฯลฯ  ปญญนิทรยี  ทีเ่จรญิแลว  กระทําใหมาก
แลว  ยอมหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา  มีอมตะเปนที่สุด  อินทรีย ๕ เหลานี้  
ที่เจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา  มีอมตะ
เปนที่สุด.
[๑๐๔๘]
 ครั้งนั้น  ทาวสหัมบดีพรหม  ทราบความปริวิตกแหงพระหฤทัยดวยใจแลว  จึงหายตัวจากพรหมโลก  มาปรากฏ 

เบื้องพระพักตรพระผูมีพระภาค  เหมือนบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนที่คู  หรือคูแขนที่เหยียด  ฉะนั้น.

[๑๐๔๙]
 ครัง้นัน้  ทาวสหัมบดพีรหม  กระทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง  ประนมอญัชลไีปทางพระผูมพีระภาค  แลวกราบทูลวา  

ขาแตพระผูมพีระภาค  ขอน้ีเปนอยางนัน้  ขาแตพระสคุต  ขอนีเ้ปนอยางนัน้  อนิทรยี ๕ ทีเ่จรญิแลว  กระทาํใหมาก
แลว  ยอมหย่ังลงสูอมตะ  มอีมตะเปนเบือ้งหนา  มอีมตะเปนทีส่ดุ  อนิทรยี ๕ เปนไฉน ?   
คอื  สทัธินทรยีทีเ่จรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมหย่ังลงสูอมตะ  มอีมตะเปนท่ีสดุ  ฯลฯ  
ปญญินทรียที่เจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะเปนเบื้องหนา  
มอีมตะเปนท่ีสดุ   อนิทรีย ๕ เหลานี ้ ทีเ่จริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมหย่ังลงสูอมตะ  
มีอมตะเปนเบื้องหนา  มีอมตะเปนที่สดุ.
[๑๐๕๐]
 ขาแตพระองคผูเจรญิ  เรือ่งเคยมมีาแลว  ขาพระองคไดประพฤตพิรหมจรรย  ในพระสัมมาสมัพุทธเจาทรงพระนามวา  

กัสสปะ  แมในเวลานั้น  เขารูจักขาพระองคอยางนี้วา  สหกภิกษุๆ เพราะความที่อินทรีย ๕ เหลานี้  อันขาพระองคเจริญแลว  

กระทําใหมากแลว  ขาพระองคจงึคลายกามฉนัทในกามทัง้หลายเสียได  เม่ือตายไป  ไดเขาถึงสุคติพรหมโลก  แมในพรหมโลกนัน้  

เขาก็รูจักขาพระองคอยางนี้วา  ทาวสหัมบดีพรหมๆ.
1.  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  -ผูรวบรวม
2.  ตรัสรู  -ผูรวบรวม
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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  ปรมนิปจฺจการ  ปวตฺตมาโน  ปวตฺตตตี ิ1 ฯ
  

[๑๐๕๓]
 อนุตฺตร  หิ  ภนฺเต  โยคกฺเขม  สมฺปสฺสมาโน  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  ตถาคเต  วา  
ตถาคตสาสเน  วา  ปรมนิปจฺจการ  ปวตฺตมาโน  ปวตฺตตีติ ฯ  

[๑๐๕๔]
 สาธ ุ สาธุ  สารีปตุตฺ  อนตุตฺรหฺ ิ สารีปตุตฺ  โยคกเฺขม  สมฺปสสฺมาโน  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  
วริยินิทฺรฺยิ  ภาเวติ ฯ  สตินทฺรฺยิ  ภาเวติ ฯ  สมาธินทฺรฺยิ  ภาเวติ ฯ  ปฺนิทฺรฺยิ  ภาเวติ  
อุปสมคามึ  สมฺโพธคามึ ฯ  อย  โข  ภนฺเต  อนุตฺตโร  โยคกฺเขโม  ย  สมฺปสฺสมาโน  
ขณีาสโว  ภกิขฺ ุ ตถาคเต  วา  ตถาคตสาสเน  วา  ปรมนปิจฺจการ  ปวตฺตมาโน  ปวตตฺตีต ิฯ  
1.  โป. ยุ. ปวตฺเตตีติ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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[๑๐๕๑]
 ขาแตพระผูมีพระภาค  ขอนี้เปนอยางนั้น  ขาแตพระสุคต  ขอนี้เปนอยางนั้น  ขาพระองครู  ขาพระองคเห็น  ขอที่
อินทรีย ๕ เหลานี้  ที่บุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมหยั่งลงสูอมตะ  มีอมตะ
เปนเบื้องหนา  มีอมตะเปนที่สุด.

จบ  สูตรที่ ๗  

สูกรขาตาสูตร  
 ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ

[๑๐๕๒]
 สมัยหนึง่  พระผูมพีระภาคประทบัอยู ณ ถํา้สูกรขาตา  เขาคชิฌกฏู  ใกลพระนครราชคฤห ณ ทีน่ัน้  พระองคตรัสเรียก
ทานพระสารีบุตรแลวตรัสถามวา  
 ดกูรสารีบตุร  ภกิษุผูขณีาสพเห็นอํานาจประโยชนอะไรหนอ  จงึประพฤตนิอบนอม
อยางยิ่งในตถาคต  หรือในศาสนาของตถาคต.

[๑๐๕๓]
 ทานสารีบุตรกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุผูขีณาสพ  เห็นธรรมเปนแดนเกษม
จากโยคะอันยอดเยี่ยม  จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งในพระตถาคต  หรือในศาสนา
ของพระตถาคต.  

[๑๐๕๔]
 พ.  ถูกละๆ สารีบุตร  ภิกษุผูขีณาสพ  เห็นธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ
อันยอดเยี่ยม  จึงประพฤตินอบนอมในตถาคต  หรือในศาสนาของตถาคต.

[๑๐๕๕]
 ดกูรสารีบตุร  กธ็รรมเปนแดนเกษมจากโยคะอนัยอดเย่ียม  ทีภ่กิษุขณีาสพเหน็อยู  
จงึประพฤตนิอบนอมอยางยิง่ในตถาคต  หรอืในศาสนาของตถาคตนัน้  เปนไฉน ? 

[๑๐๕๖]
 สา.  ขาแตพระองคผู เจริญ  ภิกษุผู ขีณาสพในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญสัทธินทรีย  
อันใหถงึความสงบ  ใหถงึความตรสัรู  ยอมเจริญวริยินิทรยี...   สตินทรยี...   สมาธินทรยี...  
ปญญินทรยี  อนัใหถงึความสงบ  ใหถงึความตรสัรู ้ ขาแตพระองคผูเจรญิ  ธรรมเปนแดนเกษม
จากโยคะอันยอดเย่ียมน้ีแล  ที่ภิกษุผูขีณาสพเห็นอยู  จึงประพฤตินอบนอมอยางย่ิง  
ในตถาคต  หรือในศาสนาของพระตถาคต
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[๑๐๕๗]
 สาธ ุ สาธุ  สารีปตุตฺ  เอโส  ห ิ สารีปตุตฺ  อนุตตฺโร  โยคกฺเขโม  ย  สมฺปสสฺมาโน  
ขณีาสโว  ภกิขฺ ุ ตถาคเต  วา  ตถาคตสาสเน  วา  ปรมนิปจฺจการ  ปวตฺตมาโน  ปวตฺตต ิฯ  

[๑๐๕๘]
 กตโม  จ  สารีปุตฺต  ปรมนิปจฺจกาโร  ย  ขีณาสโว  ภิกฺขุ  ตถาคเต  วา  ตถาคต-
สาสเน  วา  ปรมนิปจฺจการ  ปวตฺตมาโน  ปวตฺตตีติ ฯ  

[๑๐๕๙]
 อธิ  ภนเฺต  ขณีาสโว  ภกิขฺ ุ สตถฺร ิ สคารโว  วหิรต ิ สปปฺฏสิโฺส  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 ิ อปุปฺชชฺนตฺ ิ นาฺตรฺ  ตถาคตสสฺ  ปาตุภาวา  อรหโต  สมฺมาสมพฺทุธฺสสฺ 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  ธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ  อันยอดเยี่ยมนี้แล  ที่ภิกษุ
ผูขีณาสพเห็นอยู  จึงประพฤตินอบนอมอยางยิ่งในตถาคต  หรือในศาสนาของตถาคต.

[๑๐๕๘]
 ดูกรสารีบุตร  การนอบนอมอยางยิ่ง  ที่ภิกษุผูขีณาสพประพฤติในตถาคต  หรือ
ในศาสนาของตถาคต  เปนไฉน ? 

[๑๐๕๙]
 สา.  ขาแตพระองคผู เจริญ  ภิกษุผู ขีณาสพในธรรมวินัยนี้  มีความเคารพยําเกรง
ในพระศาสดา  ในพระธรรม  ในพระสงฆ  ในการศึกษา  ในสมาธิ  ขาแตพระองคผูเจริญ  
การนอบนอมอยางยิ่งแล  ที่ภิกษุผูขีณาสพประพฤติในพระตถาคต  หรือในศาสนา
ของตถาคต.

[๑๐๖๐]
 พ.  ลูก 1 ละๆ สารีบุตร  การนอบนอมอยางยิ่งนี้แล  ที่ภิกษุผูขีณาสพประพฤติ  
ในตถาคต  หรือในสาสนา 2 ของตถาคต.

จบ  สูตรที่ ๘  

อุปาทสูตรที่ ๑  
 อินทรีย ๕  ไมเกิดนอกพุทธกาล  

[๑๐๖๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลานี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทํา
ใหมากแลว  ทีย่งัไมเกดิ  จะเกิดขึ้น  นอกจากความอุบัติแหงพระตถาคตอรหันต-
สัมมาสัมพุทธเจา  หาเกิดไม   อินทรีย ๕ เปนไฉน ?   คือ  สัทธินทรีย  ...  ปญญินทรีย   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลานี้แล  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ที่
ยังไมเกิด  จะเกิดข้ึน  นอกจากความอุบัติแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
หาเกิดไม.

จบ  สูตรที่ ๙  
1.  ถูกละๆ  -ผูรวบรวม 
2.  ศาสนา  -ผูรวบรวม 
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[๑๐๖๒]
 ปฺจิมาน ิ ภกิฺขเว  อนิทฺรฺิยานิ  ภาวิตานิ  พหุลีกตาน ิ อนุปฺปนฺนานิ  อปฺุปชฺชนฺติ  
นาฺตฺร  สคุตวนิยา ฯ  กตมาน ิ ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  วริยินิทฺรฺยิ  สตนิทฺรฺยิ  สมาธินทฺรฺยิ  
ปฺินฺทฺริย ฯ  อิมานิ  โข  ภิกฺขเว  ปฺจินฺทฺริยานิ  ภาวิตานิ  พหุลีกตานิ  อนุปฺปนฺนานิ  
อุปฺปชฺชนฺติ  นาฺตฺร  สุคตวินยาติ ฯ  

วคฺโค  ฉฏโ ฯ

ตสฺสุทฺทาน 
  สาล  มลฺลก  เสกฺโข  จ    ปเท  สาเร  ปติฏิโต 
  พฺรหฺมสูกรขาตาโย   อุปฺปาเท  อปเร  ทุเวติ ฯ 
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อุปาทสูตรที่ ๒  
 อินทรีย ๕  ไมเกิดนอกวินัยพระสุคต  

[๑๐๖๒]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลานี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทํา
ใหมากแลวที่ยังไมเกิด  จักเกิดขึ้น  นอกจากวินัยของพระสุคตหาเกิดไม  อินทรีย ๕ 
เปนไฉน ?   คือ  สัทธินทรีย...ปญญินทรีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕  เหลานี้แล  
อนับคุคลเจรญิแลว  กระทําใหมากแลว  ทียั่งไมเกดิ  จะเกิดข้ึน  นอกจากวินยัของพระสุคต
หาเกิดไม.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สูกรขาตวรรคท่ี  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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โพธิปกขิยวรรคที่ ๗  
สัญโญชนาสูตร  

 เจริญอินทรีย ๕  เพื่อละสังโยชน  

[๑๐๖๓]
 สาวัตถีนิทาน.  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลานี้  อันบุคคล
เจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือละสังโยชน  อินทรีย 1 เปนไฉน ?  คือ  
สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลานี้แล  อันบุคคล
เจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน.

จบ  สูตรที่ ๑  

อนุสยสูตร  
 เจริญอินทรีย ๕  เพื่อถอนอนุสัย  

[๑๐๖๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลานี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพือ่ถอนอนุสยั  อนิทรยี ๕ เปนไฉน ?   คอื  สทัธนิทรยี  ฯลฯ  ปญญนิทรยี  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลาน้ีแล  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพื่อถอนอนุสัย.

จบ  สูตรที่ ๒  

ปริญญาสูตร  
 เจริญอินทรีย ๕  เพื่อกําหนดรูอัทธานะ

[๑๐๖๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลานี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือกาํหนดรูอทัธานะ (ทางไกล)   อนิทรยี ๕ เปนไฉน ?   คอื  สทัธนิทรยี  ฯลฯ
ปญญินทรีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลานี้แล  อันบุคคลเจริญแลว  กระทํา
ใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อกําหนดรูอัทธานะ.

จบ  สูตรที่ ๓  
1.  อินทรีย ๕  -ผูรวบรวม 
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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]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ ฯ  
อมิาน ิ โข  ภกิขฺเว  ปจฺนิทฺรฺยิาน ิฯ  อเิมส  โข  ภกิขฺเว  ปจฺนนฺ  อนิทฺรฺยิาน  ภาวติตตฺา  
พหลุกีตตฺตา  ทวฺนินฺ  ผลาน  อฺตร  ผล  ปาฏิกงขฺ  ทฏิเว  ธมฺเม  อฺา  สติ  วา  
อุปาทิเสเส  อนาคามิตาติ ฯ  
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อาสวักขยสูตร  
 เจริญอินทรีย ๕  เพื่อความสิ้นอาสวะ  

[๑๐๖๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลานี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินอาสวะ   อนิทรีย ๕ เปนไฉน ?   คอื  สทัธนิทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรยี  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕  เหลานี้แล  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ.

[๑๐๖๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕  เหลานี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพือ่ละสงัโยชน  เพือ่ถอนอนสุยั  เพือ่กาํหนดรูอทัธานะ  เพ่ือความสิน้อาสวะ  
อินทรีย ๕ เปนไฉน ?   คือ  สัทธินทรีย  ฯลฯ  ปญญินทรีย   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
อนิทรยี ๕ เหลานีแ้ล  อนับคุคลเจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือละสังโยชน  
เพื่อถอนอนุสัย  เพื่อกําหนดรูอัทธานะ  เพื่อความสิ้นอาสวะ.

จบ  สูตรที่ ๔  

ผลสูตรที่ ๑  
 เจริญอินทรีย ๕  หวังผลได ๒ อยาง  

[๑๐๖๘]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อนิทรีย ๕  เหลานี ้  อนิทรยี ๕ เปนไฉน ?   คอื  สทัธนิทรยี  ฯลฯ  
ปญญินทรีย  อินทรีย ๕ เหลาน้ีแล   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะความท่ีอินทรีย ๕  
เหลานี้แล  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  พึงหวังผลได ๒ อยาง  อยางใด
อยางหนึง่  คอื  อรหัตผลในปจจุบนั  หรอืเม่ือยังมีความถือม่ันเหลอือยูเปนพระอนาคามี.

จบ  สูตรที่ ๕  
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[๑๐๖๙]
 ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อนิทฺรฺยิาน ิฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ ฯ  
อมิาน ิ โข  ภกิขฺเว  ปฺจนิทฺรฺยิาน ิฯ  อเิมส  โข  ภกิขฺเว  ปฺจนฺน  อนิทฺรฺยิาน  ภาวติตตฺา  
พหุลีกตตฺตา  สตฺต  ผลา  สตฺตานิสสา  ปาฏิกงฺขา ฯ  กตเม  สตฺต  ผลา  สตฺตานิสสา ฯ  
ทิฏเว  ธมฺเม  ปฏิกจฺจ  อฺ  อาราเธติ  โน  เจ  ทิฏเว  ธมฺเม  ปฏิกจฺจ  อฺ  
อาราเธติ  อถ  มรณกาเล  อฺ  อาราเธติ  โน  เจ  ทิฏเว  ธมฺเม  ปฏิกจฺจ  อฺ  
อาราเธติ  โน  เจ  มรณกาเล  อฺ  อาราเธติ ฯ  อถ  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  
สฺโชนาน  ปริกฺขยาย  อนฺตราปรินิพฺพายี  โหติ  อุปหจฺจปรินิพฺพายี  โหติ  อสงฺขาร-
ปรนิพิพฺาย ี โหต ิ สสงขฺารปรนิพิพฺาย ี โหต ิ อทุธฺโสโต  โหต ิ อกนฏิคาม ีฯ  อเิมส  โข  
ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  อินฺทฺริยาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  อิเม  สตฺต  ผลา  สตฺตานิสสา  
ปาฏิกงฺขาติ ฯ 

[๑๐๗๐]
 เสยฺยถาป  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  ภกิขฺเว  โพธิปกขฺยิา  ธมมฺา ฯ  สทธฺนิทฺรฺยิ  ภกิขฺเว  โพธปิกขฺโิย  ธมโฺม  
ต  โพธาย  สวตฺตติ ฯ  วิริยินฺทฺริย  สตินฺทฺริย  สมาธินฺทฺริย  ปฺินฺทฺริย  โพธิปกฺขิโย  
ธมฺโม  ต  โพธาย  สวตฺตติ ฯ  
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ผลสูตรที่ ๒  
 เจริญอินทรีย ๕  ไดอานิสงส ๗ ประการ  

[๑๐๖๙]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  อนิทรยี ๕ เหลาน้ี   อนิทรยี ๕ เปนไฉน ?   คอื  สทัธินทรยี  ฯลฯ  
ปญญินทรีย  อินทรีย ๕ เหลาน้ีแล   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะความท่ีอินทรีย ๕ 
เหลานี้แล  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  พึงหวังผลานิสงสได ๗ ประการ  
ผลานิสงส ๗ ประการเปนไฉน ?   คอื  จะไดชมอรหัตผลในปจจบุนักอน ๑  ถาไมไดชม
อรหัตผลในปจจุบัน  จะไดชมเวลาใกลตาย ๑   ถาปจจุบันก็ไมไดชม  ในเวลาใกลตายก็
ไมไดชมไซร  ทนีัน้จะไดเปนพระอนาคามีผูอนัตราปรนิพิพาย ี๑   ผูอปุหจัจปรนิพิพาย ี๑   
ผูอสังขารปรินิพพายี ๑   ผูสสังขารปรินิพพายี [1]   ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑  
เพราะสงัโยชนอนัเปนสวนเบือ้งตํา่ ๕ สิน้ไป   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เพราะความทีอ่นิทรยี ๕ 
เหลาน้ีแล  อนับุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  พงึหวงัผลานสิงส ๗ ประการเหลาน้ี.

จบ  สูตรที่ ๖  

รุกขสูตรที่ ๑  
 ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม  

[๑๐๗๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตนไมในชมพูทวีปชนิดใดชนิดหนึ่ง  ตนหวา  โลกกลาววา
เปนยอดของตนไมเหลานั้น  แมฉันใด  โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ปญญินทรีย  
บัณฑิตกลาววา  เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน  เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู  
ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๗๑]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กโ็พธิปกขิยธรรมเปนไฉน ?  คอื  สทัธินทรีย  เปนโพธิปกขิยธรรม
ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู  ฯลฯ  ปญญินทรีย  เปนโพธิปกขิยธรรม  ยอมเปนไปเพื่อ
ความตรัสรู.

1.  ผูสสังขารปรินิพพายี ๑  -ผูรวบรวม 
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[๑๐๗๒]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  ชมฺพุทีปกา  รุกฺขา  ชมฺพู  เตส  อคฺคมกฺขายติ ฯ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  ปฺินฺทฺริย  เตส  อคฺคมกฺขายติ  
ยทิท  โพธายาติ ฯ  

[๑๐๗๓]
 เสยฺยถาป  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]
 เสยฺยถาป  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  ตนไมในชมพูทวีปชนิดใดชนิดหนึ่ง  ตนหวา  โลกกลาววา
เปนยอดแหงตนไมเหลานั้น  แมฉันใด  โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  ปญญินทรีย  
บัณฑิตกลาววา  เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน  เพราะเปนไปเพื่อความตรัสรู  
ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๗  

รุกขสูตรที่ ๒  
 ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม ๒  

[๑๐๗๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ตนไมของเทวดาชัน้ดาวดงึสชนิดใดชนดิหนึง่  ตนปารฉิตัตกะ  
โลกกลาววา  เปนยอดของตนไมเหลานั้น  แมฉันใด  โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  
ปญญินทรีย  บัณฑิตกลาววา  เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน  เพราะเปนไป
เพื่อความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๗๔]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กโ็พธิปกขยิธรรมเปนไฉน ?   คอื  สทัธนิทรีย  เปนโพธปิกขยิธรรม  
ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู  ฯลฯ  ปญญินทรีย  เปนโพธิปกขิยธรรม  ยอมเปนไป
เพื่อความตรัสรู.

[๑๐๗๕]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ตนไมของเทวดาชัน้ดาวดงึสชนิดใดชนดิหนึง่  ตนปารฉิตัตกะ  
โลกกลาววา  เปนยอดของตนไมเหลานั้น  แมฉันใด  โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  
ปญญินทรีย  บัณฑิตกลาววา  เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน  เพราะเปนไป
เพื่อความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๑๐๗๖]
 เสยฺยถาป  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  ภกิขฺเว  โพธิปกขฺยิา  ธมมฺา ฯ  สทธฺนิทฺรฺยิ  ภกิขฺเว  โพธปิกขฺโิย  ธมโฺม  
ต  โพธาย  สวตฺตติ  ฯเปฯ  ปฺินฺทฺริย  โพธิปกฺขิโย  ธมฺโม  ต  โพธาย  สวตฺตติ ฯ  

[๑๐๗๘]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  อสุราน  รุกฺขา  จิตฺตปาฏลี  เตส  อคฺคมกฺขายติ ฯ  
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  เย  เกจิ  โพธิปกฺขิยา  ธมฺมา  ปฺินฺทฺริย  เตส  อคฺคมกฺขายติ  
ยทิท  โพธายาติ ฯ  

[๑๐๗๙]
 เสยยฺถาป  ภกิขฺเว  เย  เกจ ิ สปุณณฺาน  รกุขฺา  โกฏสิมพฺล ี1  เตส  อคคฺมกขฺายต ิ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  
 ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม ๓  

[๑๐๗๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตนไมของพวกอสูรชนิดใดชนิดหน่ึง  ตนจิตตปาฏลี  
โลกกลาววา  เปนยอดของตนไมเหลานั้น  แมฉันใด  โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  
ปญญินทรีย  บัณฑิตกลาววา  เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน  เพราะเปนไป
เพื่อความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๗๗]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กโ็พธิปกขิยธรรมเปนไฉน ?  คอื  สทัธินทรีย  เปนโพธิปกขิยธรรม  
ยอมเปนไปเพื่อความตรัสรู  ฯลฯ  ปญญินทรียเปนโพธิปกขิยธรรม  ยอมเปนไป
เพื่อความตรัสรู.

[๑๐๗๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตนไมของพวกอสูรชนิดใดชนิดหนึ่ง  ตนจิตตปาฏลี  
โลกกลาววา  เปนยอดของตนไมเหลานี้  แมฉันใด  โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  
ปญญินทรีย  บัณฑิตกลาววา  เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน  เพราะเปนไป
เพื่อความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๙  

รุกขสูตรที่ ๔  
 ปญญินทรียเปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรม  

[๑๐๗๙]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ตนไมของพวกครฑุชนิดใดชนดิหน่ึง  ตนโกฏสิมพล ี (ไมงิว้ปา)  
โลกกลาววา  เปนยอดของตนไมเหลานั้น  แมฉันใด  โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  
ปญญินทรีย  บัณฑิตกลาววา  เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน  เพราะเปนไป
เพื่อความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน.
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[๑๐๘๐]
 กตเม  จ  ภกิขฺเว  โพธิปกขฺยิา  ธมมฺา ฯ  สทธฺนิทฺรฺยิ  ภกิขฺเว  โพธปิกขฺโิย  ธมโฺม  
ต  โพธาย  สวตฺตติ  ฯเปฯ  ปฺินฺทฺริย  โพธิปกฺขิโย  ธมฺโม  ต  โพธาย  สวตฺตติ ฯ  

[๑๐๘๑]
 เสยยฺถาป  ภกิขฺเว  เย  เกจิ  สปุณณฺาน  รกุขฺา  โกฏสิมพฺล ี เตส  อคฺคมกขฺายต ิ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  โพธปิกขยิธรรมเปนไฉน ?  คอื  สทัธนิทรยี  เปนโพธปิกขยิธรรม  
ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรู  ฯลฯ  ปญญินทรีย  เปนโพธิปกขิยธรรม  ยอมเปนไป
เพื่อความตรัสรู.

[๑๐๘๑]  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตนไมของพวกครุฑชนิดใดชนิดหนึ่ง  ตนโกฏสิมพลี  
โลกกลาววา  เปนยอดของตนไมเหลานั้น  แมฉันใด  โพธิปกขิยธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง  
ปญญินทรีย  บัณฑิตกลาววา  เปนยอดแหงโพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน  เพราะเปนไป
เพื่อความตรัสรู  ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  โพธิปกขิยวรรคท่ี 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  อฏโม

[๑๐๘๒]
 เสยฺยถาป  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 ิ นพิพฺานโปโณ  นพิพฺานปพภฺาโร ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ สทฺธนิทฺรฺยิ  
ภาเวต ิ วเิวกนสิสฺติ  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสฺสคคฺปรณิามึ  วริยินิทฺรฺยิ  สตินทฺรฺยิ  
สมาธินฺทฺริย  ปฺินฺทฺริย  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺค-
ปรณิามึ ฯ  เอว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ ปฺจนิทฺรฺยิาน ิ ภาเวนฺโต  ปฺจนิทฺรฺยิาน ิ พหุลกีโรนฺโต  
นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  

[๑๐๘๔]
 ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อุทฺธมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ ฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  รูปราโค  
อรปูาโค  มาโน  อทุธฺจจฺ  อวิชชฺา ฯ  อมิาน ิ โข  ภกิขฺเว  ปฺจทุธฺมภฺาคยิาน ิ สฺโชนานิ 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  
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คังคาทิเปยยาลที่ ๘  
 อานิสงสแหง 1 การเจริญอินทรีย ๕  

[๑๐๘๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่งไปสูทิศปราจีน  บาไปสู
ทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเจริญอินทรีย ๕  กระทําใหมากซ่ึงอินทรีย ๕  ยอมเปน
ผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๘๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเจริญอินทรีย ๕  กระทําใหมากซึ่งอินทรีย ๕ นั้น
เปนอยางไรเลา  ยอมเปนผูนอมไปสูนพิพาน  โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน ?   ดกูร
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัทธินทรีย  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  
อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ยอมเจริญวิริยินทรีย...    สตินทรีย...    สมาธินทรีย...   
ปญญินทรีย  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเจริญอินทรีย ๕  กระทําใหมากซึ่งอินทรีย ๕  อยางนี้แล  ยอมเปน
ผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.2

[๑๐๘๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้   สังโยชนอันเปนสวน
เบื้องบน ๕ เปนไฉน ?  คือ  รูปราคะ   อรูปราคะ   มานะ   อุทธัจจะ   อวิชชา   ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้แล.  

[๑๐๘๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕  อันภิกษุพึงเจริญเพ่ือรู ยิ่ง  เพ่ือกําหนดรู  
เพ่ือความส้ินไป  เพือ่ละซ่ึงสังโยชนอนัเปนสวนเบ้ืองบน ๕ นีแ้ล   อนิทรยี ๕ เปนไฉน ?  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัทธินทรีย  อันอาศัยวิเวก  อาศัย
วิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ฯลฯ  ยอมเจริญปญญินทรีย  อันอาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ เหลานี้  
อันภิกษุพึงเจริญ  เพื่อรูยิ่ง  เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละซึ่งสังโยชน
อันเปนสวนเบื้องบน ๕ นี้แล.  
 (อินทรียที่อาศัยวิเวกเปนตน  พึงขยายความออกไปเหมือนมรรคสังยุต)  

1.  แหง  -ผูรวบรวม 
2.  พงึเทียบเคียงเน้ือความโดยละเอียดไดทีข่อ [๑๘๓] - [๑๙๘] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หนา ๑๐๙ - ๑๑๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเลมนี ้ -ผูรวบรวม
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[๑๐๘๖]
 เสยฺยถาป  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  อุทฺธมฺภาคิยานิ  
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  โทสวินยปรโิยสาน  โมหวินยปริโยสาน  
วิริยินฺทฺริย  สตินฺทฺริย  สมาธินฺทฺริย  ปฺินฺทฺริย  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  โทสวินย-
ปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน ฯ  อเิมส  โข  ภกิขฺเว  ปฺจนฺน  อทุธฺมฺภาคิยาน  สโฺชนาน  
อภิฺาย  ปริฺาย  ปรกิฺขาย  ปหานาย  อิมานิ  ปฺจินฺทฺริยานิ  ภาเวตพฺพานีติ ฯ  
(ยถา  มคฺคสยุตฺเต  เอว  ภวติ  อินฺทฺริยสยุตฺต) ฯ  
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[๑๐๘๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่งลงสูทิศปราจีน  บาไปสู
ทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเจริญอินทรีย ๕  กระทําใหมากซ่ึงอินทรีย ๕  ยอมเปน
ผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๘๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเจริญอินทรีย ๕  กระทําใหมากซึ่งอินทรีย ๕ นั้น
เปนอยางไรเลา  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน ?  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัทธินทรีย  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะ
เปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด  ฯลฯ  ยอมเจริญปญญินทรีย  มีอันกําจัดราคะ
เปนท่ีสุด  มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด  มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภกิษเุจรญิอนิทรีย ๕  กระทําใหมากซึง่อนิทรีย ๕ อยางน้ีแล  ยอมเปนผูนอมไปสูนพิพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.1

[๑๐๘๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลานี้  สังโยชนอันเปน
สวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน ?  คือ  รูปราคะ   อรูปราคะ   มานะ   อุทธัจจะ   อวิชชา  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.  

[๑๐๘๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕  อันภิกษุพึงเจริญ  เพ่ือรูยิ่ง  เพ่ือกําหนดรู  
เพือ่ความสิน้ไป  เพ่ือละซ่ึงสงัโยชนอนัเปนสวนเบือ้งบน ๕ เหลานีแ้ล   อนิทรยี ๕ เปนไฉน ?  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัทธินทรีย  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะ
เปนทีส่ดุ  มอีนักาํจดัโมหะเปนทีส่ดุ  ฯลฯ  ยอมเจรญิปญญนิทรีย  มอีนักาํจดัราคะเปนทีส่ดุ  
มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อินทรีย ๕ 
เหลานี้  อันภิกษุพึงเจริญ  เพื่อรูยิ่ง  เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละซึ่งสังโยชน
อันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.  
 (อินทรียสังยุตมีสวนเหมือนในมรรคสังยุต)

1.  พงึเทียบเคียงเน้ือความโดยละเอียดไดทีข่อ [๑๙๙] - [๒๑๓] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หนา ๑๒๑ - ๑๒๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเลมนี ้ -ผูรวบรวม
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ตสฺสุทฺทาน
  สฺโชนา  อนุสยา    อทฺธาน  อาสวกฺขยา
  เทฺว  ผลา  สตฺตานิสสา    จตุรุกฺขา  วคฺโค  เตน  ปวุจฺจตีติ ฯ

อินฺทฺริยสยุตฺต  นิฏิต ฯ
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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]

สาวตถฺ ีฯ  ตตรฺ  โข  ภควา  ฯเปฯ  เอตทโวจ  จตฺตาโรเม  ภกิขฺเว  สมมฺปปฺธานา 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  ชเนต ิ วายมต ิ วริยิ  อารภต ิ จติตฺ  ปคคฺณหฺาต ิ ปทหต ิฯ  อปุปฺนนฺาน  กสุลาน  
ธมฺมาน  ิติยา  อสมฺโมสาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ภาวนาย  ปาริปูริยา  ฉนฺท  
ชเนต ิ วายมต ิ วริยิ  อารภต ิ จติตฺ  ปคคฺณหฺาต ิ ปทหต ิฯ  อเิม  โข  ภกิขฺเว  จตตฺาโร  
สมฺมปฺปธานาติ ฯ 
[๑๐๙๑]

เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  คงฺคา  นที  ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา ฯ  
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ 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  อารภต ิ จิตฺต  
ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ ฯ  อุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมฺมาน  ิติยา  อสมฺโมสาย  ภิยฺโยภาวาย  
เวปลุลฺาย  ภาวนาย  ปาริปรูยิา  ฉนทฺ  ชเนต ิ วายมต ิ วริยิ  อารภต ิ 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  
 วาดวยสัมมัปปธาน ๔ 

[๑๐๙๐]
 สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้   สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน ?   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมยังฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภ
ความเพียร  ประคองจิตไว  ตั้งจิตไว  เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น ๑   
เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว ๑  เพื่อใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด  เกิดข้ึน ๑   
เพื่อความตั้งอยู  เพ่ือความไมเลือนหาย  เพ่ือความมียิ่งๆ ขึ้นไป  เพ่ือความไพบูลย  
เพือ่ความเจรญิ  เพ่ือความบริบรูณ  แหงกศุลธรรมทีบ่งัเกดิขึน้แลว ๑   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้แล.

[๑๐๙๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่งไปสูทิศปราจีน  บาไปสู
ทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเจริญสัมมัปปธาน ๔  กระทําใหมากซึ่งสัมมัปปธาน ๔  
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.  
[๑๐๙๒]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กภ็กิษเุจรญิสมัมปัปธาน ๔  กระทาํใหมากซึง่สมัมปัปธาน ๔  
อยางไรเลา  ยอมเปนผูนอมไปสูนพิพาน  โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน ?   ภกิษุ
ในธรรมวินยันี ้ ยอมยงัฉนัทะใหเกดิ  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิตไว  ตัง้จติไว  
เพือ่ไมใหบาปอกศุลธรรมทีย่งัไมเกิด  เกิดข้ึน ๑   เพ่ือละบาปอกศุลธรรมทีเ่กดิข้ึนแลว ๑  
เพ่ือใหกศุลธรรมทีย่งัไมเกิด  เกิดข้ึน ๑   [1]   เพือ่ความไมเลือนหาย  เพือ่ความมยีิง่ๆ ขึน้ไป  
เพ่ือความไพบลูย  เพือ่ความเจรญิ  เพือ่ความบริบรูณ  แหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๑  
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษผุูเจรญิสมัมปัปธาน ๔  กระทําใหมากซึง่สมัมัปปธาน ๔ อยางนีแ้ล  
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.2

1.  เพื่อความตั้งอยู  -ผูรวบรวม
2.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดไดที่ขอ [๑๘๓] - [๑๙๘]   หนา ๑๐๙ - ๑๑๙   ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
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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]
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เยเกจิ  พลกรณียา  กมฺมนฺตา  กยิรนฺต ิ1  สพฺเพ  เต  ปวึ  

นิสฺสาย  ปวิย  ปติฏาย  เอวเมเต  พลกรณียา  กมฺมนฺตา  กยิรนฺติ ฯ  เอวเมว  โข  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธาเน  ภาเวติ  จตฺตาโร  
สมฺมปฺปธาเน  พหุลีกโรติ ฯ 

[๑๐๙๔]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธาเน  

ภาเวต ิ จตฺตาโร  สมฺมปฺปธาเน  พหุลกีโรต ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อนุปปฺนนฺาน  ปาปกาน  
อกสุลาน  ธมฺมาน  อนุปปฺาทาย  ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ  วริยิ  อารภติ  จติตฺ  ปคฺคณฺหาติ  
ปทหติ  ฯเปฯ  อุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมฺมาน  ิติยา  อสมฺโมสาย  ภิยฺโยภาวาย  
เวปุลฺลาย  ภาวนาย  ปาริปูริยา  ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ  วิริย  อารภติ  จิตฺต  ปคคฺณฺหาติ  
ปทหติ ฯ  เอว  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  สีล  นิสฺสาย  สีเล  ปติฏาย  จตฺตาโร  สมฺมปฺปธาเน  
ภาเวต ิ จตตฺาโร  สมมฺปฺปธาเน  พหลุกีโรตตี ิฯ  (เอว  พลกรณยีวคโฺค  สมมฺปปฺธานวเสน  
วิตฺถาเรตพฺโพ) ฯ 

1.  ม. กรียนฺติ ฯ  เอวมุปริป ฯ
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 ปาจีนนินนสูตร ๖ สูตร   สมุททนินนสูตร ๖ สูตร   ๒ อยาง  เหลานั้น  
 อยางละ ๖ สูตร  รวมเปน ๑๒ สูตร  เพราะฉะนั้น  จึงเรียกวาวรรค.  
 (พึงขยายความคังคาเปยยาลแหงสัมมัปปธานสังยุตดวยสามารถสัมมัปปธาน)

จบ  วรรคท่ี ๑ 
  ๑. ตถาคตสูตร  ๒. ปทสูตร
  ๓. กูฏสูตร  ๔. มูลสูตร
  ๕. สารสูตร  ๖. วัสสิกสูตร
  ๗. ราชาสูตร  ๘. จันทิมสูตร
  ๙. สุริยสูตร  ๑๐. วัตถสูตร    
   (พึงขยายความอัปปมาทวรรคดวยสามารถสัมมัปปธาน)1  

จบ  วรรคท่ี ๒ 
[๑๐๙๓]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  การงานทีจ่ะพึงทาํดวยกาํลงัอยางใดอยางหนึง่  อนับุคคลทาํอยู  
การงานท่ีจะพงึทําดวยกําลังท้ังหมดน้ัน  อนับคุคลอาศยัแผนดนิ  ดาํรงอยูบนแผนดนิ  
จงึทาํไดอยางน้ัน  แมฉันใด  ภิกษุอาศยัศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  จึงเจริญสัมมัปปธาน ๔  
กระทําใหมากซึ่งสัมมัปปธาน ๔  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๐๙๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุอาศัยศีล  ตั้งอยูในศีลแลว  จึงเจริญสัมมัปปธาน ๔  
กระทําใหมากซ่ึงสมัมปัปธาน ๔ อยางไรเลา ?   ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี  ยอมยังฉนัทะใหเกดิ  
พยายาม  ปรารภความเพยีร  ประคองจติไว  ตัง้จิตไว  เพ่ือไมใหบาปอกศุลธรรมทีย่งัไมเกดิ  
เกดิขึน้ ๑   เพือ่ละบาปอกุศลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว ๑   เพือ่ใหกศุลธรรมทีย่งัไมเกดิ  เกดิขึน้ ๑   
เพื่อความตั้งอยู  เพ่ือความไมเลือนหาย  เพ่ือความมียิ่งๆ ขึ้นไป  เพ่ือความไพบูลย  
เพือ่ความเจรญิ  เพ่ือความบริบรูณ  แหงกศุลธรรมทีเ่กิดขึน้แลว ๑   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
ภกิษอุาศยัศลี  ตัง้อยูในศลีแลว  จงึเจรญิสมัมปัปธาน ๔  กระทําใหมากซึง่สมัมปัปธาน ๔  
อยางนี้แล.2  

 (พึงขยายความพลกรณียวรรคดวยสามารถสัมมัปปธานอยางนี้)

จบ  วรรคท่ี ๓ 

1.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดไดที่ขอ [๒๔๕] - [๒๖๓]   หนา ๑๕๓ - ๑๖๕   ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
2.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดไดที่ขอ [๒๗๒] - [๒๙๗]   หนา ๑๗๑ - ๑๘๙   ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
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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  ภกิขฺเว  ตสิสฺนนฺ  เอสนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปรกิขฺยาย  ปหานาย  

จตตฺาโร  สมฺมปปฺธานา  ภาเวตพฺพา ฯ  กตเม  จตตฺาโร ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อนปุปฺนฺนาน  
ฯเปฯ  อปุปฺนนฺาน  กสุลาน  ธมฺมาน  ติยิา  อสมฺโมสาย  ภยิโฺยภาวาย  เวปลุลฺาย  ภาวนาย  
ปารปิรูยิา  ฉนฺท  ชเนติ  วายมติ  วริยิ  อารภติ  จติตฺ  ปคฺคณฺหาต ิ ปทหติ ฯ  อมิาส  โข  
ภกิขฺเว  ตสิสฺนฺน  เอสนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  ปรกิขฺยาย  ปหานาย  อเิม  จตตฺาโร  
สมฺมปฺปธานา  ภาเวตพฺพาติ ฯ 

[๑๐๙๗]
ปจฺมิาน ิ ภกิขฺเว  อทุธฺมภฺาคิยานิ  สโฺชนานิ ฯ  กตมาน ิ ปจฺ 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  อุปฺปนนฺาน  กุสลาน  ธมฺมาน  
ิติยา  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  นิฏิต ฯ
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[๑๐๙๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  การแสวงหา ๓ อยางนี้   ๓ อยางเปนไฉน ?  คือ  การ
แสวงหากาม ๑   การแสวงหาภพ ๑   การแสวงหาพรหมจรรย ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
การแสวงหา ๓ อยางนี้แล.  

[๑๐๙๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สัมมัปปธาน ๔  อันภิกษุพึงเจริญ  เพื่อรูยิ่ง  เพื่อกําหนดรู  
เพื่อความสิ้นไป  เพื่อความละซึ่งการแสวงหา ๓ อยางนี้   สัมมัปปธาน ๔ เปนไฉน ?  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมยังฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิตไว  
ตั้งจิตไว  เพื่อไมใหบาปอกุศลที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  ฯลฯ  เพื่อความตั้งอยู  เพื่อความ
ไมเลือนหาย  เพื่อความมียิ่งๆ ขึ้นไป  เพื่อความไพบูลย  เพื่อความเจริญ  เพื่อความ
บริบูรณ  แหงกุศลธรรมท่ีเกิดขึ้นแลว   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้  
อันภิกษุพึงเจริญ  เพื่อความรูยิ่ง  เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละการแสวงหา 
๓ อยางนี้แล.

[๑๐๙๗]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  สงัโยชนอนัเปนสวนเบ้ืองบน ๕ นี ้  สงัโยชนเปนสวนเบ้ืองบน ๕ 
เปนไฉน ?   คอื  รปูราคะ   อรปูราคะ   มานะ   อทุธจัจะ   อวชิชา   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
สงัโยชนอนัเปนสวนเบือ้งบน ๕ นีแ้ล.  

[๑๐๙๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สัมมัปปธาน ๔  อันภิกษุพึงเจริญ  เพื่อรูยิ่ง  เพื่อกําหนดรู  
เพือ่ความสิน้ไป  เพือ่ละซ่ึงสงัโยชนอนัเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลาน้ีแล   สมัมปัปธาน ๔ 
เปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมยังฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  
ประคองจิตไว  ตั้งจิตไว  เพ่ือไมใหบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด  เกิดข้ึน  ฯลฯ  
เพื่อความตั้งอยู  เพ่ือความไมเลือนหาย  เพ่ือความมียิ่งๆ ขึ้นไป  เพ่ือความไพบูลย  
เพื่อความเจริญ  เพื่อความบริบูรณ  แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้  อันภิกษุพึงเจริญ  เพื่อรูยิ่ง  เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  
เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.1  
 (พึงขยายความออกไป  เหมือนเอสนาวรรค)

จบ  สัมมัปปธานสังยุต  
1.  พึงเทียบเคียงเนื้อความโดยละเอียดไดที่ขอ [๓๑๓] - [๓๓๒]   หนา ๑๙๙ - ๒๑๙   ในเลมนี้  -ผูรวบรวม  
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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]
เสยฺยถาป  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  วริาคนสิสฺติ  นโิรธนสิสฺติ  โวสสฺคคฺปรณิาม ึฯ  
เอว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ ปจฺ  พลาน ิ ภาเวนโฺต  ปฺจ  พลาน ิ พหุลกีโรนโฺต  นพิพฺาน-
นินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ 
[๑๑๐๒]

ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อุทฺธมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ ฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  รูปราโค  
อรปูราโค  มาโน  อทุธฺจจฺ  อวิชชฺา ฯ  อมิาน ิ โข  ภกิขฺเว  ปฺจทุธฺมภฺาคยิาน ิ สฺโชนานิ 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  
 วาดวยพละ ๕ 

[๑๐๙๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  พละ ๕ ประการนี ้  ๕ ประการเปนไฉน ?   คอื  สทัธาพละ ๑  
วิริยพละ ๑   สติพละ ๑   สมาธิพละ ๑   ปญญาพละ ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
พละ ๕ ประการ  นี้แล.  
[๑๑๐๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่งไปสูทิศปราจีน  บาไปสู
ทศิปราจนี  แมฉนัใด  ภกิษเุจรญิพละ ๕  กระทาํใหมากซึง่พละ ๕  ยอมเปนผูนอมไปสู
นิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๑๐๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเจริญพละ ๕  กระทําใหมากซึ่งพละ ๕ อยางไรเลา  
ยอมเปนผูนอมไปสูนพิพาน  โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน ?   ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี  
ยอมเจริญสัทธาพละ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  
ยอมเจรญิวริยิพละ...   สตพิละ...   สมาธพิละ...   ปญญาพละ  อนัอาศยัวเิวก  อาศยัวริาคะ  
อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเจริญพละ ๕  กระทําใหมาก
ซึง่พละ ๕ อยางนีแ้ล  ยอมเปนผูนอมไปสูนพิพาน  โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน.1

[๑๑๐๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้   สังโยชนอันเปน
สวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน ?   คือ  รูปราคะ   อรูปาคะ 2   มานะ   อุทธัจจะ  อวิชชา   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.  
[๑๑๐๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พละ ๕  อันภิกษุพึงเจริญ  เพ่ือรูยิ่ง  เพ่ือกําหนดรู   
เพ่ือความสิ้นไป  เพ่ือละสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลาน้ีแล   พละ ๕ 
เปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญสัทธาพละ...   วิริยพละ...   สติพละ...  
สมาธิพละ   ปญญาพละ  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พละ ๕ เหลานี้  อันภิกษุพึงเจริญ  เพื่อรู ยิ่ง  เพื่อกําหนดรู  
เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.  
1.  พงึเทียบเคยีงเนือ้ความโดยละเอยีดไดทีข่อ [๑๘๓] - [๑๙๘] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หนา ๑๐๙ - ๑๑๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเลมนี ้ -ผูรวบรวม
2.  อรูปราคะ  -ผูรวบรวม
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[๑๑๐๔]
เสยฺยถาป  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  ภกิขฺ ุ ปฺจ  พลานิ  ภาเวนโฺต  ปฺจ  พลานิ  พหุลกีโรนโฺต  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  ภกิขฺเว  ปจฺนนฺ  อทุธฺมภฺาคยิาน  สฺโชนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  

ปริกฺขยาย  ปหานาย  ปฺจ  พลานิ  ภาเวตพฺพานิ ฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  
ภิกฺขุ  สทฺธาพล  ภาเวติ  ราควินยปริโยสาน  โทสวินยปริโยสาน  โมหวินยปริโยสาน  
ฯเปฯ  ปฺาพล  ภาเวติ  ราควนิยปรโิยสาน  โทสวนิยปรโิยสาน  โมหวนิยปรโิยสาน ฯ  
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  ปฺจนฺน  อุทฺธมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  อภิฺาย  ปริฺาย  
ปริกฺขยาย  ปหานาย  อิมานิ  ปฺจ  พลานิ  ภาเวตพฺพานีติ ฯ 

พลสยุตฺต  นิฏิต ฯ
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[๑๑๐๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าคงคาไหลไปสู ทิศปราจีน  หลั่งไปสูทิศปราจีน  
บาไปสู ทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุเจริญพละ ๕ กระทําใหมากซ่ึงพละ ๕  
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๑๐๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเจริญพละ ๕  กระทําใหมากซึ่งพละ ๕ อยางไรเลา  
ยอมเปนผูนอมไปสูนพิพาน  โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน ?   ภกิษุในธรรมวินยันี้  
ยอมเจริญสัทธาพละ  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สดุ  มีอันกําจัด
โมหะเปนที่สุด...   ยอมเจริญปญญาพละ  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะ
เปนที่สุด  มีอันกําจัดโมหะเปนที่สุด   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเจริญพละ ๕  อยางนี้แล  
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.1 
 [2]

[๑๑๐๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้   สังโยชนอันเปน
สวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน ?  คือ  รูปราคะ   อรูปราคะ   มานะ   อุทธัจจะ   อวิชชา  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน 3 เหลานี้แล.  

[๑๑๐๗]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  พละ ๕  อนัภิกษุพงึเจริญ  เพือ่รูยิง่  เพือ่กําหนดรู  เพือ่ความส้ินไป  
เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองบน ๕ เหลาน้ีแล   พละ ๕ เปนไฉน ?   ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสัทธาพละ  มีอันกําจัดราคะเปนที่สุด  มีอันกําจัดโทสะเปนที่สุด  
มอีนักําจัดโมหะเปนท่ีสดุ...  ยอมเจริญปญญาพละ  มอีนักําจัดราคะเปนท่ีสดุ  มอีนักําจัด
โทสะเปนทีส่ดุ  มอีนักาํจดัโมหะเปนทีส่ดุ  พละ ๕ เหลานีแ้ล  อนัภกิษพุงึเจรญิ  เพือ่รูยิง่  
เพื่อกําหนดรู  เพื่อความสิ้นไป  เพื่อละซึ่งสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.  

จบ  พลสังยุต  

1.  พงึเทียบเคียงเน้ือความโดยละเอียดไดทีข่อ [๑๙๙] - [๒๑๓] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หนา ๑๒๑ - ๑๒๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเลมนี ้ -ผูรวบรวม
2.  พึงขยายความ  มีการกําจัดราคะเปนที่สุด  มีการกําจัดโทสะเปนที่สุด  มีการกําจัดโมหะะเปนที่สุด  จนถึงการแสวงหา -ผูรวบรวม
3.  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ -ผูรวบรวม



646 

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
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๗. อิทธิปาทสังยุต  
ปาวาลวรรคที่ ๑ 

อปารสูตร  
 อิทธิบาท ๔ 

[๑๑๐๘]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อทิธิบาท ๔ เหลาน้ี  อนับคุคลเจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือถึงฝงจากท่ีมิใชฝง   อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
ยอมเจริญอิทธิบาท  อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร   เจริญอิทธิบาท
อนัประกอบดวยวิรยิสมาธแิละปธานสังขาร   เจริญอทิธบิาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิ
และปธานสังขาร   เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพื่อถึงฝงจากที่มิใชฝง.  

จบ  สูตรที่ ๑ 

วิรัทธสูตร  
 ผูปรารภอิทธิบาทชื่อวาปรารภอริยมรรค  

[๑๑๐๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งเบื่อแลว  ชนเหลานั้น
ก็ชื่อวา  เบื่ออริยมรรคเครื่องใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ   อิทธิบาท ๔ อันชนเหลาใด
เหลาหนึง่ปรารภแลว  ชนเหลานัน้ชือ่วา  ปรารภอริยมรรคเคร่ืองใหถงึความสิน้ทกุขโดยชอบ  
อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ?   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้  ยอมเจรญิอทิธบิาท
ประกอบดวยฉนัทสมาธ ิ และปธานสงัขาร...   วิริยสมาธิ...   จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิ
และปธานสังขาร   อิทธิบาท ๔ เหลานี้  อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งเบื่อแลว  ชนเหลานัน้
กช็ือ่วา  เบ่ืออริยมรรคท่ีใหถงึความสิน้ทกุขโดยชอบ   อทิธบิาท ๔ เหลานี ้ อนัชนเหลาใด
เหลาหน่ึงปรารภแลว  ชนเหลานัน้ชือ่วา  ปรารภอริยมรรคทีใ่หถงึความสิน้ทกุขโดยชอบ.

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  อทิธฺปิาทา  ภาวิตา  พหลุกีตา  เอกนตฺนพิพฺทิาย  วริาคาย  นโิรธาย  อปุสมาย  
อภิฺาย  สมฺโพธาย  นิพฺพานาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ 
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อริยสูตร    
 เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อความสิ้นทุกข  

[๑๑๑๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อทิธบิาท ๔ เหลานี้  อนับคุคลเจริญแลว  กระทาํใหมากแลว  
เปนอรยิะ  นาํออกจากทุกข  ยอมนาํผูบาํเพญ็อทิธบิาทนัน้ไป  เพ่ือความส้ินทกุขโดยชอบ  
อทิธบิาท ๔ เปนไฉน ?   ภกิษใุนธรรมวนัิยนี ้ ยอมเจรญิอทิธบิาทประกอบดวยฉนัทสมาธิ
และปธานสังขาร...   วิริยสมาธิ...   จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
เปนอริยะ  นาํออกจากทกุข  ยอมนาํผูบาํเพญ็อทิธบิาทนัน้ไป  เพ่ือความสิน้ทกุขโดยชอบ.

จบ  สูตรที่ ๓ 

นิพพุตสูตร  
 เจริญอิทธิบาท ๔ เพื่อความหนาย  

[๑๑๑๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ เหลานี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพื่อความหนายโดยสวนเดียว  เพื่อคลายกําหนัด  เพื่อดับ  เพื่อความสงบ  
เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน   อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอม
เจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร...   วิริยสมาธิ...   จิตตสมาธิ...  
วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล  อันบุคคล
เจรญิแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความหนายโดยสวนเดยีว...  เพือ่นพิพาน.

จบ  สูตรที่ ๔ 
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[๑๑๑๒]
เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิทฺธิปฺปเทส  

อภนิปิผฺาเทสุ  สพเฺพ  เต  จตุนนฺ  อทิธฺปิาทาน  ภาวติตตฺา  พหลุกีตตตฺา ฯ  เย  ห ิ เกจิ  
ภกิขฺเว  อนาคตมทฺธาน  สมณา  วา  พรฺาหมฺณา  วา  อทิธฺปิปฺเทส  อภนิปิผฺาเทสฺสนฺติ  
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  จิตฺตสมาธิ  
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  
อภนิปิผฺาเทสฺสนตฺ ิ สพเฺพ  เต  อเิมสเยว  จตนุนฺ  อทิธฺปิาทาน  ภาวติตตฺา  พหลุกีตตตฺา ฯ  
เย  ห ิ เกจิ  ภกิขฺเว  เอตรหิ  สมณา  วา  พรฺาหมฺณา  วา  อทิธฺปิปฺเทส  อภนิปิผฺาเทนฺติ  
สพฺเพ  เต  อิเมสเยว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตาติ ฯ 
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ปเทสสูตร
 ฤทธิ์สําเร็จไดเพราะเจริญอิทธิบาท

[๑๑๑๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง  ในอดีตกาล  
ยงัสวนแหงฤทธิใ์หสาํเร็จแลว  สมณะหรอืพราหมณทัง้หมดน้ัน  ยงัสวนแหงฤทธิใ์หสาํเรจ็ได  
ก็เพราะเจริญ  กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในอนาคตกาล  จกัยังสวนแหงฤทธ์ิใหสาํเรจ็  สมณะหรอืพราหมณทัง้หมดน้ัน  จกัยังสวน
แหงฤทธ์ิใหสาํเร็จได  กเ็พราะเจรญิ  กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔   สมณะหรอืพราหมณ  
เหลาใดเหลาหนึง่  ในปจจบุนั  ยงัสวนแหงฤทธ์ิใหสาํเรจ็   สมณะหรอืพราหมณทัง้หมดน้ัน  
ยอมยังสวนแหงฤทธิใ์หสาํเร็จได  กเ็พราะเจริญ  กระทาํใหมากซึง่อทิธบิาท ๔   อทิธบิาท ๔ 
เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวย
ฉนัทสมาธแิละปธานสังขาร   ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยวริยิสมาธิ...   จติตสมาธ.ิ..   
วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.

[๑๑๑๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง  ในอดีตกาล  
ยงัสวนแหงฤทธิใ์หสาํเร็จแลว  สมณะหรอืพราหมณทัง้หมดน้ัน  ยงัสวนแหงฤทธิใ์หสาํเรจ็ได  
ก็เพราะเจริญ  กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล   สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึง่  ในอนาคตกาล  จกัยังสวนแหงฤทธิใ์หสาํเรจ็  สมณะหรือพราหมณทัง้หมดน้ัน  
จักยังสวนแหงฤทธิ์ใหสําเร็จได  ก็เพราะเจริญ  กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล  
สมณะหรอืพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่  ในปจจบุนั  ยอมยงัสวนแหงฤทธิใ์หสาํเรจ็   สมณะ
หรือพราหมณทัง้หมดนัน้  ยอมยังสวนแหงฤทธิใ์หสาํเร็จได  กเ็พราะเจรญิ  กระทาํใหมาก  
ซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.

จบ  สูตรที่ ๕ 
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[๑๑๑๔]
เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  สมตฺต  อิทฺธึ  

อภนิปิผฺาเทสุ  สพเฺพ  เต  จตุนนฺ  อทิธฺปิาทาน  ภาวติตตฺา  พหลุกีตตตฺา ฯ  เย  ห ิ เกจิ  
ภกิขฺเว  อนาคตมทฺธาน  สมณา  วา  พรฺาหมฺณา  วา  สมตตฺ  อทิธฺ ึ อภินปิผฺาเทสฺสนฺติ  
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  
อภนิปิผฺาเทสฺสนตฺ ิ สพเฺพ  เต  อเิมสเยว  จตนุนฺ  อทิธฺปิาทาน  ภาวติตตฺา  พหลุกีตตตฺา ฯ  
เย  ห ิ เกจ ิ ภกิขฺเว  เอตรห ิ สมณา  วา  พรฺาหมฺณา  วา  สมตฺต  อทิธฺ ึ อภนิปิผฺาเทนฺติ  
สพฺเพ  เต  อิเมสเยว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตาติ ฯ
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สัมมัตตสูตร  
 ฤทธิ์บริบูรณไดเพราะเจริญอิทธิบาท

[๑๑๑๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง  ในอดีตกาล  
ยงัฤทธิใ์หสาํเรจ็บริบรูณแลว   สมณะหรือพราหมณทัง้หนดน้ัน 1 ยงัฤทธิใ์หสาํเรจ็ไดบรบิรูณ  
ก็เพราะเจริญ  กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  
ในอนาคตกาล  จกัยงัฤทธ์ิใหสาํเร็จบรบิรูณ  สมณะหรอืพราหมณทัง้หมดนัน้  จกัยังฤทธิ์
ใหสําเร็จไดบริบูรณ  ก็เพราะเจริญ  กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔   สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง  ในปจจุบัน  ยอมยังฤทธ์ิใหสําเร็จบริบูรณ   สมณะหรือพราหมณ
ทัง้หมดนัน้  ยอมยงัฤทธ์ิใหสาํเร็จไดบรบิรูณ  กเ็พราะเจรญิ  กระทําใหมากซึง่อทิธบิาท ๔   
อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาท
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร   ยอมเจริญอทิธบิาทประกอบดวยวริยิสมาธ.ิ..   
จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.

[๑๑๑๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง  ในอดีตกาล  
ยงัฤทธ์ิใหสาํเร็จบริบรูณแลว   สมณะหรอืพรกหมณ 2 ทัง้หมดนัน้  ยงัฤทธ์ิใหสาํเร็จไดบริบรูณ  
ก็เพราะเจริญ  กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล  สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหน่ึง  ในอนาคตกาล  จกัยังฤทธ์ิใหสาํเร็จบริบรูณ  สมณะหรอืพราหมณทั้งหมดนัน้  
จักยังฤทธ์ิใหสําเร็จบริบูรณ  ก็เพราะเจริญ  กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล  
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในปจจุบัน  ยอมยังฤทธิ์ใหสําเร็จบริบูรณ  
สมณะหรือพราหมณทั้งหมดน้ัน  ยอมยังฤทธิ์ใหสําเร็จบริบูรณ  ก็เพราะเจริญ  กระทํา
ใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.

จบ  สูตรที่ ๖ 

1.  ทั้งหมดน้ัน  -ผูรวบรวม
2.  พราหมณ  -ผูรวบรวม 
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[๑๑๑๖]
เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน  ภิกฺขู  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  

ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรึสุ  สพฺเพ  
เต  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา ฯ  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อนาคต-
มทธฺาน  ภิกฺขู  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  
อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสนฺติ  สพฺเพ  เต  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  
ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา ฯ  เย  ห ิ เกจิ  ภิกฺขเว  เอตรหิ  ภิกฺขู  อาสวาน  ขยา  อนาสว  
เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  
วหิรนตฺ ิ สพเฺพ  เต  จตุนนฺ  อทิธฺปิาทาน  ภาวติตตฺา  พหลุกีตตตฺา ฯ  กตเมส  จตนุนฺ ฯ  
อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ ฉนทฺสมาธิปธานสงขฺารสมนฺนาคต  อทิธฺปิาท  ภาเวต ิฯ  วริยิสมาธิ  
จิตฺตสมาธิ  วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ ฯ 

[๑๑๑๗]
เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน  ภิกฺขู  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  

ปฺาวมิตุตฺ ึ ทฏิเว  ธมเฺม  สย  อภิฺา  สจฉฺกิตวฺา  อปุสมฺปชชฺ  วหิรสึ ุ สพฺเพ  เต  
อิเมสเยว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา ฯ  เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  
อนาคตมทฺธาน  ภิกฺขู  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  
ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหริสฺสนฺติ  สพฺเพ  เต  อิเมสเยว  จตุนฺน  
อทิธฺปิาทาน  ภาวติตตฺา  พหลุกีตตฺตา ฯ  เย  ห ิ เกจ ิ ภกิขฺเว  เอตรห ิ ภกิขฺ ู อาสวาน  
ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  
อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺติ  สพฺเพ  เต  อิเมสเยว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  
พหุลีกตตฺตาติ ฯ 
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ภิกขุสูตร  
 ไดเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติเพราะเจริญอิทธิบาท  

[๑๑๑๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเหลาใดเหลาหน่ึง  ในอดีตกาล  กระทําใหแจงซ่ึง
เจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญา
อันย่ิงเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู   ภิกษุทั้งหมดน้ัน  กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  
ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะไมได  เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  
ในปจจบุนั  เขาถงึอยู  เพราะเจริญ  กระทําใหมากซึง่อทิธบิาท ๔   ภกิษเุหลาใดเหลาหนึง่  
ในอนาคตกาล  จกัทําใหแจงซ่ึงเจโตวมิตุ ิ ปญญาวิมตุ ิ อนัหาอาสวะมไิด  เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู  ภิกษุทั้งหมดนั้น  กระทํา
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู  เพราะเจริญ  กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔  
ภิกษุเหลาใดเหลาหน่ึง  ในปจจุบัน  กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหา
อาสวะมิได  เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู  
ภิกษุทั้งหมดนั้น  กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู  เพราะเจริญ  
กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔   อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ
ในธรรมวนิยันี ้ ยอมเจริญอทิธบิาทประกอบดวยฉนัทสมาธิและปธานสังขาร  ยอมเจรญิ
อิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ...   จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร. 

[๑๑๑๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเหลาใดเหลาหน่ึง  ในอดีตกาล  กระทําใหแจงซ่ึง
เจโตวมิตุ ิ  ปญญาวิมตุ ิ  อนัหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายสิน้ไป  ดวยปญญา
อันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู  ภิกษุทั้งหมดนั้น  กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ  
ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  
ในปจจบุนั  เขาถงึอยู  เพราะเจริญ  กระทาํใหมากซึง่อิทธบิาท ๔ เหลานีแ้ล   ภกิษเุหลาใด
เหลาหนึง่  ในอนาคตกาล  จกัทาํใหแจงซึง่เจโตวิมตุ ิ  ปญญาวิมตุ ิ  อนัหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  ดวยปญญาอันย่ิงเอง  ในปจจุบนั  เขาถึงอยู  ภกิษุทัง้หมดนัน้  
กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจบุนั  เขาถึงอยู  เพราะเจรญิ  กระทําใหมากซึง่อทิธบิาท ๔ 
เหลานีแ้ล   ภกิษเุหลาใดเหลาหนึ่ง  ในปจจุบัน  กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  
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[๑๑๑๘]
จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  

ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ ฯ  วิริยสมาธิ  จิตฺตสมาธิ  
วมีสาสมาธิปธานสงขฺารสมนนฺาคต  อทิธฺปิาท  ภาเวต ิฯ  อเิม  โข  ภกิขฺเว  จตฺตาโร  
อิทฺธิปาทา ฯ  อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  
ตถาคโต  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธติ  วุจฺจตีติ ฯ 

[๑๑๑๙]
อย  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต  อิทฺธิปาโทติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  

อนนสุสฺเุตส ุ ธมฺเมส ุ จกฺขุ  อทุปาทิ  าณ  อทุปาท ิ ปฺา  อทุปาท ิ วชิชฺา  อทุปาทิ  
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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อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  
เขาถึงอยู  ภิกษุทั้งหมดนั้น  กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู  เพราะเจริญ
กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.

จบ  สูตรที่ ๗  

พุทธสูตร  
 เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเพราะเจริญอิทธิบาท  

[๑๑๑๘]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อทิธบิาท ๔ เหลานี ้  อทิธบิาท ๔ เปนไฉน ?   ภกิษใุนธรรมวินยันี้  
ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร  ยอมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบดวยวริยิสมาธิ...   จติตสมาธ.ิ..   วมิงัสาสมาธแิละปธานสังขาร   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
อิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล  
เขาจึงเรียกตถาคตวา  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.  

จบ  สูตรที่ ๘ 

ญาณสูตร
 พระพุทธเจาเจริญอิทธิบาท ๔

[๑๑๑๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  จกัษ ุ ญาณ ปญญา  วชิชา  แสงสวาง  ไดเกดิขึน้แลวแกเรา  
ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา  นี้เปนอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและ
ปธานสังขาร...   อิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล  
อันเราควรเจริญ...   อิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารน้ันนี้แล  
อันเราเจริญแลว. 
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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  ปุพเฺพ  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  ปพุพฺณหฺสมย  นวิาเสตวฺา  ปตตฺจวีรมาทาย  เวสาล ึ ปณฑฺาย  ปาวสิิ  
เวสาลิย  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  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  ปญญา  วชิชา  แสงสวาง  ไดเกดิขึน้แลวแกเรา  
ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา  นี้เปนอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและ
ปธานสังขาร...   อิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล  
อันเราควรเจริญ...   อิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล  
อันเราเจริญแลว. 

[๑๑๒๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ  ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา  
ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา  นี้เปนอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและ
ปธานสังขาร...   อิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล  
อันเราควรเจริญ...   อิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล  
อันเราเจริญแลว.

[๑๑๒๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ  ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา  
ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา  นี้เปนอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและ
ปธานสังขาร...   อิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล  
อันเราควรเจริญ...   อิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขารนี้นั้นแล  
อันเราเจริญแลว.

จบ  สูตรที่ ๙ 

เจติยสูตร  
 การเจริญอิทธิบาท ๔ ทําใหอายุยืน  

[๑๑๒๓]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-
 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา  ปามหาวัน  ใกลเมืองเวสาลี  คร้ังน้ัน  เปนเวลาเชา  

พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว  ทรงถือบาตรและจีวร  เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังเมืองเวสาลี  ครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตร 1 แลว  

เวลาปจฉาภัต  เสด็จกลับจากบิณฑบาตร 2 แลว  ตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัสวา  
1.  บิณฑบาต  -ผูรวบรวม
2.  บิณฑบาต  -ผูรวบรวม
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ทิวาวิหารายาติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา  นิสีทน  
อาทาย  ภควนฺต  ปฏิโต  ปฏิโต  อนุพนฺธิ ฯ 

[๑๑๒๔]
อถ  โข  ภควา  เยน  ปาวาลเจติย  เตนุปสงฺกมิ  อปุสงฺกมิตวฺา  ปฺตฺเต  อาสเน  

นิสีทิ ฯ  อายสฺมาป  โข  อานนฺโท  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  
นิสินฺน  โข  อายสฺมนฺต  อานนฺท  ภควา  เอตทโวจ  รมณียา  อานนฺท  เวสาลี  รมณีย  
อเุทนเจตยิ  รมณีย  โคตมกเจตยิ  รมณีย  สตฺตมฺพเจติย  รมณีย  พหุปตุตฺกเจติย  รมณีย  
สารนฺททเจติย  รมณีย  ปาวาลเจติย ฯ  ยสฺส  กสฺสจิ  อานนฺท  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  
ภาวติา  พหุลกีตา  ยานีกตา  วตฺถกุตา  อนุฏติา  ปริจติา  สสุมารทธฺา  โส  อากงฺขมาโน  
กปฺป  วา  ติฏเยฺย  กปฺปาวเสส  วา ฯ  ตถาคตสฺส  โข  อานนฺท  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  
ภาวติา  พหลุกีตา  ยานกีตา  วตถฺกุตา  อนฏุติา  ปริจติา  สสุมารทธฺา ฯ  อากงฺขมาโน  
อานนฺท  ตถาคโต  กปฺป  วา  ติฏเยฺย  กปฺปาวเสส  วาติ ฯ 

[๑๑๒๕]
เอวป  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควตา  โอฬารเิก  นมิติเฺต  กยิรมาเน  โอฬาริเก  

โอภาเส  กยิรมาเน  นาสกฺขิ  ปฏิวิชฺฌิตุ  น  ภควนฺต  ยาจิ  ติฏตุ  ภนฺเต  ภควา  กปฺป  
ติฏตุ  สุคโต  กปฺป 1  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปาย  อตฺถาย  หิตาย  
สุขาย  เทวมนุสฺสานนฺติ  ยถา  ต  มาเรน  ปริยุฏิตจิตฺโต ฯ 

[๑๑๒๖]
ทุติยป  โข  ภควา ฯ  ตติยป  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ  

รมณียา  อานนฺท  เวสาลี  รมณีย  อุเทนเจติย  รมณีย  โคตมกเจติย  รมณีย  
สตตฺมพฺเจตยิ  รมณยี  พหปุตุตฺกเจติย  รมณยี  สารนทฺทเจตยิ  รมณยี  ปาวาลเจตยิ ฯ  
ยสฺส  กสฺสจิ  อานนฺท  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  ภาวิตา  พหุลีกตา  ยานีกตา  วตฺถุกตา  
อนฏุติา  ปริจติา  สสุมารทฺธา  โส  อากงขฺมาโน  กปฺป  วา  ตฏิเยฺย  กปฺปาวเสส  วา ฯ  
ตถาคตสฺส  โข  อานนฺท  จตฺตาโร  อิทฺธิปาทา  ภาวิตา  พหุลีกตา  ยานีกตา  วตฺถุกตา  
อนุฏิตา  ปริจิตา  สุสมารทฺธา ฯ  อากงฺขมาโน  อานนฺท  ตถาคโต  กปฺป  วา  ติฏเยฺย  
กปฺปาวเสส  วาติ ฯ 

1.  ยุ. กปฺปาวเสส ฯ  เอวมุปริป ฯ
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 ดกูรอานนท  เธอจงถอืเอาผานิสทีนะ  เราจะเขาไปยังปาวาลเจดีย  เพ่ือพกัผอน
ในตอนกลางวนั  
 ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว  ถือผานิสีทนะ  ตามพระผูมีพระภาคไปทางเบื้อง

พระปฤษฎางค.

[๑๑๒๔]
 ครั้งนั้น  พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังปาวาลเจดีย  ประทับนั่งบนอาสนะที่ทานพระอานนทปูถวาย  สวนทาน

พระอานนทถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา  

 ดูกรอานนท  เมืองเวสาลีเปนที่นารื่นรมย  อุเทนเจดียก็เปนที่นารื่นรมย  โคตมก
เจดียกเ็ปนทีน่ารืน่รมย  สตัตมัพเจดยีกเ็ปนทีน่ารืน่รมย  พหุปตุตกเจดยีกเ็ปนทีน่ารืน่รมย  
สารนัททเจดียกเ็ปนทีน่าร่ืนรมย  อทิธบิาท ๔ อนัผูใดผูหนึง่เจรญิแลว  กระทําใหมากแลว  
กระทําใหเปนดุจยาน  กระทําใหเปนที่ตั้ง  ใหคลองแคลวแลว  สั่งสมแลว  ปรารภดีแลว  
ผูนั้น  เม่ือจํานงอยูพึงดํารงอยูไดกัลปหน่ึงหรือเกินกวากัลปหน่ึง   ดูกรอานนท  
อิทธิบาท ๔ อันตถาคตเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  กระทําใหเปนดุจยาน  กระทํา
ใหเปนที่ตั้ง  ใหคลองแคลวแลว  สั่งสมแลว  ปรารภดีแลว   ตถาคตนั้น  เมื่อจํานงอยู  
พึงดํารงอยูไดกัลปหนึ่งหรือเกินกวากัลปหนึ่ง.

[๑๑๒๕]
 แมเมื่อพระผูมีพระภาคทรงกระทํานิมิตอันโอฬาร  กระทําโอภาสอันโอฬารอยางนี้  ทานพระอานนทก็มิอาจรูทัน  

จงึมิไดทลูวิงวอนพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคจงทรงดํารงอยูตลอดกัลปหน่ึง  ขอพระสุคต

จงทรงดํารงอยูตลอดกลัปหนึ่ง  เพื่อประโยชนสุขแกชนเปนอันมาก  เพื่ออนุเคราะหโลก  เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุข

แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ดังนี้  เพราะถูกมารเขาดลใจ.  

[๑๔๒๖] 
1  

 แมครั้งที่ ๒ แมครั้งที่ ๓  พระผูมีพระภาคก็ตรัสกะทานพระอานนทวา  

 ดูกรอานนท  เมืองเวสาลีเปนที่นารื่นรมย...  ตถาคตนั้น  เมื่อจํานงอยู  พึงดํารง
อยูไดกัลปหนึ่งหรือเกินกวากัลปหนึ่ง.

1.  [๑๑๒๖]  -ผูรวบรวม
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[๑๑๒๗]
เอวป  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควตา  โอฬาริเก  นิมิตฺเต  กยิรมาเน  โอฬาริเก  

โอภาเส  กยิรมาเน  นาสกฺขิ  ปฏิวิชฺฌิตุ  น  ภควนฺต  ยาจิ  ติฏตุ  ภนฺเต 1  ภควา  
กปฺป  ติฏตุ  สุคโต  กปฺป  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  โลกานุกมฺปาย  อตฺถาย  
หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสานนฺติ  ยถา  ต  มาเรน  ปริยุฏิตจิตฺโต ฯ 

[๑๑๒๘]
อถ  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ  คจฺฉ  โข  ตฺว  อานนฺท  

ยสสฺทาน ิ กาล  มฺสตี ิฯ  เอว  ภนฺเตต ิ โข 2  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  ปฏสิสฺตุวฺา  
อุฏายาสนา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  ปทกฺขิณ  กตฺวา  อวิทูเร  อฺตรสฺมึ  รุกฺขมูเล  
นิสีทิ ฯ 

[๑๑๒๙]
อถ  โข  มาโร  ปาปมา  (อจิรปกฺกนฺเต  อายสฺมนฺเต  อานนฺเท) 3  เยน  ภควา  

เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  (เอกมนฺต  อฏาสิ ฯ  เอกมนฺต  ิโต  โข  มาโร  ปาปมา) 4  
ภควนฺต 5  เอตทโวจ  ปรินิพฺพาตุทานิ  ภนฺเต  ภควา  ปรินิพฺพาตุ  [6]  สุคโต  
ปรินิพฺพานกาโลทานิ  ภนฺเต  ภควโต ฯ  ภาสิตา  โข  ปเนสา  ภนฺเต  ภควตา  วาจา  
น  ตาวาห  ปาปม  ปรินิพฺพายิสฺสามิ  ยาว  เม  ภิกฺขู  น  สาวกา  ภวิสฺสนฺติ  วิยตฺตา  
วินีตา  วิสารทา  [7]  พหุสฺสุตา  ธมฺมธรา  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา  สามีจิปฏิปนฺนา  
อนุธมฺมจาริโน  สก  อาจริยก  อุคฺคเหตฺวา  อาจิกฺขิสฺสนฺติ  เทเสสฺสนฺติ  ปฺเปสฺสนฺติ  
ปฏเปสฺสนฺติ  วิวริสฺสนฺติ  วิภชิสฺสนฺติ  อุตฺตานีกริสฺสนฺติ  อุปฺปนฺน  ปรปฺปวาท  
สหธมฺเมน  สุนิคฺคหิต  นิคฺคเหตฺวา  สปฺปาฏิหาริย  ธมฺม  เทเสสฺสนฺตีติ ฯ  สนฺติ  โข  
ปน  ภนฺเต  เอตรหิ  ภกิขฺ ู ภควโต  สาวกา  วยิตตฺา  วนิตีา  วสิารทา  พหุสสฺตุา  ธมฺมธรา  
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา  สามีจิปฏิปนฺนา  อนุธมฺมจาริโน  สก  อาจริยก  อุคฺคเหตฺวา  
อาจิกฺขนฺติ  เทเสนฺติ  ปฺเปนฺติ  ปฏเปนฺติ 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  เอวมุปริป ฯ
7.  ยุ. ปตฺตโยคกฺเขมา ฯ  เอวมุปริป ฯ
8.  ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
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[๑๑๒๗]
 แมเมื่อพระผูมีพระภาคทรงกระทํานิมิตอันโอฬาร  กระทําโอภาสอันโอฬารอยางนี้  ทานพระอานนทก็มิอาจรูทัน  

จึงมิไดทูลวิงวอนพระผูมีพระภาค...  เพราะถูกมารเขาดลใจ.  

[๑๑๒๘]
 ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระอานนทวา  
 เธอจงไปเถิด  อานนท  เธอรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด   
 ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว  ลุกจากอาสนะ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาค  กระทํา

ประทักษิณแลว  ไปนั่ง ณ โคนไมแหงหนึ่ง  ในที่ไมไกล.

[๑๑๒๙]
 ครั้งนั้น  มารผูมีบาป  เมื่อทานพระอานนทหลีกไปแลวไมนาน  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  แลวยืน 

ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด  ขอพระสุคต

จงปรินิพพานในบัดนี้เถิด  บัดนี้  เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาค  ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้วา  

 ดูกรมารผูมีบาป  ภิกษุสาวกของเราจักยังไมเฉียบแหลม  ไมไดรับแนะนํา  
ไมแกลวกลา  ไมเปนพหสูตู  ไมทรงธรรม  ไมปฏิบตัธิรรมสมควรแกธรรม  ไมปฏิบตัชิอบ  
ไมประพฤตติามธรรม  เรียนกับอาจารยตนแลว  ยงับอก  แสดง  บญัญตั ิ แตงตัง้  เปดเผย  
จําแนก  กระทําใหงายไมได  ยังแสดงธรรมมีปาฏิหาริย  ขมขี่ปรับปวาทที่บังเกิดขึ้น  
ใหเรียบรอยโดยสหธรรมไมได  เพียงใด  เราจักยังไมปรินิพพาน  เพียงนั้น  ดังนี้   
 ขาแตพระองคผูเจริญ  กบ็ดัน้ี  ภกิษุสาวกของพระผูมพีระภาค  เปนผูเฉยีบแหลมแลว  ไดรบัแนะนาํแลว  แกลวกลา  

เปนพหูสูต  ทรงธรรม  ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติตามธรรม  เรียนกับอาจารยของตนแลว  

บอก  แสดง  บัญญัติแตงตั้ง  เปดเผย  จําแนก  กระทําใหงายได  แสดงธรรมมีปาฏิหาริย  ขมขี่ปรับปวาทที่บังเกิดขึ้น  

ใหเรียบรอยโดยสหธรรมได   ขาแตพระองคผูเจรญิ  ขอพระผูมพีระภาคทรงปรนิพิพานในบดัน้ีเถิด  ขอพระสคุตจงปรนิพิพาน

ในบัดนี้เถิด  บัดนี้  เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาค.
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[๑๑๓๐]
ภาสติา  โข  ปเนสา  ภนฺเต  ภควตา  วาจา  น  ตาวาห  ปาปม  ปรนิพิพฺายิสสฺามิ  

ยาว  เม  ภกิขฺนุโิย  น  สาวิกา  ภวิสสฺนฺต ิ วยิตตฺา  วนิตีา  วสิารทา  พหุสสฺตุา  ธมฺมธรา  
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนา  สามีจิปฏิปนฺนา  อนุธมฺมจารินิโย  สก  อาจริยก  อุคฺคเหตฺวา  
อาจิกฺขิสฺสนฺติ  เทเสสฺสนฺติ  ปฺเปสฺสนฺติ  ปฏเปสฺสนฺติ  วิวริสฺสนฺติ  วิภชิสฺสนฺติ  
อตุตฺานกีรสิสฺนตฺ ิ อปุปฺนฺน  ปรปปฺวาท  สหธมฺเมน  สนุคิคฺหติ  นคิคฺเหตวฺา  สปฺปาฏหิารยิ  
ธมฺม  เทเสสฺสนฺตีติ ฯ  สนฺติ  โข  ปน  ภนฺเต  เอตรหิ  ภิกฺขุนิโย  ภควโต  สาวิกา  
วยิตตฺา  วนิตีา  วสิารทา  พหุสสฺตุา  ธมฺมธรา  ธมฺมานุธมฺมปฏปินนฺา  สามีจปิฏปินนฺา  
อนธุมมฺจารนิโิย  สก  อาจรยิก  อคุคฺเหตวฺา  อาจกิขฺนตฺ ิ เทเสนตฺ ิ ปฺเปนตฺ ิ ปฏเปนฺติ  
วิวรนฺติ  วิภชนฺติ  อุตฺตานีกโรนฺติ  อุปฺปนฺน  ปรปฺปวาท  สหธมฺเมน  สุนิคฺคหิต  
นคิคฺเหตวฺา  สปปฺาฏหิารยิ  ธมมฺ  เทเสนตฺ ิฯ  ปรินพิพฺาตทุาน ิ ภนฺเต  ภควา  ปรินพิพฺาตุ  
สุคโต  ปรินิพฺพานกาโลทานิ  ภนฺเต  ภควโต ฯ 
[๑๑๓๑]

ภาสิตา  โข  ปเนสา  ภนฺเต  ภควตา  วาจา  น  ตาวาห  ปาปม  ปรินิพฺพายิสฺสามิ  
ยาว  เม  อุปาสกา  ฯเปฯ  ยาว  เม  อุปาสิกา  น  สาวิกา  ภวิสฺสนฺติ  วิยตฺตา  วินีตา  
วสิารทา  พหสุสฺตุา  ธมมฺธรา  ธมมฺานธุมฺมปฏปินนฺา  สามจีปิฏปินนฺา  อนธุมฺมจารนิโิย  
สก  อาจริยก  อุคฺคเหตฺวา  อาจิกฺขิสฺสนฺติ  เทเสสฺสนฺติ  ปฺเปสฺสนฺติ  ปฏเปสฺสนฺติ  
ววิรสิสฺนตฺ ิ วภิชสิสฺนตฺ ิ อตุตฺานกีริสสฺนฺต ิ อปุปฺนนฺ  ปรปปฺวาท  สหธมเฺมน  สนุคฺิคหติ  
นคิคฺเหตวฺา  สปฺปาฏหิารยิ  ธมฺม  เทเสสสฺนตฺตี ิฯ  สนฺต ิ โข  ปน  ภนฺเต  เอตรห ิ อปุาสกิา  
ภควโต  สาวิกา  วยิตตฺา  วนิตีา  วสิารทา  พหสุสฺตุา  ธมฺมธรา  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนนฺา  
สามีจิปฏิปนฺนา  อนุธมฺมจารินิโย  สก  อาจริยก  อุคฺคเหตฺวา  อาจิกฺขนฺติ  เทเสนฺติ  
ปฺเปนฺติ  ปฏเปนฺติ  วิวรนฺติ  วิภชนฺติ  อุตฺตานีกโรนฺติ  อุปฺปนฺน  ปรปฺปวาท  
สหธมฺเมน  สุนิคฺคหิต  นิคฺคเหตฺวา  สปฺปาฏิหาริย  ธมฺม  เทเสนฺติ ฯ  ปรินิพฺพาตุทานิ  
ภนฺเต  ภควา  ปรินิพฺพาตุ  สุคโต  ปรินิพฺพานกาโลทานิ  ภนฺเต  ภควโต ฯ 
[๑๑๓๒]

ภาสติา  โข  ปเนสา  ภนเฺต  ภควตา  วาจา  น  ตาวาห  ปาปม  ปรินพิพฺายสิสฺามิ  
ยาว  เม  อทิ  พรฺหมฺจรยิ  น  อทิธฺเฺจว  ภวสิสฺต ิ ผตีจฺ  วติถฺารติ  พาหชฺุ  ปถุภุตู  
ยาว  เทวมนุสฺเสหิ  สุปฺปกาสิตนฺติ ฯ  ตยิท  ภนฺเต  ภควโต  พฺรหฺมจริย  อิทฺธฺเจว  
ผตีจฺ  วติถฺาริต  พาหชฺุ  ปถุภุตู  ยาว  เทวมนสุเฺสห ิ สปุปฺกาสติ ฯ  ปรนิพิพฺาตทุานิ  
ภนฺเต  ภควา  ปรินิพฺพาตุ  สุคโต  ปรินิพฺพานกาโลทานิ  ภนฺเต  ภควโตติ ฯ 
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[๑๑๓๐]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้ไววา   
 ดูกรมารผูมีบาป  ภิกษุณีสาวิกาของเราจักยังไมเฉียบแหลม...   
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็บัดนี้  ภิกษุณีผูเปนสาวิกาของพระผูมีพระภาค  เปนผูเฉียบแหลมแลว...  แสดงธรรม
มีปาฏิหาริย  ขมข่ีปรับปวาทท่ีบังเกิดข้ึน  ใหเรียบรอยโดยสหธรรมได  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาค
จงทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิด  ขอพระสุคตจงทรงปรินิพพานในบัดนี้เถิด  บัดนี้  เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาค.

[๑๑๓๑]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้ไววา  
 ดูกรมารผูมีบาป  อุบาสก  ฯลฯ  อุบาสิกาสาวิกาของเราจักยังไมเฉียบแหลม  
ไมไดรบัแนะนาํ  ไมแกลวกลา  ไมเปนพหสูตู  ไมทรงธรรม  ไมปฏิบตัธิรรมสมควรแกธรรม  
ไมปฏิบตัชิอบ  ไมประพฤติธรรม  เรียนกับอาจารยของตนแลว  ยงับอก  แสดง  บญัญัติ  
แตงตัง้  เปดเผย  จาํแนก  กระทาํใหงายไมได  ยงัแสดงธรรมมปีาฏหิารยิ  ขมขีป่รับปราท1 
ทีบ่งัเกดิขึน้  ใหเรยีบรอยโดยสหธรรมไมไดเพยีงใด  เราจกัยงัไมปรินพิพาน  เพยีงนัน้  ดังนี้  
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็บัดน้ี  อุบาสิกาสาวิกาของพระผูมีพระภาค  เปนผูเฉียบแหลมแลว  ไดรับแนะนําแลว  
แกลวกลา  เปนพหุสตู  ทรงธรรม  ปฏิบตัธิรรมสมควรแกธรรม  ปฏบิตัชิอบ  ประพฤตติามธรรม  เรยีนกบัอาจารยของตนแลว  
บอกแสดง  บัญญัติ  แตงตั้ง  เปดเผย  จําแนก  กระทําใหงายได  แสดงธรรมมีปาฏิหาริย  ขมขี่ปรับปวาทที่บังเกิดขึ้น  
ใหเรียบรอยโดยสหธรรมได  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด  ขอพระสุคตจงปรินิพพาน
ในบัดนี้เถิด  บัดนี้  เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาค.

[๑๑๓๒]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้ไววา  
 ดูกรมารผูมีบาป  พรหมจรรยของเราน้ี  จักยังไมสมบูรณ  แพรหลาย  กวางขวาง  
รูกันโดยมาก  แนนหนา (มั่นคง)  จนกระทั่งพวกเทวดาและมนุษยประกาศไดดีแลว  
เพียงใด  เราจักยังไมปรินิพพาน  เพียงนั้น  
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็บัดนี้  พรหมจรรยของพระผูมีพระภาคสมบูรณแลว  แพรหลายกวางขวาง  รูกันโดยมาก  
แนนหนา (มัน่คง)  จนกระทัง่พวกเทวดาและมนษุยประกาศไดดแีลว  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมพีระภาคจงปรนิพิพาน
ในบัดนี้เถิด  ขอพระสุคตจงปรินิพพานในบัดนี้เถิด  บัดนี้  เปนเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาค.
1.  ปรับปวาท  -ผูรวบรวม
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[๑๑๓๓]
เอว  วุตฺเต  ภควา  มาร  ปาปมนฺต  เอตทโวจ  อปฺโปสฺสุกฺโก  ตฺว  ปาปม  โหหิ  

น  จิร  ตถาคตสฺส  ปรินิพฺพาน  ภวิสฺสติ  อิโต  ติณฺณ  มาสาน  อจฺจเยน  ตถาคโต  
ปรินิพฺพายิสฺสตีติ ฯ 

[๑๑๓๔]
อถ  โข  ภควา  ปาวาเล  เจติเย  สโต  สมฺปชาโน  อายุสงฺขาร  โอสฺสชฺชิ ฯ  

โอสฺสฏเ  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
 อปาราป  วิรทฺโธ  จ    อริยา  นิพฺพุเต 2  ยถา  
 ปเทส  สมฺมตฺตา 3  ภิกฺขุ    พุทฺธาเณน  เจติยาติ ฯ 

1.  ยุ. ปน ฯ
2.  ม. นิพฺพิทาป  จ ฯ  ยุ. นิพฺพิทา ฯ
3.  ม. ... สมตฺต ... พุทฺธ  าณฺจ  เจติยนฺติ ฯ
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[๑๑๓๓]
 เมื่อมารกราบทูลอยางนี้แลว  พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบวา  

 ดูกรมารผูมีบาป  ทานจงมีความขวนขวายนอยเถิด  การปรินิพพานแหงตถาคต
จักมีในไมชา  แตนี้ลวงไปอีก ๓ เดือน  ตถาคตจักปรินิพพาน.

[๑๑๓๔]
 ลาํดบันัน้  พระผูมพีระภาคทรงมพีระสตสิมัปชญัญะ  ทรงปลงอายุสงัขาร ณ ปาวาลเจดยี  และเมือ่พระผูมพีระภาค

ทรงปลงอายุสังขารแลว  ไดเกิดแผนดินไหวใหญ  และเกิดขนพองสยองเกลานาสพึงกลัว  ทั้งกลองทิพยก็บันลือลั่น.

[๑๑๓๕]
 ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว  ทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้น  ความวา

  มุนี  เมื่อเทียบเคียงนิพพานและภพ    
  ไดปลงเสียแลวซึ่งธรรมอันปรุงแตงภพ  
  ยินดีแลวในภายใน  มีจิตตั้งมั่นแลว  
  ไดทําลายแลวซึ่งขาย  คือกิเลสอันเกิดในตนเปรียบดังเกาะ.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  ปาวาลวรรคท่ี ๑ 

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ
  ๑. อปารสูตร      ๒. วิรันทธสูตร      
  ๓. อริยสูตร        ๔. นิพพุตสูตร    
  ๕. ปเทสสูตร      ๖. สัมมัตตสูตร      
  ๗. ภิกขุสูตร        ๘. พุทธสูตร
  ๙. ญาณสูตร      ๑๐. เจติยสูตร  



668 

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 ิ อติ ิ 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]
จติตฺสมาธปิธานสงฺขารสมนนฺาคต  อทิธฺปิาท  ภาเวต ิ อติ ิ เม  จติตฺ  น  จ  อตลินี  

ภวิสฺสติ  น  จ  อติปคฺคหิต  ภวิสฺสติ  น  จ  อชฺฌตฺต  สงฺขิตฺต  ภวิสฺสติ  น  จ  พหิทฺธา  
วิกฺขิตฺต  ภวิสฺสต ิ 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



669 

ปาสาทกัมปนวรรคที่ ๒ 
ปุพพสูตร  

 วิธีเจริญอิทธิบาท ๔ 

[๑๑๓๖]
 พระนครสาวัตถี.  พระผูมีพระภาคตรัสวา  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อกอนแตตรัสรู  คร้ังเราเปนพระโพธิสัตว  ยังมิไดตรัสรู  
ไดมีความคิดอยางนี้วา  อะไรหนอ  เปนเหตุ  เปนปจจัย  ของการเจริญอิทธิบาท.  

[๑๑๓๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราไดมีความคิดอยางนี้วา  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญ
อิทธิบาท  อันประกอบดวย  ฉันทสมาธิและปธานสังขาร  ดังนี้  วาฉันทะของเราจัก
ไมยอหยอนเกินไป  ไมตองประคองเกนิไป  ไมหดหูในภายใน  ไมฟุงซานไปในภายนอก  
และเธอมคีวามสาํคัญในเบ้ืองหลังและเบือ้งหนาอยูวา  เบ้ืองหนาฉันใด  เบือ้งหลังก็ฉนัน้ัน  
เบ้ืองหลังฉันใด  เบ้ืองหนาก็ฉนัน้ัน   เบือ้งลางฉันใด  เบ้ืองบนกฉ็นัน้ัน   เบือ้งบนฉนัใด  
เบือ้งลางกฉ็นันัน้   กลางวันฉนัใด  กลางคนืกฉ็นันัน้   กลางคนืฉนัใด  กลางวนักฉ็นันัน้  
เธอมีใจเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใจใหสวางอยู.

[๑๑๓๘]
 ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร  ดังนี้วา  
วริยิะของเราจักไมยอหยอนเกนิไป  ไมตองประคองเกินไป...  ไมมอีะไรหุมหอ  อบรมจติ
ใหสวางอยู.

[๑๑๓๙]
 ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร  ดังน้ีวา  
จิตของเราจักไมยอหยอนเกินไป  ไมตองประคองเกินไป...  ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิต
ใหสวางอยู.
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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  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหติ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  โหติ  
อาวิภาว  ตโิรภาว  ตโิรกฑุฑฺ  ตโิรปาการ  ตโิรปพพฺต  อสชฺชมาโน  คจฺฉต ิ เสยฺยถาป  
อากาเส  ปวิยาป  อุมฺมุชฺชนิมฺมุชฺช  กโรติ  เสยฺยถาป  อุทเก  อุทเกป  อภิชฺชมาเน 1  
คจฺฉติ  เสยยฺถาป  ปวยิ  อากาเสป  ปลลฺงเฺกน  กมต ิ2  เสยยฺถาป  ปกขฺ ี สกโุณ  อเิมป  
จนฺทิมสุริเย  เอวมหิทฺธิเก  เอว  มหานุภาเว  ปาณินา  ปรามสต ิ3  ปริมชฺชติ  ยาว  
พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตต ิ4 ฯ 
[๑๑๔๒]

เอว  ภาวิเตส ุ โข  ภกิขฺ ุ จตูส ุ อทิธฺปิาเทส ุ เอว  พหุลกีเตส ุ ทพิพฺาย  โสตธาตุยา  
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  
ปรปุคคฺลาน  เจตสา  เจโต  ปรจิจฺ  ชานาติ 7  สราค  วา  จติตฺ  สราค  จติตฺนตฺ ิ ปชานาติ  
วีตราค  วา  จิตฺต  วีตราค  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ  สโทส  วา  จิตฺต  สโทส  จิตฺตนฺติ  
ปชานาติ  วีตโทส  วา  จิตฺต  วีตโทส  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ  สโมห  วา  จิตฺต  สโมห  
จิตฺตนฺติ  ปชานาติ  วตีโมห  วา  จิตฺต  วีตโมห  จิตฺตนฺติ  ปชานาติ  สงฺขิตฺต  วา  จิตฺต  
สงขฺติตฺ  จติตฺนตฺ ิ ปชานาติ  วกิขฺติตฺ  วา  จติตฺ  วกิขฺติตฺ  จติตฺนตฺ ิ ปชานาติ  มหคฺคต  
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]
 ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร  ดังนี้วา  
วมิงัสาของเราจกัไมยอหยอนเกนิไป  ไมตองประคองเกนิไป  ไมหดหูในภายใน  ไมฟุงซาน
ไปภายนอก  และเธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบื้องหนาอยูวา  เบื้องหนาฉันใด  
เบือ้งหลงักฉ็นันัน้   เบือ้งหลงัฉนัใด  เบ้ืองหนากฉ็นันัน้   เบือ้งลางฉันใด  เบ้ืองบนกฉ็นันัน้   
เบื้องบนฉันใด  เบื้องลางก็ฉันนั้น   กลางวันฉันใด  กลางคืนก็ฉันนั้น  กลางคืนฉันใด  
กลางวันก็ฉันนั้น  เธอมีใจเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู.

[๑๑๔๑]
 ภกิษเุม่ือเจรญิ  กระทาํใหมากซึง่อิทธิบาท ๔ อยางน้ี  ยอมแดสงฤทธิ ์1 ไดหลายอยาง  
คอื  คนเดยีวเปนหลายคนก็ได  หลายคนเปนคนเดยีวก็ได  ทาํใหปรากฏก็ได  ทาํใหหายไปกไ็ด  
ทะลุฝา  กาํแพง  ภเูขาไปไดไมตดิขัดเหมือนไปในทีว่างก็ได  ผดุข้ึนดําลงในแผนดินเหมือน
ในน้ํากไ็ด  เดนิบนนํา้ไมแตกเหมอืนเดนิบนแผนดนิกไ็ด  เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได  
ลบูคลําพระจนัทร  พระอาทิตยซึง่มีฤทธิม์อีานุภาพมากอยางนีด้วยฝามือกไ็ด  ใชอาํนาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.

[๑๑๔๒]
 ภิกษุเมื่อเจริญ  กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้  ยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด  
คือ  เสียงทิพยและเสียงมนุษย  ทั้งอยูไกลและใกล  ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสต
ของมนุษย.

[๑๑๔๓]
 ภกิษเุมือ่เจริญ  กระทาํใหมากซ่ึงอทิธบิาท ๔ อยางน้ี  ยอมกําหนดรูใจของสตัวอืน่
ของบุคคลอ่ืนดวยใจ  คือ  จิตมีราคะ  ก็รูวา  จิตมีราคะ  หรือจิตปราศจากราคะ  
กร็ูวา  จติปราศจากราคะ   จติมโีทสะ  กร็ูวา  จติมโีทสะ  หรอืจติปราศจากโทสะ  กร็ูวา  
จิตปราศจากโทสะ   จิตมีโมหะ  ก็รูวา  จิตมีโมหะ  หรือจิตปราศจากโมหะ  ก็รูวา
จิตปราศจากโมหะ   จิตหดหู  ก็รูวา  จิตหดหู  หรอืจิตฟุงซาน  ก็รูวา  จิตฟุงซาน  
จิตเปนมหรคต  กร็ูวา  จติเปนมหรคต  หรือจติไมเปนมหรคต  กร็ูวา  จติไมเปนมหรคต  
จติมจีติอืน่ยิง่กวา  กร็ูวา  จติมจีติอืน่ย่ิงกวา  หรือจิตไมมจีติอืน่ย่ิงกวา  กร็ูวา  จติไมมี
จติอืน่ยิ่งกวา   จิตต้ังมั่น  ก็รูวา  จิตตั้งม่ัน  หรือจิตไมตั้งม่ัน  ก็รูวา  จิตไมตั้งมั่น  
จิตหลุดพน  ก็รูวา  จิตหลุดพน  หรือจิตไมหลุดพน  ก็รูวา  จิตไมหลุดพน.
1.  แสดงฤทธิ์  -ผูรวบรวม
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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  ปชานาติ  
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  เอกป  ชาตึ  เทฺวป  ชาติโย  ติสฺโสป  ชาติโย  
จตสฺโสป  ชาติโย  ปฺจป  ชาติโย  ทสป  ชาติโย  วีสป  ชาติโย  ตึสป  ชาติโย  
จตฺตาฬสป  ชาติโย  ปฺาสป  ชาติโย  ชาติสตป  ชาติสหสฺสป  ชาติสตสหสฺสป  
อเนเกป  สวฏฏกปฺเป  อเนเกป  วิวฏฏกปฺเป  อเนเกป  สวฏฏวิวฏฏกปฺเป  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  มิจฺฉาทิฏิกา  มิจฺฉาทิฏิกมฺมสมาทานา  เต  กายสฺส  
เภทา  ปรมฺมณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปนฺนา  อิเม  วา 7  ปน  โภนฺโต  
สตตฺา  กายสจุริเตน  สมนนฺาคตา  วจสีจุรเิตน  สมนนฺาคตา  มโนสจุรเิตน  สมนนฺาคตา  
อริยาน  อนุปวาทกา  สมฺมาทิฏิกา  สมฺมาทิฏิกมฺมสมาทานา  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]
 ภิกษุเม่ือเจริญ  กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางนี้  ยอมระลึกชาติกอน
ไดเปนอันมาก  คือ  ระลึกไดชาติหน่ึงบาง  สองชาติบาง  สามชาติบาง  สี่ชาติบาง  
หาชาตบิาง  สบิชาตบิาง  ยีส่บิชาตบิาง  สามสิบชาตบิาง  สีส่บิชาตบิาง  หาสบิชาตบิาง  
รอยชาติบาง  พันชาติบาง  แสนชาติบาง  ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง  ตลอด
วัฏกัป 1 เปนอันมากบาง  ตลอดสังวัฏฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา  ในภพโนน  
เรามีชื่ออยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุข
เสวยทุกขอยางน้ันๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน  คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิด
ในภพโนน  แมในภพนั้น  เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น  
มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุข  เสวยทุกขอยางนั้นๆ  มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น  ครั้นจุติ
จากภพนั้นแลว  ไดมาเกิดในภพนี้  เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก  พรอมทั้ง
อาการ  พรอมทั้งอุเทศ  ดวยประการฉะนี้.

[๑๑๔๕]
 ภกิษเุมือ่เจริญ  กระทาํใหมากซึง่อทิธบิาท ๔ อยางนี ้ ยอมเหน็หมูสตัวทีก่าํลงัจตุิ  
กาํลงัอปุบตั ิ เลว  ประณตี  มผีวิพรรณด ี ผวิพรรณทราม  ไดด ี ตกยาก  ดวยทพิยจกัษุ
อันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย  ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา  สัตวเหลานี้
ประกอบดวยกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  ติเตียนพระอริยเจา  เปนมิจฉาทิฏฐิ  
ยดึม่ันการกระทาํดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ  เม่ือตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทคุติ  วนิบิาต  นรก   
สวนสัตวเหลานี้  ประกอบดวยกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต  ไมติเตียนพระอริยเจา  
เปนสัมมาทิฏฐิ  ยึดมั่นการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ  เมื่อตายไป  ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค  เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ  กําลังอุปบัติ  เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดี  
มผีวิพรรณทราม  ไดด ี ตกยาก  ดวยทพิยจกัษุอนับรสิทุธิล์วงจกัษุของมนษุย  ยอมรูชดั
ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  ดวยประการฉะนี้.

1.  วิวัฏกัป  -ผูรวบรวม
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ปรมฺมรณา  สุคตึ  สคฺค  โลก  อุปปนฺนาติ  อิติ  ทิพฺเพน  จกฺขุนา  วิสุทฺเธน  
อติกกฺนฺตมานุสเกน  สตฺเต  ปสฺสติ  จวมาเน  อปุปชฺชมาเน  หเีน  ปณเีต  สวุณฺเณ  
ทพุพฺณเฺณ  สคุเต  ทคุคฺเต  ยถากมฺมปูเค  สตเฺต  ปชานาติ ฯ 

[๑๑๔๖]
เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขุ  จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ  เอว  พหุลีกเตสุ  อาสวาน  

ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  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  กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางน้ี  ยอมกระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญา
อันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.  

จบ  สูตรที่ ๑ 

มหัปผลสูตร  
 อานิสงสของการเจริญอิทธิบาท

[๑๑๔๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ เหลาน้ี  อันภิกษุเจริญ  กระทําใหมากแลว  
ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก  ก็อิทธิบาท  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
อยางไร  จึงมีผลมาก  มีอานิสงสมาก ?   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญอิทธิบาท
อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร  ดังนี้วา  ฉันทะของเรา  จักไมยอหยอน
เกินไป  ไมตองประคองเกินไป  ไมหดหูในภายใน  ไมฟุงซานไปในภายนอก  และเธอมี
ความสาํคัญในเบือ้งหลงัเบ้ืองหนาอยูวา  เบือ้งหนาฉันใด  เบ้ืองหลงัก็ฉนัน้ัน   เบือ้งหลงั
ฉนัใด  เบ้ืองหนากฉ็นันัน้   เบ้ืองลางฉันใด  เบ้ืองบนก็ฉนันัน้   เบ้ืองบนฉันใด  เบ้ืองลาง
กฉ็นัน้ัน   กลางวันฉันใด  กลางคนืก็ฉนัน้ัน   กลางคืนฉันใด  กลางวนัก็ฉนัน้ัน   เธอมีจติ
เปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู   ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
วิริยสมาธิ...   จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร  ดังนี้วา  วิมังสาของเรา  
จักไมยอหยอนเกินไป  ไมตองประคองเกินไป  ไมหดหูในภายใน  ไมฟุงซานไป
ในภายนอก   และเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา  เบื้องหนาฉันใด  
เบือ้งหลังกฉ็นันัน้   เบือ้งหลังฉนัใด  เบ้ืองหนากฉ็นันัน้   เบือ้งลางฉนัใด  เบ้ืองบนก็ฉนันัน้  
เบื้องบนฉันใด  เบื้องลางก็ฉันนั้น   กลางวันฉันใด  กลางคืนก็ฉันนั้น   กลางคืนฉันใด  
กลางวันก็ฉันนั้น   เธอมใีจเปดเผย  ไมมอีะไรหุมหอ  อบรมจติใหสวางอยู   ดกูรภิกษุ
ทัง้หลาย  อทิธบิาท ๔  อนัภกิษเุจรญิแลวอยางน้ี  กระทําใหมากแลวอยางน้ี  ยอมมผีลมาก  
มีอานิสงสมาก.
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[๑๑๔๘]
เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ  เอว  พหุลีกเตสุ  

อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภติ ฯ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหติ  ฯเปฯ  ยาว  
พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตติ ฯ 
[๑๑๔๙]

เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ จตูส ุ อทิธฺปิาเทส ุ เอว  พหุลกีเตส ุ อาสวาน  
ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  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  ชเนติ  
วายมติ  วิริย  อารภติ  จิตฺต  ปคฺคณฺหาติ  ปทหติ ฯ  อุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมฺมาน  
ิติยา  อสมฺโมสาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ภาวนาย  ปาริปูริยา  ฉนฺท  ชเนติ  
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  
ิติยา  อสมฺโมสาย  ภิยฺโยภาวาย  เวปุลฺลาย  ภาวนาย  ปาริปูริยา  ฉนฺท  ชเนติ  
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  ภิกษุเม่ือเจริญ  กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางน้ี  
ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง  คือ  คนเดียวเปนหลายคนก็ได  ฯลฯ  ใชอํานาจทางกาย
ไปตลอดพรหมโลกก็ได.
[๑๑๔๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญ  กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางนี้  
ยอมกระทาํใหแจงซ่ึงเจโตวมิตุ ิ ปญญาวิมตุ ิ อนัหาอาสวะมไิด  เพราะอาสวะทัง้หลายสิน้ไป  
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.  

จบ  สูตรที่ ๒ 

ฉันทสูตร  
 วาดวยอิทธิบาทกับปธานสังขาร

[๑๑๕๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ถาภิกษอุาศยัฉนัทะแลว  ไดสมาธ ิ ไดเอกัคคตาจติ  นีเ้รยีกวา  
ฉันทสมาธิ   เธอยังฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิตไว  ตั้งจิตไว  
เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิด  เกิดขึ้น  เพ่ือละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว  
เพื่อใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  เพื่อความตั้งอยู  เพื่อความไมเลือนหาย  เพื่อ
เจรญิยิง่ๆ ขึน้ไป  เพือ่ความไพบูลย  เพือ่ความเจรญิบรบิรูณแหงกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว  
เหลาน้ีเรียกวา  ปธานสังขาร   ฉนัทะน้ีดวย  ฉนัทสมาธนิีด้วย  และปธานสังขารเหลาน้ีดวย  
ดังพรรณนามานี้  นี้เรียกวา  อิทธิบาทประกอบดวย  ฉันทสมาธิและปธานสังขาร.  

[๑๑๕๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ถาภิกษุอาศัยวิริยะแลว  ไดสมาธิ  ไดเอกัคคตาจิต  นี้เรียกวา  
วริยิสมาธ ิ เธอยังฉนัทะใหเกดิ  ฯลฯ  เพ่ือความเจริญบรบิรูณแหงกศุลธรรมทีเ่กดิขึน้แลว  
เหลานีเ้รยีกวา  ปธานสังขาร   วริยิะนีด้วย  วริยิสมาธนิีด้วย  และปธานสงัขารเหลานีด้วย  
ดงัพรรณนามานี ้ นีเ้รียกวา  อทิธบิาทประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร.
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[๑๑๕๒]
จิตฺต  เจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  นิสฺสาย  ลภติ  สมาธึ  ลภติ  จิตฺตสฺส  เอกคฺคต ฯ  

อย  วุจฺจติ  จิตฺตสมาธิ ฯ  โส  อนุปฺปนฺนาน  ฯเปฯ  อุปฺปนฺนาน  กุสลาน  ธมฺมาน  
ิติยา  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  ิติยา  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  วมีสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคโต  อิทฺธิปาโทติ ฯ 

[๑๑๕๔]
เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  ปุพฺพาราเม  มิคารมาตุ-

ปาสาเท ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  เหฏา  มิคารมาตุปาสาเท  
วิหรนฺติ  อุทฺธตา  อุนฺนฬา  จปลา  มุขรา  วิกิณฺณวาจา  มุฏสฺสติโน  อสมฺปชานา  
อสมาหิตา  วิพฺภนฺตจิตฺตา 1  ปากตินฺทฺริยา ฯ 

1.  ม. ภนฺตจิตฺตา ฯ  เอวมุปริ
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[๑๑๕๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ถาภิกษุอาศัยจิตแลว  ไดสมาธิ  ไดเอกัคคตาจิต  นี้เรียกวา  
จติตสมาธ ิ  เธอยังฉนัทะใหเกดิ  ฯลฯ  เพือ่ความเจรญิบรบิรูณ  แหงกศุลธรรมทีเ่กิดข้ึนแลว  
เหลานีเ้รยีกวา  ปธานสงัขาร   จตินีด้วย  จติตสมาธนิีด้วย  และปธานสงัขารเหลานีด้วย  
ดังพรรณนามานี้  นี้เรียกวา  อิทธิบาทประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร.

[๑๑๕๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ถาภิกษุอาศัยวิมังสาแลว  ไดสมาธิ  ไดเอกัคคตาจิต  
นีเ้รยีกวา  วมิงัสาสมาธิ  เธอยังฉนัทะใหเกดิ  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิตไว  
ตั้งจิตไว  เพื่อไมใหบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิด
ขึ้นแลว  เพื่อใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิด  เกิดขึ้น  เพื่อความตั้งอยู  เพื่อความไมเลือนหาย  
เพื่อความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป  เพื่อความไพบูลย  เพื่อความเจริญบริบูรณแหงกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว  เหลานี้เรียกวา  ปธานสังขาร   วิมังสานี้ดวย  วิมังสาสมาธินี้ดวย  และ
ปธานสงัขารเหลานีด้วย  ดงัพรรณนามานี ้ นีเ้รยีกวา  อทิธบิาทประกอบดวยวมิงัสาสมาธิ
และปธานสังขาร.

จบ  สูตรที่ ๓ 

โมคคัลลานสูตร  
 พระโมคคัลลานแสดงฤทธิ์

[๑๑๕๔]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  

 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปราสาทของมิคารมารดา  ในบุพพาราม  ใกลพระนครสาวัตถี  สมัยนั้น  

ภิกษุมากรูป  ที่อยูภายใตปราสาทของมิคารมารดา  เปนผูฟุงซาน  อวดตัว  มีจิตกวัดแกวง  ปากกลา  พูดจาอื้อฉาว  

ลืมสติ  ไมมีสัมปชัญญะ  มีจิตไมตั้งมั่น  คิดจะสึก  ไมสํารวมอินทรีย.



680 

[๑๑๕๕]
อถ  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  มหาโมคฺคลฺลาน  อามนฺเตสิ  เอเต  โข  

โมคฺคลฺลาน  สพฺรหฺมจาริโน 1  เหฏา  มิคารมาตุปาสาเท  วิหรนฺติ  อุทฺธตา  อุนฺนฬา  
จปลา  มุขรา  วิกิณฺณวาจา  มุฏสฺสติโน  อสมฺปชานา  อสมาหิตา  วิพฺภนฺตจิตฺตา  
ปากตินฺทฺริยา  คจฺฉ  โมคฺคลฺลาน  เต  ภิกฺขู  สเวเชหีติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา  
มหาโมคฺคลฺลาโน  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา  ตถารูป  อิทฺธาภิสงฺขาร  อภิสงฺขาเรสิ 2  
ยถา  ปาทงฺคุฏเกน  มิคารมาตุปาสาท  สงฺกมฺเปสิ  สมฺปกมฺเปสิ  สมฺปจาเลสิ ฯ 

[๑๑๕๖]
อถ  โข  เต  ภิกฺขู  สวิคฺคา  โลมหฏชาตา  เอกมนฺต  อฏสุ  อจฺฉริย  วต  โภ  

อพฺภุต  วต  โภ  นิวาตฺจ  วต  อยฺจ  มิคารมาตุปาสาโท  คมฺภีรเนโม 3  สุนิขาโต  
อจโล  อสมฺปกมฺป  อถ  จ  ปน  สงฺกมฺปโต  สมฺปกมฺปโต  สมฺปจาลิโตติ ฯ 

[๑๑๕๗]
อถ  โข  ภควา  เยน  เต  ภิกฺขู  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  เต  ภิกฺขู  [4]  

เอตทโวจ  กินฺนุ  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  สวิคฺคา  โลมหฏชาตา  เอกมนฺต  ิตาติ ฯ  อจฺฉริย  
ภนฺเต  อพฺภุต  ภนฺเต  นิวาตฺจ  วต  อยฺจ  มิคารมาตุปาสาโท  คมฺภีรเนโม  
สุนิขาโต  อจโล  อสมฺปกมฺป  อถ  จ  ปน  สงฺกมฺปโต  สมฺปกมฺปโต  สมฺปจาลิโตติ ฯ 

[๑๑๕๘]
ตุเมฺห  จ 5  โข  ภิกฺขเว  สเวเชตุกาเมน  โมคฺคลฺลาเนน  ภิกฺขุนา  ปาทงฺ-

คุฏเกน  มิคารมาตุปาสาโท  สงฺกมฺปโต  สมฺปกมฺปโต  สมฺปจาลิโต ฯ  ต  กึ  
มฺถ  ภิกฺขเว  กตเมส  ธมฺมาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  โมคฺคลฺลาโน  ภิกฺขุ  
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  พระผูมีพระภาค  ตรัสเรียกทานพระมหาโมคคัลลานะมาตรัสวา  

 ดกูรโมคคัลลานะ  สพรหมจารีเหลาน้ี  ทีอ่าศยัอยูภายใตปราสาทของมคิารมารดา  
เปนผูฟุงซาน  อวดตวั  มจีติกวัดแกวง  ปากกลา  พดูจาอ้ือฉาว  ลมืสติ  ไมมสีมัปชัญญะ  
มจีติไมตัง้มัน่  คดิจะสกึ  ไมสาํรวมอินทรยี  ไปเถิด  โมคคัลลานะ  เธอจงยังภกิษุเหลานัน้
ใหสังเวช  
 ทานพระมหาโมคคลัลานะทลูรบัพระดาํรสัของพระผูมพีระภาคแลว  แสดงอทิธาภิสงัขาร  ใหปราสาทของมิคารมารดา

สะเทือนสะทานหวั่นไหวดวยนิ้วหัวแมเทา.

[๑๑๕๖]
 คร้ังน้ัน  ภิกษุเหลาน้ันเกิดความสลดใจ  ขนพองสยองเกลา  ไดไปยืนอยู ณ สวนขางหนึ่งแลว  พูดกันวา  

นาอัศจรรยหนอทาน  ไมเคยมีมาแลว  ลมก็ไมมี  ทั้งปราสาทของมิคารมารดานี้  ก็มีรากลึก  ฝงไวดีแลว  จะโยกคลอนไมได  

ก็แหละเมื่อเปนเชนนี้  อะไรสักอยางหนึ่งที่ทําใหปราสาทนี้สะเทือนสะทานหวั่นไหว.

[๑๑๕๗]
 ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังที่ซึ่งภิกษุเหลานั้นยืนอยูแลวตรัสวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอเกิดความสลดใจ  ขนพองสยองเกลา  ไปยืนอยู ณ 
สวนขางหนึ่งเพราะเหตุอะไร ?  
 ภกิษุเหลานัน้กราบทลูวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  นาอศัจรรย  ไมเคยมีมาแลว  ลมกไ็มม ี ทัง้ปราสาทของมิคารมารดาน้ี  

กม็รีากลกึ  ฝงไวดแีลว  จะโยกคลอนไมได  กแ็หละ  เมือ่เปนเชนนัน้  อะไรสกัอยางหนึง่ทีทํ่าใหปราสาทนีส้ะเทอืนสะทานหวัน่ไหว.

[๑๑๕๘]
 พระผูมพีระภาคตรสัวา  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษุโมคคลัลานะ  ประสงคจะใหเธอทัง้หลาย
สงัเวช  จึงทําปราสาทของมิคารมารดา  ใหสะเทือนสะทานหว่ันไหวดวยน้ิวหัวแมเทา  
ดูกรภกิษุทัง้หลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ?   ภิกษุโมคคัลลานะ
มีฤทธิ์มากอยางนี้  มีอานุภาพมากอยางนี้  เพราะไดเจริญธรรมเหลาไหน  เพราะได
กระทําใหมากซึ่งธรรมเหลาไหน ?  
 ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย  มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน  มีพระผูมีพระภาค

เปนผูนาํ  มพีระผูมพีระภาคเปนทีพ่ึง่  ขอประทานพระวโรกาส  ขอเน้ือความแหงภาษตินี ้ จงแจมแจงกะพระผูมพีระภาคเถดิ  

ภิกษุทั้งหลายไดฟงแลว  จักทรงจําไว.
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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  จิตฺตสมาธิ  
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ  อิติ  เม  วีมสา  น  จ  อติลีนา  
ภวสิสฺติ  น  จ  อตปิคคฺหติา  ภวสิสฺต ิ 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  
เอวมหิทฺธโิก  เอวมหานุภาโว ฯ 
[๑๑๖๐]

อิเมส  จ  ปน  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  
โมคฺคลฺลาโน  ภิกฺขุ  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  
กาเยน  วส  วตฺเตติ ฯ 
[๑๑๖๑]

อเิมส  จ  ปน  ภกิขฺเว  จตนุนฺ  อทิธฺปิาทาน  ภาวติตตฺา  พหลุกีตตตฺา  โมคคฺลลฺาโน  
ภิกฺขุ  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  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  
อายสมฺตา  อานนเฺทน  สทธฺ ึ สมฺโมท ิ สมฺโมทนีย  กถ  สาราณยี  วตีสิาเรตฺวา  เอกมนตฺ  
นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อุณฺณาโภ  พฺราหฺมโณ  อายสฺมนฺต  อานนฺท  เอตทโวจ  
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[๑๑๕๙]
 พ.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ถาอยางนัน้  เธอทัง้หลายจงฟงเถดิ  ภกิษโุมคคลัลานะ  
มฤีทธิม์ากอยางนี ้ มอีานภุาพมากอยางนี ้ เพราะไดเจรญิ  ไดกระทาํใหมากซึง่อิทธบิาท ๔  
อทิธบิาท ๔ เปนไฉน ?   ภกิษโุมคคลัลานะยอมเจริญอิทธบิาท  ประกอบดวยฉนัทสมาธิ
และปธานสงัขาร...   วริยิสมาธิ...   จติตสมาธ.ิ..   วมิงัสาสมาธแิละปธานสงัขาร  ดงันีว้า  
วิมังสาของเรา  จักไมยอหยอนเกินไป  ไมตองประคองเกินไป  ไมหดหูในภายใน  
ไมฟุ งซานไปในภายนอก  และเธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังและเบื้องหนาอยูวา  
เบื้องหนาฉันใด  เบื้องหลังก็ฉันนั้น   เบื้องหลังฉันใด  เบื้องหนาก็ฉันนั้น   เบื้องลาง
ฉันใด  เบื้องบนก็ฉันนั้น   เบื้องบนฉันใด  เบื้องลางก็ฉันนั้น   กลางวันฉันใด  กลางคืน
กฉ็นันัน้   กลางคืนฉนัใด  กลางวันกฉ็นันัน้   เธอมีจติเปดเผย  ไมมอีะไรหุมหอ  อบรมจติ
ใหสวางอยู   ภกิษโุมคคลัลานะมฤีทธิม์ากอยางนี ้ มอีานุภาพมากอยางนี ้ เพราะไดเจรญิ  
ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
[๑๑๖๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้  
ภิกษุโมคคัลลานะ  ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง  ฯลฯ  ใชอํานาจทางกายไปตลอด
พรหมโลกก็ได.
[๑๑๖๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลานี้  
ภิกษุโมคคัลลานะ  ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.  

จบ  สูตรที่ ๔ 

พราหมณสูตร  
 วาดวยปฏิปทาเพื่อละฉันทะ  

[๑๑๖๒]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมยัหนึง่  ทานพระอานนทอยู ณ โฆสติาราม  ใกลเมอืงโกสมัพ ี คร้ังนัน้  อณุณาภพราหมณเขาไปหาทานพระอานนท

ถึงที่อยู  ไดปราศรัยกับทานพระอานนท  คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง  

ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา
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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  อานนฺท  มคฺโค  อตฺถ ิ ปฏิปทา  เอตสสฺ  ฉนฺทสสฺ  ปหานายาติ 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  วิชฺชตีต ิ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  ปฏิปปฺสฺสทฺธนฺติ 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]
 ดูกรทานอานนท  ทานประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม  เพ่ือประโยชนอะไร ?   ทานพระอานนทตอบวา  

ดูกรพราหมณ  เราประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเพื่อละฉันทะ.

[๑๑๖๔]
 อุณ.  ดูกรทานอานนท  ก็มรรคา  ปฏิปทา  เพื่อละฉันทะนั้น  มีอยูหรือ ?  

 อา.  มีอยู  พราหมณ.  

[๑๑๖๕]
 อุณ.  ดูกรทานอานนท  ก็มรรคาเปนไฉน  ปฏิปทาเปนไฉน ?  

 อา.  ดูกรพราหมณ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาท  อันประกอบดวย  ฉันทสมาธิ
และปธานสังขาร  ยอมเจรญิอิทธิบาทประกอบดวยวิรยิสมาธ.ิ..   จติตสมาธ.ิ..   วมิงัสา-
สมาธิ  และปธานสังขาร  นี้แลเปนมรรคา  เปนปฏิปทา  เพื่อละฉันทะนั้น.

[๑๑๖๖]
 อุณ.  ดูกรทานอานนท  เมื่อเปนเชนน้ัน  ฉันทะน้ันยังมีอยู  ไมใชไมมี  บุคคลจักละฉันทะดวย  ฉันทะน่ันเอง  

ขอนี้มิใชฐานะที่มีได.

 อา.  ดูกรพราหมณ  ถาเชนนั้น  เราจะยอนถามทานในเรื่องนี้  ทานเห็นควรอยางไร  พึงแกอยางนั้นเถิด.

[๑๑๖๗]
 ดกูรพราหมณ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ?   ในเบ้ืองตนทานไดมคีวามพอใจวา  จกัไปอาราม  เม่ือทานไปถึง

อารามแลว  ความพอใจที่เกิดขึ้นนั้นก็ระงับไปมิใชหรือ ?  

 อุณ.  อยางนั้น  ทานผูเจริญ.

 อา.  ในเบือ้งตน  ทานไดมคีวามเพียรวา  จกัไปอาราม  เม่ือทานไปถึงอารามแลว  ความเพยีรท่ีเกิดข้ึนน้ันก็ระงับไป

มิใชหรือ ?  

 อุณ.  อยางนั้น  ทานผูเจริญ.

 อา.  ในเบือ้งตน  ทานไดมคีวามคิดวา  จกัไปอาราม  เมือ่ทานไปถึงอารามแลว  ความคดิทีเ่กดิขึน้นัน้กร็ะงบัไปมใิชหรอื ?

 อุณ.  อยางนั้น  ทานผูเจริญ.

 อา.  ในเบื้องตน  ทานไดตริตรองพิจารณาวา  จักไปอาราม  เมื่อทานไปถึงอารามแลว  ความตริตรองพิจารณา

ที่เกิดขึ้นนั้นก็ระงับไปมิใชหรือ ?  

 อุณ.  อยางนั้น  ทานผูเจริญ.
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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  เสยฺยถาป  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.  ดูกรพราหมณ  อยางนั้นเหมือนกัน  ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรย  
ทาํกิจท่ีควรทาํเสรจ็แลว  ปลงภาระลงไดแลว  มปีระโยชนของตนถงึแลวโดยลําดับ  สิน้สังโยชน
ทีจ่ะนาํไปสูภพแลว  หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ   ภกิษุนัน้  ในเบ้ืองตนก็มคีวามพอใจ
เพ่ือบรรลุอรหตั  เม่ือบรรลุแลว  ความพอใจทีเ่กิดข้ึนน้ันก็ระงบัไป  ในเบ้ืองตนก็มคีวามเพยีร
เพือ่บรรลุอรหัต  เมือ่บรรลุแลว  ความเพียรท่ีเกดิขึน้นัน้กร็ะงับไป  ในเบือ้งตนกม็คีวามคิด
เพื่อบรรลุอรหัต  เมื่อบรรลุแลว  ความคิดที่เกิดขึ้นนั้นก็ระงับไป  ในเบื้องตนก็มีความ
ตริตรองพิจารณาเพื่อบรรลุอรหัต  เมื่อบรรลุแลว  ความตริตรองพิจารณาที่เกิดขึ้นนั้น
ก็ระงับไป.

[๑๑๖๙]
 ดูกรพราหมณ  ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ?  เมื่อเปนเชนนั้น  ความพอใจนั้นยังมีอยูหรือวาไมมี ?  

 อุณ.  ขาแตทานอานนท  เมื่อเปนเชนนั้น  ความพอใจก็มีอยูโดยแท  ไมมีหามิได  ขาแตทานพระอานนท  ภาษิต

ของทานแจมแจงนัก  ขาแตทานพระอานนท  ภาษิตของทานแจมแจงนัก  ขาแตทานพระอานนท  ทานประกาศธรรมโดย

อเนกปรยิาย  เปรียบเหมือนหงายของที่ควํ่า  เปดของที่ปด  บอกทางแกคนหลงทาง  หรือตามประทีปในที่มืด  ดวยหวังวา

ผูมีจักษุจักเห็นรูป  ฉะนั้น  ขาพเจานี้ขอถึงทานพระโคดม  กับทั้งพระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ  ขอทานพระอานนท

จงจําขาพเจาไววาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต  ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.

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  พรฺาหมฺณา  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  จิตฺตสมาธิ  
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ ฯ 

[๑๑๗๑]
เย  ห ิ เกจ ิ ภกิขฺเว  อตีตมทฺธาน  สมณา  วา  พรฺาหมฺณา  วา  มหทิธฺกิา  อเหสุ  

มหานุภาวา  สพฺเพ  เต  อิเมสเยว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา ฯ  
เย  ห ิ เกจิ  ภกิขฺเว  อนาคตมทฺธาน  สมณา  วา  พรฺาหมฺณา  วา  มหทิธฺกิา  ภวิสสฺนฺติ  
มหานุภาวา  สพฺเพ  เต  อิเมสเยว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา ฯ  
เย  ห ิ เกจิ  ภกิขฺเว  เอตรหิ  สมณา  วา  พรฺาหมฺณา  วา  มหิทธฺกิา  มหานุภาวา  สพฺเพ  
เต  อิเมสเยว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตาติ ฯ 
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สมณพราหมณสูตรที่ ๑ 
 ผูมีฤทธิ์มาก  เพราะเจริญอิทธิบาท ๔ 

[๑๑๗๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในอดีตกาล  
เปนผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก  สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น  เปนผูมีฤทธิ์มาก  
มอีานภุาพมาก  เพราะเปนผูเจรญิ  กระทาํใหมากซึง่อิทธบิาท ๔   สมณะหรอืพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึง่  ในอนาคตกาล  จกัมีฤทธิม์าก  มอีานุภาพมาก  สมณะหรือพราหมณ
ทั้งหมดนั้น  จักเปนผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก  เพราะเปนผูเจริญ  กระทําใหมาก
ซึ่งอิทธิบาท ๔   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในปจจุบัน  เปนผูมีฤทธิ์มาก  
มีอานุภาพมาก  สมณะหรือพราหมณทั้งหมดน้ัน  เปนผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก  
เพราะเปนผูเจริญ  กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔   อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย  ฉันทสมาธิและ
ปธานสังขาร   ยอมเจริญอทิธบิาทอนัประกอบดวยวริยิสมาธ.ิ..   จติตสมาธ.ิ..   วมิงัสาสมาธิ
และปธานสังขาร.

[๑๑๗๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในอดีตกาล  
เปนผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก  สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น  เปนผูมีฤทธิ์มาก  
มีอานุภาพมาก  เพราะเปนผูเจริญ  กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล   สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในอนาคตกาล  จักเปนผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก  
สมณะหรือพราหมณทั้งหมดน้ัน  จักเปนผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก  ก็เพราะเปน
ผูเจรญิ  กระทําใหมากซ่ึงอทิธิบาท ๔ เหลาน้ีแล   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่
ในปจจุบัน  ยอมเปนผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก  สมณะหรือพราหมณทั้งหมด 1  
ยอมเปนผูมฤีทธ์ิมาก  มอีานุภาพมาก  เพราะเปนผูเจริญ  กระทําใหมากซ่ึงอทิธบิาท ๔
เหลานี้แล.

จบ  สูตรที่ ๖ 

1.  ทั้งหมดน้ัน  -ผูรวบรวม
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[๑๑๗๒]
เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อตีตมทฺธาน  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อเนกวิหิต  

อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภสุ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  อเหสุ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  อเหสุ  
อาวิภาว  ติโรภาว  ติโรกุฑฺฑ  ติโรปาการ  ติโรปพฺพต  อสชฺชมานา  อคมสุ  
เสยฺยถาป  อากาเส  ปวิยป  อุมฺมุชฺชนิมฺมุชฺช  อกสุ  เสยฺยถาป  อุทเก  อุทเกป  
อภิชฺชมาเน  อคมสุ  เสยฺยถาป  ปวิย  อากาเสป  ปลฺลงฺเกน  กมึสุ  เสยฺยถาป  
ปกฺขี  สกุโณ  อิเมป  จนฺทิมสุริเย  เอวมหิทฺธิเก  เอวมหานุภาเว  ปาณินา  ปรามสึส ุ1  
ปริมชฺชึสุ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  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  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  
ภวิสฺสนฺติ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  ภวิสฺสนฺติ  อาวิภาว  ติโรภาว  ติโรกุฑฺฑ  ติโรปาการ  
ติโรปพฺพต  อสชฺชมานา  คมิสฺสนฺติ  เสยฺยถาป  อากาเส  ปวิยป  อุมฺมุชฺชนิมฺ-
มุชฺช  กริสฺสนฺติ  เสยฺยถาป  อุทเก  อุทเกป  อภิชฺชมาเน  คมิสฺสนฺติ  เสยฺยถาป  
ปวิย  อากาเสป  ปลฺลงฺเกน  คมิสฺสนฺติ  เสยฺยถาป  ปกฺขี  สกุโณ  อิเมป  จนฺทิมสุริเย  
เอวมหทิธฺเิก  เอวมหานภุาเว  ปาณินา  ปรามสิสสฺนตฺ ิ3  ปรมิชชฺสิสฺนตฺ ิ ยาว  พรฺหมฺโลกาป  
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  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหนฺติ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  โหนฺติ  
อาวิภาว  ติโรภาว  ติโรกุฑฺฑ  ติโรปาการ  ติโรปพฺพต  อสชฺชมานา  คจฺฉนฺติ  
เสยฺยถาป  อากาเส  ปวิยป  อุมฺมุชฺชนิมฺมุชฺช  กโรนฺติ  เสยฺยถาป  อุทเก  อุทเกป  
อภิชฺชมาเน  คจฺฉนฺติ  เสยฺยถาป  ปวิย  อากาเสป  ปลฺลงฺเกน  กมนฺติ  เสยฺยถาป  
ปกฺขี  สกุโณ  อิเมป  จนฺทิมสุริเย  เอวมหิทฺธิเก  เอวมหานุภาเว  ปาณินา  ปรามสนฺต ิ4  
ปริมชฺชนฺติ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตนฺติ ฯ  สพฺเพ  เต  จตุนฺน  
อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  
ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ ฯ  วิริยสมาธิ  จิตฺตสมาธิ  
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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สมณพราหมณสูตรที่ ๒  
 แสดงฤทธิ์ไดหลายอยางเพราะเจริญอิทธิบาท ๔

[๑๑๗๒]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กส็มณะหรอืพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่  ในอดตีกาล  แสดงฤทธ์ิ
ไดหลายอยาง  คอื  คนเดยีวเปนหลายคนก็ได...  ใชอาํนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด  
สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น  แสดงฤทธิ์ไดหลายอยางเชนน้ัน  เพราะเปนผูเจริญ  
กระทาํใหมากซึง่อทิธบิาท ๔   สมณะหรอืพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง  ในอนาคตกาล...  
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในปจจุบัน  แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง  คือ  
คนเดียวเปนหลายคนก็ได...  ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได  สมณะหรือ
พราหมณทัง้หมดนัน้  แสดงฤทธิไ์ดหลายอยางเชนนัน้  กเ็พราะเปนผูเจริญ  กระทําใหมาก
ซึ่งอิทธิบาท ๔   อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  
ยอมเจรญิอทิธบิาท  อนัประกอบดวย  ฉนัทสมาธแิละปธานสงัขาร  ยอมเจรญิอทิธบิาท  
อันประกอบดวยวิริยสมาธิ...   จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร.
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[๑๑๗๓]
เย  ห ิ เกจ ิ ภกิขฺเว  อตตีมทฺธาน  สมณา  วา  พรฺาหมฺณา  วา  อเนกวหิติ  อทิธฺวิธิ  

ปจฺจนุโภสุ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  อเหสุ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  
วตฺเตสุ ฯ  สพฺเพ  เต  อิเมสเยว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา ฯ  เย  
หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อนาคตมทฺธาน  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  
ปจฺจนุโภสฺสนฺติ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  ภวิสฺสนฺติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  
วส  วตฺเตสฺสนฺติ 1 ฯ  สพฺเพ  เต  อิเมสเยว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  
พหลุกีตตฺตา ฯ  เย  ห ิ เกจ ิ ภกิขฺเว  เอตรห ิ สมณา  วา  พรฺาหมฺณา  วา  อเนกวหิติ  
อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภนฺติ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหนตฺิ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  
วส  วตเฺตนฺต ิฯ  สพเฺพ  เต  อเิมสเยว  จตนุนฺ  อทิธฺปิาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลกีตตฺตาต ิฯ 

[๑๑๗๔]
จตุนฺน  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ภิกฺขุ  อาสวาน  ขยา  

อนาสว  เจโตวมิตุตฺ ึ ปฺาวิมตุตฺ ึ ทฏิเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฉฺกิตวฺา  อปุสมปฺชชฺ  
วิหรติ ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขรสมนฺนาคต  
อิทฺธิปาท  ภาเวติ  วิริยสมาธิ  จิตฺตสมาธิ  วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  
อทิธฺปิาท  ภาเวติ ฯ  อเิมส  โข  ภกิขฺเว  จตนฺุน  อทิธฺปิาทาน  ภาวติตตฺา  พหลุกีตตตฺา  
ภิกฺขุ  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ ฯ 

1.  ม. วตฺติสฺสนฺติ ฯ
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[๑๑๗๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กส็มณะหรอืพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่  ในอดตีกาล  แสดงฤทธ์ิ
ไดหลายอยาง  คอื  คนเดยีวเปนหลายคนก็ได...  ใชอาํนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด  
สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น  แสดงฤทธิ์ไดหลายอยางเชนนั้น  ก็เพราะเปนผูเจริญ  
กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง  
ในอนาคตกาล...   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ในปจจุบัน  แสดงฤทธิ์ได
หลายอยาง  คอื  คนเดยีวเปนหลายคนกไ็ด...  ใชอาํนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด  
สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น  แสดงฤทธิ์หลายอยางเชนน้ัน  ก็เพราะเปนผูเจริญ  
กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.

จบ  สูตรที่ ๗  

อภิญญาสูตร    
 ไดเจโตวิมุติและปญญาวิมุติเพราะเจริญอิทธิบาท ๔ 

[๑๑๗๔]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ภกิษกุระทาํใหแจงซึง่เจโตวมิตุ ิ ปญญาวมิตุ ิ อนัหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะท้ังหลายสิน้ไป  ดวยปญญาอันยิง่เอง  ในปจจบุนั  เขาถงึอยู  เพราะเปนผูเจรญิ  
กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔   อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ?   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาท  อันประกอบดวย  ฉันทสมาธิและปธานสังขาร  
ยอมเจริญอิทธิบาท  อันประกอบดวยวิริยสมาธิ...   จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิ
และปธานสังขาร   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  
อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  
เขาถึงอยู  เพราะเปนผูเจริญ  กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.

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  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหติ  พหุธาป  
หุตฺวา  เอโก  โหติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  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  อฏงฺคิโก  

มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  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
 แสดงปฏิปทาเขาถึงอิทธิบาทภาวนา  

[๑๑๗๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงอิทธิ  อิทธิบาท  อิทธิบาทภาวนา  และปฏิปทา
ทีจ่ะใหถงึอิทธิบาทภาวนา  แกเธอทัง้หลาย  เธอทัง้หลายจงฟง  กอ็ทิธิเปนไฉน ?   ภกิษุ
ในธรรมวนิยันี ้ ยอมแสดงฤทธิไ์ดหลายอยาง  คอื  คนเดียวเปนหลายคนกไ็ด  หลายคน
เปนคนเดียวก็ได  ฯลฯ  ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกกไ็ด  นี้เรียกวา  อิทธิ.

[๑๑๗๖]
 ก็อิทธิบาทเปนไฉน ?   มรรคาอันใด  ปฏิปทาอันใด  ยอมเปนไปเพ่ือไดฤทธ์ิ  
เพื่อไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์  นี้เรียกวา  อิทธิบาท.

[๑๑๗๗]
 ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญอิทธิบาท  อัน
ประกอบดวย  ฉันทสมาธิและปธานสังขาร  ยอมเจริญอิทธิบาท  อันประกอบดวย  
วริยิสมาธ.ิ..   จติตสมาธิ...   วมิงัสาสมาธแิละปธานสังขาร  นี้เรียกวา  อิทธิบาทภาวนา.

[๑๑๗๘]
 ก็ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ?   อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ 
นีแ้ล  คอื  สมัมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สมัมาสมาธ ิ นีเ้รียกวา  ปฏิปทาท่ีจะใหถงึอิทธิบาทภาวนา.

จบ  สูตรที่ ๙ 

วิภังคสูตร  
 วิธีเจริญอิทธิบาท ๔ 

[๑๑๗๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ เหลานี้  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมมผีลมาก  มอีานสิงสมาก   กอ็ทิธบิาท ๔ อนัภกิษเุจรญิแลวอยางไร  กระทาํใหมากแลว
อยางไร  จึงมีผลมาก  มีอานิสงสมาก ?   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญอิทธิบาท
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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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ประกอบดวย  ฉนัทสมาธแิละปธานสังขาร  ดงัน้ีวา  ฉนัทะของเราจกัไมยอหยอนเกนิไป  
ไมตองประคองเกนิไป  ไมหดหูในภายใน  ไมฟุงซานไปในภายนอก  และเธอมคีวามสาํคญั
ในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา  เบื้องหนาฉันใด  เบื้องหลังก็ฉันนั้น   เบื้องหลังฉันใด  
เบือ้งหนากฉ็นันัน้   เบือ้งลางฉนัใด  เบ้ืองบนก็ฉนัน้ัน   เบือ้งบนฉนัใด  เบือ้งลางกฉ็นันัน้   
กลางวันฉันใด  กลางคืนก็ฉันนั้น   กลางคืนฉันใด  กลางวันก็ฉันนั้น   เธอมีจิตเปดเผย  
ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิต  ใหสวางอยู   ยอมเจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ...   
จติตสมาธ.ิ..   วมิงัสาสมาธิและปธานสังขาร  ดงันีว้า  วมิงัสาของเราจักไมยอหยอนเกนิไป  
ไมตองประคองเกนิไป  ไมหดหูในภายใน  ไมฟุงซานไปในภายนอก  และเธอมคีวามสําคญั
ในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา  เบื้องหนาฉันใด  เบื้องหลังก็ฉันนั้น   เบื้องหลังฉันใด  
เบือ้งหนากฉ็นันัน้   เบือ้งลางฉนัใด  เบือ้งบนก็ฉนัน้ัน   เบือ้งบนฉนัใด  เบือ้งลางกฉ็นันัน้   
กลางวันฉันใด  กลางคืนก็ฉันนั้น   กลางคืนฉันใด  กลางวันก็ฉันนั้น   เธอมีจิตเปดเผย  
ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู.
[๑๑๘๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ฉันทะที่ยอหยอนเกินไปเปนไฉน ?   ฉันทะที่ประกอบดวย
ความเกียจคราน  สัมปยุตดวยความเกียจคราน  นี้เรียกวา  ฉันทะที่ยอหยอนเกินไป.
[๑๑๘๑]
 กฉ็นัทะทีต่องประคองเกนิไปเปนไฉน ?   ฉนัทะทีป่ระกอบดวยอทุธัจจะ  สมัปยตุ
ดวยอุทธัจจะ  นี้เรียกวา  ฉันทะที่ตองประคองเกินไป.
[๑๑๘๒]
 กฉ็นัทะทีห่ดหูในภายในเปนไฉน ?   ฉนัทะทีป่ระกอบดวยถนีมิทธะ  สมัปยตุดวย
ถีนมิทธะ  นี้เรียกวา  ฉันทะที่หดหูในภายใน.
[๑๑๘๓]
 กฉ็นัทะทีฟุ่งซานไปในภายนอกเปนไฉน ?   ฉนัทะทีฟุ่งซานไป  พลานไป  ปรารภ
กามคุณ ๕ ในภายนอก  นี้เรียกวา  ฉันทะที่ฟุงซานไปในภายนอก.

[๑๑๘๔]
 ภิกษุมีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา  เบื้องหนาฉันใด  เบื้องหลัง
ก็ฉันนั้น   เบื้องหลังฉันใด  เบื้องหนาก็ฉันนั้น  อยางไร ?   ความสําคัญในเบื้องหลัง
และเบื้องหนา  อันภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยึดไวดีแลว  กระทําไวในใจดีแลว  ทรงไวดีแลว  
แทงตลอดดแีลว  ดวยปญญา  ภกิษชุือ่วา  มคีวามสําคญัในเบ้ืองหลังและเบือ้งหนาอยูวา  
เบื้องหนาฉันใด  เบื้องหลังก็ฉันนั้น   เบื้องหลังฉันใด  เบื้องหนาก็ฉันนั้น  อยางนี้แล.
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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  อฏี  อฏิมิฺช  วกฺก  หทย  ยกน  กิโลมก  ปหก  ปปฺผาส  อนฺต  
อนฺตคุณ  อุทริย  กรีส  ปตฺต  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  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ ววิเฏน  เจตสา  อปริโยนทเฺธน  สปปฺภาส  จติตฺ  ภาเวต ิฯ  

อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อาโลกสฺา  สุคฺคหิตา  โหติ  ทิวาสฺา  สฺวาธิฏิตา 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]
 ก็ภิกษุมีความสําคัญอยูวา  เบื้องลางฉันใด  เบื้องบนก็ฉันนั้น   เบื้องบนฉันใด  
เบื้องลางก็ฉันนั้น  อยางไร ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณากายนี้  เบื้องบนแต
พืน้เทาขึน้มา  เบือ้งลางแตปลายผมลงไป  มหีนงัหุมอยูโดยรอบ  เตม็ดวยของไมสะอาด  
มีประการตางๆ วาในกายนี้  มีผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เนื้อ  เอ็น  กระดูก  เยื่อใน
กระดูก  มาม  หัวใจ  ตับ  พังผืด  ไต  ปอด  ไสใหญ  ไสนอย  อาหารใหม  อาหารเกา  
ดี  เสลด  หนอง  เลือด  เหงื่อ  มันขน  นํ้าตา  มันเหลว  นํ้าลาย  นํ้ามูก  ไขขอ  มูตร  
ภิกษุชื่อวา  มีความสําคัญอยูวา  เบ้ืองลางฉันใด  เบื้องบนก็ฉันนั้น  เบ้ืองบนฉันใด  
เบื้องลางก็ฉันนั้น  อยางนี้แล.
[๑๑๘๖]
 ก็ภิกษุมีความสําคัญอยูวา  กลางวันฉันใด  กลางคืนก็ฉันนั้น   กลางคืนฉันใด  
กลางวันกฉ็นันัน้  อยางไร ?   ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ ยอมเจรญิอทิธบิาทอันประกอบดวย
ฉนัทสมาธแิละปธานสงัขารในกลางวัน  ดวยอาการเหลาใด  ดวยเพศเหลาใด  ดวยนิมติ
เหลาใด  เธอยอมเจริญอทิธบิาทอันประกอบดวยฉนัทสมาธิและปธานสงัขารในกลางคนื  
ดวยอาการเหลานั้น  ดวยเพศเหลานั้น  ดวยนิมิตเหลานั้น  อีกอยางหนึ่ง  ภิกษุยอม
เจรญิอทิธบิาท  อนัประกอบดวยฉนัทสมาธิและปธานสงัขารในกลางคืน  ดวยอาการเหลาใด  
ดวยเพศเหลาใด  ดวยนิมิตเหลาใด  เธอยอมเจริญอทิธบิาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ
และปธานสงัขารในกลางวัน  ดวยอาการเหลาน้ัน  ดวยเพศเหลาน้ัน  ดวยนิมิตเหลานั้น   
ภิกษุมีความสําคัญอยูวา  กลางวันฉันใด  กลางคืนก็ฉันนั้น   กลางคืนฉันใด  กลางวัน
ก็ฉันนั้น  อยางนี้แล.
[๑๑๘๗]
 ก็ภิกษุมีจิตเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู  อยางไร ?   อาโลก-
สัญญา (ความสําคัญวาแสงสวาง)  อันภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยึดไวดีแลว  ความสําคัญวา
กลางวัน  ตัง้มัน่ดแีลว  ภกิษมุจีติเปดเผย  ไมมอีะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู  อยางน้ีแล.
[๑๑๘๘]
 ก็วิริยะท่ียอหยอนเกินไปเปนไฉน ?   วิริยะท่ีประกอบดวยความเกียจคราน  
สัมปยุตดวยความเกียจคราน  นี้เรียกวา  วิริยะที่ยอหยอนเกินไป.
[๑๑๘๙]
 ก็วิริยะที่ตองประคองเกินไปเปนไฉน ?   วิริยะที่ประกอบดวยอุทธัจจะ  สัมปยุต
ดวยอุทธัจจะ  นี้เรียกวา  วิริยะที่ตองประคองเกินไป.
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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  อนุวกิขฺติตฺ  อนุวสิฏ ฯ  อทิ  วจุจฺต ิ ภกิขฺเว  พหทิธฺา  วกิขฺตฺิต  วริยิ  ฯเปฯ 

[๑๑๙๒]
กถฺจ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิวเฏน  เจตสา  อปริโยนทฺเธน  สปฺปภาส  จิตฺต  ภาเวติ ฯ  

อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุโน  อาโลกสฺา  สุคฺคหิตา  โหติ  ทิวาสฺา  สฺวาธิฏิตา 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  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ ววิเฏน  เจตสา  อปรโิยนทฺเธน  สปปฺภาส  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]
 ก็วิริยะท่ีหดหูในภายในเปนไฉน ?   วิริยะท่ีประกอบดวยถีนมิทธะ  สัมปยุต
ดวยถีนมิทธะ  นี้เรียกวา  วิริยะหดหูในภายใน.

[๑๑๙๑]
 ก็วิริยะที่ฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน ?   วิริยะที่ฟุงซานไป  พลานไป  ปรารภ
กามคุณ ๕ ในภายนอก  นี้เรียกวา  วิริยะที่ฟุงซานไปในภายนอก  ฯลฯ.

[๑๑๙๒]
 กภ็กิษุมจีติเปดเผย  ไมมอีะไรหุมหอ  อบรมจติใหสวางอยู  อยางไร ?   อาโลกสญัญา  
อันภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยึดไวดีแลว  ความสําคัญวา  กลางวัน  ตั้งมั่นดีแลว  ภิกษุมีจิต
เปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู  อยางนี้แล.

[๑๑๙๓]
 ก็จิตที่ยอหยอนเกินไปเปนไฉน ?   จิตที่ประกอบดวยความเกียจคราน  สัมปยุต
ดวยความเกียจคราน  นี้เรียกวา  จิตที่ยอหยอนเกินไป.

[๑๑๙๔]
 ก็จิตที่ตองประคองเกินไปเปนไฉน ?   จิตที่ประกอบดวยอุทธัจจะ  สัมปยุต
ดวยอุทธัจจะ  นี้เรียกวา  จิตที่ตองประคองเกินไป.

[๑๑๙๕]
 กจ็ติทีห่ดหูในภายในเปนไฉน ?   จติทีป่ระกอบดวยถนีมทิธะ  สมัปยตุดวยถนีมทิธะ  
นี้เรียกวา  จิตที่หดหูในภายใน.

[๑๑๙๖]
 ก็จิตท่ีฟุงซานไปในภายนอกเปนไฉน ?   จิตท่ีฟุงซานไป  พลานไป  ปรารภ
กามคุณ ๕ ในภายนอก  นี้เรียกวา  จิตที่ฟุงซานไปในภายนอก  ฯลฯ.

[๑๑๙๗]
 ภิกษุมีจิตเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู  อยางนี้แล.

[๑๑๙๘]
 ก็วิมังสาท่ียอหยอนเกินไปเปนไฉน ?   วิมังสาท่ีประกอบดวยความเกียจคราน  
สัมปยุตดวยความเกียจคราน  นี้เรียกวา  วิมังสาที่ยอหยอนเกินไป.
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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  พหุลีกเตสุ  

อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภติ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหติ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  
โหติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตติ ฯ 

[๑๒๐๔]
เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ  เอว  พหุลีกเตสุ  อาสวาน  

ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  
อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ ฯ  (ฉป  อภิฺาโย  วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ 

ปาสาทกมฺปนวคฺโค  ทุติโย ฯ
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[๑๑๙๙]
 กว็มิงัสาท่ีตองประคองเกินไปเปนไฉน ?   วมิงัสาท่ีประกอบดวยอุทธจัจะ  สมัปยุต
ดวยอุทธัจจะ  นี้เรียกวา  วิมังสาที่ตองประคองเกินไป.

[๑๒๐๐]
 ก็วิมังสาที่หดหูในภายในเปนไฉน ?   วิมังสาที่ประกอบดวยถีนมิทธะ  สัมปยุต
ดวยถีนมิทธะ  นี้เรียกวา  วิมังสาที่หดหูในภายใน.

[๑๒๐๑]
 กว็มิงัสาทีฟุ่งซานไปในภายนอกเปนไฉน ?   วมิงัสาทีฟุ่งซานไป  พลานไป  ปรารภ
กามคุณ ๕ ในภายนอก  นี้เรียกวา  วิมังสาที่ฟุงซานไปในภายนอก  ฯลฯ.

[๑๒๐๒]
 ภิกษุมีจิตเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู  อยางน้ีแล   ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ อันภิกษุเจริญแลวอยางน้ี  กระทําใหมากแลวอยางน้ี  
ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก.

[๑๒๐๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเม่ือเจริญ  กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ อยางน้ีแล  
ยอมแสดงฤทธิไ์ดหลายอยาง  คอื  คนเดียวเปนหลายคนก็ได  หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด  
ฯลฯ  ใชอํานาจทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได.

[๑๒๐๔]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ภกิษุเม่ือเจรญิ  กระทําใหมากซึง่อิทธิบาท ๔ อยางนีแ้ล  ยอม
กระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.  (พึงขยายอภิญญาแมทั้งหกใหพิสดาร)

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  ปาสาทกัมปนวรรคท่ี 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  พหุลีกเตสุ  

อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภติ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหติ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  
โหติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตติ ฯ 
[๑๒๐๗]

เอว  ภาวิเตสุ  โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  จตูสุ  อิทฺธิปาเทสุ  เอว  พหุลีกเตสุ  อาสวาน  
ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  
อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ ฯ  (ฉป  อภิฺาโย  วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ 

1.  ม. อิธ ฯ
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อโยคุฬวรรคที่ ๓ 
มรรคสูตร

 วาดวยปฏิปทาแหงการเจริญอิทธิบาท

[๑๒๐๕]
 สาวตัถนีทิาน.  ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กอนแตตรสัรู  คร้ังเราเปนพระโพธิสตัว  ยงัมไิดตรสัรู  
ไดมีความคิดอยางนี้วา  อะไรหนอ  เปนมรรคา  เปนปฏิปทาแหงการเจริญอิทธิบาท  
เรานั้นไดมีความคิดอยางนี้วา  ภิกษุนั้นยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ
และปธานสังขารดังนี้วา  ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป  ไมตองประคองเกินไป  
ไมหดหูในภายใน  ไมฟุงซานไปภายนอก  และเธอมีความสําคัญในเบ้ืองหลังและ
เบ้ืองหนาอยูวา  เบือ้งหนาฉันใด  เบ้ืองหลงัก็ฉนัน้ัน   เบือ้งหลงัฉันใด  เบ้ืองหนาก็ฉนัน้ัน   
เบื้องลางฉันใด  เบื้องบนก็ฉันนั้น   เบื้องบนฉันใด  เบื้องลางก็ฉันนั้น  กลางวันฉันใด  
กลางคืนกฉ็นันัน้   กลางคนืฉนัใด  กลางวันกฉ็นันัน้   เธอมใีจเปดเผย  ไมมอีะไรหุมหอ  
อบรมจิตใหสวางอยู  ดวยประการฉะน้ี   ภิกษุยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
วิริยสมาธิ...   จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร  ดังนี้วา  วิมังสาของเรา
จกัไมยอหยอนเกนิไป  ไมตองประคองเกินไป  ไมหดหูในภายใน  ไมฟุงซานไปในภายนอก  
และเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังและเบ้ืองหนาอยูวา  เบ้ืองหนาฉันใด  เบื้องหลัง
ก็ฉันน้ัน   เบ้ืองหลังฉันใด  เบ้ืองหนาก็ฉันน้ัน   เบ้ืองลางฉันใด  เบ้ืองบนก็ฉันน้ัน   
เบื้องบนฉันใด  เบื้องลางก็ฉันนั้น   กลางวันฉันใด  กลางคืนก็ฉันนั้น   กลางคืนฉันใด  
กลางวนัก็ฉนัน้ัน   เธอมีใจเปดเผย  ไมมอีะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู  ดวยประการฉะนีแ้ล.
[๑๒๐๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอิทธิบาท ๔ แลวอยางนี้  กระทําใหมากแลว
อยางนี้  ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง  คือ  คนเดียวเปนหลายคนก็ได  หลายคนเปน
คนเดียวก็ได  ฯลฯ  ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.
[๑๒๐๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อเจริญอิทธิบาท ๔ แลวอยางนี้  กระทําใหมากแลว
อยางนีแ้ล  ยอมกระทาํใหแจงซ่ึงเจโตวมิตุ ิ ปญญาวมิตุ ิ อนัหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.
 (แมอภิญญาทั้งหกก็พึงขยายความออกไป)

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  โอมาติ 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  อจฉฺริยธมฺมสมนฺนาคตา  จ  อพภฺตุา  เจว  อานนทฺ  
ตถาคตา  อพฺภุตธมฺมสมนฺนาคตา  จ ฯ 
[๑๒๑๐]

ยสฺมึ  อานนฺท  สมเย  ตถาคโต  กายมฺป  จิตฺเต  สมาทหต ิ3  จิตฺตมฺป  กาเย  
สมาทหติ  สุขสฺฺจ  ลหุสฺฺจ  กาเย  โอกฺกมิตฺวา  วิหรติ  ตสฺมึ  อานนฺท  สมเย  
ตถาคตสฺส  กาโย  ลหุตโร  เจว  โหติ  มุทุตโร  จ  กมฺมนิยตโร  จ  ปภสฺสรตโร  จ ฯ 
[๑๒๑๑]

เสยฺยถาป  อานนฺท  อโยคุโฬ  ทิวส  สนฺตตฺโต  ลหุตโร  เจว  โหติ  มุทุตโร  
จ  กมฺมนิยตโร  จ  ปภสฺสรตโร  จ ฯ  เอวเมว  โข  อานนฺท  ยสฺมึ  สมเย  ตถาคโต  
กายมฺป  จิตฺเต  สมาทหติ  จิตฺตมฺป  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



709 

อโยคุฬสูตร    
 วาดวยการแสดงฤทธิ์  

[๑๒๐๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้น  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว

นัง่ ณ ทีค่วรสวนขางหน่ึง  ครัน้แลวไดทลูถามพระผูมพีระภาควา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  พระผูมพีระภาคทรงทราบอยูหรอืวา  

พระองคทรงเขาถึงพรหมโลกดวยพระฤทธิ์  พรอมทั้งพระกายอันสําเร็จแตใจ ?  

 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  เราทราบอยู  อานนท  วาเราเขาถึงพรหมโลกดวยฤทธ์ิ  
พรอมทั้งกายอันสําเร็จแตใจ.
 อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็พระผูมีพระภาคทรงทราบอยูหรือวา  พระองคทรงเขาถึงพรหมโลกดวยพระฤทธิ์  

พรอมทั้งพระกายอันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้  

 พ.  เราทราบอยู  อานนท  วาเราเขาถึงพรหมโลกดวยฤทธิ์  พรอมท้ังกาย
อันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้.
[๑๒๐๙]
 อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอที่พระผูมีพระภาคทรงทราบวา  พระองคทรงเขาถึงพรหมโลกดวยพระฤทธิ์  

พรอมท้ังพระกายอันสําเร็จดวยใจ  และทรงทราบวา  พระองคทรงเขาถึงพรหมโลกดวยพระฤทธิ์  พรอมท้ังพระกาย

อันประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ นี้  เปนสิ่งนาอัศจรรย  ทั้งไมเคยมีมาแลว.

 พ.  ดูกรอานนท  พระตถาคตทั้งหลายเปนผูอัศจรรย  และประกอบดวยธรรม
อันนาอัศจรรย  เปนผูไมเคยมีมา  และประกอบดวยธรรมอันไมเคยมีมา.
[๑๒๑๐]
 ดูกรอานนท  สมัยใด  ตถาคตตั้งกายไวในจิต  หรือตั้งจิตลงไวที่กาย  กาวลงสู
สุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู   สมัยน้ัน  กายของตถาคตยอมเบากวาปกติ  
ออนกวาปกติ  ควรแกการงานกวาปกติ  และผุดผองกวาปกติ.
[๑๒๑๑]
 ดูกรอานนท  เปรียบเหมือนกอนเหล็กที่เผาไฟอยูวันยังค่ํา  ยอมเบากวาปกติ  
ออนกวาปกต ิ ควรแกการงานกวาปกติ  และผดุผองกวาปกติ  ฉนัใด   สมยัใด  ตถาคต
ตั้งกายลงไวในจิต  หรือต้ังจิตลงไวที่กาย  กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาในกายอยู  
สมัยนั้น  กายของตถาคตยอมเบากวาปกติ  ออนกวาปกติ  ควรแกการงานกวาปกติ  
และผุดผองกวาปกติ  ฉันนั้นเหมือนกัน.
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[๑๒๑๒]
ยสฺมึ  อานนฺท  สมเย  ตถาคโต  กายมฺป  จิตฺเต  สมาทหติ  จิตฺตมฺป  กาเย  

สมาทหติ  สุขสฺฺจ  ลหุสฺฺจ  กาเย  โอกฺกมิตฺวา  วิหรติ  ตสฺมึ  อานนฺท  
สมเย  ตถาคตสฺส  กาโย  อปฺปกสิเรเนว  ปวิยา  เวหาส  อพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ  โส  
อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภติ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหติ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  
โหติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตติ ฯ 

[๑๒๑๓]
เสยฺยถาป  อานนฺท  ตูลปจุ  วา  กปฺปาสปจุ  วา  ลหุโก  ธาตุปาทาโน  

อปฺปกสิเรเนว  ปวิยา  เวหาส  อพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ  เอวเมว  โข  อานนฺท  ยสฺมึ  สมเย  
ตถาคโต  กายมฺป  จิตฺเต  สมาทหติ  จิตฺตมฺป  กาเย  สมาทหติ  สุขสฺฺจ  
ลหุสฺฺจ  กาเย  โอกฺกมิตฺวา  วิหรติ  ฯเปฯ 

[๑๒๑๔]
ตสฺมึ  อานนฺท  สมเย  ตถาคตสฺส  กาโย  อปฺปกสิเรเนว  ปวิยา  เวหาส  

อพฺภุคฺคจฺฉติ ฯ  โส  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภติ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหติ  
พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  โหติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตตีติ ฯ 

[๑๒๑๕]
จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  

ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ ฯ  วิริยสมาธิ  จิตฺตสมาธิ  
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  
อิทฺธิปาทา ฯ 
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[๑๒๑๒]
 ดูกรอานนท  สมัยใด  ตถาคตตั้งกายลงไวในจิต  หรือตั้งจิตลงไวที่กาย  กาวลง
สูสุขสัญญาและลหุสญัญาในกายอยู  สมยัน้ัน  กายของตถาคต  ยอมลอยจากแผนดิน
ขึน้สูอากาศไดโดยไมยากเลย  ตถาคตน้ันยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายคน 1  คือ  คนเดียว
เปนหลายคนก็ได  หลายคนเปนคนเดียวก็ได  ฯลฯ  ใชอํานาจทางกายไปตลอด
พรหมโลกก็ได.

[๑๒๑๓]
 ดูกรอานนท  เปรียบเหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย  ซึ่งเปนเชื้อธาตุที่เบา  ยอมลอย
จากแผนดินขึ้นสูอากาศไดโดยไมยากเลย  ฉันใด  สมัยใด  ตถาคตตั้งกายลงไวในจิต  
หรือตั้งจิตลงไวที่กาย  กาวลงสูสุขสัญญาและลหุสัญญาอยู  สมัยนั้น  กายของตถาคต
ยอมลอยจากแผนดินขึ้นสูอากาศไดโดยไมยากเลย  ฉันนั้นเหมือนกัน  ฯลฯ.

[๑๒๑๔]
 ดูกรอานนท  สมัยน้ัน  กายของตถาคตยอมลอยจากแผนดินข้ึนสูอากาศได
โดยไมยากเลย  ตถาคตนัน้ยอมแสดงฤทธิไ์ดหลายอยาง  คอื  คนเดียวเปนหลายคนกไ็ด  
หลายคนเปนคนเดียวก็ได  ฯลฯ  ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.

จบ  สูตรที่ ๒ 

ภิกขุสุทธกสูตร  
 วาดวยการเจริญอิทธิบาท  

[๑๒๑๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ เหลาน้ี   อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ?   ภิกษุ
ในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร...   
วิริยสมาธิ...   จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
อทิธิบาท ๔ เหลานี้แล.  

1.  หลายอยาง  -ผูรวบรวม
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[๑๒๑๖]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ภิกฺขุ  

อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ ฯ 

[๑๒๑๗]
จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  

ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ ฯ  วิริยสมาธิ  จิตฺตสมาธิ  
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  
อิทฺธิปาทา ฯ 

[๑๒๑๘]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  ทฺวินฺน  

ผลาน  อฺตร  ผล  ปาฏิกงฺข  ทิฏเว  ธมฺเม  อฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส  
อนาคามิตาติ ฯ 

[๑๒๑๙]
จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  

ฉนฺทสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ ฯ  วิริยสมาธิ  จิตฺตสมาธิ  
วีมสาสมาธิปธานสงฺขารสมนฺนาคต  อิทฺธิปาท  ภาเวติ ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  
อิทฺธิปาทา ฯ 
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[๑๒๑๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะไดเจริญ  กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล  
ภกิษจุงึกระทาํใหแจงซ่ึงเจโตวิมตุ ิ ปญญาวมิตุ ิ อนัหาอาสวะมไิด  เพราะอาสวะทัง้หลาย
สิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.  

จบ  สูตรที่ ๓ 

ผลสูตรที่ ๑ 
 เจริญอิทธิบาทหวังผลได ๒ อยาง  

[๑๒๑๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ เหลาน้ี   อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ?   ภิกษุ
ในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร...  
วิริยสมาธิ...   จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
อทิธิบาท ๔ เหลานี้แล.  

[๑๒๑๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ เหลาน้ีแล  
ภิกษุพึงหวังผลได ๒ อยาง  อยางใดอยางหน่ึง  คือ  อรหัตตผลในปจจุบัน  หรือ
เมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู  เปนพระอนาคามี.

จบ  สูตรที่ ๔ 

ผลสูตรที่ ๒ 
 วาดวยผลานิสงส ๗ 

[๑๒๑๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อิทธิบาท ๔ เหลานี้   อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ?  ภิกษุ
ในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร...  
วิริยสมาธิ...   จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
อิิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
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[๑๒๒๐]
อิเมส  โข  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  สตฺต  

ผลา  สตฺตานิสสา  ปาฏิกงฺขา ฯ  กตเม  สตฺต  ผลา  สตฺตานิสสา ฯ  ทิฏเว  ธมฺเม  
ปฏิกจฺจ  อฺ  อาราเธติ  โน  เจ  ทิฏเว  ธมฺเม  ปฏิกจฺจ  อฺ  อาราเธติ  อถ  
มรณกาเล  อฺ  อาราเธติ  โน  เจ  ทิฏเว  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  อกนิฏคามี 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  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหติ  
พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  โหติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  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  อทิธฺปิาท  ภาเวต ิฯ  วริยิสมาธ ิ จติตฺสมาธ ิ วมีสาสมาธปิธานสงขฺารสมนนฺาคต  
อิทฺธิปาท  ภาเวติ ฯ  อย  วุจฺจตานนฺท  อิทฺธิปาทภาวนา ฯ 
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[๑๒๒๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล  
ภิกษุพึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการ   ผลานิสงส ๗ ประการ  เปนไฉน ?   คือ  
จะไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน ๑   ถาไมไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน  จะไดชม
เวลาใกลตาย ๑   ถาในปจจุบันไมไดชม  ในเวลาใกลตายก็ไมไดชมไซร  เพราะสังโยชน
อันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป  จะไดเปนพระอนาคามีผู อันตราปรินิพพายี ๑   
ผู อุปหัจจปรินิพพายี ๑   ผู อสังขารปรินิพพายี ๑   ผู สสังขารปรินิพพายี ๑   
ผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่ง
อิทธิบาท ๔ เหลานี้แล  ภิกษุพึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการเหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๕ 

อานันทสูตรที่ ๑ 
 วาดวยปฏิปทาที่จะถึงอิทธิบาท  

[๑๒๒๑]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้น  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  

นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ   อิทธิเปนไฉน   อิทธิบาทเปนไฉน  

อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน   ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ?  

[๑๒๒๒]
 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  ดูกรอานนท  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมแสดงฤทธิ์ได
หลายอยาง  คอื  คนเดยีวเปนหลายคนกไ็ด  หลายคนเปนคนเดยีวก็ได  ฯลฯ  ใชอาํนาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได  นี้เรียกวา  อิทธิ.
[๑๒๒๓]
 ก็อิทธิบาทเปนไฉน ?  มรรคอันใด  ปฏิปทาอันใด  ยอมเปนไปเพื่อไดฤทธ์ิ  
เพื่อไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์  นี้เรียกวา  อิทธิบาท.
[๑๒๒๔]  
 ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ?  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญอิทธิบาท  
อันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร...   ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
วริิยสมาธิ...   จติตสมาธิ...   วมิงัสาสมาธแิละปธานสังขาร  นีเ้รียกวา  อทิธิบาทภาวนา.
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[๑๒๒๕]
กตมา  จานนฺท  อิทฺธิปาทภาวนาคามินี  ปฏิปทา ฯ  อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  

มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  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  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหติ  

พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  โหติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  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  อฏงฺคิโก  

มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจตานนฺท  อิทฺธิปาท-
ภาวนาคามินี  ปฏิปทาติ ฯ 
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[๑๒๒๕]
 ปฏิปทาทีจ่ะถงึอทิธิบาทภาวนาเปนไฉน ?   อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นีแ้หละ  
คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  นี้เรียกวา  ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนา.

จบ  สูตรที่ ๖ 

อานันทสูตรที่ ๒ 
 วาดวยอิทธิฤทธิ์  

[๑๒๒๖]
 พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระอานนทผูนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา  

 ดูกรอานนท  อิทธิเปนไฉน   อิทธิบาทเปนไฉน   อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน   
ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ?  
 ทานพระอานนทกราบทลูวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมของขาพระองคทัง้หลายมพีระผูมพีระภาคเปนรากฐาน  ฯลฯ. 

[๑๒๒๗]
 พ.  ดูกรอานนท  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง  คือ  
คนเดียวเปนหลายคนก็ได  หลายคนเปนคนเดียวก็ได  ฯลฯ  ใชอํานาจทางกายไปตลอด
พรหมโลกก็ได  นี้เรียกวา  อิทธิ.

[๑๒๒๘]
 ก็อิทธิบาทเปนไฉน ?   มรรคาอันใด  ปฏิปทาอันใด  ยอมเปนไปเพื่อใหไดฤทธิ์  
เพื่อไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์  นี้เรียกวา  อิทธิบาท.

[๑๒๒๙]
 ก็อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญอิทธิบาทอัน
ประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
วริิยสมาธิ...   จติตสมาธิ...   วมิงัสาสมาธแิละปธานสังขาร  นีเ้รียกวา  อทิธิบาทภาวนา.

[๑๒๓๐]
 ก็ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ?   อริยมรรคประกอบดวยองค ๘  
นีแ้หละ  คอื  สมัมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สมัมาสมาธ ิ นีเ้รียกวา  ปฏิปทาท่ีจะใหถงึอิทธิบาทภาวนา.

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  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  

โหติ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  โหติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  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  อฏงฺคิโก  

มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  
อิทฺธิปาทภาวนาคามินี  ปฏิปทาติ ฯ 



719 

ภิกขุสูตรที่ ๑ 
 วาดวยอิทธิฤทธิ์

[๑๒๓๑]
 คร้ังน้ัน  ภิกษุหลายรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ที่ควร

สวนขางหนึง่  ครัน้แลวไดทลูถามพระผูมพีระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  อทิธเิปนไฉน   อทิธบิาทเปนไฉน   อทิธบิาทภาวนา

เปนไฉน  ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ?

[๑๒๓๒]
 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมแสดงฤทธิ์
ไดหลายอยาง  คอื  คนเดยีวเปนหลายคนกไ็ด  หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด  ฯลฯ  ใชอาํนาจ
ทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได  นี้เรียกวา  อิทธิ.  

[๑๒๓๓]
 ก็อิทธิบาทเปนไฉน ?   มรรคาอันใด  ปฏิปทาอันใด  ยอมเปนไปเพ่ือไดฤทธ์ิ  
เพื่อไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์  นี้เรียกวา  อิทธิบาท.  

[๑๒๓๔]
 กอ็ทิธบิาทภาวนาเปนไฉน ?   ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี  ยอมเจริญอิทธบิาทอนัประกอบ
ดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ...   
จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร  นี้เรียกวา  อิทธิบาทภาวนา.  

[๑๒๓๕]
 ก็ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ?   อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ 
นีแ้หละ  คอื  สมัมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สมัมาสมาธ ิ นีเ้รียกวา  ปฏิปทาท่ีจะใหถงึอิทธิบาทภาวนา.

จบ  สูตรที่ ๘ 



720 

[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  

เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหติ  พหุธาป  หุตฺวา  เอโก  โหติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  
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  

อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อย  วุจฺจติ  
ภิกฺขเว  อิทฺธิปาทภาวนาคามินี  ปฏิปทาติ ฯ 
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ภิกขุสูตรที่ ๒ 
 วาดวยอิทธิฤทธิ์

[๑๒๓๖]
 ครัง้นัน้  ภกิษหุลายรปูเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถงึทีป่ระทบั  ฯลฯ  พระผูมพีระภาคไดตรสัถามภกิษเุหลานัน้วา  

 ดกูรภิกษุทั้งหลาย  อิทธิเปนไฉน   อิทธิบาทเปนไฉน   อิทธิบาทภาวนาเปนไฉน  
ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ?  
 ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมท้ังหลายของขาพระองคทัง้หลายมพีระผูมพีระภาคเปนรากฐาน  ฯลฯ.

[๑๒๓๗]
 พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อิทธิเปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมแสดงฤทธิ์
ไดหลายอยาง  คอื  คนเดยีวเปนหลายคนกไ็ด  หลายคนเปนคนเดยีวกไ็ด  ฯลฯ  ใชอาํนาจ
ทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได  นี้เรียกวา  อิทธิ.

[๑๒๓๘]
 ก็อิทธิบาทเปนไฉน ?   มรรคาอันใด  ปฏิปทาอันใด  ยอมเปนไปเพ่ือไดฤทธ์ิ  
เพื่อไดเฉพาะซึ่งฤทธิ์  นี้เรียกวา  อิทธิบาท.  

[๑๒๓๙]
 กอ็ทิธบิาทภาวนาเปนไฉน ?   ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี  ยอมเจริญอิทธบิาทอนัประกอบ
ดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ...  
จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร  นี้เรียกวา  อิทธิบาทภาวนา.  

[๑๒๔๐]
 ก็ปฏิปทาที่จะใหถึงอิทธิบาทภาวนาเปนไฉน ?   อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ 
นีแ้หละ  คอื  สมัมาทิฏฐ ิ ฯลฯ  สมัมาสมาธ ิ นีเ้รยีกวา  ปฏิปทาท่ีจะใหถงึอทิธบิาทภาวนา.  

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]

อเิมสจฺ  ปน  ภกิขฺเว  จตุนนฺ  อทิธฺปิาทาน  ภาวิตตตฺา  พหุลกีตตตฺา  โมคฺคลลฺาโน  
ภิกฺขุ  เอว  อเนกวิหิต  อิทฺธิวิธ  ปจฺจนุโภติ  เอโกป  หุตฺวา  พหุธา  โหติ  พหุธาป  
หุตฺวา  เอโก  โหติ  ฯเปฯ  ยาว  พฺรหฺมโลกาป  กาเยน  วส  วตฺเตติ ฯ 
[๑๒๔๔]

อเิมสฺจ  ปน  ภกิขฺเว  จตุนนฺ  อทิธฺปิาทาน  ภาวิตตตฺา  พหุลกีตตตฺา  โมคฺคลลฺาโน  
ภิกฺขุ  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ ฯ 
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โมคคัลลานสูตร  
 สรรเสริญพระโมคคัลลาน 1 วามีฤทธิ์มาก

[๑๒๔๑]
 ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา  
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เธอทัง้หลายจะสาํคญัความขอน้ันเปนไฉน  ภกิษุโมคคลัลานะ
มฤีทธิม์ากอยางนี ้ มอีานภุาพมากอยางน้ี  เพราะไดเจรญิ  ไดกระทําใหมากซ่ึงธรรมเหลาไหน ?  
 ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมท้ังหลายของขาพระองคทัง้หลายมพีระผูมพีระภาคเปนรากฐาน  ฯลฯ.

[๑๒๔๒]
 พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธ์ิมากอยางน้ี  มีอานุภาพมาก
อยางน้ี  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔   อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ?  
ภิกษุโมคคัลลานะยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารดังนี้
วา  ฉันทะของเราจักไมยอหยอนเกินไป  ไมตองประคองเกินไป  ไมหดหูในภายใน  
ไมฟุงซานไปในภายนอก   และเธอมีความสําคัญในเบื้องหลังและเบื้องหนาอยูวา  
เบือ้งหนาฉนัใด  เบือ้งหลังกฉ็นันัน้   เบือ้งหลงัฉันใด  เบือ้งหนากฉ็นันัน้   เบือ้งลางฉนัใด  
เบ้ืองบนกฉ็นัน้ัน   เบือ้งบนฉนัใด  เบ้ืองลางก็ฉนัน้ัน   กลางวนัฉันใด  กลางคนืก็ฉนัน้ัน   
กลางคืนฉันใด  กลางวันก็ฉันนั้น   เธอมีใจเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใจให
สวางอยู  ยอมเจริญอิทธิบาท  อนัประกอบดวยวิรยิสมาธิ...   จติตสมาธิ...   วมิงัสาสมาธิ
และปธานสังขารดังนี้วา  วิมังสาของเราจักไมยอหยอนเกินไป  ไมตองประคองเกินไป  
ฯลฯ  เธอมีใจเปดเผย  ไมมีอะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุโมคคัลลานะมีฤทธิ์มากอยางนี้  มีอานุภาพมากอยางนี้  เพราะไดเจริญ  ไดกระทํา
ใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
[๑๒๔๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อน่ึง  ภิกษุโมคคัลลานะแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง  คือ  
คนเดียวเปนหลายคนก็ได  หลายคนเปนคนเดียวก็ได  ฯลฯ  ใชอาํนาจทางกายไปตลอด
พรหมโลกก็ได  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้.
[๑๒๔๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ภิกษุโมคคัลลานะ  ยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ  
ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเอง  
ในปจจบุนั  เขาถึงอยู  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๑๐  
1.  โมคคัลลานะ  -ผูรวบรวม
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[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]
อเิมสจฺ  ปน  ภกิขฺเว  จตนุนฺ  อทิธฺปิาทาน  ภาวติตตฺา  พหลุกีตตตฺา  ตถาคโต  

อเนกวหิติ  อทิธฺวิธิ  ปจจฺนโุภต ิ เอโกป  หตุวฺา  พหธุา  โหติ  ฯเปฯ  ยาว  พรฺหมฺโลกาป  
กาเยน  วส  วตฺเตติ ฯ 
[๑๒๔๘]

อิเมสฺจ  ปน  ภิกฺขเว  จตุนฺน  อิทฺธิปาทาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  
ตถาคโต  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  
อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรตีติ ฯ  (ฉป  อภิฺาโย  วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ 
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ตถาคตสูตร  
 พระตถาคตมีฤทธิ์มาก

[๑๒๔๕]
 ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสถามวา  
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เธอทัง้หลายจะสาํคัญความขอนัน้เปนไฉน  ตถาคตมีฤทธ์ิมาก
อยางนี้  มีอานุภาพมากอยางนี้  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งธรรมเหลาไหน ?  
 ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมท้ังหลายของขาพระองคทัง้หลายมพีระผูมพีระภาคเปนรากฐาน  ฯลฯ.

[๑๒๔๖]
 พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตมีฤทธิ์มากอยางนี้  มีอานุภาพมากอยางนี้  
เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔   อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ?   ตถาคต
ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขารดังนีว้า  ฉนัทะของเรา
จกัไมยอหยอนเกินไป  ไมตองประคองเกนิไป  ไมหดหูในภายใน  ไมฟุงซานในภายนอก  
และตถาคตมีความสําคัญในเบื้องหนาและเบื้องหลังอยูวา  เบื้องหนาฉันใด  เบื้องหลัง
ก็ฉันน้ัน   เบ้ืองหลังฉันใด  เบ้ืองหนาก็ฉันน้ัน   เบ้ืองลางฉันใด  เบ้ืองบนก็ฉันน้ัน  
เบื้องบนฉันใด  เบื้องลางก็ฉันนั้น   กลางวันฉันใด  กลางคืนก็ฉันนั้น   กลางคืนฉันใด  
กลางวันกฉ็นันัน้   ตถาคตมีใจเปดเผย  ไมมอีะไรหุมหอ  อบรมจิตใหสวางอยู  ยอมเจรญิ
อทิธิบาทอนัประกอบดวยวิรยิสมาธ.ิ..   จติตสมาธ.ิ..   วมิงัสาสมาธิและปธานสังขารดงัน้ี
วา  วมิงัสาของเราจกัไมยอหยอนเกนิไป  ไมตองประคองเกนิไป  ฯลฯ  ตถาคตมใีจเปดเผย  
ไมมอีะไรหุมหอ  อบรมจติใหสวางอยู  ตถาคตมีฤทธ์ิมากอยางนี ้ มอีานุภาพมากอยางนี้  
เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้แล.
[๑๒๔๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ตถาคตยอมแสดงอิทธิฤทธ์ิไดหลายอยาง  คือ  
คนเดียวเปนหลายคนก็ได  หลายคนเปนคนเดียวก็ได  ฯลฯ  ใชอาํนาจทางกายไปตลอด
พรหมโลกก็ได  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้.
[๑๒๔๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ตถาคตยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  
เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้.
 (พึงใหอภิญญาทั้ง 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. สุทฺธิกฺจาป  เทฺว  ผลา  เทฺว  จานนฺทา  ทุเว  ภิกฺขู ... ฯ
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จบ  อโยคุฬวรรคท่ี ๒ 1 

รวมสูตรที่มีในวรรคนี้  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  -ผูรวบรวม
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อิทฺธิปาทสยุตฺตสฺส  คงฺคาทิเปยฺยาโล  จตุตฺโถ

[๑๒๔๙]
เสยฺยถาป  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  อทิธฺปิาเท  ภาเวนโฺต  จตตฺาโร  อทิธฺปิาเท  พหุลกีโรนโฺต  นพิพฺานนนิโฺน  โหติ  
นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ (ยถา  เอสนา  ปาลิ  อิทฺธิปาเทสุ  วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ 

[๑๒๕๑]
ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อุทฺธมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ ฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  รูปราโค  

อรปูราโค  มาโน  อทุธฺจจฺ  อวิชชฺา ฯ  อมิาน ิ โข  ภกิขฺเว  ปฺจทุธฺมภฺาคยิาน ิ สฺโชนาน ิ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  มคฺคสยุตฺต  วิตฺถาริต  
เอว  คงฺคาเปยฺยาโล  ยาว  เอสนา  ปาลิ  อิทฺธิปาเทสุ  วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ 

อิทฺธิปาทสยุตฺต  นิฏิต ฯ
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คังคาทิเปยยาล แหงอิทธิบาทสังยุตที่ ๔ 
 วาดวยผลแหงอิทธิบาท ๔ 

[๑๒๔๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แมนํ้าคงคาไหลไปสู ทิศปราจีน  หลั่งไปสูทิศปราจีน  
บาไปสูทิศปราจีน  แมฉันใด  ภิกษุผูเจริญอิทธิบาท ๔  กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔  
ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๒๕๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเจริญอิทธิบาท ๔  กระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔  
อยางไรเลา  จึงเปนผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน ?   ภิกษุใน
ธรรมวนิยันี ้  ยอมเจรญิอทิธบิาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสงัขาร   ยอมเจรญิ
อิทธิบาทอนัประกอบดวยวิริยสมาธิ...   จิตตสมาธิ...   วิมังสาสมาธิและปธานสังขาร  
ภิกษุเจริญอิทธิบาท ๔  กระทําใหมากซ่ึงอิทธิบาท ๔ อยางนี้แล  ยอมเปนผูนอมไป
สูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.1
 (พึงขยายความบาลีในอิทธิบาท  จนกระทั่งถึงความแสวงหา)

[๑๒๕๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้   สังโยชนอันเปน
สวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน ?  คือ  รูปราคะ   อรูปราคะ   มานะ   อุทธัจจะ   อวิชชา  
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.  

[๑๒๕๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุพึงเจริญอิทธิบาท ๔  เพ่ือรูยิ่ง  เพ่ือกําหนดรู  เพ่ือ
ความสิ้นไป  เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล  อิทธิบาท ๔ เปนไฉน ?  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย  ฉันทสมาธิและปธานสังขาร  
ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ...   จิตตสมาธิ...  วิมังสาสมาธิและ
ปธานสงัขาร  ภกิษพุงึเจรญิอทิธิบาท ๔ เหลาน้ี  เพ่ือรูยิง่  เพ่ือกาํหนดรู  เพ่ือความสิน้ไป  
เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.
 (คงัคาเปยยาลเหมอืนกับมรรคสังยตุ  ทีข่าพเจาใหพสิดารแลว  พงึขยายความบาลีในอทิธบิาท  จนกระท่ังถงึความแสวงหา)

จบ  อิทธิบาทสังยุต
1.  พงึเทียบเคยีงเนือ้ความโดยละเอยีดไดทีข่อ [๑๘๓] - [๑๙๘] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หนา ๑๐๙ - ๑๑๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเลมนี ้ -ผูรวบรวม
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อนุรุทฺธสยุตฺต
รโหคตวคฺโค  ปโม

[๑๒๕๓]
เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  

อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ  อถ  โข  อายสฺมโต  อนุรุทฺธสฺส  รโหคตสฺส  ปฏิสลฺ-
ลีนสฺส  เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  เยส  เกสฺจิ  จตฺตาโร  สติปฏานา  วิรทฺธา  
วิรทฺโธ  เตส  อริโย  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี  เยส  เกสฺจิ  จตฺตาโร  สติปฏานา  
อารทฺธา  อารทฺโธ  เตส  อริโย  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ 

[๑๒๕๔]
อถ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  อายสฺมโต  อนุรุทฺธสฺส  เจตสา  เจโต-

ปริวิตกฺกมฺาย  เสยฺยถาป  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  สติปฏานา  อารทฺธา  โหนฺตีติ ฯ 

[๑๒๕๕]
อิธาวุโส  ภิกฺขุ  อชฺฌตฺต  กาเย  สมุทยธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  ฯเปฯ  อชฺฌตฺต  

กาเย  วยธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ ฯ  อชฺฌตฺต  กาเย  สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  
อาตาป  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยฺย  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสฺส ฯ  พหิทธฺา  กาเย  สมุทยธมฺ-
มานุปสฺสี  วิหรติ  ฯเปฯ  พหิทฺธา  กาเย  วยธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ ฯ  พหิทฺธา  กาเย  
สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌา-
โทมนสฺส ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  กาเย  สมุทยธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  
กาเย  วยธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  กาเย  สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ 
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๘. อนุรุทธสังยุต  
รโหคตวรรคที่ ๑ 
รโหคตสูตรที่ ๑ 

 วาดวยสติปฏฐาน ๔ 

[๑๒๕๓]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้

 สมัยหนึ่ง  ทานพระอนุรุทธะอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกลพระนครสาวัตถี  

คร้ังน้ันแล  ทานพระอนุรุทธะหลีกเรนอยูในท่ีลับ  ไดเกิดความปริวิตกข้ึนในใจอยางน้ีวา  สติปฏฐาน ๔  
อนัชนเหลาใดเหลาหน่ึงเบ่ือแลว  ชนเหลาน้ัน  ชือ่วา  เบือ่อริยมรรคทีจ่ะใหถงึความสิน้ทุกข
โดยชอบ  สตปิฏฐาน ๔  อนัชนเหลาใดเหลาหนึง่ปรารภแลว  ชนเหลานั้น  ชื่อวาปรารภ
อริยมรรคที่จะใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.

[๑๒๕๔]
 ลําดับน้ัน  ทานมหาโมคคัลลานะรูความปริวิตกในใจของทานพระอนุรุทธะดวยใจ  จึงไปปรากฏในที่เฉพาะหนา

ทานอนุรุทธะ  เหมือนบุรุษมีกําลัง  เหยียดแขนที่คู  หรือคูแขนที่เหยียด  ฉะนั้น  ครั้งนั้น  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดถาม

ทานอนุรุทธะดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ  ภิกษุจึงจะชื่อวา  ปรารภสติปฏฐาน ๔ ? 

[๑๒๕๕]
 ทานพระอนุรุทธะตอบวา  ดูกรผูมีอายุ  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมพิจารณาเห็นธรรม  
คือ  ความเกิดขึ้นในกายในภายในอยู  พิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเสื่อมไปในกาย
ในภายในอยู  พิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเกิตขึ้น 1 และความเส่ือมไปในกาย
ในภายในอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได  ยอมพิจารณาเห็นธรรม  คือความเกิดข้ึนในกายในภายนอกอยู   
พิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเสื่อมไปในกายในภายนอกอยู  พิจารณาเห็นธรรม  คือ  
ความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปในกายในภายนอกอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  
มสีตพิงึกาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยีได  ยอมพจิารณาเหน็ธรรม  คอื  ความเกิดขึน้
1.  ความเกิดขึ้น  -ผูรวบรวม
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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  
ปฏิกลูสฺ ี ตตถ  วหิรต ิฯ  สเจ  อากงขฺต ิ ปฏิกเูล  จ  อปฺปฏกิเูล  จ  อปฺปฏกิลูสฺี  
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  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌา-
โทมนสฺส ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  เวทนาสุ  สมุทยธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  
เวทนาสุ  วยธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  เวทนาสุ  สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี  
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ 
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ในกาย  ทั้งภายในและภายนอกอยู  พิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเส่ือมไปในกาย  
ทัง้ภายในและภายนอกอยู  พจิารณาเหน็ธรรม  คอื  ความเกิดข้ึนและความเสือ่มไปในกาย  
ทั้งภายในและภายนอกอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได.

[๑๒๕๖]
 ภกิษนุัน้ถาหวังอยูวา  ขอเราพงึเปนผูมคีวามสาํคญัวา  ปฏิกลูในส่ิงทีไ่มปฏกิลูอยูเถดิ  
ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญกวา 1  ปฏิกูลในสิ่งท่ีไมปฏิกูลน้ันอยู  ถาหวังอยูวา  ขอเรา
พึงเปนผูมีความสําคัญวา  ไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยูเถิด  ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวา  
ไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู   ถาหวังอยูวา  ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวา  ปฏิกูลใน
สิง่ไมปฏกิลูและสิง่ปฏิกลูอยูเถดิ  กย็อมเปนผูมคีวามสาํคญัวา  ปฏิกลูในส่ิงไมปฏกิลูและ
สิง่ปฏกิลูนัน้อยู   ถาหวงัอยูวา  ขอเราพงึเปนผูมคีวามสาํคญัวา  ไมปฏิกลูในส่ิงปฏิกลูและ
สิ่งไมปฏิกูลอยูเถิด  ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวา  ไมปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไมปฏิกูล
นั้นอยู   ถาหวังอยูวา  ขอเราพึงเปนผูเวนขาดสิ่งไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลทั้งสองนั้นแลว  
มีอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะอยูเถิด   ก็ยอมเปนผูมีอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะ
ในสิ่งทั้งสองนั้นอยู.

[๑๒๕๗]
 ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเกิดขึ้นในเวทนาในภายในอยู   พิจารณา
เห็นธรรม  คือ  ความเสื่อมไปในเวทนาในภายในอยู  พิจารณาเห็นธรรม  คือ  
ความเกิดขึ้นและความเส่ือมไปในเวทนาในภายในอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  
มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได   ยอมพิจารณาเห็นธรรม  คือ  
ความเกดิข้ึนในเวทนาในภายนอกอยู   พจิารณาเหน็ธรรม  คอื  ความเสือ่มไปในเวทนา
ในภายนอกอยู   พิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเกิดขึ้นแล  ความเสื่อมไปในเวทนา
ในภายนอกอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได   ยอมพิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเกิดข้ึนในเวทนาท้ังภายในและ
ภายนอกอยู  พิจารณาเห็นธรรม  คือความเสื่อมไปในเวทนาทั้งภายในและภายนอกอยู   
พิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาทั้งภายในภายนอกอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.

1.  สําคัญวา  -ผูรวบรวม
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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  อภนิวิชฺเชตฺวา  อเุปกขฺโก  วหิเรยยฺ  สโต  สมฺปชาโนต ิ อเุปกขฺโก  ตตถฺ  วหิรติ  
สโต  สมฺปชาโน ฯ 

[๑๒๕๙]
อชฺฌตฺต  จิตฺเต  ฯเปฯ  พหิทฺธา  จิตฺเต  ฯเปฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  จิตฺเต  สมุทย-

ธมมฺานปุสสฺ ี วหิรต ิฯ  อชฌฺตตฺพหทิธฺา  จติเฺต  วยธมมฺานปุสสฺ ี วหิรติ ฯ  อชฌฺตตฺพหิทธฺา  
จิตฺเต  สมุทยวยธมฺมานุปสฺส ี วิหรติ  อาตาป  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  อาตาป  สมฺปชาโน  สตมิา  
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  สติปฏานา  อารทฺธา  โหนฺตีติ ฯ 
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[๑๒๕๘]
 ภกิษุนัน้ถาหวังอยูวา  ขอเราพงึเปนผูมคีวามสาํคัญวา  ปฏกิลูในสิง่ไมปฏิกลูอยูเถิด  
ก็ยอมเปนผูมีความสําคัญวา  ปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูลนั้นอยู  ฯลฯ   ถาหวังอยูวา  ขอเรา
เปนผูเวนขาดส่ิงไมปฏกิลูและสิง่ปฏกิลูทัง้สองนัน้แลวมีอเุบกขา  มสีตสิมัปชญัญะอยูเถดิ  
ก็ยอมเปนผูมีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู.

[๑๒๕๙]
 ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเกิดขึ้นในจิตในภายใน  ฯลฯ   พิจารณา
เห็นธรรม  คือ  ความเกิดขึ้นและความเส่ือมไปในจิตทั้งภายในและภายนอกอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.

[๑๒๖๐]
 ภิกษุนั้นถาหวังอยูวา  ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งท่ีไมปฏิกูล
อยูเถิด  ฯลฯ  ก็ยอมเปนผูมีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู.  [1]

[๑๒๖๑]
 ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเกิดขึ้นในธรรมทั้งหลายในภายใน  ฯลฯ  
พิจารณาเห็นธรรม  คือ  ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในธรรมทั้งหลาย  ทั้งภายใน
และภายนอกอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได.

[๑๒๖๒]
 ภิกษุนั้นถาหวังอยูวา  ขอเราพึงเปนผูมีความสําคัญวาปฏิกูลในสิ่งไมปฏิกูล
อยูเถิด  ฯลฯ  ก็ยอมเปนผูมีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะในส่ิงท้ังสองน้ันอยู   ดูกรทานผูมีอายุ  
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล  ภิกษุจึงจะชื่อวาปรารภสติปฏฐาน ๔.  [2]

จบ  สูตรที่ ๑ 

1.  ดูเพิ่มเติมไดที่ขอ  [๑๓๓๒]  -  [๑๓๓๖]  และขอ  [๑๔๐๒]  -  [๑๔๐๓]  ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
2.  ดูเพิ่มเติมไดที่ขอ  [๑๓๓๒]  -  [๑๓๓๖]  และขอ  [๑๔๐๒]  -  [๑๔๐๓]  ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
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[๑๒๖๓]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อถ  โข  อายสฺมโต  อนุรุทฺธสฺส  รโหคตสฺส  ปฏิสลฺลีนสฺส  

เอว  เจตโส  ปริวิตกฺโก  อุทปาทิ  เยส  เกสฺจิ  จตฺตาโร  สติปฏานา  วิรทฺธา  
วิรทฺโธ  เตส  อริโย  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี  เยส  เกสฺจิ  จตฺตาโร  สติปฏานา  
อารทฺธา  อารทฺโธ  เตส  อริโย  มคฺโค  สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ ฯ 
[๑๒๖๔]

อถ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  อายสฺมโต  อนุรุทฺธสฺส  เจตสา  เจโตปริ-
วิตกฺกมฺาย  เสยฺยถาป  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  สติปฏานา  อารทฺธา  โหนฺตีติ ฯ 
[๑๒๖๖]

อิธาวุโส  ภิกฺขุ  อชฺฌตฺต  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  พหิทฺธา  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  
อาตาป  ฯเปฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ 

[๑๒๖๗]
อชฺฌตฺต  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  

โลเก  อภชิฌฺาโทมนสฺส ฯ  พหทิธฺา  เวทนาสุ  เวทนานุปสสฺ ี วหิรต ิ อาตาป  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  
วิหรติ  อาตาป  สมปฺชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ 
[๑๒๖๘]

อชฺฌตฺต  จิตฺเต ฯ  พหิทฺธา  จิตฺเต ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  
วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ 
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รโหคตวรรคที่ ๒ 1 
 วาดวยสติปฏฐาน ๔

[๑๒๖๓]
 สาวัตถีนิทาน.  คร้ังนั้น  ทานพระอนุรุทธะหลีกเรนอยู ในที่ลับ  ไดเกิดความปริวิตกขึ้นในใจอยางนี้วา  

สตปิฏฐาน ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งเบื่อแลว  ชนเหลานั้นชื่อวา  เบ่ืออริยมรรค
ที่จะใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ  สติปฏฐาน ๔ อันชนเหลาใดเหลาหนึ่งปรารภแลว  
ชนเหลานั้น  ชื่อวาปรารภอริยมรรคที่จะใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
[๑๒๖๔]
 ลําดับน้ัน  ทานมหาโมคคัลลานะ  รูความปริวิตกในใจของทานอนุรุทธะดวยใจ  จึงไปปรากฏในท่ีเฉพาะหนา

ทานพระอนุรุทธะ  เหมือนบุรุษมีกําลัง  เหยียดแขนที่คู  หรือคูแขนที่เหยียด  ฉะนั้น.

[๑๒๖๕]
 คร้ังน้ัน  ทานมหาโมคคัลลานะไดถามทานพระอนุรุทธะวา  ดูกรทานพระอนุรุทธะ  ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ  

ภิกษุจึงจะชื่อวาปรารภสติปฏฐาน ๔. 

[๑๒๖๖]
 ทานพระอนุรุทธะตอบวา  ดูกรผูมีอายุ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกาย
ในกายในภายในอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได   พิจารณาเห็นกายในกายในภายนอกอยู  ฯลฯ   พิจารณาเห็นกายในกาย
ทั้งภายในและภายนอกอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได.
[๑๒๖๗]
 ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในภายในอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
พงึกําจัดอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยีได   ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาในภายในอยู  ฯลฯ   
พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาทัง้ภายในและภายนอกอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีติ  
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๑๒๖๘]
 ภกิษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจติในภายในอยู...   พจิารณาเห็นจิตในจติในภายนอกอยู...  
พิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังภายในและภายนอกอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
1.  รโหคตสูตรที่ ๒  -ผูรวบรวม
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[๑๒๖๙]
อชฺฌตฺต  ธมฺเมสุ ฯ  พหิทฺธา  ธมฺเมสุ ฯ  อชฺฌตฺตพหิทฺธา  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  

วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เอตฺตาวตา  
โข  อาวุโส  ภิกฺขุโน  จตฺตาโร  สติปฏานา  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  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  มหาภิฺ-
ตฺต  ปตฺโต ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  อิธาวุโส  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาป  
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
อิเมส  ขฺวาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  มหาภิฺตฺต  
ปตฺโต ฯ  อิเมสฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลกีตตฺตา  
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]
 ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมในภายในอยู...   พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งภายในและภายนอกอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและ
โทมนัสในโลกเสียได   ดูกรทานผูมีอายุ  ดวยเหตุเพียงเทานี้แล  ภิกษุจึงจะชื่อวาปรารภ
สติปฏฐาน ๔.

จบ  สูตรที่ ๒ 

สุตนุสูตร  
 การบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา

[๑๒๗๐]
 สมัยหน่ึง  ทานพระอนุรุทธะอยูที่ฝงแมนํ้าสุตนุ  ใกลพระนครสาวัตถี  คร้ังน้ัน  ภิกษุมากรูปเขาไปหาทาน

พระอนุรุทธะถึงที่อยู  ไดปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงไปนั่ง ณ ที่ควร  

สวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดถามวา  ทานอนุรุทธะบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซ่ึง

ธรรมเหลาไหน ?  

[๑๒๗๑]
 ทานพระอนรุทุธะตอบวา  ดกูรผูมอีายทุัง้หลาย  เราบรรลภุาวะแหงมหาอภญิญา  เพราะไดเจริญ  
ไดกระทําใหมาก  ซึ่งสติปฏฐาน ๔   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?  เรายอมพิจารณาเห็น
กายในกายอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีติ  กาํจัดอภชิฌาและโทมนสัในโลกเสยีได  
เราพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   เราพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   เราพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก
เสียได   ดกูรผูมอีายทุัง้หลาย  เราบรรลุภาวะแหงมหาอภชิฌา 1  เพราะไดเจรญิ  ไดกระทําใหมาก
ซึง่สตปิฏฐาน ๔ เหลาน้ีแล  อนึง่  เพราะไดเจรญิ  ไดกระทาํใหมากซึง่สตปิฏฐาน ๔ เหลาน้ี  
เราจึงไดรูธรรมอันเลว  โดยความเปนธรรมเลว   รูธรรมปานกลาง  โดยความเปนธรรม
ปานกลาง  รูธรรมอันประณีต  โดยความเปนธรรมอันประณีต.

จบ  สูตรที่ ๓ 

1.  มหาอภิญญา  -ผูรวบรวม
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[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  วุฏิตา  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]
เสกเฺขนาวุโส  สารีปตุตฺ  ภกิขฺนุา  จตฺตาโร  สติปฏานา  อปุสมปฺชชฺ  วหิาตพพฺา ฯ  

กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
เสกเฺขนาวโุส  สารปีตุตฺ  ภกิขฺนุา  อเิม  จตตฺาโร  สตปิฏานา  อปุสมปฺชชฺ  วหิาตพพฺาต ิฯ

 

[๑๒๗๔]
สาเกตนทิาน ฯ  เอกมนฺต  นสินิโฺน  โข  อายสมฺา  สารีปตุโฺต  อายสฺมนฺต  อนุรทุธฺ  

เอตทโวจ  อเสกฺเขนาวุโส 2  อนุรทุธฺ  ภกิขฺนุา  กตเม  ธมฺมา  อปุสมฺปชฺช  วหิาตพฺพาติ ฯ

[๑๒๗๕]
อเสกฺเขนาวโุส  สารีปตุตฺ  ภกิขฺนุา  จตตฺาโร  สตปิฏานา  อปุสมปฺชฺช  วหิาตพฺพา ฯ  

กตเม  จตฺตาโร ฯ  อธิาวโุส  ภกิขฺ ุ กาเย  กายานปุสสฺ ี วหิรต ิ อาตาป  สมฺปชาโน  สตมิา  
1.  เสเขนาวุโสติป  ปาโ ฯ
2.  อเสเขนาวุโสติ  วา  ปาโ ฯ
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กัณฏกีสูตรที่ ๑ 
 ธรรมที่พระเสขะพึงเขาถึง  

[๑๒๗๒]
 สมัยหนึ่ง  ทานพระอนุรุทธะ  ทานพระสารีบุตร  และทานพระมหาโมคคัลลานะอยู ณ กันฏกีวัน  (ปาไมมีหนาม)  

ใกลเมืองสาเกต  คร้ังน้ัน  เปนเวลาเย็น  ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโมคคัลลานะออกจากท่ีพักผอน  เขาไปหา

ทานพระอนุรุทธะถึงที่อยู  ไดปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควร

สวนขางหนึง่  ครัน้แลวทานพระสารีบตุรไดถามทานพระอนรุทุธะวา   ดกูรทานอนรุทุธะ  ธรรมเหลาไหน  อนัภกิษผุูเปนเสขะ

พึงเขาถึงอยู ?  

[๑๒๗๓]
 ทานพระอนุรทุธะตอบวา  ขาแตทานพระสารบีตุร  สติปฏฐาน ๔  อนัภกิษผุูเปนเสขะพงึเขาถงึอยู  
สติปฏฐาน ๔  นั้นเปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย...  
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต...   ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมอยู  มคีวามเพียร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ พงึกาํจดัอภชิฌาและโทมนสัในโลก
เสียได   ดูกรทานพระสารีบุตร  สติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล  อันภิกษุผูเปนเสขะพึงเขาถึงอยู..  [1]

จบ  สูตรที่ ๔ 

กัณฏกีสูตรที่ ๒ 
 ธรรมที่พระอเสขะพึงเขาถึง  

[๑๒๗๔]
 สาเกตนิทาน.  ...คร้ันแลว  ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระอนุรุทธะวา  ดูกรทานอนุรุทธะ  ธรรมเหลาไหน  

อันภิกษุผูเปนอเสขะพึงเขาถึงอยู ?  

[๑๒๗๕]
 ทานพระอนรุทุธะตอบวา  ดกูรทานพระสารบีตุร  สตปิฏฐาน ๔  อนัภกิษผุูเปนอเสขะพงึเขาถงึอยู  
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู...  

1.  ดูเพิ่มเติมไดที่ขอ  [๖๙๓]  ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
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วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  
อาตาป  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภิชฌฺาโทมนสสฺ ฯ  อเสกเฺขนาวโุส  สารปีตุตฺ  
ภิกฺขุนา  อิเม  จตฺตาโร  สติปฏานา  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  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  มหาภิฺตฺต  

ปตฺโต ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  อิธาห  อาวุโส  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาป  
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
อิเมส  ขฺวาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  มหาภิฺตฺต  
ปตฺโต ฯ  อิเมสฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  
สหสฺสโลก  อภิชานามีติ ฯ 

[๑๒๗๘]
สาวตฺถนีทิาน ฯ  ตตฺร  โข  อายสฺมา  อนุรทุโฺธ  ภกิขฺ ู อามนฺเตสิ  ฯเปฯ  เอตทโวจ  

จตฺตาโรเม  อาวุโส  สติปฏานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  ตณฺหกฺขยาย  สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม  
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ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ..   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจติอยู...   ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสยีได   ดกูรทานพระสารบีตุร  สติปฏฐาน ๔  เหลานี ้ อนัภกิษุผูเปนอเสขะพึงเขาถึงอยู.  [1]

จบ  สูตรที่ ๕ 

กัณฏกีสูตรที่ ๓ 
 การบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา

[๑๒๗๖]
 สาเกตนทิาน.  ...คร้ันแลว  ทานพระสารีบตุรไดถามทานพระอนรุทุธะวา  ทานอนรุทุธะบรรลภุาวะแหงมหาอภญิญา  

เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งธรรมเหลาไหน ? 

[๑๒๗๗]
 ทานพระอนุรุทธะตอบวา  ดูกรทานผูมีอายุ  ผมบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา  เพราะไดเจริญ  
ไดกระทําใหมาก  ซึ่งสติปฏฐาน ๔   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?  ผมยอมพิจารณาเห็น
กายในกายอยู...   ยอมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพจิารณาเห็นจติในจิตอยู...   
ยอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู  มคีวามเพียร  มสีมัปชญัญะ  มสีติ  พงึกําจัดอภชิฌา
และโทมนัสในโลกเสียได  ดูกรทานผูมีอายุ  ผมบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา  เพราะไดเจริญ  
ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล  อนึ่ง  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมาก
ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้  ผมจึงรูโลกพันหนึ่ง.

จบ  สูตรที่ ๖ 

ตัณหักขยสูตร  
 เจริญสติปฏฐานเพื่อความสิ้นตัณหา

[๑๒๗๘]
 สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นั้นแล  ทานพระอนุรุทธะเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวไดกลาววา  ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  

สติปฏฐาน ๔ เหลานี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือ
1.  ดูเพิ่มเติมไดที่ขอ  [๖๙๔]  ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
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จตฺตาโร ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  
อิเม  โข  อาวุโส  จตฺตาโร  สติปฏานา  ภาวิตา  พหุลีกตา  ตณฺหกฺขยาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ 

[๑๒๗๙]
เอก  สมย  อายสฺมา  อนุรุทฺโธ  สาวตฺถิย  วิหรติ  สลฬาคาเร ฯ  ตตฺร  โข  

อายสฺมา  อนุรุทฺโธ  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ฯเปฯ  เอตทโวจ  เสยฺยถาป  อาวุโส  คงฺคานที  
ปาจีนนินฺนา  ปาจีนโปณา  ปาจีนปพฺภารา  อถ  มหาชนกาโย  อาคจฺเฉยฺย  
กุทฺทาลปฏก 1  อาทาย  มม  อิม  คงฺคานทึ  ปจฺฉานินฺน  กริสฺสาม  ปจฺฉาโปณ  
ปจฺฉาปพฺภารนฺติ ฯ  ต  กึ  มฺถ  อาวุโส  อป  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  
สติปฏาเน  ภาเวนฺต  จตฺตาโร  สติปฏาเน  พหุลีกโรนฺต  ราชา 2  วา  ราชมหามตฺตา  
วา  มิตฺตา  วา  อมจฺจา  วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  โภเคหิ  อภิหฏุ  ปวาเรยฺยุ  
เอหมฺโภ  ปุริส  กินฺเต  อิเม  กาสาวา  อนุฑหนฺติ  กึมุณฺโฑ  กปาลมนุสจรสิ  
เอหิ  หีนายาวตฺติตฺวา  โภเค  จ  ภฺุชสฺสุ  ปฺุาน ิ จ  กโรหีติ ฯ  โส  วต  อาวุโส  
ภิกฺขุ  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ภาเวนฺโต  จตฺตาโร  สติปฏาเน  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. กุทาลปฏก ฯ
2.  ม. ยุ. ราชาโน ฯ
3.  ม. ยุ. ต ฯ
4.  ม. ยุ. ต  วต ฯ
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ความสิ้นตัณหา   สติปฏฐาน ๔ นั้นเปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมพิจารณาเห็น
กายในกายอยู...  ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...  
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัด
อภชิฌาและโทมนสัในโลกเสียได   ดกูรทานผูมอีายทุัง้หลาย  สตปิฏฐาน ๔ เหลานีแ้ล  อนับคุคล
เจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นตัณหา.

จบ  สูตรที่ ๗ 

สลฬาคารสูตร  
 ภิกษุผูเจริญสติปฏฐานไมลาสิกขา  

[๑๒๗๙]
 สมยัหนึง่  ทานพระอนุรทุธะอยู ณ สลฬาคาร  ใกลพระนครสาวัตถ ีณ ทีน่ัน้แล  ทานพระอนุรทุธะเรียกภกิษทุัง้หลายมา

แลวไดกลาววา   ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนแมนํ้าคงคาไหลไปสูทิศปราจีน  หล่ังไปสู
ทิศปราจีน  บาไปสูทิศปราจีน  เมื่อเปนเชนนั้น  หมูมหาชนถือเอาจอบและตะกรามา  
ดวยประสงควา  จักทดแมนํ้าคงคาใหไหลกลับ  หลั่งกลับ  บากลับ  ดังนี้  ทานทั้งหลาย
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  หมูมหาชนนั้นจะพึงทดนํ้าคงคาใหไหลกลับ  หลั่งกลับ  
บากลับ  ไดบางหรือ ? 
 ภิกษุเหลานั้นตอบวา  ไมได  ขอรับ.

 อ.  เพราะเหตุไร ? 

 ภิ.  เพราะการที่จะทดแมนํ้าคงคาอันไหลไปสูทิศปราจีน  หลั่งไปสูทิศปราจีน  บาไปสูทิศปราจีน  ใหไหลกลับ  

หลั่งกลับ  บากลับ  มิใชกระทําใหงาย  หมูมหาชนนั้นจะพึงเปนผูมีสวนแหงความเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลาแนนอน.

 อ.  ฉนัน้ันเหมือนกนั  ผูมอีายทุัง้หลาย  พระราชา  มหาอาํมาตยของพระราชา  มติร  อมาตย  
ญาติหรือสาโลหิต  จะพึงเชื้อเชิญภิกษุผูเจริญ  กระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ ใหยินดี  
ดวยโภคะวา   ดูกรบุรุษผูเจริญ  จงมาเถิด  ทานจะครองผากาสาวะเหลานี้อยูทําไม  
ทานจะเปนผูมีศีรษะโลนมือถือกระเบื้องเที่ยวบิณฑบาตอยูทําไม  นิมนตทานสึกมา
บริโภคสมบัติและบําเพ็ญบุญเถิด  ขอที่ภิกษุผูเจริญ  ผูกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ 
จักลาสิกขาออกมานั้น  มิใชฐานะที่จะมีได   ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะจิตที่นอมไป
ในวิเวก  โนมไปในวิเวก  โอนไปในวิเวก  ตลอดกาลนาน  จกัหวนสึก  มใิชฐานะทีจ่ะมีได.  [1]

1.  ดูเพิ่มเติมไดที่ขอ  [๖๙๖]  ในเลมนี้  -ผูรวบรวม  
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[๑๒๘๐]
กถฺจาวุโส  ภิกฺขุ  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ภาเวติ  จตฺตาโร  สติปฏาเน  

พหุลีกโรติ  [1] ฯ  อิธาวุโส  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  
ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌา-
โทมนสฺส ฯ  เอว  โข  อาวุโส  ภิกฺขุ  จตฺตาโร  สติปฏาเน  ภาเวติ  จตฺตาโร  
สติปฏาเน  พหุลีกโรตีติ ฯ 

[๑๒๘๑]
เอก  สมย  อายสฺมา  จ  อนุรุทฺโธ  อายสฺมา  จ  สารีปุตฺโต  เวสาลิย  วิหรนฺติ  

อมฺพปาลิวเน ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  สายณฺหสมย  ปฏิสลฺลานา  วุฏิโต  ฯเปฯ  
เอกมนตฺ  นสินิโฺน  โข  อายสมฺา  สารีปตุโฺต  อายสมฺนฺต  อนรุทุธฺ  เอตทโวจ  วปิปฺสนฺนานิ  
โข  เต  อาวุโส  อนุรุทฺธ  อินฺทฺริยานิ  ปริสุทฺโธ  มุขวณฺโณ  ปริโยทาโต ฯ  กตเมนายสฺมา  
อนุรุทฺโธ  วิหาเรน  เอตรหิ  พหุล  วิหรตีติ ฯ 

[๑๒๘๒]
จตูสุ  ขฺวาห  อาวุโส  สติปฏาเนสุ  สูปฏิตจิตฺโต 2  เอตรหิ  พหุล  วิหรามิ ฯ  

กตเมสุ  จตูสุ ฯ  อิธาห  อาวุโส  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  
วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรามิ  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเมสุ  ขฺวาห  อาวุโส  
จตูส ุ สติปฏาเนส ุ สปูฏิตจิตฺโต  เอตรหิ  พหุล  วหิรามิ ฯ  โย  โส  อาวโุส  ภกิขฺุ  อรห  
ขีณาสโว  วุสิตวา  กตกรณีโย  โอหิตภาโร  อนุปฺปตฺตสทตฺโถ  ปริกฺขีณภวสฺโชโน  
สมฺมทฺา  วิมุตฺโต  โส  อิเมสุ  จตูสุ  สติปฏาเนสุ  สูปฏิตจิตฺโต  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. สุปฺปติฏิตจิตฺโต ฯ
3.  ม. ยุ. วต ฯ
4.  ม. ยุ. วต ฯ
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[๑๒๘๐]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  ก็ภิกษุยอมเจริญ  กระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ อยางไร   ภิกษุ
ในธรรมวนิยันี ้ ยอมพิจารณาเหน็กายในกาย...   ยอมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู...   
ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได   ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  

ภิกษุยอมเจริญ  กระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๘ 

อัมพปาลิสูตร  
 วาดวยวิหารธรรม  

[๑๒๘๑]
 สมัยหน่ึง  ทานพระอนุรุทธะและทานพระสารีบุตร  อยูในอัมพปาลีวันใกลเมืองเวสาลี  ครั้งน้ันเปนเวลาเย็น  

ทานพระสารีบตุรออกจากท่ีพกัเขาไปหาทานพระอนรุทุธะ  ครัน้แลวไดถามทานพระอนรุทุธะวา   ดกูรทานอนรุทุธะ  อนิทรยี

ของทานผองใส  ผิวหนาของทานบริสุทธิ์ผองแผว  ในเวลานี้  ทานอนุรุทธะอยูดวยวิหารธรรมขอไหนมาก ? 

[๑๒๘๒]
 ทานพระอนุรุทธะตอบวา  ดูกรทานผูมีอายุ  เวลานี้ผมมีจิตต้ังม่ันอยูในสติปฏฐาน ๔ มาก  
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   ผมยอมพจิารณาเห็นกายในกายอยู...   ยอมพจิารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได   ดูกรทานผูมีอายุ  
เวลาน้ี  ผมมีจติต้ังม่ันอยูในวิหารธรรมเหลานี ้ เปนอันมากอยู  ภกิษุใดเปนอรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรย  
มกีจิท่ีควรทาํทําเสรจ็แลว  ปลงภาระลงแลว  บรรลุถงึประโยชนของตนแลว  สิน้สังโยชน
ทีจ่ะนาํไปสูภพแลว  เพราะรูโดยชอบ  ภกิษุนัน้มีจติต้ังม่ันในสติปฏฐาน ๔ เหลาน้ีอยูมาก.
 สา.  เปนลาภของเราแลว  เราไดดีแลว  ที่ไดฟงอาสภิวาจาในที่เฉพาะหนาทานพระอนุรุทธะผูกลาว.  

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  อนรุุทฺธสฺส  
วิหาเรน  วิหรโต  อุปฺปนฺนา  สารีริกา  ทุกฺขา  เวทนา  จิตฺต  น  ปริยาทาย  ติฏนฺตีติ ฯ 

[๑๒๘๔]
จตูสุ  โข  เม  อาวุโส  สติปฏาเนสุ  สูปฏิตจิตฺตสฺส  วิหรโต  อุปฺปนฺนา  

สารีริกา  ทุกฺขา  เวทนา  จิตฺต  น  ปริยาทาย  ติฏนฺติ ฯ  กตเมสุ  จตูสุ ฯ  อิธาห  
อาวุโส  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรามิ ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรามิ  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  อิเมสุ  โข  เม  
อาวุโส  จตูสุ  สติปฏาเนสุ  สูปฏิตจิตฺตสฺส  วิหรโต  อุปฺปนฺนา  สารีริกา  ทุกฺขา  
เวทนา  จิตฺต  น  ปริยาทาย  ติฏนฺตีติ ฯ 

รโหคตวคฺโค  ปโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน
  รโหคเตน  เทฺว  วุตฺตา  สุตนุกณฺฏกี  ตโย
  ตณฺหกฺขยสลฬาคาร   อมฺพปาลิคิลายนนฺติ 1 ฯ

1.  ม. อมฺพปาลิ  จ  คิลานนฺติ ฯ  ยุ. สพฺพ  พาฬฺหคิลายนนฺติ ฯ
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คิลลานสูตร    
 จิตตั้งมั่นในสติปฏฐานทุกขเวทนาไมครอบงํา  

[๑๒๘๓]
 สมัยหน่ึง  ทานพระอนุรุทธะอยูในปาอันธวัน  ใกลพระนครสาวัตถี  อาพาธไดรับทุกข  เปนไขหนัก  คร้ังนั้น  

ภกิษมุากรปูเขาไปหาทาน  พระอนุรทุธะถงึทีอ่ยู  คร้ันแลวไดถามทานพระอนรุทุธะวา  ทานอนรุทุธะอยูดวยวหิารธรรมขอไหน

ทุกขเวทนาในสรีรกายที่บังเกิดขึ้น  จึงไมครอบงําจิต ? 

[๑๒๘๔]
 ทานพระอนรุทุธะตอบวา  ดกูรผูมอีายทุัง้หลาย  เรามีจติตัง้มัน่อยูในสติปฏฐาน ๔  ทกุขเวทนา
ในสรรีกายทีบ่งัเกดิขึน้  จึงไมครอบงํา   สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ?   เรายอมพิจารณาเห็น
กายในกายอยู...  ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู...   
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌา
และโทมนสัในโลกเสยีได   ดกูรทานผูมอีายทุัง้หลาย  เรามจีติต้ังม่ันอยูในสติปฏฐาน ๔ เหลาน้ีแล  
ทุกขเวทนาในสรีรกายที่บังเกิดขึ้น  จึงไมครอบงําจิต.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  รโหคตวรรคท่ี 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  อนาถปณฺฑิกสฺส  

อาราเม ฯ  อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  เยนายสฺมา  อนุรุทฺโธ  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา  
อายสฺมตา  อนุรุทฺเธน  ฯเปฯ  เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข  เต  ภิกฺขู  อายสฺมนฺต  อนุรุทฺธ  
เอตทโวจุ  กตเมส  อายสฺมา  อนุรทุโฺธ  ธมฺมาน  ภาวิตตตฺา  พหุลกีตตตฺา  มหาภิฺตตฺ  
ปตฺโตติ ฯ 
[๑๒๘๖]

จตุนฺน  ขฺวาห  อาวุโส  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  มหาภิฺตฺต  
ปตฺโต ฯ  กตเมส  จตุนฺน ฯ  อิธาห  อาวุโส  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรามิ ฯ  เวทนาสุ  
จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรามิ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภชิฌฺาโทมนสฺส ฯ  อเิมส  ขวฺาห  อาวโุส  จตนุนฺ  สติปฏานาน  ภาวติตตฺา  พหลุกีตตฺตา  
มหาภิฺตฺต  ปตฺโต ฯ  อิเมสฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  
พหุลีกตตฺตา  กปฺปสหสฺส  อนุสฺสรามีติ ฯ 

[๑๒๘๗]
อิเมสฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  

อเนกวิหติ  อทิธฺวิธิ  ปจฺจนโุภม ิ เอโกป  หตุวฺา  พหุธา  โหมิ  ฯเปฯ  ยาว  พรฺหมฺโลกาป  
กาเยน  วส  วตฺเตมีติ ฯ  
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ทุติยวรรคที่ ๒ 
สหัสสสูตร  

 การบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา

[๑๒๘๕]
 สมัยหนึ่ง  ทานพระอนุรุทธะอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกลพระนครสาวัตถี

คร้ังน้ัน  ภิกษุมากรูปเขาไปหาทานพระอนุรุทธะถึงท่ีอยู  ไดปราศรัยกับทานพระอนุรุทธะ  ฯลฯ  คร้ันแลวไดถามทาน

พระอนุรุทธะวา  ทานอนุรุทธะบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งธรรมเหลาไหน ? 

[๑๒๘๖]
 ทานพระอนรุทุธะตอบวา  ดกูรผูมอีายทุัง้หลาย  เราบรรลภุาวะแหงมหาอภญิญา  เพราะไดเจรญิใหมาก  
ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔   สตปิฏฐาน ๔ นัน้เปนไฉน ?   เรายอมพจิารณาเหน็
กายในกายอยู...   ยอมพิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู...   ยอมพจิารณาเหน็จิตในจติอยู...   
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได   
 ดกูรผูมอีายทุัง้หลาย  เราบรรลุภาวะแหงมหาอภิญญา  เพราะไดเจรญิ  ไดกระทาํใหมาก
ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้แล  
 อน่ึง  เรายอมระลึกไดตลอดพันกัลป 1  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมาก
ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.  

จบ  สูตรที่ ๑ 

อิทธิสูตร    
 เจริญสติปฏฐานแผลงฤทธิ์ได

[๑๒๘๗]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  อนึ่ง  เรายอมแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง  คือ  คนเดียวเปนหลายคน
ก็ได  ฯลฯ  ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมาก  
ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๒  
1.  กัลป  -ผูรวบรวม
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[๑๒๘๘]
อิเมสฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  

ทิพฺพาย  โสตธาตุยา  วิสุทฺธาย  อติกฺกนฺตมานุสิกาย  อุโภ  สทฺเท  สุณามิ  ทิพฺเพ  จ  
มานุเส  จ  เย  ทูเร  สนฺติเก  จาติ ฯ

[๑๒๘๙]
อิเมสฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  

ปรสตฺตาน  ปรปุคฺคลาน  เจตสา  เจโต  ปริจฺจ  ชานามิ  สราค  วา  จิตฺต  สราค  
จิตฺตนฺติ  ปชานามิ  ฯเปฯ  วิมุตฺต  จิตฺตนฺติ  ปชานามีติ ฯ 

[๑๒๙๐]
อิเมสฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  

านฺจ  านโต  อฏานฺจ  อฏานโต  ยถาภูต  ปชานามีติ ฯ 
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ทิพโสตสูตร  
 วาดวยเสียง ๒ ชนิด  

[๑๒๘๘]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  อนึ่ง  เรายอมไดยินเสียง ๒ ชนิด  คือ  เสียงทิพยและมนุษย 1  
ทัง้ทีอ่ยูไกลและใกลดวยทพิโสต 2  อนับรสิทุธิล์วงโสตของมนุษย  เพราะไดเจรญิ  ไดกระทาํ
ใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๓ 

เจโตปริจจสูตร    
 วาดวยการกําหนดรูใจผูอื่น

[๑๒๘๙]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  อน่ึง  เรายอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น  ของบุคคลอื่นดวยใจ  
คือ  จิตมีราคะกร็ูวา  จติมรีาคะ  ฯลฯ   จติหลดุพนก็รูวา  จติหลดุพน  เพราะไดเจรญิ  
ไดกระทาํใหมากซ่ึงสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๔ 

ฐานาฐานสูตร  
 วาดวยการรูฐานะอฐานะ  

[๑๒๙๐]
 ดกูรผูมอีายุทัง้หลาย  อนึง่  เรายอมรูฐานะโดยความเปนฐานะ  และอฐานะ  โดยความเปน
อฐานะ  ตามความเปนจริง  เพราะไดเจรญิ  ไดกระทาํใหมากซึง่สตปิฏฐาน ๔ เหลานี.้

จบ  สูตรที่ ๕ 

1.  เสียงมนุษย  -ผูรวบรวม
2.  ทิพโสตธาตุ  -ผูรวบรวม
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[๑๒๙๑]
อิเมสฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  

อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนาน  กมฺมสมาทานาน  านโส  เหตุโส  วิปาก  ยถาภูต  
ปชานามีติ ฯ 

[๑๒๙๒]
อิเมสฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  

สพฺพตฺถคามินีปฏิปท  ยถาภูต  ปชานามีติ ฯ 

[๑๒๙๓]
อิเมสฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  

อเนกธาตุนานาธาตุโลก  ยถาภูต  ปชานามีติ ฯ 
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วิปากสูตร  
 วาดวยการรูวิบากของกรรม

[๑๒๙๑]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  อนึ่ง  เรายอมรูวิบากของการกระทํากรรมทั้งที่เปนอดีต  อนาคต  
และปจจุบัน  โดยฐานะ  โดยเหตุ  ตามความเปนจริง  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมาก  
ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๖ 

สัพพัตถคามินีปฏิปทาสูตร  
 ปฏิปทาอันใหถึงประโยชนทั้งปวง

[๑๒๙๒]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  อนึ่ง  เรายอมรูจักปฏิปทาอันใหถึงประโยชนทั้งปวง  ตามความ
เปนจริง  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๗ 

นานาธาตุสูตร
 วาดวยการรูธาตุตางๆ 

[๑๒๙๓]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  อน่ึง  เรายอมรูธาตุเปนอเนกและโลกธาตุตางๆ ตามความเปนจริง  
เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๘ 



756 

[๑๒๙๔]
อิเมสฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  

สตฺตาน  นานาธิมุตฺติกต  ยถาภูต  ปชานามีติ ฯ  

[๑๒๙๕]
อิเมสฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  

ปรสตฺตาน  ปรปุคฺคลาน  อินฺทฺริยปโรปริยตฺต  ยถาภูต  ปชานามีติ ฯ 

 

[๑๒๙๖]
อิเมสฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  

ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีน  สงฺกิเลส  โวทาน  วุฏาน  ยถาภูต  ปชานามีติ ฯ 
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อธิมุตติสูตร  
 วาดวยการรูอธิมุติตางๆ 

[๑๒๙๔]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  อนึ่ง  เรายอมรูอธิมุติอันเปนตางๆ กัน  ของสัตวทั้งหลาย  
ตามความเปนจริง  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๙ 

อินทริยสูตร  
 วาดวยการรูความยิ่งหยอนแหงอินทรีย  

[๑๒๙๕]
 ดูกรผู มีอายุทั้งหลาย  อน่ึง  เรายอมรู ความย่ิงและหยอนแหงอินทรียของสัตวอื่น  
ของบุคคลอื่น  ตามความเปนจริง  เพราะไดเจริญ  ไดทระทํา 1 ใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ 
เหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

สังกิเลสสูตร  
 วาดวยรูความเศราหมองความผองแผว  

[๑๒๙๖]
 ดกูรผูมอีายทุัง้หลาย  อน่ึง  เรายอมรูความเศราหมอง  ความผองแผว  ความออกแหงฌาน  
วิโมกข  สมาธิ  และสมาบัติ  ตามความเปนจริง  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมาก  
ซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๑๑  

1.  กระทํา  -ผูรวบรวม
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[๑๒๙๗]
อิเมสฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  

อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรามิ ฯ  เสยฺยถีท ฯ  เอกป  ชาตึ  เทฺวป  ชาติโย  ฯเปฯ  
อิติ  สาการ  สอุทฺเทส  อเนกวิหิต  ปุพฺเพนิวาส  อนุสฺสรามีติ ฯ 

[๑๒๙๘]
อิเมสฺจ  ปนาห  อาวุโส  จตุนฺน  สติปฏานาน  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  สติปฏานาน  ภาวิตตฺตา  พหุลีกตตฺตา  

อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  
สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรามีติ ฯ 
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วิชชาสูตรที่ ๑ 
 วาดวยการระลึกชาติได  

[๑๒๙๗]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  อนึ่ง  เรายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก  คือ  ระลึกไดชาติ
หน่ึงบาง  สองชาติบาง  ฯลฯ  เรายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก  พรอมท้ังอาการ  
พรอมทั้งอุทเทศ1  ดวยประการฉะนี้  เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔  
เหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๑๒  

วิชชาสูตรที่ ๒ 
 วาดวยการเห็นจุติและอุปบัติ    

[๑๒๙๘]
 ดกูรผูมอีายุทัง้หลาย  อนึง่  เรายอมเห็นหมูสตัวทีก่าํลังจุตกิาํลังอุปบัต ิ ฯลฯ  ดวยทิพยจักษุ
อนับริสทุธิล์วงจักษขุองมนษุย   ยอมรูชดัซึง่หมูสตัวผูเปนไปตามกรรม  ฯลฯ  เพราะไดเจริญ  
ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.  

จบ  สูตรที่ ๑๓  

วิชชาสูตรที่ ๓ 
 วาดวยการทําอาสวะใหสิ้นไป

[๑๒๙๙]
 ดกูรผูมอีายทุัง้หลาย  อน่ึง  เรายอมกระทาํใหแจงซ่ึงเจโตวมิตุ ิ ปญญาวิมตุ ิ อนัหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  ดวยปญญาอันยิง่เอง  ในปจจบุนั  เขาถงึอยู  เพราะไดเจริญ  
ไดกระทําใหมากซึ่งสติปฏฐาน ๔ เหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๑๔  

1.  อุเทศ  -ผูรวบรวม
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ทุติโย  วคฺโค ฯ

ตสฺสุทฺทาน
  สหสฺส  อิทฺธิ  อถ  ปน  เจโตปริจฺจฏานเมตีณิ
  ปฏิโทลิโก  นานาธิมุตฺติ  อินฺทฺริย  ชานนฺติ  ติสฺโส  วิชฺชาติ 1 ฯ

อนุรุทฺธสยุตฺต  นิฏิต ฯ

1.  ม.  มหาภิฺ  อิทฺธิ  ทิพฺพ เจโต  ปริย  าน  กมฺม  
 สพฺพตฺถ  ธาตุธิมุตฺติ  ฌาน  ติสฺโส  วิชฺชาติ ฯ
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จบ  ทุติยวรรคท่ี 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  -ผูรวบรวม
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ฌานสยุตฺต
[๑๓๐๐]

สาวตฺถี ฯ  ตตฺร  โข  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  ฌานา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช  
ปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  อชฺฌตฺต  
สมฺปสาทน  เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข  ทุติย  ฌาน  
อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  ปติยา  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]

เสยฺยถาป  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  ปติสุข  ปม  ฌาน  
อปุสมปฺชฺช  วหิรต ิ วติกกฺวจิาราน  วปูสมา  ฯเปฯ  ทตุยิ  ฌาน ฯ  ตตยิ  ฌาน ฯ  จตุตถฺ  
ฌาน  อปุสมปฺชชฺ  วหิรต ิฯ  เอว  โข  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ จตฺตาโร  ฌาเน  ภาเวนโฺต  จตฺตาโร  
ฌาเน  พหุลีกโรนฺโต  นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโรติ ฯ  
(เอว  ยาว  เอสนา  ปาลิ  วิตฺถาเรตพฺพา) ฯ 
[๑๓๐๓]

ปฺจิมานิ  ภิกฺขเว  อุทฺธมฺภาคิยานิ  สฺโชนานิ ฯ  กตมานิ  ปฺจ ฯ  รูปราโค  
อรปูราโค  มาโน  อทุธฺจจฺ  อวิชชฺา ฯ  อมิาน ิ โข  ภกิขฺเว  ปฺจทุธฺมภฺาคยิาน ิ สฺโชนาน ิฯ 
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๙. ฌานสังยุต  
 วาดวยฌาน ๔ 

[๑๓๐๐]
 สาวัตถีนิทาน. ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฌาน ๔ เหลาน้ี  
ฌาน ๔ เปนไฉน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  บรรลุ
ปฐมฌาน  มีวิตกวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู   บรรลุทุติยฌาน  มีความผองใส
แหงจิตในภายใน  เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  เพราะวิตกวิจารสงบลงไป  
มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู  มีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกาย  
เพราะปติสิ้นไป   บรรลุตติยฌาน  ที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา  ผูไดฌานนี้  เปน
ผูมีอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข   บารลุ 1 จตุตถฌาน  ไมมีทุกข  ไมมีสุข  เพราะละสุข
ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได  มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู   ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  ฌาน ๔ เหลานี้แล.
[๑๓๐๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนแมนํ้าคงคา  ไหลไปสูทิศปราจีน  หล่ังไปสู
ทิศปราจีน  บาไปสูทิศปราจีน  ฉันใด  ภิกษุเจริญ  กระทําใหมากซึ่งฌาน ๔  ยอมเปน
ผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๓๐๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเจริญ  กระทําใหมากซ่ึงฌาน ๔ อยางไร  ยอมเปน
ผูนอมไปสูนิพพาน  โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน ?   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  
สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  บรรลุปฐมฌาน  มีวิตกวิจาร  มีปติและสุข
เกิดแตวิเวกอยู  บรรลุทุติยฌาน...  ตติยฌาน...  จตุตถฌาน...   ดุกร 2 ภิกษุทั้งหลาย  
ภิกษุผูเจริญ  กระทําใหมากซึ่งฌาน ๔ อยางน้ีแล  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนิพพาน  โอนไปสูนิพพาน.3
 (พึงขยายความบาลีออกไปอยางนี้  จนถึงความแสวงหา)

[๑๓๐๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้   สังโยชนอันเปน
สวนเบื้องบน ๕ เปนไฉน ?  คือ  รูปราคะ   อรูปราคะ   มานะ   อุทธัจจะ   อวิชชา  
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.
1.  บรรลุ  -ผูรวบรวม
2.  ดูกร  -ผูรวบรวม
3.  พงึเทียบเคียงเน้ือความโดยละเอียดไดทีข่อ [๑๘๓] - [๑๙๘] และ [๒๔๕] - [๓๕๐]   หนา ๑๐๙ - ๑๑๙ และ ๑๕๓ - ๒๑๙   ในเลมนี ้ -ผูรวบรวม
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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  ปติสุข ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  อชฺฌตฺต  
สมฺปสาทน  เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข  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  นิฏิต ฯ



765 

[๑๓๐๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฌาน ๔  อันภิกษุพึงเจริญ  เพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือกําหนดรู  
เพ่ือความสิ้นไป  เพือ่ละสงัโยชนอนัเปนสวนเบือ้งบน ๕ เหลาน้ี   ฌาน ๔ เปนไฉน ?  
ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  บรรลุปฐมฌาน  มีวิตกวิจาร  
มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู  บรรลุทุติยฌาน...   ตตยิฌาน...   จตตุถฌาน...   ดกูรภิกษุ
ทัง้หลาย  ฌาน ๔ อนัภกิษพุงึเจริญ  เพ่ือความรูยิง่  เพ่ือกําหนดรู  เพื่อละความสิ้นไป  
เพื่อละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องบน ๕ เหลานี้แล.
 (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  โหติ  

มหานิสสา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อรฺคโต  วา  รุกฺขมูลคโต  วา  สฺุาคารคโต  
วา  นิสีทติ  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตวฺา ฯ  โส  
สโตว  อสฺสสติ  สโต 1  ปสฺสสติ  ทีฆ  วา  อสฺสสนฺโต  ทีฆ  อสฺสสามีติ  ปชานาติ  ทีฆ  
วา  ปสสฺสนฺโต  ทฆี  ปสฺสสามตี ิ ปชานาต ิฯ  รสฺส  วา  อสสฺสนฺโต  รสฺส  อสฺสสามีติ  
ปชานาติ  รสฺส  วา  ปสฺสสนฺโต  รสฺส  ปสฺสสามีติ  ปชานาติ ฯ  สพฺพกายปฏิสเวที  
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  สพฺพกายปฏิสเวที  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  ปสฺสมฺภย  
กายสงฺขาร  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  
ปติปฏิสเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ปติปฏิสเวที  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  สุขปฏิสเวที  
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  สุขปฏิสเวที  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺติ ฯ  จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที  
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  ปสฺสมฺภย  
จิตฺตสงฺขาร  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ปสฺสมฺภย  จิตฺตสงฺขาร  ปสสฺสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  
จิตฺตปฏิสเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  จิตฺตปฏิสเวที  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  
อภปิปฺโมทย  จติตฺ  อสสฺสสิสฺามตี ิ สกิขฺติ  อภปิปฺโมทย  จติตฺ  ปสสฺสสิสฺามตี ิ สกิขฺต ิ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  เอวมุปริป ฯ  (ในพระไตรปฎกฉบับสยามรัฐขอความเชิงอรรถเปนเลข ๒  อางอิงเชิงอรรถเปนเลข ๑)  -ผูรวบรวม)
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อานาปานสังยุต  
เอกธรรมวรรคที่ ๑ 

เอกธรรมสูตร  
 วาดวยอานาปานสติ  

[๑๓๐๕]
 พระนครสาวัตถี  ฯลฯ  พระผูมีพระภาคตรัสวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอันหนึ่ง  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมมีผลมาก   ธรรมอันหนึ่งเปนไฉน ?   คือ  อานาปานสติ.

[๑๓๐๖]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อานาปานสต ิ อนัภกิษเุจริญแลว  กระทาํใหมากแลว  อยางไร  
ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก ?   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  อยูในปาก็ดี  นั่งคูบัลลังก  
ตั้งกายตรง  ดํารงสติไว เฉพาะหนา  เธอมีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา  
เมือ่หายใจออกยาว  กร็ูชดัวา  หายใจออกยาว   เมือ่หายใจเขายาว  กร็ูชดัวาหายใจเขายาว  
เมื่อหายใจออกสั้น  ก็รูชัดวา  หายใจออกสั้น   เมื่อหายใจเขาสั้น  ก็รูชัดวาหายใจเขาสั้น  
ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา  เราจัก
เปนผูรูแจงกายทั้งปวงหายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผูระงับกายสังขาร
หายใจออก   ยอมสาํเหนียกวา  เราจกัเปนผูระงบักายสงัขารหายใจเขา   ยอมสาํเหนยีกวา  
เราจกัรูแจงปตหิายใจออก   ยอมสาํเหนยีกวา  เราจักรูแจงปตหิายใจเขา   ยอมสาํเหนยีกวา  
เราจกัรูแจงสขุหายใจออก   ยอมสาํเหนยีกวา  เราจกัรูแจงสขุ  หายใจเขา  ยอมสาํเหนยีกวา  
เราจักรูแจงจิตสังขารหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา  เราจักรูแจงจิตสังขารหายใจเขา   
ยอมสาํเหนยีกวา  เราจกัเปนผูระงบัจติสงัขารหายใจออก  ยอมสาํเหนยีกวา  เราจกัระงบั
จติสงัขารหายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผูรูแจงจติหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา  
เราจักเปนผูรูแจงจิตหายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา  เราจักทําจิตใหบันเทิงหายใจออก   
ยอมสาํเหนยีกวา  เราจักทาํจติใจใหบนัเทงิหายใจเขา   ยอมสาํเหนยีกวา  เราจักตัง้จติม่ัน
หายใจออก   ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปลื้องจิตหายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา  เราจัก
พิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยงหายใจออก   ยอมสาํเหนียกวา  เราจักพิจารณา
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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  โหติ  

มหานิสสา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อานาปานสฺสติสหคต  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  อานาปานสฺสติสหคต  
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺค ฯ  วิริย  ปติ  ปสฺสทฺธิ  สมาธิ  อานาปานสฺสติสหคต  อุเปกฺขา-
สมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  
ภาวิตา  โข  ภิกขฺเว  อานาปานสฺสติ  เอว  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  มหานิสสาติ ฯ 
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เห็นโดยความเปนของไมเท่ียงหายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา  เราจักพิจารณาเห็นโดย
ความคลายกาํหนตั 1 หายใจออก   ยอมสาํเหนยีกวา  เราจกัพิจารณาเหน็โดยความคลาย
กาํหนดัหายใจเขา   ยอมสาํเหนยีกวา  เราจักพจิารณาเหน็โดยความดบัหายใจออก   ยอม
สําเหนียกวา  เราจักพิจารณาเห็นโดยความดับหายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา  เราจัก
พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา  เราจักพิจารณาเห็นโดย
ความสละคืนหายใจเขา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทํา
ใหมากแลวอยางนี้แล  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก.

จบ  สูตรที่ ๑ 

โพชฌงคสูตร  
 วาดวยโพชฌงค

[๑๓๐๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก.

[๑๓๐๘]
 ก็อานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางไร  ยอมมีผลมาก  
มีอานิสงสมาก ?   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  อันสหรคตดวย
อานาปานสติ  อาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ยอมเจริญ
ธรรมวิจยสัมโพชฌงค...   วริยิสัมโพชฌงค...   ปตสิมัโพชฌงค...   ปสสัทธสิมัโพชฌงค...   
สมาธิสัมโพชฌงค...   อุเบกขาสัมโพชฌงค  อันสหรคตดวยอานาปานสติ  อาศัยวิเวก  
อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติ  
อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางนี้แล  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก.

จบ  สูตรที่ ๒ 

1.  กําหนัด  -ผูรวบรวม
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[๑๓๐๙]
อานาปานสฺสติ  ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  มหานิสสา ฯ 

[๑๓๑๐]
กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติ  กถ  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  

มหานิสสา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อรฺคโต  วา  รุกฺขมูลคโต  วา  สฺุาคารคโต  วา  
นสิทีต ิ ปลลฺงกฺ  อาภชุติวฺา  อชุุ  กาย  ปณธิาย  ปรมิขุ  สต ึ อปุฏเปตฺวา 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  โหติ  

มหานสิสา ฯ  อธิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ อรฺคโต  วา  รกุขฺมลูคโต  วา  สฺุาคารคโต  วา  
นสิทีต ิ ปลลฺงกฺ  อาภชิุตวฺา  อชุุ  กาย  ปณธิาย  ปรมิขุ  สต ึ อปุฏเปตวฺา ฯ  โส  สโตว  
อสฺสสติ  สโต  ปสฺสสติ ฯ  (วิตฺถาโร  ยาว  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  
ปฏินสิสฺคคฺานปุสสฺ ี ปสฺสสสิสฺามตี ิ สกิขฺต)ิ ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  ภกิขฺเว  อานาปานสฺสติ  
เอว  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  มหานิสสา ฯ 
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สุทธิกสูตร  
 วิธีเจริญอานาปานสติ  

[๑๓๐๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก.
[๑๓๑๐]
 ก็อานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางไร  จึงมีผลมาก  
มอีานสิงสมาก ?   ภกิษใุนธรรมวนิยัน้ี  อยูในปาก็ด ี  อยูทีโ่คนไมกด็ ี  อยูทีเ่รอืนวางกด็ี  
นั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา  เธอมีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา  
(พึงขยายเนื้อความใหตลอดถึง  ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก  ยอมสําเหนียกวา  

เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา)  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว
อยางนี้แล  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก.

จบ  สูตรที่ ๓ 

ผลสูตรที่ ๑ 
 ผลานิสงสเจริญอานาปานสติ ๒ ประการ  

[๑๓๑๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก.
[๑๓๑๒]
 ก็อานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางไร  ยอมมีผลมาก  
มีอานิสงสมาก ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  อยูในปาก็ดี  อยูที่โคนไมก็ดี  อยูที่เรือนวางก็ดี  
นั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา  เธอมีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา  
(พงึขยายเน้ือความใหพสิดารตลอดถึง  ยอมสําเหนียกวา  เราจกัเปนผูพจิารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก  ยอมสําเหนียกวา  

เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา)   
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อานาปานสติ  อนัภกิษเุจรญิแลว  กระทําใหมากแลวอยางนี้แล  
ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก.
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[๑๓๑๓]
เอว  ภาวิตาย  โข  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติยา  เอว  พหุลีกตาย  ทฺวินฺน  ผลาน  

อฺตร  ผล  ปาฏิกงฺข  ทิฏเว  ธมฺเม  อฺา  สติ  วา  อุปาทิเสเส  อนาคามิตาติ ฯ 

[๑๓๑๔]
อานาปานสฺสติ  ภิกฺขเว  ภาวิตา  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  มหานิสส ฯ 

[๑๓๑๕]
กถ  ภาวิตา  จ  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติ  กถ  พหุลีกตา  มหปฺผลา  โหติ  

มหานิสสา ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  อรฺคโต  วา  รุกฺขมูลคโต  วา  สฺุาคารคโต  
วา  นิสีทติ  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตวฺา 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  ทิฏเว  ธมฺเม  ปฏิกจฺจ  
อฺ  อาราเธต ิ โน  เจ  ทฏิเว  ธมเฺม  ปฏิกจจฺ  อฺ  อาราเธต ิ อถ  มรณกาเล  อฺ  
อาราเธติ  โน  เจ  ทิฏเว  ธมฺเม  ปฏิกจฺจ  อฺ  อาราเธติ  โน  เจ  มรณกาเล  อฺ  
อาราเธต ิฯ  อถ  ปฺจนนฺ  โอรมภฺาคยิาน  สโฺชนาน  ปรกิขฺยา  อนตฺราปรนิพิพฺายี  
โหติ  อุปหจฺจปรินิพฺพายี  โหติ  อสงฺขารปรินิพฺพายี  โหติ  สสงฺขารปรินิพฺพายี  โหติ  
อุทฺธโสโต  โหติ  อกนิฏคามี ฯ  เอว  ภาวิตาย  โข  ภิกฺขเว  อานาปานสฺสติยา  เอว  
พหุลีกตาย  อิเม  สตฺต  ผลา  สตฺตานิสสา  ปาฏิกงฺขาติ ฯ 
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[๑๓๑๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
อยางนี้  พึงหวังไดผล ๒ ประการ  อยางใดอยางหนึ่ง  คืออรหัตผลในปจจุบัน  หรือ
เมื่อยังมีความถือมั่นอยู  เปนพระอนาคามี.

จบ  สูตรที่ ๔ 

ผลสูตรที่ ๒ 
 ผลานิสงสการเจริญอานาปานสติ ๗ ประการ

[๑๓๑๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก.
[๑๓๑๕]
 ก็อานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางไร  ยอมมีผลมาก  
มีอานิสงสมาก ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  อยูในปาก็ดี  อยูที่โคนไมก็ดี  นั่งคูบัลลังก  
ตั้งกายตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา  เธอมีสติหายใจออก  มสีติหายใจเขา  (พึงขยายเนื้อความ

ใหตลอดถึง  ยอมศึกษาวา  เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก  ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผูพิจารณา

เห็นโดยความสละคนืหายใจเขา)  
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อานาปานสติ  อนัภกิษุเจรญิแลว  กระทําใหมากแลวอยางนี้แล  
ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก.
[๑๓๑๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เม่ืออานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว
อยางนี ้  พงึหวังไดผลานิสงส ๗ ประการ   ผลานิสงส ๗ ประการนั้นเปนไฉน ?  คือ  
จะไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน ๑   ถาไมไดชมอรหัตผลในปจจุบันกอน  จะไดชม
ในเวลาใกลตาย ๑   ถาในปจจุบันก็ไมไดชม  ในเวลาใกลตายก็ไมไดชมไซร  เพราะ
สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองตํ่า ๕ สิ้นไป  จะไดเปนพระอนาคามีผูอันตราปรินิพพายี ๑  
ผูอปุหัจจปรนิพิพาย ี๑   ผูอสงัขารปรนิพิพาย ี๑   ผูสสงัขารปรนิพิพาย ี๑   ผูอทุธงัโสโต-
อกนิฏฐคามี ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เม่ืออานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทํา
ใหมากแลวอยางนี้แล  พึงหวังไดผลานิสงส ๗ ประการเหลานี้.

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  อริฏโ  ภควนฺต  เอตทโวจ  อห  โข  ภนฺเต  ภาเวมิ  

อานาปานสฺสตินฺติ ฯ  ยถากถ  ปน  ตฺว  อริฏ  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  อสฺสสสิสฺาม ิ สโต  ปสสฺสสิสฺาม ิฯ  เอว  ขวฺาห  ภนฺเต  ภาเวมิ  อานาปานสฺสตนิตฺ ิฯ 

[๑๓๒๐]
อตฺเถสา  อริฏ  อานาปานสฺสติ  เนสา  นตฺถีติ  วทามิ ฯ  อปจ  อริฏ  ยถา  

อานาปานสสฺต ิ วติถฺาเรน  ปริปณุณฺา  โหติ  ต  สณุาห ิ สาธุก  มนสิกโรห ิ ภาสิสสฺามตี ิฯ  
เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา  อริฏโ  ภควโต  ปจฺจสฺโสสิ ฯ  ภควา  เอตทโวจ  กถฺจ  
อริฏ  อานาปานสฺสติ  วิตฺถาเรน  ปริปุณฺณา  โหติ ฯ  อิธ  อริฏ  ภิกฺขุ  อรฺคโต  วา  
รุกฺขมูลคโต  วา  สฺุาคารคโต  วา  นิสีทติ  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย  
ปรมิขุ  สต ึ อปุฏเปตวฺา ฯ  โส  สโตว  อสสฺสต ิ สโต  ปสฺสสต ิ ทฆี  วา  อสฺสสนฺโต  
ทีฆ  อสฺสสามีติ  ปชานาติ  ฯเปฯ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  
ปฏินสิสฺคคฺานุปสสฺ ี ปสสฺสสิสฺามตี ิ สกิขฺต ิฯ  เอว  โข  อรฏิ  อานาปานสสฺต ิ วติถฺาเรน  
ปริปุณฺณา  โหตีติ ฯ 

1.  โป. ม. อชฺฌตฺตพหิทฺธา ฯ
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อริฏฐสูตร  
 การเจริญอานาปานสติ  

[๑๓๑๗]
 พระนครสาวัตถี.  ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาค  ฯลฯ  ไดตรัสถามวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายยอมเจริญอานาปานสติหรือหนอ ? 

[๑๓๑๘]
 เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางน้ีแลว  ทานพระอริฏฐะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  

ขาพระองคเจริญอานาปานสติอยู.

 พ.  ดูกรอริฏฐะ  ก็เธอเจริญอานาปานสติอยางไรเลา ? 

[๑๓๑๙]
 อ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  กามฉันทในกามที่ลวงไป  ขาพระองคละไดแลว   กามฉันทในกามที่ยังไมมาถึง

ของขาพระองคไปปราศแลว   ปฏิฆสัญญาในธรรมท้ังหลาย  ทั้งที่เปนภายในและภายนอก  ขาพระองคกําจัดเสียแลว   

ขาพระองคมีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคเจริญอานาปานสติอยางนี้แล.

[๑๓๒๐]
 พ  ดกูรอรฏิฐะ  อานาปานสตนิัน้มอียู  เราไมไดกลาววาไมม ี กแ็ตวาอานาปานสติ
ยอมบริบูรณโดยกวางขวางดวยวิธีใด  เธอจงฟงวิธีนั้น  จงใสใจใหดี  เราจักกลาว  

 ทานพระอริฏฐะทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว  พระผูมีพระภาคไดตรัสวา  

 ดูกรอริฏฐะ  ก็อานาปานสติยอมบริบูรณโดยกวางขวางอยางไรเลา ?   ภิกษุใน
ธรรมวินยันี ้ อยูในปากด็ ี อยูทีโ่คนไมกด็ ี อยูทีเ่รอืนวางกด็ ี นัง่คูบลัลงัก  ตัง้กายตรง  
ดํารงสติไวเฉพาะหนา  เธอมีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา  ฯลฯ   ยอมสําเหนียกวา  
เราจกัพจิารณาเหน็โดยความสละคนืหายใจออก   ยอมสําเหนยีกวา  เราจักพจิารณาเหน็  
โดยความสละคืนหายใจเขา   ดูกรอริฏฐะ  อานาปานสติยอมบริบูรณ  โดยกวางขวาง
อยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๖ 
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[๑๓๒๑]
สาวตฺถี ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อายสฺมา  มหากปฺปโน  ภควโต  อวิทูเร  

นิสินฺโน  โหติ  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวา ฯ 

[๑๓๒๒]
อทฺทสา  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  มหากปฺปน  อวิทูเร  นิสินฺน  ปลฺลงฺก  

อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวา  ทิสฺวาน  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  
ปสฺสถ  โน  ตุเมฺห  ภิกฺขเว  เอตสฺส  ภิกฺขุโน  กายสฺส  อิฺชิตตฺต  วา  ผนฺทิตตฺต  วาติ ฯ 

[๑๓๒๓]
ยทาป  มย  ภนฺเต  ต  อายสฺมนต  ปสฺสาม  สงฺฆมชฺเฌ  วา  นิสินฺน  เอก  วา  

รโห  นิสินฺน  ตทาป  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  

อิชฺติตตฺ  วา  โหติ  ผนฺทติตตฺ  วา  น  จติตฺสสฺ  อิชฺติตตฺ  วา  โหติ  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  ภกิขฺ ุ อรฺคโต  วา  รกุขฺมลูคโต  วา  สฺุาคารคโต  วา  นสิทีติ  
ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวา ฯ  โส  สโตว  
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กัปปนสูตร  
 วาดวยอานาปานสติสมาธิ  

[๑๓๒๑]
 พระนครสาวัตถี.  ก็สมัยนั้น  ทานพระมหากัปปนะ  นั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา  ในที่ไมไกล

พระผูมีพระภาค.

[๑๓๒๒]
 พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นทานมหากัปปนะนั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา  ครั้นแลว

ไดตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายเห็นความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายของ
ภิกษุนั้นหรือหนอ ? 

[๑๓๒๓]
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  เวลาใดขาพระองคทั้งหลาย  เห็นทานผูมีอายุนั้นนั่งอยูใน

ทามกลางสงฆ  หรือนั่งในที่ลับรูปเดียว  ในเวลานั้น  ขาพระองคทั้งหลาย  มิไดเห็นความไหว  หรือความเอนเอียงแหงกาย

ของทานผูมีอายุนั้นเลย.

[๑๓๒๔]
 พ.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายกด็ ี  ความหว่ันไหว
หรอืความกวัดแกวงแหงจติกด็ ี ยอมไมม ี เพราะไดเจรญิ  ไดกระทาํใหมากซ่ึงสมาธใิด  
ภิกษุนั้นไดสมาธินั้นตามความปรารถนาได  โดยไมยากไมลําบาก.

[๑๓๒๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายก็ดี   ความหวั่นไหว
หรือความกวัดแกวงแหงจิตก็ดี  ยอมไมมี  เพราะไดเจริญ  กระทําใหมากซ่ึงสมาธิ  
เปนไฉน ?   เพราะไดเจริญ  ไดกระทําใหมากซึ่งอานาปานสติสมาธิ.

[๑๓๒๖]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เมือ่อานาปานสตสิมาธิ  อนัภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว
อยางไร  ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายก็ด ี  ความหว่ันไหวหรอืความกวัดแกวง
แหงจิตก็ด ี ยอมไมม ี?   ภกิษุในธรรมวนิยัน้ี  อยูในปาก็ด ี อยูทีโ่คนไมกด็ ี อยูทีเ่รือนวางกด็ี  
นั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา  เธอมีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา  
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อสฺสสติ  สโต  ปสฺสสติ  (วิตฺถาเรตพฺพา  ยาว  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  
สิกฺขติ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ) ฯ  เอว  ภาวิเต  โข  ภิกฺขเว  
อานาปานสสฺตสิมาธิมหฺ ิ เอว  พหุลกีเต  เนว  กายสสฺ  อิชฺติตตฺ  วา  โหต ิ ผนฺทติตตฺ  
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  อุปฏเปตฺวา 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]

อหมฺป  สุท  ภิกฺขเว  ปุพฺเพว  สมฺโพธา  อนภิสมฺพุทฺโธ  โพธิสตฺโตว  สมาโน  
อมินิา  วหิาเรน  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  เจป  อากงฺเขยฺย  เนว  เม  กาโยป  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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(พงึขยายเนือ้ความใหพสิดารตลอดถึง  ยอมสาํเหนยีกวา  เราจกัเปนผูพจิารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก   ยอมสาํเหนียกวา  
เราจกัเปนผูพจิารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา)  
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่อานาปานสตสิมาธ ิ อนัภกิษเุจรญิกระทาํใหมากแลวอยางนีแ้ล  
ความไหวหรือความเอนเอียงแหงกายกด็ ี  ความหวัน่ไหวหรอืความกวดัแกวงแหงจติกด็ี  
ยอมไมมี.

จบ  สูตรที่ ๗ 

ทีปสูตร
 อานิสงสแหงการเจริญอานาปานสติสมาธิ

[๑๓๒๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติสมาธิ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก.
[๑๓๒๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็อานาปานสติสมาธิ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว
อยางไร  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  อยูในปาก็ดี  อยูที่
โคนไมก็ดี  อยูที่เรือนวางก็ดี  นั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง  ดํารงสติมั่นไวเฉพาะหนา  
เธอมีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา  (พึงขยายเนื้อความใหพิสดารตลอดถึง  ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปน

ผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผูพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา)   
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อานาปานสติสมาธิ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว
อยางนี้แล  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก.
[๑๓๒๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ไดยินวา  เมื่อกอนแตตรัสรู  ครั้งเราเปนโพธิสัตว  มิไดตรัสรู  
กย็อมอยูดวยวหิารธรรมนีโ้ดยมาก  เม่ือเราอยูดวยวหิารธรรมนีโ้ดยมาก  กายไมลาํบาก  
จักษุไมลําบาก  และจิตของเรายอมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย  เพราะไมถือมั่น.
[๑๓๓๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแล  ถาแมภิกษุพึงหวังวา  แมกายของเราไมพึง
ลําบาก  จักษุของเราไมพึงลําบาก  และจิตของเราจักหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย  
เพราะไมถือมั่น  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
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[๑๓๓๑]
ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  เย  เม  เคหสิตา  สรสงฺกปฺปา  

เต  ปหีเยยฺยุนฺติ  อยเมว  อานาปานสฺสติสมาธิ  สาธุก  มนสิกาตพฺโพ ฯ 

[๑๓๓๒]
ตสมฺา  ตหิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ เจป  อากงเฺขยฺย  อปปฺฏิกเูล  ปฏกิลูสฺ ี วหิเรยฺยนตฺิ  

อยเมว  อานาปานสฺสติสมาธิ  สาธุก  มนสิกาตพฺโพ ฯ 

[๑๓๓๓]
ตสมฺา  ตหิ  ภกิขฺเว  ภกิขฺ ุ เจป  อากงเฺขยฺย  ปฏกิเูล  อปปฺฏกิลูสฺ ี วหิเรยฺยนตฺิ  

อยเมว  อานาปานสฺสติสมาธิ  สาธุก  มนสิกาตพฺโพ ฯ 

[๑๓๓๔]
ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  อปฺปฏิกูเล  จ  ปฏิกูเล  จ  

ปฏิกูลสฺี  วิหเรยฺยนฺติ  อยเมว  อานาปานสฺสติสมาธิ  สาธุก  มนสิกาตพฺโพ ฯ 

[๑๓๓๕]
ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  ปฏิกูเล  จ  อปฺปฏิกูเล  จ  

อปฺปฏิกูลสฺี  วิหเรยฺยนฺติ  อยเมว  อานาปานสฺสติสมาธิ  สาธุก  มนสิกาตพฺโพ ฯ 

[๑๓๓๖]
ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  อปฺปฏิกูลฺจ  ปฏิกูลฺจ  ตทุภย  

อภินิวชฺเชตฺวา  อุเปกฺขโก  วิหเรยฺย  สโต  สมฺปชาโนติ  อยเมว  อานาปานสฺสติสมาธิ 
สาธุก  มนสิกาตพฺโพ ฯ 

[๑๓๓๗]
ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  วิวิจฺเจว  กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกุสเลหิ  

ธมฺเมหิ  สวิตกฺก  สวิจาร  วิเวกช  ปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺติ  
อยเมว  อานาปานสฺสติสมาธิ  สาธุก  มนสิกาตพฺโพ ฯ 

[๑๓๓๘]
ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  วิตกฺกวิจาราน  วูปสมา  อชฺฌตฺต  

สมฺปสาทน  เจตโส  เอโกทิภาว  อวิตกฺก  อวิจาร  สมาธิช  ปติสุข  ทุติย  ฌาน  
อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺติ  อยเมว  อานาปานสฺสติสมาธิ  สาธุก  มนสิกาตพโฺพ ฯ 
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[๑๓๓๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแหละ  ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงสละ
ความระลึกและความดําริของเราที่อาศัยเรือนนั้นเสีย  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธิ
นี้แหละใหดี.

[๑๓๓๒]
 ...ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงเปนผูมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูลวาปฏิกูลอยู  
ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.

[๑๓๓๓]
 ...ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงเปนผูมีความสําคัญในสิ่งปฏิกูลวาไมปฏิกูลอยู  
ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.

[๑๓๓๔]
 ...ถาแมภกิษุพงึหวังวา  เราพึงเปนผูมคีวามสาํคัญ  ทัง้ในสิง่ไมปฏิกลูและในส่ิงปฏิกลู
วาปฏิกลูอยู  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.

[๑๓๓๕]
 ...ถาแมภกิษพุงึหวังวา  เราพงึเปนผูมคีวามสําคญัทัง้ในสิง่ปฏิกลูและในสิง่ไมปฏกิลู
วาไมปฏิกูลอยู  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.

[๑๓๓๖]
 ...ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงเวนส่ิงไมปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลท้ังสองนั้นเสียแลว
วางเฉย  มีสติสัมปชัญญะอยู  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.

[๑๓๓๗]
 ...ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงสงัดจากกาม  สงัดจากกุศลธรรม  บรรลุปฐมฌาน  
มีวิตกวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.

[๑๓๓๘]
 ...ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงบรรลุทุติยฌาน  มีความผองใสแหงจิตในภายใน  
เปนธรรมเอกผุดขึ้น  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  เพราะวิตกวิจารสงบไป  มีปติและสุข
เกิดแกสมาธิอยู  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.
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[๑๓๓๙]
ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  ปติยา  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  เจป  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  เจป  อากงฺเขยฺย  สพฺพโส  รูปสฺาน  สมติกฺกมา  

ปฏิฆสฺาน  อตฺถงฺคมา  นานตฺตสฺาน  อมนสิการา  อนนฺโต  อากาโสติ  
อากาสานฺจายตน  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺติ  อยเมว  อานาปานสฺสติสมาธิ  สาธุก  
มนสิกาตพฺโพ ฯ 

[๑๓๔๒]
ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  สพฺพโส  อากาสานฺจายตน  

สมติกฺกมฺม  อนนฺต  วิฺาณนฺติ  วิฺาณฺจายตน  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺติ  
อยเมว  อานาปานสฺสติสมาธิ  สาธุก  มนสิกาตพฺโพ ฯ 

[๑๓๔๓]
ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  สพฺพโส  วิฺาณฺจายตน  

สมติกฺกมฺม  นตฺถิ  กิฺจีติ  อากิฺจฺายตน  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺติ  อยเมว  
อานาปานสฺสติสมาธิ  สาธุก  มนสิกาตพฺโพ ฯ  

[๑๓๔๔]
ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  สพฺพโส  อากิฺจฺายตน  

สมติกฺกมฺม  เนวสฺานาสฺายตน  อุปสมฺปชฺช  วิหเรยฺยนฺติ  อยเมว  อานาปาน-
สฺสติสมาธิ  สาธุก  มนสิกาตพฺโพ ฯ 
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[๑๓๓๙]
 ...ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงมีอุเบกขา  มีสติ  มีสัมปชัญญะ  เสวยสุขดวย
นามกาย  เพราะปตสิิน้ไป  บรรลตุตยิฌานทีพ่ระอรยิเจาทัง้หลายสรรเสรญิวา  ผูไดฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.

[๑๓๔๐]
 ...ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงบรรลุจตุถฌาน  ไมมีทุกข  ไมมีสุข  เพราะละสุข
ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได  มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู  ก็พึง
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.

[๑๓๔๑]
 ...ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน  ดวยมนสิการวา  
อากาศหาที่สุดมิได  เพราะลวงรูปสัญญา  โดยประการทั้งปวง  เพราะดับปฏิฆสัญญา  
เพราะไมมนสิการถึงนานัตตสัญญา  ก็พึงมนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.

[๑๓๔๒]
 ...ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน  ดวยมนสิการวา  
วิญญาณหาท่ีสุดมิได  เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌาน  โดยประการทั้งปวง  ก็พึง
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.

[๑๓๔๓]
 ...ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน  ดวยมนสิการวา  
ไมมีอะไรนอยหน่ึง  เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌาน  โดยประการทั้งปวง  ก็พึง
มนสิการอานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.

[๑๓๔๔]
 ...ถาแมภิกษุพึงหวังวา  เราพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  เพราะลวง
อากญิจัญญายตนฌาน  โดยประการทัง้ปวง  กพ็งึมนสกิารอานาปานสตสิมาธนิีแ้หละใหด.ี
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[๑๓๔๕]
ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  เจป  อากงฺเขยฺย  สพฺพโส  เนวสฺานาสฺายตน  

สมตกิกฺมมฺ  สฺาเวทยตินโิรธ  อปุสมปฺชชฺ  วหิเรยยฺนตฺ ิ อยเมว  อานาปานสสฺตสิมาธิ  
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]
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  เตลฺจ  ปฏิจฺจ  วฏฏิฺจ  ปฏิจฺจ  เตลปฺปทีโป  ฌาเยยฺย  

ตสฺเสว  เตลสฺส  จ  วฏฏิยา  จ  ปริยาทานา  อนาหาโร  นิพฺพาเยยฺย ฯ  เอวเมว  
โข  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กายปริยนฺติก  เวทน  เวทยมาโน  กายปริยนฺติก  เวทน  เวทยามีติ  
ปชานาติ  ชีวิตปริยนฺติก  เวทน  เวทยมาโน  ชีวิตปริยนฺติก  เวทน  เวทยามีติ  
ปชานาต ิ กายสสฺ  เภทา  อทุธฺ  ชวีติปรยิาทานา  อเิธว  สพพฺเวทยิตาน ิ อนภนินทฺติานิ  
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]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เพราะเหตุนีแ้หละ   ถาแมภกิษุพงึหวงัวา  เราพึงบรรลสุญัญา-
เวทยตินโิรธ  เพราะลวงเนวสัญญานาสญัญายตนฌาน  โดยประการทัง้ปวง  กพ็งึมนสกิาร
อานาปานสติสมาธินี้แหละใหดี.

[๑๓๔๖]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เมือ่อานาปานสตสิมาธ ิ อนัภกิษุเจริญแลว  กระทาํใหมากแลว
อยางนีแ้ล  ถาเธอเสวยสุขเวทนา  ก็ยอมจะรูชัดวา  สุขเวทนานั้นไมเที่ยง  ไมนายินดี  
ไมนาเพลิดเพลิน   ถาเธอเสวยทุกขเวทนา  ก็ยอมจะรูชัดวา  ทุกขเวทนานั้นไมเที่ยง  
ไมนายินดี  ไมนาเพลิดเพลิน   ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา  ก็รูชัดวา  อทุกขมสุข-
เวทนานั้นไมเท่ียง  ไมนายินดี  ไมนาเพลิดเพลิน   ถาเธอเสวยสุขเวทนาเธอก็ไม
พัวพันเสวยสุขเวทนานั้น   ถาเธอเสวยทุกขเวทนา  เธอก็ไมพัวพันเสวยทุกขเวทนานั้น  
ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา  เธอก็ไมพัวพันเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น   เมื่อเธอ
เสวยเวทนามีกายเปนที่สุด  ก็รูชัดวา  เสวยเวทนามีกายเปนที่สุด   เม่ือเสวยเวทนา
มชีวีติเปนทีส่ดุ  กร็ูชดัวา  เสวยเวทนามชีวีติเปนทีส่ดุ   ยอมรูชดัวา  เวทนาท้ังหมดในโลก
นี้แหละ  อันไมนาเพลิดเพลิน  จักเปนของเย็น  เพราะสิ้นชีวิตเบื้องหนา  แตกายแตก.

[๑๓๔๗]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เปรียบเหมอืนประทปีน้ํามันจะพึงลุกโพลงได  กเ็พราะอาศยั
นํ้ามันและไส  เพราะหมดนํ้ามันและไส  ประทีปน้ํามันไมมีเช้ือ  พึงดับไป  ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เมื่อเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด  ก็รูชัดวา  เสวยเวทนามีกาย
เปนท่ีสุด  เม่ือเสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด  ก็รูชัดวา  เสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด  
ยอมรูชัดวา  เวทนาท้ังหมดในโลกน้ีแหละ  อันไมนาเพลิดเพลิน  จักเปนของเย็น  
เพราะสิ้นชีวิตเบื้องหนาแตกายแตก.

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  
ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา  นาสฺสุธ  
โกจิ  ภควนฺต  อุปสงฺกมติ  อฺตฺร  เอเกน  ปณฺฑปาตนีหารเกน ฯ 

[๑๓๔๙]
อถ  โข  เต  ภิกฺขู  ภควา  อเนกปริยาเยน  อสุภกถ  กเถต ิ1  อสุภาย  วณฺณ  

ภาสติ  อสุภภาวนาย  วณฺณ  ภาสตีติ  อเนกาการโวการ  อสุภภาวนานุโยคมนุยุตฺตา  
วิหรนฺติ  เต  อิมินา  กาเยน  อฏฏิยมานา 2  หรายมานา  ชิคุจฺฉมานา  สตฺถหารก  
ปริเยสนฺติ  ทสป  ภิกฺขู  เอกาเหน  สตฺถ  อาหรนฺติ  วีสติป  ฯเปฯ  ตึสติป  ภิกฺขู  
เอกาเหน  สตฺถ  อาหรนฺติ ฯ 

[๑๓๕๐]
อถ  โข  ภควา  ตสฺส  อทฺธมาสสฺส  อจฺจเยนฎ  ปฏิสลฺลานา  วุฏิโต  อายสฺมนฺต  

อานนฺท  อามนฺเตสิ  กินฺนุ  โข  อานนฺท  ตนุภูโต  วิย  ภิกฺขุสงฺโฆติ ฯ  ตถา  หิ  ปน  
ภนฺเต  ภควา  ภิกฺขูน  อเนกปริยาเยน  อสุภกถ  กเถติ  อสุภาย  วณฺณ  ภาสติ  
อสภุภาวนาย  วณณฺ  ภาสต ิฯ  เต  [3]  ภนเฺต  ภกิขฺ ู ภควา  โข  อเนกปรยิาเยน  อสภุกถ  
กเถติ  อสุภาย  วณฺณ  ภาสติ  อสุภภาวนาย  วณฺณ  ภาสตีติ  อเนกาการโวการ  
อสุภภาวนานุโยคมนุยุตฺตา  วิหรนฺติ  เต  อิมินา  กาเยน  อฏฏิยมานา  หรายมานา  
ชิคุจฺฉมานา  สตฺถหารก  ปริเยสนฺติ  ทสป  ภิกฺขู  เอกาเหน  สตฺถ  อาหรนฺติ  วีสติป  
ฯเปฯ  ตึสติป  ภิกฺขู  เอกาเหน  สตฺถ  อาหรนฺติ ฯ  สาธุ  ภนฺเต  ภควา  ปริยาย 4  
อาจิกฺขตุ  ยถาย  ภิกฺขุสงฺโฆ  อฺาย  สณฺเหยฺยาติ ฯ 

1.  ยุ. กเถสิ ฯ  เอวมุปริ ฯ
2.  ม. อฏฏียมานา ฯ
3.  ยุ. จ ฯ  ม. อิเม  ปาา  นตฺถิ ฯ
4.  สี. เอว ฯ  ม. ยุ. อฺ  ปริยาย ฯ
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เวสาลีสูตร  
 วาดวยการเจริญอสุภกรรมฐาน

[๑๓๔๘]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมยัหนึง่  พระผูมพีระภาคประทบัอยู ณ กฏูาคารศาลา  ปามหาวนั  ใกลเมอืงเวสาล ี กส็มยันัน้  พระผูมพีระภาคตรสั

อสภุกถา  ตรสัสรรเสริญคณุแหงอสภุแกภกิษุทัง้หลาย  โดยอเนกปริยาย  ครัง้นัน้  พระผูมพีระภาคตรสัเรยีกภกิษทุัง้หลายมาตรสัวา  

 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เราปรารถนาจะหลีกเรนอยูสกักึง่เดือน  ใครๆ ไมพงึเขามาหาเรา  
เวนแตภกิษผุูนาํบิณฑบาตรูปเดยีว  
 ภกิษเุหลานัน้รบัพระดาํรสัพระผูมพีระภาคแลว  ใครๆ ไมเขาไปเฝาพระผูมพีระภาค  เวนแตภกิษผุูนาํบณิฑบาตรปูเดยีว.

[๑๓๔๙]
 ครั้งนั้น  ภิกษุเหลานั้นคิดกันวา  พระผูมีพระภาคตรัสอสุภกถา  ตรัสสรรเสริญคุณแหงอสุภ  ตรัสสรรเสริญคุณ

แหงการเจริญอสภุ  โดยอเนกปริยาย  จงึขวนขวายประกอบการเจริญอสภุ  อนัเกล่ือนกลนดวยอาการเปนอเนกอยู  ภกิษุเหลาน้ัน

อึดอัดระอา  เกลียดกายนี้  ยอมแสวงหาศาตราสําหรับปลงชีวิต  สิบรูปบาง  ยี่สิบรูปบาง  สามสิบรูปบาง  ยอมนําศาตรามา

โดยวันเดียวกัน.

[๑๓๕๐]
 ครั้งนั้น  พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรน  โดยลวงกึ่งเดือนนั้นแลว  ตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัสถามวา  

 ดูกรอานนท  เพราะเหตุไรหนอ  ภิกษุสงฆจึงดูเหมือนเบาบางไป ?  
 ทานพระอานนทกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  เปนเชนนี้  พระผูมีพระภาคตรัสอสุภกถา  ตรัสสรรเสริญคุณ

แหงอสุภ  ตรัสสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภ  แกภิกษุทั้งหลาย  โดยอเนกปริยาย  ภิกษุเหลานั้นคิดกันวา  พระผูมีพระภาค

ตรัสอสุภกถา  ตรัสสรรเสริญคุณแหงอสุภ  ตรัสสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภ  โดยอเนกปริยาย  ภิกษุจึงขวนขวายประกอบ

การเจริญอสุภอันเกลื่อนกลนดวยอาการเปนอเนกอยู  อึดอัดระอา  เกลียดกายนี้  ยอมแสวงหาศาตรา  สําหรับปลงชีวิต  

สิบรูปบาง  ยี่สิบรูปบาง  สามสิบรูปบาง  ยอมนําศาตรามาโดยวันเดียวกัน  ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผูมีพระภาค

จงตรัสบอกปริยาย  โดยวิธีที่ภิกษุสงฆจะพึงดํารงอยูในอรหัตผลเถิด.
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[๑๓๕๑]
เตนหานนทฺ  ยาวติกา  ภกิขฺ ู เวสาลึ  อปุนสิสฺาย  วหิรนตฺ ิ เต  สพเฺพ  อปุฏาน-

สาลาย  สนฺนิปาเตหีติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา  
ยาวตกิา  ภกิขฺ ู เวสาล ึ อปุนสิสฺาย  วหิรนฺต ิ เต  สพฺเพ  อปุฏานสาลาย  สนฺนปิาเตตวฺา  
เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  เอตทโวจ  สนฺนิปติโต  ภนฺเต  
ภิกฺขุสงฺโฆ  ยสฺสทานิ  ภควา  กาล  มฺตีติ ฯ 

[๑๓๕๒]
อถ  โข  ภควา  เยน  อุปฏานสาลา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปฺตฺเต  

อาสเน  นิสีทิ ฯ  นิสชฺช  โข  ภควา  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  อยป  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]
เสยฺยถาป  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  อุปฏเปตฺวา ฯ  โส  สโตว  อสฺสสติ  สโต  ปสฺสสติ ฯ  (วิตฺถาเรตพฺพ) ฯ  
ปฏินสิสฺคคฺานุปสสฺ ี อสฺสสสิสฺามตี ิ สกิขฺต ิ ปฏินสิสฺคคฺานปุสสฺ ี ปสฺสสสิสฺามีต ิ สกิขฺต ิ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.  ดูกรอานนท  ถาอยางน้ัน  ภิกษุมีประมาณเทาใด  ที่อาศัยเมืองเวสาลีอยู  
เธอจงใหภิกษุเหลานั้นทั้งหมดประชุมกันในอุปฏฐานศาลา  
 ทานพระอานนททูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว  ยังภิกษุทั้งหมดท่ีอาศัยเมืองเวสาลอียู  ใหมาประชุมกันใน

ปฏฐานศาลา 1 แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุสงฆประชุมกันแลว  

ขอพระผูมีพระภาคจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด.

[๑๓๕๒]
 คร้ังน้ัน  พระผูมีพระภาคเสดจ็เขาไปยังอุปฏฐานศาลา  แลวประทบัน่ังบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว  คร้ันแลว  ตรัสเรียก

ภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา  

 ดูกรภิกษุทัง้หลาย  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสตินี้แล  อันภิกษุเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  เปนสภาพสงบ  ประณีตชื่นใจ  เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสุข  และ
ยังอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลวๆ ใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน.

[๑๓๕๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนธุลีและละอองที่ฟุงข้ึนในเดือนทายฤดูรอน
ฝนใหญในสมัยมิใชกาล  ยอมยังธุลีและละอองนั้นใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน  ฉันใด  
สมาธิอนัสมัปยุตดวยอานาปานสติ  อนัภกิษเุจริญแลว  กระทาํใหมากแลว  เปนสภาพสงบ  
ประณีตชืน่ใจ  เปนธรรมเคร่ืองอยูเปนสขุ  และยังอกศุลธรรมอนัลามกทีบ่งัเกิดขึน้แลวๆ 
ใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๓๕๔]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กส็มาธอินัสัมปยตุดวยอานาปานสต ิ อนัภกิษุเจรญิแลวอยางไร  
กระทําใหมากแลวอยางไร  เปนสภาพสงบ...  ใหอันตรธานสงบไปโดยพลัน ?  ภิกษุ
ในธรรมวินยัน้ี  อยูในปาก็ด ี อยูทีโ่คนไมกด็ ี อยูทีเ่รอืนวางกด็ ี นัง่คูบลัลังก  ตัง้กายตรง  
ดํารงสติไวเฉพาะหนา  เธอมีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา  ฯลฯ  ยอมสําเหนียกวา  
เราจักพจิารณาเหน็  โดยความสละคนืหายใจออก   ยอมสาํเหนยีกวา  เราจักพจิารณาเหน็
โดยความสละคืนหายใจเขา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  
อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้  กระทําใหมากแลวอยางนี้  เปนสภาพสงบ...  ใหอันตรธาน
สงบไปโดยพลัน.

จบ  สูตรที่ ๖ 

1.  อุปฏฐานศาลา  -ผูรวบรวม
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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  
พหลุกีโต  มหปฺผโล  โหติ  มหานิสโสต ิฯ  เอว  วตุเฺต  อายสมฺา  กมิโิล  ตณุหฺ ี อโหส ิฯ 

[๑๓๕๖]
ทุติยมฺป  โข  ภควา ฯ  ตติยมฺป  โข  ภควา  อายสฺมนฺต  กิมิล  อามนฺเตสิ  

กถ  ภาวิโต  นุ  โข  กิมิล  อานาปานสฺสติสมาธิ  กถ  พหุลีกโต  มหปฺผโล  โหติ  
มหานิสโสติ ฯ  ตติยมฺป  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  อานนฺโท  ภควโต  ปจจฺสโฺสสิ ฯ  ภควา  เอตทโวจ  กถ  ภาวิโต  จ  อานนฺท  
อานาปานสฺสติสมาธิ  กถ พหุลีกโต  มหปฺผโล  โหติ  มหานิสโส ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  
อรฺคโต  วา  รุกฺขมูลคโต  วา  สฺุาคารคโต  วา  นิสีทติ  ปลฺลงฺก  อาภุชิตฺวา  
อุชุ  กาย  ปณิธาย  ปริมุข  สตึ  อุปฏเปตฺวา ฯ  โส  สโตว  อสฺสสติ  ฯเปฯ  ปฏินิสฺสคฺ-
คานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  เอว  
ภาวโิต  โข  อานนฺท  อานาปานสฺสตสิมาธ ิ เอว  พหุลกีโต  มหปฺผโล  โหติ  มหานิสโส ฯ 

[๑๓๕๘]
ยสมฺ ึ สมเย  อานนทฺ  ภกิขฺ ุ ทฆี  วา  อสสฺสนฺโต  ทฆี  อสสฺสามีต ิ ปชานาต ิ ทฆี  

วา  ปสฺสสนฺโต  ทีฆ  ปสฺสสามีติ  ปชานาติ ฯ  รสฺส  วา  อสฺสสนฺโต  รสฺส  อสฺสสามีติ  
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กิมิลสูตร  
 การเจริญอานาปานสติสมาธิ

[๑๓๕๕]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน  ใกลเมืองกิมิลา  ครั้งนั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสถาม          

ทานพระกิมิละวา  

 ดูกรกิมิละ  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลวอยางไร  
กระทําใหมากแลวอยางไร  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก ?  
 เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  ทานพระกิมิละนิ่งอยู.

[๑๓๕๖]
 แมครั้งที่สอง  แมครั้งที่สาม  พระผูมีพระภาคก็ตรัสถามทานกิมิละวา  

 ดูกรกิมิละ  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลวอยางไร  
กระทาํใหมากแลวอยางไร  ยอมมผีลมาก  มอีานิสงสมาก ?  
 ทานพระกิมิละก็ยังนิ่งอยู.

[๑๓๕๗]
 เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางน้ีแลว  ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระผูมีพระภาค  

เปนกาลสมควรท่ีพระองคจะพงึตรสัสมาธิอนัสัมปยุตดวยอานาปานสติ  ขาแตพระสุคต  เปนกาลสมควรท่ีพระองคจะพงึตรัส

สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว  พระผูมีพระภาคตรัสวา  

 ดูกรอานนทถาเชนนั้น  เธอจงฟง  จงใสใจใหดี  เราจักกลาว  
 ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว  พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา  

 ดกูรอานนท  สมาธิอนัสัมปยุตดวยอานาปานสติ  อนัภิกษุเจริญแลวอยางไร  กระทํา
ใหมากแลวอยางไร  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  อยูในปาก็ดี  
อยูที่โคนไมก็ดี  อยูที่เรือนวางก็ดี  นั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา  
เธอมีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา  ฯลฯ  ยอมสําเหนียกวา  เราจักพิจารณาเห็นโดย
ความสละคืนหายใจออก   เราจักพิจารณาเหน็โดยความสละคืนหายใจเขา   ดกูรอานนท  
สมาธอินัสมัปยตุดวยอานาปานสต ิ อนัภกิษเุจรญิแลวอยางนี ้ กระทาํใหมากแลวอยางนี้  
ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก.
[๑๓๕๘]
 ดกูรอานนท  สมยัใด  ภกิษหุายใจออกยาว  กร็ูชดัวา  หายใจออกยาว  เมือ่หายใจเขายาว  
กร็ูชดัวา  หายใจเขายาว   เมือ่หายใจออกสัน้  กร็ูชดัวา  หายใจออกสัน้   เม่ือหายใจเขาสัน้  
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ปชานาติ  รสฺส  วา  ปสฺสสนฺโต  รสฺส  ปสฺสสามีติ  ปชานาติ ฯ  สพฺพกายปฏิสเวที  
อสสฺสสิสฺามตี ิ สกิขฺต ิ สพฺพกายปฏสิเวท ี ปสฺสสสิสฺามีต ิ สกิขฺต ิฯ  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร  
อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ปสฺสมฺภย  กายสงฺขาร  ปสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ ฯ  กาเย  
กายานุปสฺสี  อานนฺท  ภิกฺขุ  ตสฺมึ  สมเย  วิหรติ  อาตาป  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  
อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ 

[๑๓๕๙]
ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุ  ปติปฏิสเวที  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ปติปฏิสเวที  

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  สิกฺขต ิฯ  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  อานนฺท  ภิกฺขุ  ตสฺมึ  
สมเย  วิหรติ  อาตาป  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  
อาตาป  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  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  
อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  นาห  อานนฺท  มุฏสฺสติสฺส  อสมฺปชานสฺส  
อานาปานสสฺตสิมาธิภาวน  วทามิ ฯ  ตสฺมา  ตหิานนทฺ  จติเฺต  จติตฺานปุสสฺ ี ภกิขฺ ุ ตสฺมึ  
สมเย  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทสนสฺส ฯ 

1.  ยุ. อสฺสาสปสฺสาส ฯ
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ก็รูชัดวา  หายใจเขาสั้น   ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมหายใจทั้งปวง
หายใจออก   ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผูกําหนดรูกองลมหายใจท้ังปวงหายใจเขา   
ยอมสําเหนียกวา  เราจักระงับกายสังขารหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา  เราจักระงับ
กายสังขารหายใจเขา   สมัยน้ัน  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได   ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  
เพราะเรากลาวกายอนัหนึง่ในบรรดากายทัง้หลาย  ซึง่ไดแกลมหายใจออกและลมหายใจเขา  
เพราะฉะน้ันแหละ  อานนท  สมัยน้ัน  ภกิษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มคีวามเพียร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.

[๑๓๕๙]
 ดกูรอานนท  สมยัใด  ภกิษยุอมสาํเหนยีกวา  เราจกัเปนผูกาํหนดรูปตหิายใจออก  
ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผูกําหนดรูปติหายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปน
ผูกําหนดรูสุขหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผูกําหนดรูสุขหายใจเขา   
ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปนผูกําหนดรูจิตสังขารหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา  เราจัก
เปนผูกาํหนดรูจติสงัขารหายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา  เราจกัระงับจติสงัขารหายใจออก  
ยอมสําเหนียกวา  เราจักระงบัจิตสังขารหายใจเขา   สมัยนั้น  ภิกษุยอมพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสยีได   ขอนัน้เพราะเหตไุร ?  เพราะเรากลาวเวทนาอนัหน่ึงในบรรดาเวทนาทัง้หลาย  
ซึ่งไดแกการกระทําไวในใจใหดีซึ่งลมหายใจออกและลมหายใจเขา  เพราะฉะนั้นแหละ  
อานนท  สมยัน้ัน  ภกิษุยอมพจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  
มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.

[๑๓๖๐]
 ดูกรอานนท  ในสมัยใด  ภิกษุยอมสําเหนียกวา  เราจักกําหนดรูจิตหายใจออก  
ยอมสําเหนียกวา  เราจักกําหนดรูจิตหายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา  เราจักทําจิตให
บนัเทงิหายใจออก   ยอมสาํเหนียกวา  เราจักทาํจติใหบนัเทงิหายใจเขา   ยอมสาํเหนยีกวา  
เราจกัตัง้จติมัน่หายใจออก   ยอมสาํเหนยีกวา  เราจักตัง้จิตม่ันหายใจเขา   ยอมสาํเหนยีกวา  
เราจักเปลื้องจิตหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา  เราจักเปลื้องจิตหายใจเขา   สมัยนั้น  
ภกิษยุอมพจิารณาเห็นจติในจติอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ พงึกาํจดัอภชิฌา
และโทมนัสในโลกเสียได   ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะเราไมกลาวซึ่งการเจริญสมาธิ
อันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  สําหรับผูมีสติหลงไมมีสัมปชัญญะ  เพราะฉะนั้นแหละ  
อานนท  สมัยนั้น  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  
มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
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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  อาตาป  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  อาตาป  
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ 

[๑๓๖๒]
เสยฺยถาป  อานนฺท  จาตุมฺมหาปเถ 1  มหา  ปสุปฺุโช  ปุรตฺถิมาย  เจป  ทิสาย  

อาคจฺเฉยฺย  สกฏ  วา  รโถ  วา  อุปหนเตว  ต  ปสุปฺุช ฯ  ปจฺฉิมาย  เจป  ทิสาย  
อาคจฺเฉยยฺ ฯ  อตุตฺราย  เจป  ทสิาย  อาคจเฺฉยฺย ฯ  ทกฺขณิาย  เจป  ทสิาย  อาคจฺเฉยฺย  
สกฏ  วา  รโถ  วา  อุปหนเตว  ต  ปสุปฺุช ฯ  เอวเมว  โข  อานนฺท  ภิกฺขุ  กาเย  
กายานปุสฺส ี วหิรนโฺตป  อปุหนเตว  ปาปเก  อกสุเล  ธมฺเม ฯ  เวทนาส ุ จติเฺต  ธมฺเมสุ  
ธมฺมานุปสฺสี  วิหรนฺโตป  อุปหนเตว  ปาปเก  อกุสเล  ธมฺเมติ ฯ 

เอกธมฺมวคฺโค  ปโม ฯ

ตสฺสุทฺทาน
  เอกธมฺโม  จ  โพชฺฌงฺโค  สุทฺธิก 2  จ  เทฺว  ผลา
  อริฏโ  กปฺปโน  ทีโป  เวสาลี  กิมิเลน  จาติ ฯ

1.  ม. ยุ. จตุมหาปเถ ฯ
2.  ยุ. สุทฺธกฺจ ฯ
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[๑๓๖๑]
 ดูกรอานนท  สมัยใด  ภิกษุยอมสําเหนียกวา  เราจักพิจารณาเห็นโดยความเปน
ของไมเทีย่งหายใจออก   ยอมสาํเหนียกวา  เราจักพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเท่ียง
หายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา  เราจักพิจารณาเห็นโดยความคลายกําหนัดหายใจออก   
ยอมสําเหนยีกวา  เราจกัพจิารณาเหน็โดยความคลายกาํหนัดหายใจเขา   ยอมสาํเหนียกวา  
เราจกัพจิารณาเหน็โดยความดบัหายใจออก   ยอมสาํเหนียกวา  เราจกัพจิารณาเหน็โดย
ความดบัหายใจเขา   ยอมสําเหนยีกวา  เราจกัพจิารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก   
ยอมสําเหนียกวา  เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา   สมัยน้ัน  ภิกษุ
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มคีวามเพียร  มสีมัปชัญญะ  มสีต ิ พงึกาํจดัอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกเสียได  เธอเหน็การละอภิชฌาและโทมนัสน้ันดวยปญญา  จงึวางเฉยเสยีได
เปนอยางด ี เพราะฉะนัน้แหละ  อานนท  สมัยนัน้  ภกิษยุอมพจิารณาเหน็ธรรมในธรรมอยู  
มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.

[๑๓๖๒]
 ดูกรอานนท  เปรียบเหมือนมีกองดินใหญอยูที่หนทางใหญ ๔ แพรง  ถาเกวียน
หรือรถผานมาในทิศบูรพา  ก็ยอมกระทบกองดินนั้น  ถาผานมาในทิศปจฉิม  ทิศอุดร  
ทิศทักษิณ  ก็ยอมกระทบกองดินนั้นเหมือนกัน  ฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เมื่อ
พจิารณาเหน็กายในกายอยู   พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู   พจิารณาเหน็จติในจติอยู   
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  ยอมจะกําจัดอกุศลธรรมอันลามกนั้นเสียได.

จบ  เอกธรรมวรรคท่ี ๑  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ
  ๑. เอกธรรมสูตร  ๒. โพชฌงคสูตร
  ๓ สุทธิกสูตร      ๔. ผลสูตรที่ ๑
  ๕. ผลสูตรที่ ๒  ๖. อริฏฐสูตร  
  ๗. กัปปนสูตร  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  ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  เต  
ภิกฺขู  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา  นาสฺสุธ  โกจิ  ภควนฺต  อุปสงฺกมติ  อฺตฺร  เอเกน  
ปณฺฑปาตนีหารเกน ฯ 
[๑๓๖๔]

อถ  โข  ภควา  ตสฺส  เตมาสสฺส  อจฺจเยน  ปฏิสลฺลานา  วุฏิโต  ภิกฺขู  
อามนฺเตสิ  สเจ  โว  ภิกฺขเว  อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  กตเมนาวุโส  
วิหาเรน  สมโณ  โคตโม  วสฺสาวาส  พหุล  วิหาสีติ ฯ  เอว  ปุฏา  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  สพฺพกายปฏสิเวท ี อสสฺสสิสฺามตี ิ ปชานาม ิ [วติถฺาโร] ฯ  ปฏนิสิสฺคคฺานุปสสฺี  
อสฺสสิสฺสามีติ  ปชานามิ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ  ปชานามิ ฯ 
[๑๓๖๖]

ยฺหิ  ต  ภิกฺขเว  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อริยวิหาโร  อิติป  พฺรหฺมวิหาโร  
อิติป  ตถาคตวิหาโร  อิติป  อานาปานสฺสติสมาธึ  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อริยวิหาโร  
อิติป  พฺรหฺมวิหาโร  อิติป  ตถาคตวิหาโร  อิติป ฯ  เย  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  เสกฺขา  
อปฺปตฺตมานสา  อนุตตฺร  โยคกฺเขม  ปตฺถยมานา  วิหรนฺติ  เตส  อานาปานสฺสติสมาธิ 
ภาวิโต  พหุลีกโต  อาสวาน  ขยาย  สวตฺตติ ฯ 

1.  โป. ปฏิสลฺลิตุ ฯ
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ทุติยวรรคที่ ๒ 
อิจฉานังคลสูตร  

 ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะ  

[๑๓๖๓]
 สมยัหน่ึง  พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑชือ่อจิฉานังคละ  ใกลอจิฉานังคลนคร ณ ทีน่ัน้แล  พระผูมพีระภาค

ตรสัเรยีกภกิษุทัง้หลายมา  แลวตรัสวา  

 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เราปรารถนาจะหลกีเรนอยูสกัสามเดอืน  ใครๆ ไมพงึเขามาหาเรา  
เวนแตภิกษุผูนําบิณฑบาตรูปเดียว  
 ภกิษุเหลาน้ันทลูรบัพระดํารัสพระผูมพีระภาคแลว  ใครๆ ไมเขาไปเฝาพระผูมพีระภาค  เวนแตภกิษผุูนาํบิณฑบาตรูปเดยีว.

[๑๓๖๔]
 ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีเรน  โดยลวงสามเดือนน้ันแลว  ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา  แลวตรัสวา  

ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ถาพวกอญัญเดียรถียปรพิาชกจะพึงถามเธอทัง้หลายอยางน้ีวา  ดกูร
ผูมอีายุทัง้หลาย  พระสมณโคดมอยูจาํพรรษาดวยวิหารธรรมขอไหนมาก   เธอทัง้หลาย
ถกูถามอยางน้ีแลว  พงึตอบพวกอญัญเดียรถียปริพาชกนัน้อยางน้ีวา   ดกูรผูมอีายุทัง้หลาย  
พระผูมีพระภาคอยูจําพรรษาดวยสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติมาก.
[๑๓๖๕]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เรามสีติหายใจออก  มสีติหายใจเขา   เมือ่หายใจออกยาว  กร็ูชดัวา
หายใจออกยาว   หรือเมื่อหายใจเขายาว  ก็รูชัดวา  หายใจเขายาว   เมื่อหายใจออกสั้น  
ก็รูชัดวา  หายใจออกสั้น   หรือเมื่อหายใจเขาสั้น  ก็รูชัดวา  หายใจเขาสั้น   ยอมรูชัดวา  
เราจกักาํหนดรูกองลมหายใจท้ังปวงหายใจออก...   ยอมรูชดัวา  เราจกัพจิารณาเหน็โดย
ความสละคืนหายใจออก  ยอมรูชัดวา  เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา.
[๑๓๖๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเม่ือจะกลาวถึงส่ิงใดโดยชอบ  พึงกลาวถึงส่ิงน้ันวา  
ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง  ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง  ธรรมเปน
เครื่องอยูของพระตถาคตบางดังน้ี   พึงกลาวถึงสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา  
ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระอริยะบาง  ธรรมเปนเครือ่งอยูของพรหมบาง  ธรรมเปนเครือ่งอยู
ของพระตถาคตบาง   ภกิษเุหลาใดเปนเสขะยงัไมบรรลุอรหตัผล  ยอมปรารถนาความเกษม
จากโยคะอนัยอดเย่ียมอยู  สมาธิอนัสมัปยตุดวยอานาปานสติ  อนัภกิษุเหลาน้ันเจรญิแลว  
กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ.
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[๑๓๖๗]
เย  จ  โข  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  อรหนฺโต  ขีณาสวา  วุสิตวนฺโต  กตกรณียา  

โอหิตภารา  อนุปฺปตฺตสทตฺถา  ปริกฺขีณภวสฺโชนา  สมฺมทฺา  วิมุตฺตา  เตส  
อานาปานสฺสติสมาธิ  ภาวิโต  พหุลีกโต  ทิฏธมฺมสุขวิหาราย  เจว  สวตฺตติ  
สติสมฺปชฺาย  จ ฯ 

[๑๓๖๘]
ยฺหิ  ต  ภิกฺขเว  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อริยวิหาโร  อิติป  พฺรหฺมวิหาโร  

อติปิ  ตถาคตวิหาโร  อติปิ  อานาปานสฺสตสิมาธ ึ สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อริยวหิาโร  
อิติป  พฺรหฺมวิหาโร  อิติป  ตถาคตวิหาโร  อิติปติ ฯ 

[๑๓๖๙]
เอก  สมย  อายสฺมา  โลมสกภิโย 1  สกฺเกสุ  วิหรติ  กปลวตฺถุสฺมึ  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  ตถาคตวหิาโร ฯ  อทุาหุ  อฺโ 2  เสกโฺข  วหิาโร  อโฺ  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  ก็ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพ  อยูจบพรหมจรรย  
มีกิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว  ปลงภาระลงแลว  บรรลุประโยชนตนแลวโดยลําดับ  
สิ้นสังโยชนเครื่องนําไปสูภพแลว  หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ  สมาธิอันสัมปยุตดวย
อานาปานสติ  อันภิกษุเหลานั้นเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อความอยู
เปนสุขในปจจุบัน  และเพื่อสติสัมปชัญญะ.

[๑๓๖๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเม่ือจะกลาวถึงส่ิงใดโดยชอบ  พึงกลาวถึงส่ิงน้ันวา  
ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระอริยะบาง  ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพรหมบาง  ธรรมเปน
เคร่ืองอยูของพระตถาคตบาง  ดงันี ้  พงึกลาวถึงสมาธิอนัสมัปยุต  ดวยอานาปานสติวา  
ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง  ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง  ธรรมเปน
เครื่องอยูของพระตถาคตบาง.

จบ  สูตรที่ ๑ 

โลมสกังภิยสูตร  
 วิหารธรรมของพระเสขะ  ตางกับของพระพุทธองค  

[๑๓๖๙]
 สมยัหน่ึง  ทานพระโลมสกงัภยิะอยู ณ นโิครธาราม  ใกลเมอืงกบลิพสัดุ  แควนสกักะ  ครัง้นัน้  เจาศากยะพระนามวา

มหานาม  เสด็จเขาไปหาทานพระโลมสกังภิยะถึงที่อยู  ถวายนมัสการแลว  ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครัน้แลว

ไดตรสัถามวา  ขาแตทานผูเจรญิ  สมาธิอนัสมัปยตุดวยอานาปานสตนิัน้  เปนวหิารธรรมของพระเสขะ   เปนวหิารธรรมของ

พระตถาคต   หรือวาวิหารธรรมของพระเสขะอยางหนึ่ง  ของพระตถาคตอยางหนึ่ง   ทานพระโลมสกังภิยะถวายพระพรวา  

ดูกรมหาบพิตร  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสตินั้นแล  เปนวิหารธรรมของพระเสขะ  เปนวิหารธรรมของพระตถาคต  

หามิได  วิหารธรรมของพระเสขะอยางหนึ่ง  ของพระตถาคตอยางหนึ่ง.
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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  
ปรกิขฺณีภวสโฺชนา  สมมฺทฺา  วมิตุตฺา  เตส  อเิม  ปจฺ  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  ปณฺฑปาตนีหารเกนาติ ฯ  
เอว  ภนฺเตติ  โข  อาวุโส  [4]  เต  ภิกฺขู  ภควโต  ปฏิสฺสุตฺวา  นาสฺสุธ  โกจิ  ภควนฺต 
อุปสงฺกมติ  อฺตฺร  เอเกน  ปณฺฑปาตนีหารเกน ฯ 

1.  ม. เยป ฯ
2.  โป. ตทิมินาเปต ฯ
3.  ม. ยุ. มหานาม ฯ
4.  ม. ยุ. มหานาม ฯ
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[๑๓๗๐]
 ดกูรมหาบพิตร  ภกิษุเหลาใดเปนเสขะ  ยงัไมบรรลุอรหัตผล  ยอมปรารถนาความเกษม
จากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู  ภิกษุเหลานั้นยอมละนิวรณ ๕   นิวรณ ๕ เปนไฉน ?  คือ  
กามฉนัทนวิรณ   พยาบาทนิวรณ   ถนีมทิธนวิรณ   อทุธจัจกกุกจุจนวิรณ   วจิกิจิฉานวิรณ   
ภกิษเุหลาใดเปนเสขะ  ยงัไมบรรลุอรหตัผล  ยอมปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอด
เยี่ยมอยู  ภิกษุเหลานั้นยอมละนิวรณ ๕ เหลานี้. 

[๑๓๗๑]
 ดกูรมหาบพติร  ภกิษเุหลาใดเปนพระอรหนัตขณีาสพอยูจบพรหมจรรย  มกีจิทีค่วรทาํ
ทําเสร็จแลว  ปลงภาระแลว  บรรลุประโยชนตนแลว  สิ้นสังโยชนเครื่องนําไปสูภพแลว  
หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ  นิวรณ ๕ อันภิกษุเหลานั้นละไดแลว  ถอนรากเสียแลว  
กระทําไมใหมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน  กระทําไมใหมี  มีอันเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา   
นิวรณ ๕ เปนไฉน ?   คือ  กามฉันทนิวรณ   พยาบาทนิวรณ   ถีนมิทธนิวรณ   
อทุธจัจกกุกจุจนวิรณ  วจิจิฉานวิรณ 1  ภกิษเุหลาใดเปนพระอรหันตขณีาสพ...  หลดุพนแลว
เพราะรูโดยชอบ  นวิรณ ๕ เหลาน้ี  อนัภกิษเุหลานัน้ละไดแลว  ถอนรากเสยีแลว  กระทาํ
ไมใหมีที่ตั้งดุจตาลยอดดวน  กระทําไมใหมี  มีอันไมเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา.

[๑๓๗๒]
 ดูกรมหาบพิตร  พระองคพึงทราบขอนี้  โดยปริยายที่วิหารธรรมของพระเสขะอยางหนึ่ง  ของพระตถาคต

อยางหนึ่ง.

[๑๓๗๓]
 ดูกรมหาบพิตร  สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑ  ชื่ออิจฉานังคละ  ใกลอิจฉานังคลนคร ณ 

ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว  ตรัสวา  

 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เราปรารถนาจะหลกีเรนอยูสกัสามเดอืน  ใครๆ ไมพงึเขามาหาเรา  
เวนแตภกิษผุูนาํบิณฑบาตรูปเดยีว  

 ภกิษุเหลาน้ันทลูรบัพระดํารัสพระผูมพีระภาคแลว  ใครๆ ไมเขาไปเฝาพระผูมพีระภาค  เวนแตภกิษผุูนาํบิณฑบาตรูปเดยีว.

1.  วิจิกิจฉานิวรณ  -ผูรวบรวม
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[๑๓๗๔]
อถ  โข  อาวุโส  ภควา  ตสฺส  เตมาสสฺส  อจฺจเยน  ปฏิสลฺลานา  วุฏิโต  

ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  สเจ  โว  ภิกฺขเว  อฺติตฺถิยา  ปริพฺพาชกา  เอว  ปุจฺเฉยฺยุ  
กตเมนาวุโส  วหิาเรน  สมโณ  โคตโม  วสสฺาวาส  พหุล  วหิาสตี ิฯ  เอว  ปฏุา  ตเุมฺห  
ภกิขฺเว  เตส  อฺตติถฺยิาน  ปริพพฺาชกาน  เอว  พยฺากเรยยฺาถ  อานาปานสสฺตสิมาธนิา  
โข  อาวุโส  ภควา  วสฺสาวาส  พหุล  วิหาสีติ ฯ 

[๑๓๗๕]
อิธาห  ภิกฺขเว  สโต  อสฺสสามิ  สโต  ปสฺสสามิ  ทีฆ  วา  อสฺสสนฺโต  ทีฆ  

อสสฺสามตี ิ ปชานาม ิ ทฆี  วา  ปสฺสสนโฺต  ทฆี  ปสสฺสามตี ิ ปชานาม ิ (วติถฺาเรตพพฺ) ฯ  
ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  อสฺสสิสฺสามีติ  ปชานามิ  ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี  ปสฺสสิสฺสามีติ  
ปชานามิ ฯ 

[๑๓๗๖]
ยฺหิ  ต  ภิกฺขเว  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อริยวิหาโร  อิติป  พฺรหฺมวิหาโร  

อิติป  ตถาคตวิหาโร  อิติป  อานาปานสฺสติ  สมาธึ  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  
อริยวิหาโร  อิติป  พฺรหฺมวิหาโร  อิติป  ตถาคตวิหาโร  อิติป ฯ  เย  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  
เสกขฺา  อปปฺตตฺมานสา  อนตุตฺร  โยคกเฺขม  ปตถฺยมานา  วหิรนตฺ ิ 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  ทิฏเว  ธมฺเม  สุขวิหาราย  เจว  สวตฺตติ  
สติสมปฺชฺาย  จ ฯ 



803 

[๑๓๗๔]
 ครั้งนั้น  พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรนโดยลวงสามเดือนนั้นแลว  ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา  
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ถาพวกอญัญเดยีถีย 1 ปริพาชกจะพึงถามเธอท้ังหลายอยางนีว้า  
ดกูรผูมอีายทุัง้หลาย  พระสมณโคดมอยูจาํพรรษาดวยวหิารธรรมขอไหนมาก ?   เธอท้ังหลาย
ถกูถามอยางน้ีแลว  พงึตอบพวกอญัญเดียถีย 2 ปริพาชกน้ันอยางน้ีวา   ดกูรผูมอีายุทัง้หลาย  
พระผูมีพระภาคอยูจําพรรษาอยูดวยสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติมาก.

[๑๓๗๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรามีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา  เม่ือหายใจออกยาว  
ก็รูชัดวา  หายใจออกยาว   หรือเม่ือหายใจเขายาว  ก็รูชัดวา  หายใจเขายาว  ฯลฯ  
ยอมรูชัดวา  เราจักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก  ยอมรูชัดวา  เราจัก
พิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา.

[๑๓๗๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเม่ือกลาวถึงส่ิงใดโดยชอบ  พึงกลาวถึงส่ิงน้ันวา  
ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระอริยะบาง  ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพรหมบาง  ธรรมเปน
เครื่องอยูของพระตถาคตบาง  ดังนี้   พึงกลาวถึงสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา  
ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง  ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง  ธรรมเปน
เครื่องอยูของพระตถาคตบาง   ภิกษุเหลาใดเปนเสขะ  ยังไมบรรลุอรหัตผล  ยอม
ปรารถนาความเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอยู  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  
อันภิกษุเหลานั้นเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ ?  

[๑๓๗๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรย  
มีกิจที่ควรทํา  ทําเสร็จแลว  ปลงภาระแลว  บรรลุประโยชนตนโดยลําดับแลว  
สิ้นสังโยชนเครื่องนําไปสูภพแลว  หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ  สมาธิอันสัมปยุต
ดวยอานาปานสติ  อันภิกษุเหลาน้ันเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไป
เพื่อความอยูเปนสุขในปจจุบัน  และเพื่อสติสัมปชัญญะ.

1.  อัญญเดียรถีย  -ผูรวบรวม 
2.  อัญญเดียรถีย  -ผูรวบรวม
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[๑๓๗๘]
ยฺหิ  ต  ภิกฺขเว  สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อริยวิหาโร  อิติป  พฺรหฺมวิหาโร  

อติปิ  ตถาคตวิหาโร  อติปิ  อานาปานสฺสตสิมาธ ึ สมฺมา  วทมาโน  วเทยฺย  อริยวหิาโร  
อิติป  พฺรหฺมวิหาโร  อิติป  ตถาคตวิหาโร  อิติปติ ฯ 

[๑๓๗๙]
อิมินา  โข  เอต  อาวุโส  มหานาม  ปริยาเยน  เวทิตพฺพ  ยถา  อฺโ  จ 1  

เสกฺโข  วิหาโร  อฺโ  ตถาคตวิหาโรติ ฯ 

[๑๓๘๐]
สาวตฺถยิ ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงกฺม ิ อปุสงกฺมติวฺา  

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  สติปฏาเน  ปริปูเรติ  จตฺตาโร  สติปฏานา  ภาวิตา  
พหุลีกตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺติ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  
วิชฺชาวิมุตฺตึ  ปริปูเรนฺติ ฯ  

1.  ม. ยุ. ว ฯ
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[๑๓๗๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุเม่ือจะกลาวถึงส่ิงใดโดยชอบ  พึงกลาวถึงส่ิงน้ันวา  
ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพระอริยะบาง  ธรรมเปนเคร่ืองอยูของพรหมบาง  ธรรมเปน
เครื่องอยูของพระตถาคตบางดังน้ี   พึงกลาวถึงสมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติวา  
ธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะบาง  ธรรมเปนเครื่องอยูของพรหมบาง  ธรรมเปน
เครื่องอยูของพระตถาคตบาง.

[๑๓๗๙]
 ดกูรมหาบพติร  พระองคพงึทราบขอนี ้ โดยปรยิายทีว่หิารธรรมของพระเสขะอยางหนึง่  ของพระตถาคตอยางหนึง่.

จบ  สูตรที่ ๒ 

อานันทสูตรที่ ๑ 
 วาดวยปญหาของพระอานนท

[๑๓๘๐]
 พระนครสาวตัถ.ี  คร้ังนัน้แล  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถงึทีป่ระทบั  ถวายบงัคมพระผูมพีระภาคแลว  

นัง่ ณ ทีค่วรสวนขางหน่ึง  คร้ันแลวไดทลูถามวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมอยางหน่ึงอนัภกิษเุจริญแลว  กระทําใหมากแลว  

ยอมยงัธรรม ๔ ขอใหบรบิรูณ  ธรรม ๔ ขออนัภกิษเุจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมยงัธรรม ๗ ขอใหบรบิรูณ  ธรรม ๗ ขอ  

อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ  มีอยูหรือหนอ ?  พระผูมีพระภาคตรัสวา  

 มีอยู  อานนท.

[๑๓๘๑]
 อา.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ธรรมอยางหนึ่งอันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ  

ธรรม ๔ ขอใหบริบรูณ 1  ธรรม ๔ ขอ...  ธรรม ๗ ขอ  อนัภกิษเุจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมยงัธรรม ๒ ขอใหบรบิรูณเปนไฉน ? 

 พ.  ดูกรอานนท  ธรรมอยางหน่ึง  คือ  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  
อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ   สติปฏฐาน ๔  
อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ   โพชฌงค ๗  
อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ.

1.  ขอสังเกต : “ธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ”  เกินมา ๑ ประโยค  -ผูรวบรวม
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[๑๓๘๒]
กถ  ภาวิโต  จ 1  อานนฺท  อานาปานสฺสติสมาธิ  กถ  พหุลีกโต  จตฺตาโร  

สติปฏาเน  ปริปูเรติ ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  อรฺคโต  วา  รุกฺขมูลคโต  วา  สฺุา-
คารคโต  วา  นสิทีต ิ ปลลฺงกฺ  อาภุชติวฺา  อชุุ  กาย  ปณธิาย  ปรมิขุ  สต ึ อปุฏเปตวฺา 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 ิ อาตาป  สมปฺชาโน  สตมิา  วเินยยฺ  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  
ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  กายฺตราห  อานนฺท  เอต  วทามิ  ยทิท  อสฺสาสปฺปสฺสาส ฯ  
ตสฺมา  ติหานนฺท  กาเย  กายานุปสฺสี  ภิกฺขุ  ตสฺมึ  สมเย  วิหรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ 

[๑๓๘๓]
ยสมฺ ึ สมเย  อานนฺท  ภกิขฺ ุ ปตปิฏสิเวท ี อสสฺสสิสฺามีต ิ สกิขฺต ิฯ  สขุปฏสิเวท ีฯ  

จิตฺตสงฺขารปฏิสเวที ฯ  ปสฺสมฺภย  จิตฺตสงฺขาร  อสฺสสิสฺสามีติ  สิกฺขติ  ปสฺสมฺภย  
จติตฺสงฺขาร  ปสฺสสิสสฺามีต ิ สกิขฺติ ฯ  เวทนาส ุ เวทนานปุสฺส ี อานนทฺ  ภกิขฺ ุ ตสฺม ึ สมเย  
วหิรติ  อาตาป  สมฺปชาโน  สติมา  วเินยฺย  โลเก  อภชิฌฺาโทมนสสฺ ฯ  ต  กสิสฺ  เหต ุฯ  
เวทนาฺตราห  อานนฺท  เอต  วทามิ  ยทิท  อสฺสาสปฺปสฺสาสาน  สาธุก  มนสิการ ฯ  
ตสฺมา  ติหานนฺท  เวทนาสุ  เวทนานุปสฺสี  ภิกฺขุ  ตสฺมึ  สมเย  วิหรติ  อาตาป  
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. ว ฯ
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[๑๓๘๒]
 ดูกรอานนท  ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลวอยางไร  
กระทําใหมากแลวอยางไร  ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ ?   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  
อยูในปาก็ดี  อยูที่โคนไมก็ดี  อยูที่เรือนวางก็ดี  นั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง  ดํารงสติ
ไวเฉพาะหนา  เธอมีสติหายใจออก  มีสติหายใจเขา   เมื่อหายใจออกยาว  ก็รูชัดวา  
หายใจออกยาว  หรือเมื่อหายใจเขายาว  ก็รูชัดวา  หายใจเขายาว  ฯลฯ  ยอมรูชัดวา  
จกัพจิารณาเหน็โดยความสละคืนหายใจออก   ยอมรูชดัวา  จกัพจิารณาเหน็โดยความสละคืน
หายใจเขา  ในสมัยใด  ภิกษุเมื่อหายใจออกยาว  ก็รูชัดวา  หายใจออกยาว   หรือเมื่อ
หายใจเขายาว  ก็รูชัดวา  หายใจเขายาว   เมื่อหายใจออกสั้น  ก็รูชัดวา  หายใจออกสั้น   
หรือเมื่อหายใจเขาสั้น  ก็รูชัดวา  หายใจเขาสั้น   ยอมสําเหนียกวา  จักระงับกายสังขาร  
หายใจออก  ยอมสําเหนียกวา  จักระงับกายสังขารหายใจเขา   ในสมัยน้ัน  ภิกษุ
ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได  ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะเรากลาวกายอันหนึ่งในบรรดา
กายท้ังหลาย  ซึ่งไดแกลมหายใจออกและลมหายใจเขา  เพราะฉะน้ันแหละ  อานนท  
ในสมัยนั้น  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.

[๑๓๘๓]
 ดกูรอานนท  ในสมยัใด  ภกิษยุอมสําเหนยีกวา  จกัเปนผูกาํหนดรูปต ิ หายใจออก  
หายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา  จักเปนผูกําหนดรูสุขหายใจออก...   หายใจเขา   ยอม
สําเหนียกวา  จักเปนผูกําหนดรูจิตสังขารหายใจออก...  หายใจเขา  ยอมสําเหนียกวา  
จกัระงับจิตสังขารหายใจออก...   หายใจเขา  ในสมยัน้ัน  ภกิษุยอมพจิารณาเหน็เวทนาใน
เวทนาอยู  มคีวามเพียร  มสีมัปชญัญะ  มสีต ิ พงึกาํจดัอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสียได  
ขอน้ันเพราะเหตุไร ?   เพราะเรากลาวเวทนาอันหน่ึงในบรรดาเวทนาท้ังหลาย  ซึ่งไดแก
การกระทําไวในใจใหดีซึ่งลมหายใจออกและลมหายใจเขา  เพราะฉะนั้นแหละ  อานนท  
ในสมัยน้ัน  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.

[๑๓๘๔]
 ดกูรอานนท  ในสมัยใด  ภกิษุยอมสาํเหนียกวา  จกัเปนผูกาํหนดรูจติหายใจออก...  
หายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา  จักทําจิตใหบันเทิงหายใจออก...  หายใจเขา   ยอม
สําเหนียกวา  จักตั้งจิตมั่นหายใจออก...  หายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา  จักเปลื้องจิต
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สิกฺขติ ฯ  จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  อานนฺท  ภิกฺขุ  ตสฺมึ  สมเย  วิหรติ  อาตาป  
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺส ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  นาห  อานนฺท  
มุฏสฺสติสฺส  อสมฺปชานสฺส  อานาปานสฺสติสมาธิภาวน  วทามิ ฯ  ตสฺมา  ติหานนฺท  
จิตฺเต  จิตฺตานุปสฺสี  ภิกฺขุ  ตสฺมึ  สมเย  วิหรติ  อาตาป  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  
อาตาป  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  

สติปฏาเน  ปริปูเรติ ฯ 

[๑๓๘๗]
กถ  ภาวิตา  จานนฺท  จตฺตาโร  สติปฏานา  กถ  พหุลีกตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  

ปริปูเรนฺติ ฯ  ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อุปฏิตสฺส 2  
ตสฺม ึ สมเย  [3]  สติ  โหติ  อสมฺมฏุา 4 ฯ  ยสฺม ึ สมเย  อานนทฺ  ภกิขฺโุน  อปุฏติา  
สติ  โหติ  อสมฺมุฏา  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ  
สติสมฺโพชฺฌงฺค  ตสฺมึ  สมเย  [5]  ภิกฺขุ  ภาเวติ  สติสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  
ภกิขฺโุน  ภาวนาปารปิรู ึ คจฉฺต ิฯ  โส  ตถา  สโต  วหิรนโฺต  ต  ธมฺม  ปฺาย  ปวิจนิติ  
ปวิจรติ  ปริวีมสมาปชฺชติ ฯ 

1.  โป. ต  กิสฺส  เหตุ ฯ
2.  ม. อุปฏิตาสฺส ฯ  เอวมุปริป ฯ  ยุ. อุปฏิตสติ ฯ
3.  ม. ภิกฺขุโน ฯ  ยุ. อานนฺท  ภิกฺขุโน ฯ
4.  โป. อปมุฏา ฯ  เอวมุปริป ฯ
5.  ยุ. อานนฺท ฯ
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หายใจออก...  หายใจเขา   ในสมยัน้ัน  ภกิษุยอมพจิารณาเหน็จิตในจติอยู  มคีวามเพยีร  
มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได   ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   
เพราะเราไมกลาวซ่ึงการเจรญิสมาธิ  อนัสัมปยุตดวยอานาปานสติ  สาํหรับผูมสีติหลงลืม  
ไมมีสัมปชัญญะ  เพราะฉะนั้นแหละ  อานนท  ในสมัยนั้น  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิต
ในจิตอยู  มคีวามเพยีร  มสีมัปชัญญะ  มสีต ิ พงึกาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสยีได.

[๑๓๘๕]
 ดูกรอานนท  ในสมัยใด  ภิกษุยอมสําเหนียกวา  จักพิจารณาเห็นโดยความเปน
ของไมเท่ียงหายใจออก...  หายใจเขา   ยอมสาํเหนียกวา  จกัพจิารณาเหน็โดยความคลายกาํหนดั
หายใจออก...  หายใจเขา   ยอมสาํเหนียกวา  จกัพจิารณาเหน็โดยความดบัหายใจออก...  
หายใจเขา   ยอมสาํเหนยีกวา  จกัพิจารณาเหน็โดยความสละคนืหายใจออก...  หายใจเขา   
ในสมัยนั้น  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  
พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได  เธอเห็นการละอภิชฌาและโทมนัสนั้น
ดวยปญญา  จึงวางเฉยเสียไดเปนอยางดี   เพราะฉะนั้นแหละ  อานนท  ในสมัยนั้น  
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ  พึงกําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.

[๑๓๘๖]
 ดูกรอานนท  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้  
กระทําใหมากแลวอยางนี้  ยอมยังสติปฏฐาน ๔  ใหบริบูรณ.

[๑๓๘๗]
 ดูกรอานนท  ก็สติปฏฐาน ๔  อันภิกษุเจริญแลวอยางไร  กระทําใหมากแลว
อยางไร  ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ ?   ในสมัยใด  ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู  ในสมยันัน้  สติของเธอยอมตัง้มัน่  ไมหลงลืม   ในสมยัใด  สตขิองภิกษตุัง้มัน่  
ไมหลงลืม  ในสมัยนั้น  สติสัมโพชฌงคชื่อวา  เปนอันภิกษุปรารภแลว  ภิกษุยอม
เจริญสติสัมโพชฌงค  ในสมัยนั้น  สติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ  
ในสมัยนั้น  เธอมีสติอยูอยางนั้น  ยอมคนควาพิจารณาสอดสองธรรมนั้นดวยปญญา.
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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  ธมมฺวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค  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  
ปรวิมีสมาปชฺชโต  อารทธฺ  โหต ิ วริยิ  อสลลฺนี  วริยิสมโฺพชฌฺงโฺค  ตสมฺ ึ สมเย  ภกิขฺโุน  
อารทฺโธ  โหติ  วิริยสมฺโพชฺฌงฺค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุ  ภาเวติ  วิริยสมฺโพชฺฌงฺโค  
ตสฺม ึ สมเย  ภกิขฺโุน  ภาวนาปาริปรู ึ คจฺฉต ิฯ  อารทฺธวิรยิสฺส  อปุปฺชฺชต ิ ปต ิ นริามิสา ฯ

[๑๓๙๐]
ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุโน  อารทฺธวิริยสฺส  อุปฺปชฺชติ  ปติ  นิรามิสา  

ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ  ปติสมฺโพชฺฌงฺค  ตสฺมึ  
สมเย  ภิกฺขุ  ภาเวติ  ปติสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  ภาวนาปาริปูรึ  
คจฺฉติ ฯ  ปติมนสฺส  กาโยป  ปสฺสมฺภติ  จิตฺตมฺป  ปสฺสมฺภติ ฯ 

[๑๓๙๑]
ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุโน  ปติมนสฺส  กาโยป  ปสฺสมฺภติ  จิตฺตมฺป  

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]
 ดูกรอานนท  ในสมัยใด  ภิกษุมีสติอยูอยางนั้น  ยอมคนควาพิจารณาสอดสอง
ธรรมนั้นดวยปญญา  ในสมัยนั้น  ธรรมวิจยสัมโพชฌงคชื่อวา  เปนอันภิกษุปรารภแลว  
ภิกษุยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค  ในสมัยนั้น  ธรรมวิจยสัมโพชฌงคยอมถึง
ความเจริญบริบูรณแกภิกษุ  เม่ือเธอคนควาพิจารณาสอดสองธรรมน้ันดวยปญญา  
เปนอันชื่อวา  ปรารภความเพียรไมยอหยอน.

[๑๓๘๙]
 ดูกรอานนท  ในสมัยใด  เมื่อภิกษุคนควาพิจารณาสอดสองธรรมนั้นดวยปญญา  
เปนอันชื่อวา  ปรารภความเพียรไมยอหยอน  ในสมัยนั้น  วิริยสัมโพชฌงคเปนอันภิกษุ
ปรารภแลว  ภกิษุยอมเจริญวิรยิสัมโพชฌงค  วริยิสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบรูณ
แกภิกษุ  ปติอันหาอามิสมิได  ยอมเกิดแกภกิษุผูปรารภความเพียร.

[๑๓๙๐]
 ดูกรอานนท  ในสมัยใด  ปติอันหาอามิสมิได  ยอมเกิดแกภิกษุผูปรารภ
ความเพยีร  ในสมยัน้ัน  ปตสิัมโพชฌงคชื่อวา  เปนอันภิกษุปรารภแลว  ภกิษุยอมเจรญิ
ปติสัมโพชฌงค  ปติสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ  แมกายของภิกษุ
ผูมีใจเอิบอิ่มดวยปติก็ยอมสงบ  แมจิตก็ยอมสงบ.

[๑๓๙๑]
 ดูกรอานนท  ในสมัยใด  แมกายของภิกษุผู มีใจเอิบอิ่มดวยปติก็ยอมสงบ  
แมจิตก็ยอมสงบ  ในสมัยน้ัน  ปสสัทธิสัมโพชฌงคชื่อวา  เปนอันภิกษุปรารภแลว  
ภิกษุยอมเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  ยอมถึงความเจริญ
บริบูรณแกภิกษุ  จิตของภิกษุผูมีกายสงบ  มีความสุข  ยอมตั้งมั่น.

[๑๓๙๒]
 ดูกรอานนท  ในสมัยใด  จิตของภิกษุผูมีกายสงบ  มีความสุข  ยอมตั้งมั่น  
ในสมัยนั้น  สมาธิสัมโพชฌงคชื่อวา  เปนอันภิกษุปรารภแลว  ภิกษุยอมเจริญสมาธิ-
สัมโพชฌงค  สมาธิสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ  เธอยอมเพงดูจิต
ซึ่งตั้งมั่นอยางนั้นอยูดวยดี.
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[๑๓๙๓]
ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุ  ตถา  สมาหิต  จิตฺต  สาธุก  อชฺฌุเปกฺขิตา  โหติ  

อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค  
ตสฺม ึ สมเย  ภกิขฺ ุ ภาเวติ  อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงโฺค  ตสฺม ึ สมเย  ภกิขฺโุน  ภาวนาปาริปรูึ  
คจฺฉติ ฯ 

[๑๓๙๔]
ยสฺมึ  สมเย  อานนฺท  ภิกฺขุ  เวทนาสุ  จิตฺเต  ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  

อุปฏิตสฺส  ตสฺมึ  สมเย  สติ  โหติ  อสมฺมุฏา ฯ 

[๑๓๙๕]
ยสมฺ ึ สมเย  อานนฺท  ภกิขฺโุน  อปุฏติา  สติ  โหติ  อสมฺมฏุา  สติสมโฺพชฌฺงโฺค  

ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุโน  อารทฺโธ  โหติ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ตสฺมึ  สมเย  ภิกฺขุ  ภาเวติ  
สตสิมโฺพชฌฺงโฺค  ตสฺม ึ สมเย  ภิกขฺโุน  ภาวนาปาริปรู ึ คจฺฉต ิฯ  (ยถา  ปม  สติปฏาน  
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  ภกิขฺโุน  อารทโฺธ  โหต ิ อเุปกขฺาสมฺโพชฌฺงคฺ  ตสมฺึ  
สมเย  ภกิขฺ ุ ภาเวต ิ อเุปกขฺาสมโฺพชฌฺงโฺค  ตสมฺ ึ สมเย  ภกิขฺโุน  ภาวนาปารปิรู ึ คจฉฺต ิฯ  

[๑๓๙๗]
เอว  ภาวิตา  โข  อานนฺท  จตฺตาโร  สติปฏานา  เอว  พหุลกีตา  สตฺต  โพชฺฌงเฺค  

ปริปูเรนฺติ ฯ 

[๑๓๙๘]
กถ  ภาวติา  จานนทฺ 1  สตตฺ  โพชฌฺงคฺา  กถ  พหลุกีตา  วชิชฺาวมิตุตฺ ึ ปรปิเูรนตฺ ิฯ  

อิธานนฺท  ภิกฺขุ  สติสมฺโพชฺฌงฺค  ภาเวติ  วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  
โวสสฺคคฺปรณิาม ึฯ  ธมฺมวจิย  วริยิ  ปต ิ ปสฺสทธฺ ิ สมาธิ  อเุปกขฺาสมฺโพชฌฺงคฺ  ภาเวติ  
วิเวกนิสฺสิต  วิราคนิสฺสิต  นิโรธนิสฺสิต  โวสฺสคฺคปริณามึ ฯ  เอว  ภาวิตา  โข  อานนฺท  
สตฺต  โพชฺฌงฺคา  เอว  พหลุีกตา  วิชฺชาวิมุตฺตึ  ปริปูเรนฺตีติ ฯ 

1.  ม. อานนฺท ฯ  ยุ. จ ฯ
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[๑๓๙๓]
 ดกูรอานนท  ในสมยัใด  ภกิษุยอมเพงดูจติซ่ึงต้ังม่ันอยางน้ันอยูดวยดี  ในสมยัน้ัน  
อเุบกขาสมัโพชฌงคชือ่วา  เปนอันภิกษุปรารภแลว  ภกิษุยอมเจริญอุเบกขาสมัโพชฌงค  
อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ.

[๑๓๙๔]
 ดกูรอานนท  ในสมัยใด  ภกิษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา...  เห็นจิตในจิต...  
เห็นธรรมในธรรม  ในสมัยนั้น  สติของเธอยอมตั้งมั่น  ไมหลงลืม.

[๑๓๙๕]
 ดูกรอานนท  ในสมัยใด  สติของภิกษุยอมต้ังม่ัน  ไมหลงลืม  ในสมัยน้ัน  
สติสัมโพชฌงคชื่อวา  เปนอันภิกษุปรารภแลว  ภิกษุยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  
สตสิมัโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบรูณแกภกิษ ุ (พงึขยายเนือ้ความใหพสิดารเหมอืนสตปิฏฐานขอตน)  

เธอยอมเพงดูจิตซึ่งตั้งมั่นอยางนั้นอยูดวยดี.

[๑๓๙๖]
 ดกูรอานนท  ในสมยัใด  ภกิษุยอมเพงดูจติซ่ึงต้ังม่ันอยางน้ันอยูดวยดี  ในสมยัน้ัน  
อเุบกขาสมัโพชฌงคชือ่วา  เปนอันภิกษุปรารภแลว  ภกิษุยอมเจริญอุเบกขาสมัโพชฌงค  
อุเบกขาสัมโพชฌงคยอมถึงความเจริญบริบูรณแกภิกษุ.

[๑๓๙๗]
 ดกูรอานนท  สตปิฏฐาน ๔  อนัภกิษุเจรญิแลวอยางนี ้ กระทาํใหมากแลวอยางนี้  
ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ.

[๑๓๙๘]
 ดกูรอานนท  กโ็พชฌงค ๗ อนัภิกษุเจริญแลวอยางไร  กระทาํใหมากแลวอยางไร  
ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค  
อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  ยอมเจริญธรรมวิจย-
สัมโพชฌงค...   วิริยสัมโพชฌงค...   ปติสัมโพชฌงค...   ปสสัทธิสัมโพชฌงค...  
อุเบกขาสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ  นอมไปในการสละ  
ดูกรอานนท  โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้  กระทําใหมากแลวอยางนี้  
ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ.

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  ปริปเูรนฺติ  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  สติปฏาเน  ปริปูเรติ  จตฺตาโร  สติปฏานา  ภาวิตา  
พหุลีกตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺติ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  
วิชฺชาวิมุตฺตึ  ปริปูเรนฺติ ฯ  

[๑๔๐๑]
กถ  ภาวิโต  จานนฺท  อานาปานสฺสติสมาธิ  กถ  พหุลีกโต  จตฺตาโร  

สติปฏาเน  ปริปูเรติ ฯ  อิธานนฺท  ภิกฺขุ  อรฺคโต  วา  ฯเปฯ  เอว  ภาวิตา  โข  
อานนฺท  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  เอว  พหุลีกตา  วิชฺชาวิมุตฺตึ  ปริปูเรนฺตีติ ฯ 
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อานันทสูตรที่ ๒ 
 วาดวยปญหาของพระอานนท

[๑๓๙๙]
 ครั้งนั้น  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ที่ควร

สวนขางหนึ่ง  ครั้นแลว  พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระอานนทวา  

 ดูกรอานนท  ธรรมอยางหน่ึงอันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยัง
ธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ   ธรรม ๔ ขออันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยัง
ธรรม ๗ ขอใหบริบูรณ   ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยัง
ธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ  มีอยูหรือหนอ ?  
 ทานพระอานนทไดกราบทลูวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ธรรมของขาพระองคทัง้หลาย  มพีระผูมพีระภาคเปนรากฐาน  ฯลฯ.

 พ.  ดูกรอานนท  ธรรมอยางหน่ึง  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ...  ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ  มีอยู.

[๑๔๐๐]
 ดูกรอานนท  ก็ธรรมอยางหนึ่ง  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยัง
ธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ   ธรรม ๔ ขอ...  ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว  กระทํา
ใหมากแลว  ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณเปนไฉน ?   ดูกรอานนท  ธรรมอยางหนึ่ง  
คือ  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ  สติปฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ  โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ.

[๑๔๐๑]
 ดูกรอานนท  ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลวอยางไร  
กระทําใหมากแลวอยางไร  ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ ?   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี  
อยูในปาก็ดี  ฯลฯ   ดูกรอานนท  โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลวอยางน้ี  กระทํา
ใหมากแลวอยางนี้  ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ.

จบ  สูตรที่ ๔ 
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[๑๔๐๒]
อถ  โข  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  

อภวิาเทตวฺา  เอกมนตฺ  นสิทีสึ ุฯ  เอกมนตฺ  นสินินฺา  โข  เต  ภกิขฺ ู 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  สติปฏาเน  ปริปูเรติ  จตฺตาโร  สติปฏานา  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  ปรปิเูรนตฺตี ิฯ  ภควมลูกา  โน  ภนฺเต  ธมมฺา  ฯเปฯ  ภควโต  สตุวฺา  ภกิขฺู  
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ภิกขุสูตรที่ ๑ 
 วาดวยปญหาของภิกษุหลายรูป

[๑๔๐๒]
 ครัง้น้ัน  ภกิษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถงึทีป่ระทบั  ถวายบงัคมพระผูมพีระภาคแลว  นัง่ ณ ทีค่วรสวนขางหนึง่  

ครั้นแลว  ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมอยางหนึ่ง  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  

ยอมยงัธรรม ๔ ขอใหบริบรูณ...  ธรรม ๗ ขออนัภกิษเุจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมยงัธรรม ๒ ขอใหบรบิรูณ  มอียูหรอืหนอ ?

พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  

 มีอยู  ภิกษุทั้งหลาย.

[๑๔๐๓]
 ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ธรรมอยางหน่ึง  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยังธรรม ๔ ขอ

ใหบริบูรณ...  ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ  เปนไฉน ? 

 พ.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ธรรมอยางหนึง่  คอื  สมาธิอนัสมัปยตุดวยอานาปานสติ  
อนัภกิษเุจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมยังสตปิฏฐาน ๔ ใหบรบิรูณ  สตปิฏฐาน ๔  
อนัภกิษเุจรญิแลว  กระทาํใหมากแลว  ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ  โพชฌงค ๗  
อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ.
 (พึงขยายเนื้อความใหพิสดารเหมือนไวยากรณภาษิตขางตน)

จบ  สูตรที่ ๕  

ภิกขุสูตรที่ ๒ 
 วาดวยปญหาของภิกษุหลายรูป

[๑๔๐๔]
 คร้ังน้ัน  ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ที่ควร

สวนขางหนึง่แลว  พระผูมพีระภาคไดตรัสถามภกิษเุหลานัน้วา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอยางหนึ่ง  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ...   ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ  มีอยูหรือหนอ ?  
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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  สติปฏาเน  ปริปูเรติ  จตฺตาโร  สติปฏานา  ภาวิตา  
พหุลีกตา  สตฺต  โพชฺฌงฺเค  ปริปูเรนฺติ  สตฺต  โพชฺฌงฺคา  ภาวิตา  พหุลีกตา  วิชฺชา-
วิมุตฺตึ  ปริปูเรนฺตีติ  ฯเปฯ  (ยถา  ทุติย  เวยฺยากรณ  ตถา  ภิกฺขูน กาตพพฺ)  ฯเปฯ 

[๑๔๐๖]
อานาปานสฺสตสิมาธ ิ ภกิขฺเว  ภาวิโต  พหุลกีโต  สโฺชนาน  ปหานาย  สวตตฺต ิ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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 ภกิษุทัง้หลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ธรรมของขาพระองคทัง้หลาย  มพีระผูมพีระภาคเปนรากฐาน  ฯลฯ  

ภิกษุทั้งหลายไดสดับแลว  จักทรงจําไว.

 พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอยางหนึ่ง  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ...   ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ  มีอยู.

[๑๔๐๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ธรรมอยางหน่ึง  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมยังธรรม ๔ ขอใหบริบูรณ...   ธรรม ๗ ขออันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมยังธรรม ๒ ขอใหบริบูรณ  เปนไฉน ?   ธรรมอยางหนึ่ง  คือ  สมาธิอันสัมปยุตดวย
อานาปานสติ  อันภกิษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยังสติปฏฐาน ๔ ใหบริบูรณ  
สติปฏฐาน ๔  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยังโพชฌงค ๗ ใหบริบูรณ  
โพชฌงค ๗ อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  ยอมยังวิชชาและวิมุติใหบริบูรณ.

จบ  สูตรที่ ๖ 

สังโยชนสูตร  
 เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อละสังโยชน  

[๑๔๐๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  
กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน.  

[๑๔๐๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว
อยางไร  กระทําใหมากแลวอยางไร  ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน ?   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
อยูในปาก็ดี  ฯลฯ  ยอมสําเหนียกวา  จักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจออก  
ยอมสําเหนียกวา  จักพิจารณาเห็นโดยความสละคืนหายใจเขา   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
สมาธอินัสมัปยตุดวยอานาปานสต ิ  อนัภกิษุเจรญิแลวอยางนี ้  กระทําใหมากแลวอยางนี้  
ยอมเปนไปเพื่อละสังโยชน  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 

(วติถฺาโร) ฯ  เอว  ภาวิโต  โข  ภกิขฺเว  อานาปานสฺสตสิมาธ ิ เอว  พหุลกีโต  อาสวาน  
ขยาย  สวตฺตตีติ ฯ 

วคฺโค  ทุติโย ฯ
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อนุสยสูตร  
 เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อถอนอนุสัย  

[๑๔๐๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมาธิอันสัมปยุตดวยอานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  
กระทาํใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อถอนอนุสัย  ฯลฯ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมาธิอัน
สัมปยุตดวยอานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลว  กระทําใหมากแลวอยางนี้  ยอมเปนไป
เพื่อถอนอนุสัย.

จบ  สูตรที่ ๘ 

อัทธานสูตร  
 เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อรูอัทธานะ  

[๑๔๐๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  สมาธิอนัสมัปยุตดวยอานาปานสต ิ อนัภกิษเุจรญิแลว  กระทํา
ใหมากแลว  ยอมเปนไปเพือ่กาํหนดรูอทัธานะ  ฯลฯ  สมาธิอนัสมัปยตุดวยอานาปานสติ  
อนัภิกษุเจริญแลวอยางน้ี  กระทําใหมากแลวอยางน้ี  ยอมเปนไปเพ่ือกําหนดรูอทัธานะ  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๙ 

อาสวักขยสูตร  
 เจริญอานาปานสติสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะ  

[๑๔๑๐]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  สมาธิอนัสมัปยุตดวยอานาปานสต ิ อนัภกิษเุจรญิแลว  กระทํา
ใหมากแลว  ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินอาสวะ  ฯลฯ   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  สมาธอินัสัมปยตุ
ดวยอานาปานสติ  อันภิกษุเจริญแลวอยางนี้  กระทําใหมากแลวอยางนี้  ยอมเปนไป
เพื่อความสิ้นอาสวะ.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  วรรคท่ี ๒ 
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ตสฺสุทฺทาน
  อิจฺฉานงฺคล  สกภิย 1    อานนฺเท  อปเร  ทุเว 
  ภิกฺขุห ิ2  เทฺว  วุตฺตา  สฺโชน  อนุสย 
  อทฺธาน  อาสวกฺขยาติ ฯ 

อานาปานสยุตฺต  นิฏิต 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  กิฺจาป  ภิกฺขเว  ราชา  จกฺกวตฺติ  

จตุนฺน  ทีปาน  อิสฺสริยาธิปจฺจ  รชฺช  กาเรตฺวา  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  
สคฺค  โลก  อุปปชฺชติ  เทวาน  ตาวตึสาน  สหพฺยต ฯ  โส  ตตฺถ  นนฺทนวเน  
อจฉฺราสงฆฺปรวิโุต  ทพิเฺพห ิ [1]  ปจฺห ิ กามคเุณห ิ สมปปฺโต  สมงคฺภิโูต  ปรจิาเรต ิฯ  
โส  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต ฯ  อถ  โข  โส  อปริมุตฺโต  จ 2  นิรยา  อปริมุตฺโต  จ 3  
ติรจฺฉานโยนิยา  อปริมุตฺโต  จ 4  ปตฺติวิสยา  อปริมุตฺโต  จ 5  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ 

[๑๔๑๒]
กิฺจาป  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  ปณฺฑิยาโลเปน  ยาเปติ  นนฺตกานิป 6  ธาเรติ ฯ  

โส  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต ฯ  อถ  โข  โส  ปริมุตฺโต 7  นิรยา  ปริมุตฺโต  จ 8  
ติรจฺฉานโยนิยา  ปริมุตฺโต  จ 9  ปตฺติวิสยา  ปริมุตฺโต  จ 10  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  
กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  
อติปิ  โส  ภควา  อรห  สมมฺาสมพฺทุโฺธ  วชิชฺาจรณสมปฺนฺโน  สคุโต  โลกวทิ ู อนตุตฺโร  
ปุริสทมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาเทน  
สมนฺนาคโต  โหติ  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  สนฺทิฏิโก  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. โสตาปตติสังยุต  
เวฬุทวารวรรคที่ ๑ 

ราชาสูตร  
 คุณธรรมของพระอริยสาวก  

[๑๔๑๑]
 พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พระเจาจักรพรรดิเสวยราชสมบัติเปนอิสราธิบดีในทวีปทั้ง ๔  
สวรรคตแลว  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  คือ  ไดเปนสหายของพวกเทพชั้นดาวดึงส  
ทาวเธอแวดลอมไปดวยหมูนางอัปสร  เอิบอิ่ม  พรั่งพรอมบําเรออยูดวยกามคุณ ๕ 
อันเปนทิพย ณ สวนนันทวัน  ในดาวดึงส 1 พิภพน้ัน  ทาวเธอประกอบดวยธรรม 
๔ ประการก็จริง  ถึงอยางนั้น  ทาวเธอก็ยังไมพนจากนรก  จากกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  
จากปตติวิสัย  และจากอบาย  ทุคติ  วินิบาต.

[๑๔๑๒]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  อริยสาวกเยยีวยาอตัภาพอยูดวยคาํขาวทีแ่สวงหามาดวยปลแีขง  
นุงหมแมผาที่เศราหมอง  เธอประกอบดวยธรรม ๔ ประการก็จริง  ถึงอยางนั้น  
เธอกพ็นจากนรก  จากกําเนิดสตัวดริจัฉาน  จากปตติวสิยั  และจากอบาย  ทคุติ  วนิบิาต   
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี  ประกอบดวยความเล่ือมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้  พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  
เปนพระอรหันต  ตรัสรูเองโดยชอบ  ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแลว  
ทรงรูแจงโลก  เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก  ไมมีผูอื่นย่ิงกวา  เปนศาสดาของเทวดา
และมนุษยทั้งหลายเปนผูเบิกบานแลว  เปนผูจําแนกธรรม  ประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา  พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว  อันผูไดบรรลุ
จะพึงเห็นเอง  ไมประกอบดวยกาล  ควรเรียกใหมาดู  ควรนอมเขามา  อันวิญูชน
พงึรูเฉพาะตน   ประกอบดวยความเลือ่มใสอันไมหวัน่ไหวในพระสงฆวา  พระสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาค  ปฏิบัติดีแลว  ปฏิบัติตรง  ปฏิบัติเปนธรรม  ปฏิบัติสมควร  คือ  
คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘  นี่พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค  ผูควรของคํานับ  

1.  ดาวดึงส  -ผูรวบรวม
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โหติ  สปุฏปินโฺน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  อชุปุฏปินโฺน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ายปฏิปนโฺน  
ภควโต  สาวกสงฺโฆ  สามจีปิฏปินโฺน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ ฯ  ยททิ  จตฺตาร ิ ปรุสิยุคานิ  
อฏ  ปุริสปุคฺคลา  เอส  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  อาหุเนยฺโย  ปาหุเนยฺโย  ทกฺขิเณยฺโย  
อฺชลิกรณีโย  อนุตฺตร  ปฺุกฺเขตฺต  โลกสฺสาติ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  
โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  อจฺฉิทฺเทหิ  อสพเลหิ  อกมฺมาเสหิ  ภุชิสฺเสหิ  วิฺูปสตฺเถหิ  
อปรามฏเหิ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  อิเมหิ  จตหูิ  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  โหติ  

อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  
พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติป  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  โลกวทิู  อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  
พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  ฯเปฯ  สงฺเฆ  ฯเปฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  
อกขฺณเฺฑห ิ ฯเปฯ  สมาธสิวตตฺนเิกห ิฯ  อเิมห ิ โข  ภกิขฺเว  จตูห ิ 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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ควรของตอนรับ  ควรของทําบุญ  ควรทาํอญัชล ี เปนนาบญุของโลก  ไมมนีาบญุอืน่ยิง่กวา  
ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว  ไมขาด  ไมทะลุ  ไมดาง  ไมพรอย  เปนไท  
วิญชน 1 สรรเสริญ  อันตัณหาและทิฏฐิไมลูบคลําแลว  เปนไปเพ่ือสมาธิ  อริยสาวก
ยอมประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้.

[๑๔๑๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  การไดทวปีทัง้ ๔  กบัการไดธรรม ๔ ประการ  การไดทวปีทัง้ ๔  
ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖  ซึ่งจําแนกออกไปแลว ๑๖ หน  ของการไดธรรม ๔ ประการ.

จบ  สูตรที่ ๑ 

โอคธสูตร  
 องคคุณของพระโสดาบัน  

[๑๔๑๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมเปน
พระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในกาลเบ้ืองหนา  
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบดวยความเล่ือมใส
อนัไมหวัน่ไหวในพระพทุธเจา  ฯลฯ  ในพระธรรม  ฯลฯ  ในพระสงฆ  ฯลฯ  ประกอบดวย
ศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ฯลฯ   อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้แล  
เปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา  
 ครั้นพระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา  ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้  จบลงแลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา

[๑๔๑๕]
  ศรัทธา  ศีล  ความเลื่อมใสและการเห็นธรรมมีอยูแกผูใด  
  ผูนั้นแล  ยอมบรรลุความสุข  อันหยั่งลงในพรหมจรรยตามกาล.

จบ  สูตรที่ ๒ 

1.  วิญูชน  -ผูรวบรวม
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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  ปตร  โชตยิ 1  คหปต ึ อามนเฺตส ิ เอหิ  ตวฺ  คหปต ิ เยน  ภควา  เตนุปสงกฺม  
อุปสงฺกมิตฺวา  มม  วจเนน  ภควโต  ปาเท  สิรสา  วนฺท  ทีฆาวุ  ภนฺเต  อุปาสโก  
อาพาธโิก  ทกุขฺโิต  พาฬฺหคลิาโน  โส  ภควโต  ปาเท  สริสา  วนฺทตตี ิ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  อาพาธิโก  [2]  ทกุขฺโิต  พาฬฺหคลิาโน  โส  ภควโต  ปาเท  สริสา  วนฺทต ิฯ  
เอวจฺ  วเทต ิ สาธ ุ กริ  ภนเฺต  ภควา  เยน  ทฆีาวสุสฺ  อปุาสกสสฺ  นเิวสน  เตนปุสงกฺมตุ  
อนุกมฺป  อุปาทายาติ ฯ  อธิวาเสสิ  ภควา  ตุณฺหีภาเวน ฯ 

[๑๔๑๘]
อถ  โข  ภควา  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  เยน  ฑีฆาวุสฺส  อุปาสกสฺส  

นิเวสน  เตนุสงฺกมิ  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  อิติป  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  สุคโต  โลกวิทู  
อนุตฺตโร  ปุริสทมฺมสารถิ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  
1.  สี. ม. ยุ. โชติก ฯ
2.  ม. ยุ. โหติ ฯ
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ฑีฆาวุสูตร  
 องคธรรมเครื่องบรรลุโสดา

[๑๔๑๖]
 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน  กลันทกนิวาปนสถาน  ใกลพระนครราชคฤห  

ก็สมัยนั้น  ฑีฆาวุอุบาสกปวย  ไดรับทุกข  เปนไขหนัก  ไดเชิญคฤหบดีชื่อโชติยะ  ผูเปนบิดามาส่ังวา  ขาแตคฤหบดี  

ขอทานจงไปเฝาพระผูมีพระภาค  แลวถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา  แลวกราบทูล

ตามคําของผมวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ฑีฆาวุอุบาสกปวย  ไดรับทุกข  เปนไขหนัก  เขาถวายบังคมพระบาทท้ังสอง

ของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา  และจงกราบทูลอยางนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาค  จงทรงพระกรุณา

เสด็จไปยังนิเวศนของฑีฆาวุอุบาสก  โชติยคฤหบดีรับคําฑีฆาวุอุบาสกแลว  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  

ถวายบังคมแลว  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.

[๑๔๑๗]
 คร้ันแลว  โชติยคฤหบดีไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ฑีฆาวุอุบาสกปวย  ไดรับทุกข  

เปนไขหนัก  เขาถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาค  ดวยเศียรเกลา  และเขากราบทูลมาอยางน้ีวา  ขาแต

พระองคผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  ขอพระผูมีพระภาคจงทรงพระกรุณาเสด็จไปยังนิเวศนของฑีฆาวุอุบาสก  

พระผูมีพระภาคทรงรับดวยดุษณีภาพ.

[๑๔๑๘]
 ครัง้นัน้  พระผูมพีระภาคทรงนุงแลว  ทรงถือบาตรและจีวร  เสด็จเขาไปยงันเิวศนของฑีฆาวอุบุาสก  ประทับนัง่บน

อาสนะที่เขาปูลาดไว  แลวไดตรัสถามฑีฆาวุอุบาสกวา  

 ดูกรฑีฆาวุอุบาสก  ทานพอจะอดทนไดหรือ  พอยังอัตภาพใหเปนไปไดละหรือ  
ทุกขเวทนาทุเลาลง  ไมกําเริบข้ึนแลหรือ  ความทุเลา  ยอมปรากฏ  ความกําเริบ
ไมปรากฏแลหรือ  
 ฑฆีาวอุบุาสกกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ขาพระองคอดทนไมได  เยียวยาอตัภาพใหเปนไปไมได  ทกุขเวทนา

ของพระองคกําเริบหนัก  ไมทุเลาลงเลย  ความกําเริบยอมปรากฏ  ความทุเลายอมไมปรากฏ.

[๑๔๑๙]
 พ.  ดกูรฑฆีาว ุ เพราะเหตนุัน้แหละ  ทานพงึศกึษาอยางน้ีวา  เราจักเปนผูประกอบดวย
ความเลือ่มใสอันไมหว่ันไหวในพระพทุธเจา  ฯลฯ   ในพระธรรม  ฯลฯ   ในพระสงฆ  ฯลฯ  
จักเปนผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ฯลฯ  เปนไปเพื่อสมาธิ   ดูกรฑีฆาวุ  
ทานพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
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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  อิติป  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  ปติฏาย  
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  อปจ  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  อุฏายาสนา  

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  
โย  โส  ภนฺเต  ทีฆาวุ  นาม  อุปาสโก  ภควตา  สงฺขิตฺเตน  โอวาเทน  โอวทิโต  โส   

1.  ม. ยุ. อิติสทฺโท  น  ทิสฺสติ ฯ
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[๑๔๒๐]
 ที.  ขาแตพระองคผูเจริญ  องคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา ๔ เหลาใด  ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว  

ธรรมเหลานัน้มอียูในขาพระองค  และขาพระองคกเ็หน็ชดัในธรรมเหลานัน้  ขาพระองคประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหว

ในพระพทุธเจา  ฯลฯ   ในพระธรรม  ฯลฯ   ในพระสงฆ  ฯลฯ   ประกอบดวยศีลทีพ่ระอรยิเจาใครแลว  ฯลฯ  เปนไปเพือ่สมาธ.ิ

 พ.  ดกูรทฆีาว ุ เพราะฉะน้ันแหละ  ทานพงึตัง้อยูในองคแหงธรรมเปนเครือ่งบรรลุ
โสดา ๔  เหลาน้ีแลว  พงึเจริญธรรมอนัเปนไปในสวนแหงวิชชา ๖ ประการ  ใหยิง่ข้ึนไป.

[๑๔๒๑]
 ดกูรทีฆาวุ  ทานจงพจิารณาเหน็ในสงัขารทัง้ปวงวาเปนของไมเทีย่ง   มคีวามสาํคญั
ในส่ิงทีไ่มเทีย่ง  วาเปนทกุข   มคีวามสําคญัในสิง่ทีเ่ปนทกุข  วาเปนอนัตตา   มคีวามสําคญั
ในการละ   มีความสําคัญในความคลายกําหนัด   มีความสําคัญในการดับ   ดูกรฑีฆาวุ  
ทานพึงศึกษาอยางนี้แล.

[๑๔๒๒]
 ที.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมอันเปนไปในสวนแหงวิชชา ๖ ประการ  เหลาใด  ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว  

ธรรมเหลานั้นมีอยูในขาพระองค  และขาพระองคก็เห็นชัดในธรรมเหลานั้น   ขาพระองคพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงวา  

เปนของไมเทีย่ง   มคีวามสําคญัในส่ิงทีไ่มเทีย่งวา  เปนทกุข...   มคีวามสําคญัในความดับ   อกีอยางหน่ึง  ขาพระองคมคีวามคิด

อยางนี้วา  โชติยคฤหบดีนี้  อยาไดถึงความทุกขโดยลวงไปแหงขาพระองคเลย   โชติยคฤหบดีไดกลาววา  พอทีฆาวุ  

พออยาไดใสใจถึงเรื่องนี้เลย  พอทีฆาว ุ จงใสใจพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคตรัสแกทานใหดีเถิด.

[๑๔๒๓]
 คร้ังน้ัน  พระผูมีพระภาคตรัสสอนทีฆาวุอุบาสกดวยพระโอวาทน้ีแลว  เสด็จลุกจากอาสนะแลวหลีกไป  เม่ือ

พระผูมีพระภาคเสด็จไปแลวไมนาน  ทีฆาวุอุบาสกกระทํากาละแลว.

[๑๔๒๔]
 คร้ังน้ัน  ภิกษุมากรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ที่ควร

สวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ทีฆาวุอุบาสกที่พระผูมีพระภาคตรัสสอนดวย

พระโอวาทโดยยอ  กระทํากาละแลว  คตขิองเขาเปนอยางไร   อภิสัมปรายภพของเขาเปนอยางไร ?   พระผูมพีระภาคตรัสตอบวา  
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กาลกโต  ตสฺส  กา  คติ  โก  อภิสมฺปราโยติ ฯ  ปณฺฑิโต  ภิกฺขเว  ทีฆาวุ  อุปาสโก  
อโหส ิ1  สจจฺวาท ี2  ธมมฺสฺสานุธมฺม  น  จ  [3]  ธมมฺาธิกรณ  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  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  สายณฺหสมย  
ปฏิสลฺลานา  วุฏิโต  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  อิติป  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



833 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ทฆีาวุอบุาสกเปนบัณฑิต  มปีกติพดูจริง  ปฏิบตัธิรรมสมควร
แกธรรม  และไมยังตนใหลําบาก  เพราะมีธรรมเปนเหตุ  ทีฆาวุอุบาสกเปนอุปปาติกะ  
จักปรินิพพานในภพที่เกิดนั้น  มีอันไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา  เพราะสังโยชน
เบื้องตํ่า ๕ สิ้นไป.

จบ  สูตรที่ ๓ 

สาริปุตตสูตรที่ ๑ 
 เปนพระโสดาบันเพราะมีธรรม ๔ ประการ  

[๑๔๒๕]
 สมัยหนึ่ง  ทานพระสารีบุตรกับทานพระอานนทอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  

ใกลพระนครสาวัตถี  ครั้งนั้น  เวลาเย็น  ทานพระอานนทออกจากที่เรนเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยูแลว  นั่ง ณ ที่ควร

สวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา  ดูกรทานสารีบุตร  เพราะเหตุที่ประกอบดวยธรรมเทาไร  หมูสตัวนี้

พระผูมพีระภาคจงึจะทรงพยากรณวา  เปนพระโสดาบัน  มอีนัไมตกตํา่เปนธรรมดา  เปนผูเทีย่งทีจ่ะตรสัรูในเบือ้งหนา ?    

[๑๔๒๖]
 ทานพระสารบีตุรตอบวา  ดกูรผูมอีายุ  เพราะเหตทุีป่ระกอบดวยธรรม ๔ ประการ  หมูสตัวนี้
พระผูมีพระภาคจึงจะทรงพยากรณวา  เปนพระโสดาบัน  มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา  
เปนผูเทีย่งท่ีจะตรสัรูในเบือ้งหนา   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  
ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา  ฯลฯ   ในพระธรรม  ฯลฯ  
ในพระสงฆ  ฯลฯ   ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ฯลฯ   เปนไปเพื่อสมาธิ  
เพราะเหตุที่ประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลาน้ีแล  หมูสัตวนี้พระผูมีพระภาค
จึงจะทรงพยากรณวา  เปนโสดาบัน  มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรู
ในเบื้องหนา.

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  โสตาปตตฺิยงฺคนฺติ ฯ 

[๑๔๒๘]
สปฺปุริสสเสโว  หิ  ภนฺเต  โสตาปตฺติยงฺค  สทฺธมฺมสฺสวน  โสตาปตฺติยงฺค  

โยนิโสมนสิกาโร  โสตาปตฺติยงฺค  ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ  โสตาปตฺติยงฺคนฺติ ฯ 

[๑๔๒๙]
สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  สปฺปุริสสเสโว  หิ  สารีปุตฺต  โสตาปตฺติยงฺค  สทฺธมฺมสฺสวน  

โสตาปตตฺยิงคฺ  โยนิโสมนสิกาโร  โสตาปตตฺยิงคฺ  ธมฺมานธุมมฺปฏปิตตฺ ิ โสตาปตตฺยิงคฺ ฯ 

[๑๔๓๐]
โสโต  โสโตต ิ1  หิท  สารีปุตฺต  วุจฺจติ  กตโม  นุ  โข  สารีปุตฺต  โสโตติ ฯ  

อยเมว  หิ  ภนฺเต  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  โสโต ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  
สมฺมาสงฺกปฺโป  สมฺมาวาจา  สมฺมากมฺมนฺโต  สมฺมาอาชีโว  สมฺมาวายาโม  สมฺมาสติ  
สมฺมาสมาธีติ ฯ 

[๑๔๓๑]
สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  อยเมว  หิ  สารีปุตฺต  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  โสโต ฯ  

เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ 

[๑๔๓๒]
โสตาปนฺโน  โสตาปนฺโนติ  หิท  สารีปุตฺต  วุจฺจติ  กตโม  นุ  โข  สารีปุตฺต  

โสตาปนฺโนติ ฯ  โย  หิ  ภนฺเต  อิมินา  อริเยน  อฏงฺคิเกน  มคฺเคน  สมนฺนาคโต  
อย  วุจฺจติ  โสตาปนฺโน  สฺวาย  อายสฺมา  เอวนาโม  เอวโคตฺโตติ ฯ 

1.  ยุ. ... โสโตติห  สารีปุตฺต ฯ
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สาริปุตตสูตรที่ ๒ 
 วาดวยองคธรรมเครื่องบรรลุโสดา

[๑๔๒๗]
 ครั้งนั้น  ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ที่ควร

สวนขางหนึง่  ครัน้แลวพระผูมพีระภาคไดตรัสถามทานพระสารบีตุรวา  

 ดกูรสารีบตุร  ทีเ่รียกวา  โสตาปตตยิงัคะๆ 1 ดังนี้  โสตาปตติยังคะนั้นเปนไฉน ? 

[๑๔๒๘]
 ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  โสตาปตติยังคะ  คือ  สัปปุริสสังเสวะ  
การคบสัตบุรุษ ๑   สัทธรรมสวนะ  ฟงคําสั่งสอนของทาน ๑   โยนิโสมนสิการ  กระทํา
ไวในใจโดยอุบายที่ชอบ ๑   ธัมมานุธัมมปฏิปตติ  ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑.

[๑๔๒๙]
 พ.  ถกูละๆ สารีบตุร  โสตาปตตยิงัคะ  คอื  สปัปรุสิสงัเสวะ ๑   สทัธรรมสวนะ ๑  
โยนิโสมนสิการ ๑   ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ๑.

[๑๔๓๐]
 ดูกรสารีบุตร  ก็ที่เรียกวา  ธรรมเพียงดังกระแสๆ ดังนี้  ก็ธรรมเพียงดังกระแส
เปนไฉน ?
 ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แล  คือ  
สัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สัมมาสมาธิ  ชื่อวา  ธรรมเพียงดังกระแส.

[๑๔๓๑]
 พ.  ถกูละๆ สารบีตุร  อรยิมรรคประกอบดวยองค ๘ นีแ้ล  คอื  สมัมาทิฏฐิ  ฯลฯ  
สัมมาสมาธิ  ชื่อวา  ธรรมเพียงดังกระแส.

[๑๔๓๒]
 ดูกรสารีบุตร  ที่เรียกวา  โสดาบันๆ ดังนี้  โสดาบันเปนไฉน ? 
 สา.  ขาแตพระองคผู เจริญ  ผูใดประกอบดวยอริยมรรคมีองค ๘ นี้  ผูนี้เรียกวา  
พระโสดาบัน  ทานผูนี้นั้น  มีนามอยางนี้  มีโคตรอยางนี้.

1.  องคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา
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[๑๔๓๓]
สาธุ  สาธุ  สารีปุตฺต  [1]  อิมินา  อริเยน  อฏงฺคิเกน  มคฺเคน  สมนฺนาคโต  

อย  วุจฺจติ  โสตาปนฺโน  สฺวาย  อายสฺมา  เอวนาโม  เอวโคตฺโตติ ฯ 

[๑๔๓๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  ภควโต  จีวรกมฺม  

กโรนฺติ  นิฏิตจีวโร  ภควา  เตมาสจฺจเยน  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ ฯ 

[๑๔๓๕]
เตน  โข  ปน  สมเยน  อสิทิตฺตปรุาณา  ถปตโย  สาธเุก  ปฏวิสนฺต ิ เกนจิเทว  

กรณีเยน ฯ  อสฺโสสุ  โข  อิสิทตฺตปุราณา  ถปตโย  สมฺพหุลา  กิร  ภิกฺขู  ภควโต  
จีวรกมฺม  กโรนฺติ  นิฏิตจีวโร  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  ิโต  โข  โส  ปุริโส  อทฺทส  ภควนฺต  ทูรโตว  อาคจฺฉนฺต  ทิสฺวาน  เยน  
อสิทิตฺตปรุาณา  ถปตโย  เตนปุสงฺกม ิ อปุสงกฺมติวฺา  อสิทิตฺตปรุาเณ  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  ปฏิโต  ปฏิโต  อนุพนฺธึสุ ฯ  อถ  โข  ภควา  มคฺคา  
โอกฺกมฺม  เยน  อฺตร  รุกฺขมูล  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปฺตฺเต  อาสเน  
นิสีทิ ฯ  อิสทิตฺตปุราณา  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
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[๑๔๓๓]
 พ.  ถูกละๆ สารีบุตร  ผูซึ่งประกอบดวยอริยมรรค ๘ นี้  เรียกวาโสดาบัน  
ทานผูนี้นั้น  มีนามอยางนี้.

จบ  สูตรที่ ๕  

ถปติสูตร    
 วาดวยชางไมนามวาอิสิทัตตะ

[๑๔๓๔]
 สาวตัถีนทิาน.  กส็มัยน้ัน  ภกิษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมพีระภาคดวยคดิวา  พระผูมพีระภาคมีจวีรสาํเรจ็แลว  

จักเสด็จจาริกไปโดยลวงสามเดือน.

[๑๔๓๕]
 ก็สมัยนั้น  พวกชางไมผูเคยเปนพระสกทาคามีนามวา  อิสิทัตตะ  อยูอาศัยในหมูบานสวยดวยกรณียกิจบางอยาง

พวกเขาไดฟงขาววา  ภกิษมุากรูปกระทาํจวีรกรรมของพระผูมพีระภาคดวยคิดวา  พระผูมพีระภาคมีจวีรสําเร็จแลว  จกัเสด็จ

จาริกไปโดยลวงสามเดือน  จึงวางบุรุษไวในหนทางโดยสั่งวา  ดูกรผูบุรุษผูเจริญ  ทานเห็นพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา-

สมัพทุธเจา  เสด็จมาในเวลาใด  พงึบอกพวกเราในเวลาน้ัน  บรุษุนัน้อยูมาได ๒-๓ วนั  ไดเหน็พระผูมพีระภาคเสด็จมาแตไกล  

จึงเขาไปหาพวกชางไมแลวไดบอกวา  ทานผูเจริญทั้งหลาย  พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจากําลังเสด็จมา  

ขอทานทั้งหลายจงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด.

[๑๔๓๖]
 คร้ังน้ัน  พวกชางไมผูเคยเปนพระสกทาคามนีามวา  อสิทิตัตะเขาไปเฝาพระผูมพีระภาค  ถวายบังคมพระผูมพีระภาค

แลวเดินตามพระผูมีพระภาคไปขางพระปฤษฎางค  พระผูมีพระภาคทรงแวะจากหนทางเสด็จเขาไปยังโคนไมแหงหน่ึงแลว

ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดถวาย  พวกชางไมถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลว

ไดกราบทูลวา.
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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]  -ผูรวบรวม
2.  ม. มลฺเลสุ ฯ  ยุ. มลฺเล ฯ  เอวมุปริป ฯ
3.  ม. วชฺชีสุ ฯ  เอวมุปริ ฯ
4.  ม. กาสีสุ ฯ  เอวมุปริป ฯ
5.  ม. มาคเธ ฯ  เอวมุปริป ฯ
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[๑๔๓๗] 

 ขาแตพระองคผูเจริญ  เวลาใด  ขาพระองคทัง้หลายไดฟงขาวพระผูมพีระภาควา  จกัเสดจ็จารกิจากพระนครสาวัตถี

ไปในโกศลชนบท  เวลานั้น  ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ  นอยใจวา  พระผูมีพระภาคจักเสด็จหางเราทั้งหลายไป   

เวลาใด  ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  เสด็จจาริกจากนครสาวัตถีไปในโกศลชนบทแลว  เวลานั้น  ขาพระองคทั้งหลาย

มีความเสียใจ  นอยใจวา  พระผูมีพระภาคเสด็จหางจากเราไปแลว.

[๑๔๓๘]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เวลาใด  ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  จักเสด็จจาริกจากโกศล

ชนบทไปยงัแควนมลัละ  เวลาน้ัน  ขาพระองคทัง้หลายมคีวามเสยีใจ  นอยใจวา  พระผูมพีระภาคจกัเสดจ็หางเราทัง้หลายไป  

เวลาใด  ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  เสด็จจากโกศลชนบทไปแควนมัลละแลว  เวลานั้น  ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ  

นอยใจวา  พระผูมีพระภาคเสด็จหางเราทั้งหลายไปแลว.

[๑๔๓๙]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เวลาใด  ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  จักเสด็จจากแควนมัลละ

ไปยังแควนวัชชี  เวลาน้ัน  ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ  นอยใจวา  พระผูมีพระภาคจักเสด็จหางเราท้ังหลายไป  

เวลาใด  ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  เสด็จจาริกจากแควนมัลละไปยังแควนวัชชีแลว  เวลานั้น  ขาพระองคทั้งหลาย

มีความเสียใจ  นอยใจวา  พระผูมีพระภาคเสด็จหางเราทั้งหลายไปแลว.

[๑๔๔๐]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เวลาใด  ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  จักเสด็จจาริกจากแควนวัชชี

ไปยังแควนกาสี  เวลาน้ัน  ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ  นอยใจวา  พระผูมีพระภาคจักเสด็จหางเราทั้งหลายไป  

เวลาใด  ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  เสด็จจาริกจากแควนวัชชีไปยังแควนกาสีแลว  เวลานั้น  ขาพระองคทั้งหลาย

มีความเสียใจ  นอยใจวา  พระผูมีพระภาคเสด็จหางเราทั้งหลายไปแลว.

[๑๔๔๑]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เวลาใด  ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  จักเสด็จจาริกจากแควนกาสี

ไปในแควนมคธ  เวลาน้ัน  ขาพระองคทั้งหลายมีความเสียใจ  นอยใจวา  พระผูมีพระภาคจักเสด็จหางเราท้ังหลายไป  

เวลาใด  ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  เสด็จจาริกจากแควนกาสีไปในแควนมคธแลว  เวลานั้น  ขาพระองคทั้งหลาย

มีความเสียใจ  นอยใจเปนอันมากวา  พระผูมีพระภาคเสด็จหางเราทั้งหลายไปแลว.
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[๑๔๔๒]
 ยทา  ปน  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สุณาม  มคเธหิ 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  โกสเลส ุ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  อนาถปณฺฑิกสฺส  
อาราเมติ  โหติ  อนปฺปกา  โน  ตสฺมึ  สมเย  อตฺตมนตา  โหติ  อนปฺปก  โสมนสฺส  
อาสนฺเน  โน  ภควาติ ฯ 

1.  ม. ยุ. มาคเธหิ ฯ  เอวมุปริป ฯ
2.  ม. โกสเล ฯ  เอวมุปริป ฯ
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[๑๔๔๒]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เวลาใด  ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  จักเสด็จจาริกจากแควนมคธ

มายังแควนกาสี  เวลาน้ัน  ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ  ปล้ืมใจวา  พระผูมีพระภาคจักใกลเราทั้งหลายเขามา  

เวลาใด  ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  เสด็จจาริกจากแควนมคธมายังแควนกาสีแลว  เวลานั้น  ขาพระองคทั้งหลาย

มีความดีใจ  ปลื้มใจวา  พระผูมีพระภาคใกลเราทั้งหลายเขามาแลว.

[๑๔๔๓]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เวลาใด  ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  จักเสด็จจากแควนกาสี

มายังแควนวัชชี  เวลานั้น  ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ  ปลื้มใจวา  พระผูมีพระภาคจักใกลเราทั้งหลายเขามา  เวลาใด  

ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  เสด็จจาริกจากแควนกาสีมายังแควนวัชชีแลว  เวลาน้ัน  ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ  

ปลื้มใจวา  พระผูมีพระภาคใกลเราทั้งหลายเขามาแลว.

[๑๔๔๔]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เวลาใด  ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  จักเสด็จจาริกจากแควนวัชชี

มายังแควนมัลละ  เวลาน้ัน  ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ  ปลื้มใจวา  พระผูมีพระภาคจักใกลเราทั้งหลายเขามา  

เวลาใด  ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  เสด็จจาริกจากแควนวัชชีมายังแควนมัลละแลว  เวลานั้น  

ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ  ปลื้มใจวา  พระผูมีพระภาคใกลเราทั้งหลายเขามาแลว.

[๑๔๔๕]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เวลาใด  ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  จักเสด็จจากแควนมัลละ

มายังแควนโกศล  เวลานั้น  ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ  ปลื้มใจวา  พระผูมีพระภาคจักใกลเราทั้งหลายเขามา  เวลาใด  

ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  เสด็จจาริกจากแควนมัลละมายังแควนโกศลแลว  เวลานั้น  ขาพระองค

ทั้งหลายมีความดีใจ  ปลื้มใจวา  พระผูมีพระภาคใกลเราทั้งหลายเขามาแลว.

[๑๔๔๖]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เวลาใด  ขาพระองคทั้งหลายไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  จักเสด็จจาริกจากแควนโกศล

มายังพระนครสาวัตถี  เวลานั้น  ขาพระองคทั้งหลายมีความดีใจ  ปลื้มใจวา  พระผูมีพระภาคจักเขามาใกลเราท้ังหลาย  

เวลาใด  ขาพระองคทั้งหลาย  ไดฟงขาวพระผูมีพระภาควา  ประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อารามของทานอนาถบิณฑิก-

เศรษฐีใกลพระนครสาวัตถี  เวลาน้ัน  ขาพระองคทัง้หลายมีความดใีจ  ปล้ืมใจเปนอันมากวา  พระผูมพีระภาคเขามาใกลเราแลว.
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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  ปยา  มนาปา  ตา  เอก  ปุรโต  เอก  
ปจฺฉโต  นิสีทาเปม ฯ  ตาส  โข  ปน  ภนฺเต  ภคินีน  เอวรูโป  คนฺโธ  โหติ  เสยฺยถาป  
นาม  คนฺธกรณฺฑกสฺส  ตาวเทว  วิวริยมานสฺส  ยถา  ต  ราชกฺาน 2  คนฺเธน  
วิภูสิตาน ฯ  ตาส  โข  ปน  ภนฺเต  ภคินีน  เอวรูโป  กายสมฺผสฺโส  โหติ  เสยฺยถาป  
นาม  ตูลปจุโน  วา  กปฺปาสปจุโน  วา  ยถา  ต  ราชกฺาน  สุเขิตาน 3 ฯ  ตสฺมึ  
โข  ปน  ภนฺเต  สมเย  นาโคป  รกฺขิตพฺโพ  โหติ  ตาป  ภคินิโย  รกฺขิตพฺพา  โหนฺติ  
อตฺตาป  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]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรชางไมทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  ฆราวาสคับแคบ  
เปนทางมาแหงธลุบีรรพชาปลอดโปรง  ทานทั้งหลายควรไมประมาท.

[๑๔๔๘]
 ถ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ความคับแคบอยางอ่ืนที่เปนความคับแคบกวา  และที่นับวาเปนความคับแคบยิ่งกวา

ความคับแคบนี้  มีอยูหรือหนอ ? 

 พ.  ดูกรชางไมทั้งหลาย  ก็ความคับแคบอยางอ่ืนที่เปนความคับแคบกวา  
และที่นับวาเปนความคับแคบยิ่งกวาความคับแคบนี้เปนไฉน ? 

[๑๔๔๙]
 ถ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  เมื่อใดพระเจาปเสนทิโกศลมีพระราชประสงคจะเสด็จออกไป

ยังพระราชอุทยาน  เมื่อนั้น  ขาพระองคทั้งหลายตองกําหนดชาง  ที่ขึ้นทรงของพระเจาปเสนทิโกศล  แลวใหพระชายาซึ่ง

เปนที่โปรดปราน  เปนที่พอพระราชหฤทัยของพระเจาปเสนทิโกศล  ประทับขางหนาพระองคหนึ่ง  ขางหลังพระองคหนึ่ง  

กลิ่นของพระชายาเหลานัน้เปนอยางน้ี  คอื  เหมอืนกลิน่ของนางราชกญัญาผูปะพรมดวยของหอมดงัขวดน้ําหอมท่ีเขาเปด

ในขณะนัน้  กายสัมผัสของพระชายาเหลานั้นเปนอยางนี้  คือ  เหมือนกายสัมผัสของนางราชกัญญาผูดํารงอยูดวยความสุข  

ดังปุยนุนหรือปุยฝาย  ก็ในสมัยนั้น  แมชางขาพระองคทั้งหลายก็ตองระวัง  แมพระชายาทั้งหลายขาพระองคทั้งหลาย

ก็ตองระวัง  แมพระเจาปเสนทิโกศลเลา  ขาพระองคทั้งหลายก็ตองระวัง.  

[๑๔๕๐]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคทั้งหลายไมรูสึกวา  จิตอันลามกบังเกิดข้ึนในพระชายาเหลานั้นเลย  ขอนี้แล  

คือความคับแคบอยางอื่นที่เปนความคับแคบกวา  และที่นับวาเปนความคับแคบยิ่งกวาความคับแคบนี้.

[๑๔๕๑]
 พ.  ดกูรชางไมทัง้หลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  ฆราวาสจงึคับแคบ  เปนทางมาแหงธุลี  
บรรพชาปลอดโปรง  ทานทั้งหลายควรไมประมาท.



844 

[๑๔๕๒]
จตูหิ  โข  ถปตโย  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  โหติ  

อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  ถปตโย  อริยสาวโก  
พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  
เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา  อคาร  
อชฺฌาวสติ  มุตฺตจาโค  ปยตปาณี  โวสฺสคฺครโต  ยาจโยโค  ทานสวิภาครโต ฯ  อิเมหิ  
โข  ถปตโย  จตูห ิ ธมเฺมห ิ สมนนฺาคโต  อรยิสาวโก  โสตาปนโฺน  โหต ิ อวนิปิาตธมโฺม  
นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ

[๑๔๕๓]
ตุเมฺห  โข  ถปตโย  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคตา  อิติป  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]
 ดูกรชางไมทั้งหลาย  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมเปน
พระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผู เที่ยงจะตรัสรู ในเบื้องหนา  
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี  ประกอบดวยความเล่ือมใส
อันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ฯลฯ  
ในพระธรรม  ฯลฯ   ในพระสงฆ  ฯลฯ   มีใจปราศจากความตระหน่ีอันเปนมลทิน  
มีจาคะอันปลอยแลว  มีฝามืออันชุม  ยินดีในการสละ  ควรแกการขอ  ยินดี
ในการจําแนกทาน  อยูครองเรือน   ดูกรชางไมทั้งหลาย  อริยสาวกผูประกอบดวย
ธรรม ๔ ประการเหลานี้แล  ยอมเปนพระโสดาบัน  มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา  
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.

[๑๔๕๓]
 ดูกรชางไมทั้งหลาย  ทานท้ังหลายประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระพทุธเจา  ฯลฯ   ในพระธรรม  ฯลฯ   ในพระสงฆ  ฯลฯ   ก็ไทยธรรมสิ่งหนึ่งสิ่งใด
มีอยู ในตระกูล  ทานท้ังหลายเฉล่ียไทยธรรมนั้นทั้งหมดกับผูมีศีลมีกัลยาณธรรม  
ทานท้ังหลายจะสาํคัญความขอน้ันเปนไฉน ?   เหมือนวา  พวกมนษุยในแควนโกศลมเีทาไร  
ทานทั้งหลายก็เฉลี่ยแบงปนใหเทาๆ กัน.
 ถ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  เปนลาภของขาพระองคทั้งหลาย  ขาพระองคทั้งหลายไดดีแลว  ที่พระผูมีพระภาค

ทรงทราบพฤติการณอยางนี้ของขาพระองคทั้งหลาย.

จบ  สูตรที่ ๖ 

เวฬุทวารสูตร  
 วาดวยธรรมปริยายอันควรนอมเขามาในตน

[๑๔๕๔]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาค  เสด็จเที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท  พรอมดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก  เสด็จถึง

พราหมณคามของชาวโกศลชื่อเวฬุทวาระ  
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[๑๔๕๕]
 อสฺโสสุ  โข  [1]  เวฬุทฺวาเรยฺยกา  พฺราหฺมณคหปติกา  สมโณ  ขลุ  โภ  โคตโม  
สกฺยปุตโฺต  สกยฺกลุา  ปพฺพชโิต  โกสเลสุ  จาริก  จรมาโน  มหตา  ภกิขฺสุงเฺฆน  สทฺธึ  
เวฬุทฺวาร  อนุปฺปตฺโต ฯ  ต  โข  ปน  ภวนฺต  โคตม  เอวกลฺยาโณ  กิตฺติสทฺโท  
อพภฺคุคฺโต  อติปิ  โส  ภควา  อรห  สมฺมาสมพฺทุโฺธ  วชิชฺาจรณสมปฺนโฺน  สคุโต  โลกวิทู  
อนตุตฺโร  ปรุสิทมมฺสารถิ  สตถฺา  เทวมนสุสฺาน  พทุโฺธ  ภควาต ิ2 ฯ  โส  อมิ  โลก  
สเทวก  สมารก  สพฺรหฺมก  สสฺสมณพฺราหฺมณึ  ปช  สเทวมนุสฺส  สย  อภิฺา  
สจฉฺกิตฺวา  ปเวเทติ  โส  ธมฺม  เทเสติ  อาทิกลยฺาณ  มชฺเฌกลยฺาณ  ปริโยสานกลยฺาณ  
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  วีติสาเรตวฺา  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  อปุปชเฺชยยฺาม  
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  เอวมุปริป ฯ
2.  ม. อิติสทฺโท  นตฺถิ ฯ
3.  ม. ยุ. ปุตฺตสมฺพาธสยน ฯ  เอวมุปริป ฯ
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[๑๔๕๕]
 พราหมณและคฤหบดีชาวเวฬุทวาระไดสดับขาววา  พระสมณโคดมผูเปนโอรสของเจาศากยะ  เสด็จออกผนวช

จากศากยสกลุเสดจ็เทีย่วจารกิไปในโกศลชนบท  พรอมดวยภกิษสุงฆเปนอันมาก  เสดจ็ถึงเวฬทุวารคามแลว  กก็ติตศิพัท
อันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปอยางนี้วา  แมเพราะเหตุนี้  พระผูมี
พระภาคพระองคนัน้  เปนพระอรหันต  ตรสัรูเองโดยชอบ  ถงึพรอมดวยวิชชาและจรณะ  
เสด็จไปดีแลว  ทรงรูแจงโลก  เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกอยางไมมีผูอื่นยิ่งกวา  
เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนผูเบิกบานแลว  เปนผูจําแนกธรรม  
พระสมณโคดมพระองคนัน้  ทรงกระทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  
ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคแลว  ทรงสอนหมูสัตว  พรอมทั้งสมณะ  
พราหมณ  เทวดา  และมนุษยใหรูตาม  พระองคทรงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน  
งามในทามกลาง  งามในที่สุด  ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ  พรอมทั้งพยัญชนะ  
บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง  ก็การไดเห็นพระอรหันต  เห็นปานนั้นเปนความดี.

[๑๔๕๖]
 ครั้งนั้น  พราหมณและคฤหบดีชาวเวฬุทวารคามไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  ถึงที่ประทับ  บางพวกถวายบังคม

พระผูมีพระภาค  บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค  บางพวกประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค  บางพวก

ประกาศชื่อและโคตรในสํานักพระผูมีพระภาค  แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา

[๑๔๕๗]
 ขาแตพระโคดม  ขาพระองคทัง้หลาย  มคีวามปรารถนา  มคีวามพอใจ  มคีวามประสงคอยางนี้ๆ  วา  ขอเราทัง้หลาย

พึงแออัดไปดวยบุตรอยูครองเรือน  พึงลูบไลจันทนที่เขานํามาแตแควนกาสี  พึงทัดทรงมาลา  ของหอม  และเครื่องลูบไล  

พึงยินดีทองและเงิน  เมื่อแตกกายตายไป  พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ขาพระองคท้ังหลายจะพึงแออัดไปดวยบุตรอยู

ครองเรือน...  เม่ือแตกกายตายไป  พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ดวยประการใด  ขอทานพระโคดม  โปรดทรงแสดงธรรม  

ดวยประการนั้น  แกขาพระองคทั้งหลาย  ผูมีความปรารถนา  ผูมีความพอใจ  ผูมีความประสงคอยางนั้นๆ 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  ปย  มนาป  อหฺเจว  โข  ปน  ปร  ชีวิตุกาม  อมริตุกาม  สุขกาม  
ทุกฺขปฏิกูล  ชีวิตา  โวโรเปยฺย  ปรสฺสป  ต  อสฺส  อปฺปย  อมนาป  โย  โข  มฺยาย  
ธมฺโม  อปฺปโย  อมนาโป  ปรสฺสเปโส  ธมฺโม  อปฺปโย  อมนาโป  โย  โข  มฺยาย  
ธมฺโม  อปฺปโย  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  ปย  มนาป  อหฺเจว  โข  ปน  ปรสฺส  อทินฺน  
เถยฺยสงฺขาต  อาทิเยยฺย  ปรสฺสป  ต  อสฺส  อปฺปย  อมนาป  โย  โข  มฺยาย  ธมฺโม  
อปฺปโย  อมนาโป  ปรสฺสเปโส  ธมฺโม  อปฺปโย  อมนาโป  โย  โข  มฺยาย  ธมฺโม  อปฺปโย  
อมนาโป  กถาห  ปรนฺเตน  สฺโเชยฺยนฺติ ฯ  โส  อิติ  ปฏิสงฺขาย  อตฺตนา  จ  
อทนินฺาทานา  ปฏวิริโต  โหต ิ ปรจฺ  อทนินฺาทานา  เวรมณิยา  สมาทเปต ิ อทนินฺาทานา  
เวรมณิยา  จ  วณฺณ  ภาสติ ฯ  เอวมสฺสาย  กายสมาจาโร  ติโกฏิปริสุทฺโธ  โหติ ฯ

1.  ม. ทุกฺขปฺปฏิกูโล ฯ  เอวมุปริป ฯ
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[๑๔๕๘]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมปริยาย
อนัควรนอมเขามาในตนแกทานท้ังหลาย  ทานท้ังหลายจงฟงธรรมปริยายน้ัน  จงใสใจใหดี  
เราจักกลาว  
 พราหมณและคฤหบดีชาวเวฬุทวารคามทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว  พระผูมีพระภาคไดตรัสวา

[๑๔๕๙]
 ดกูรพราหมณและคฤหบดทีัง้หลาย  ธรรมปรยิายท่ีควรนอมเขามาในตนเปนไฉน ?  
อริยสาวกในธรรมวินยัน้ี  ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา  เราอยากเปนอยู  ไมอยากตาย  รกัสุข  
เกลียดทุกข  ผูใดจะปลงเราผูอยากเปนอยู  ไมอยากตาย  รกัสุข  เกลียดทุกข  เสียจากชีวติ  
ขอนัน้ไมเปนทีร่กัทีช่อบใจของเรา   อนึง่  เราพงึปลงคนอ่ืนผูอยากเปนอยู  ไมอยากตาย  
รกัสขุ  เกลียดทุกข  เสียจากชีวติ  ขอนัน้กไ็มเปนทีร่กัทีช่อบใจแมของคนอ่ืน   ธรรมขอใด  
ไมเปนทีร่กั  ทีช่อบใจของเรา  ธรรมขอนัน้  กไ็มเปนทีร่กัทีช่อบใจแมของผูอืน่   ธรรมขอใด  
ไมเปนที่รัก  ที่ชอบใจของเรา  เราจะพึงประกอบผูอื่นไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร ?  
อรยิสาวกนัน้  พจิารณาเหน็ดงันัน้แลว  ตนเองยอมงดเวนจากปาณาตบิาตดวย   ชกัชวน
ผูอืน่เพือ่งดเวนจากปาณาตบิาตดวย   กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนปาณาติบาตดวย  
กายสมาจารของอริยสาวกนั้น  ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.

[๑๔๖๐]
 ดกูรพราหมณและคฤหบดทีัง้หลาย  อกีประการหน่ึง  อริยสาวกยอมพจิารณาเหน็
ดงัน้ีวา  ผูใดพงึถือเอาส่ิงของท่ีเรามไิดใหดวยอาการขโมย  ขอน้ันไมเปนท่ีรกัท่ีชอบ 1  ของเรา   
อนึ่ง  เราพึงถือเอาสิ่งของที่ผูอื่นมิไดใหดวยอาการขโมย  ขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจ
แมของผูอื่น   ธรรมขอใด  ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา  ธรรมขอนั้น  ก็ไมเปนที่รัก
ทีช่อบใจแมของผูอืน่เชนกนั   ธรรมขอใด  ไมเปนทีร่กัทีช่อบใจของเรา  เราจะพึงประกอบ
ผูอืน่ไวดวยธรรมขอนัน้อยางไร ?   อรยิสาวกน้ันพจิารณาเหน็ดงันีแ้ลว  ตนเองยอมงดเวน
จากอทนินาทานดวย   ชกัชวนผูอืน่เพือ่ใหงดเวนจากอทนินาทานดวย   กลาวสรรเสรญิคณุ
แหงการงดเวนจากอทินนาทานดวย  กายสมาจารของอริยสาวกน้ัน  ยอมบริสุทธ์ิโดย
สวนสามอยางนี้.

1.  ขอสังเกต : ในที่อื่นๆ แหงพระสูตรนี้  ใชสํานวนแปลวา “ที่ชอบใจ”  -ผูรวบรวม
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[๑๔๖๑]
ปุน  จปร  คหปตโย  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิสฺจิกฺขติ  โย  โข  เม  ทาเรสุ  

จาริตฺต  อาปชฺเชยฺย  น  เม  ต  อสฺส  ปย  มนาป  อหฺเจว  โข  ปน  ปรสฺส  ทาเรสุ  
จาริตฺต  อาปชฺเชยฺย  ปรสฺสป  ต  อสฺส  อปฺปย  อมนาป  โย  โข  มฺยาย  ธมฺโม  
อปฺปโย  อมนาโป  ปรสฺสเปโส  ธมฺโม  อปฺปโย  อมนาโป  โย  โข  มฺยาย  ธมฺโม  
อปฺปโย  อมนาโป  กถาห  ปรนฺเตน  สฺโเชยฺยนฺติ ฯ  โส  อิติ  ปฏิสงฺขาย  อตฺตนา  
จ  กาเมสุ  มจิฉฺาจารา  ปฏวิริโต  โหต ิ ปรจฺ  กาเมสุ  มจิฉฺาจารา  เวรมณิยา  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  ปย  มนาป  อหฺเจว  โข  ปน  ปรสฺส  มุสาวาเทน  
อตฺถ  ภฺเชยฺย  ปรสฺสป  ต  อสฺส  อปฺปย  อมนาป  โย  โข  มฺยาย  ธมฺโม  อปฺปโย  
อมนาโป  ปรสฺสเปโส  ธมฺโม  อปฺปโย  อมนาโป  โย  โข  มฺยาย  ธมฺโม  อปฺปโย  
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  ปสุณาย  

วาจาย  มิตฺเตหิ  เภเทยฺย 1  น  เม  ต  อสฺส  ปย  มนาป  อหฺเจว  โข  ปน  ปร  ปสุณาย  
วาจาย  มิตฺเตหิ  เภเทยฺย  ปรสฺสป  ต  อสฺส  อปฺปย  อมนาป  ฯเปฯ  เอวมสฺสาย  
วจีสมาจาโร  ติโกฏิปริสุทฺโธ  โหติ ฯ 

1.  ม. มิตฺเต  ภินฺเทยฺย ฯ  เอวมุปริป ฯ
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[๑๔๖๑]
 ดกูรพราหมณและคฤหบดทีัง้หลาย  อกีประการหน่ึง  อริยสาวกยอมพจิารณาเหน็
ดงัน้ีวา  ผูใดถึงความประพฤต ิ(ผดิ) ในภรยิาของเรา  ขอน้ันไมเปนท่ีรกัท่ีชอบใจของเรา   
อนึ่ง  เราพึงถึงความประพฤติ (ผิด) ในภริยาของผูอื่น  ขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจ
แมของคนอื่น   ธรรมขอใด  ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา  ธรรมขอนั้น  ก็ไมเปนที่รัก
ที่ชอบใจแมของผูอื่นเชนกัน   ธรรมขอใด  ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา  เราจะพึง
ประกอบผูอืน่ไวดวยธรรมขอนัน้อยางไร ?   อริยสาวกนัน้พจิารณาเหน็ดงันีแ้ลว  ตนเอง
ยอมงดเวนจากกาเมสมุจิฉาจารดวย   ชกัชวนผูอืน่เพือ่ใหงดเวนจากกาเมสมุจิฉาจารดวย   
กลาวสรรเสริญคณุแหงการงดเวนจากกาเมสมุจิฉาจารดวย  กายสมาจารของอริยสาวกนัน้  
ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.

[๑๔๖๒]
 ดกูรพราหมณและคฤหบดทีัง้หลาย  อกีประการหน่ึง  อริยสาวกยอมพจิารณาเหน็
ดงัน้ีวา  ผูใดพงึทําลายประโยชนของเราดวยการกลาวเท็จ  ขอน้ันไมเปนท่ีรกัใครชอบใจ 1  
ของเรา   อนึง่  เราพงึทําลายประโยชนของคนอืน่ดวยการกลาวเท็จ  ขอน้ันก็ไมเปนท่ีรกั
ที่ชอบใจแมของผูอื่น   ธรรมขอใด  ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา  ธรรมขอนั้น  ก็ไมเปน
ที่รักท่ีชอบใจแมของผูอื่น   ธรรมขอใด  ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา  เราจะพึงประกอบ
ผูอืน่ไวดวยธรรมขอนัน้อยางไร ?   อรยิสาวกน้ันพจิารณาเหน็ดงันีแ้ลว  ตนเองยอมงดเวน
จากมุสาวาทดวย  ชักชวนผูอื่นเพื่อใหงดเวนจากมุสาวาทดวย  กลาวสรรเสริญคุณแหง
การงดเวนจากมสุาวาทดวย  วจสีมาจารของอรยิสาวกน้ัน  ยอมบรสิทุธิโ์ดยสวนสามอยางนี.้

[๑๔๖๓]
 ดกูรพราหมณและคฤหบดทีัง้หลาย  อกีประการหน่ึง  อริยสาวกยอมพจิารณาเหน็
ดงัน้ีวา  ผูใดพงึยุยงใหเราแตกจากมติรดวยคาํสอเสยีด  ขอน้ันไมเปนท่ีรกัท่ีชอบใจของเรา  
อน่ึง  เราพึงยุยงผูอื่นใหแตกจากมิตรดวยคําสอเสียด  ขอน้ันก็ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจ
แมของคนอื่น   ธรรมขอใด  ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา  ธรรมขอนั้น  ก็ไมเปนที่รัก
ที่ชอบใจแมของคนอื่น   ธรรมขอใด  ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา  เราจะพึงประกอบ
ผูอืน่ไวดวยธรรมขอนัน้อยางไร ?   อริยสาวกน้ันพจิารณาเหน็ดงันีแ้ลว  ตนเองยอมงดเวน
จากปสณุาวาจาดวย   ชกัชวนผูอืน่เพ่ือใหเวนจากปสณุาวาจาดวย   กลาวสรรเสริญคุณแหง
การงดเวนจากปสณุาวาจาดวย  วจสีมาจารของอรยิสาวกนัน้  ยอมบรสิทุธ์ิโดยสวนสามอยางนี.้

1.  ขอสังเกต : ในที่อื่นๆ แหงพระสูตรนี้  ใชสํานวนแปลวา “ที่รักที่ชอบใจ”  -ผูรวบรวม
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[๑๔๖๔]
ปุน  จปร  คหปตโย  อริยสาวโก  อิติ  ปฏิสฺจิกฺขติ  โย  โข  ม  ผรุสาย  

วาจาย  สมุทาจเรยฺย  น  เม  ต  อสฺส  ปย  มนาป  อหฺเจว  โข  ปน  ปร  ผรุสาย  
วาจาย  สมุทาจเรยฺย  ปรสฺสป  ต  อสฺส  อปฺปย  อมนาป  โย  โข  มฺยาย  ธมฺโม  ฯเปฯ  
เอวมสฺสาย  วจีสมาจาโร  ติโกฏิปริสุทฺโธ  โหติ ฯ 

[๑๔๖๕]
ปนุ  จปร  คหปตโย  อรยิสาวโก  อติ ิ ปฏิสจฺกิขฺต ิ โย  โข  ม  สมฺผปปฺลาปภาเสน  

สมุทาจเรยฺย  น  เม  ต  อสฺส  ปย  มนาป  อหฺเจว  โข  ปน  ปร  สมฺผปฺปลาปภาเสน  
สมทุาจเรยยฺ  ปรสฺสป  ต  อสฺส  อปปฺย  อมนาป  โย  โข  มยฺาย  ธมโฺม  อปปฺโย  อมนาโป  
ปรสฺสเปโส  ธมโฺม  อปปฺโย  อมนาโป  โย  โข  มยฺาย  ธมโฺม  อปปฺโย  อมนาโป  กถาห  
ปรนฺเตน  สฺโเชยฺยนฺติ ฯ  โส  อิติ  ปฏิสงฺขาย  อตฺตนา  จ  สมฺผปฺปลาปา  ปฏิวิรโต  
โหติ  ปรฺจ  สมฺผปปฺลาปา  เวรมณิยา  สมาทเปติ  สมฺผปฺปลาปา  เวรมณิยา  จ  วณฺณ  
ภาสติ ฯ  เอวมสฺสาย  วจีสมาจาโร  ติโกฏิปริสุทฺโธ  โหติ ฯ 

[๑๔๖๖]
โส  พทุเฺธ  อเวจจฺปปฺสาเทน  สมนนฺาคโต  โหต ิ อติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  

เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  
สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ฯเปฯ  อนุตฺตร  ปฺุกฺเขตฺต  โลกสฺสาติ ฯ  
อรยิกนเฺตห ิ สเีลห ิ สมนนฺาคโต  โหต ิ อกขฺณเฺฑห ิ อจฉฺทิเฺทห ิ อสพเลห ิ อกมมฺาเสหิ  
ภุชิสฺเสหิ  วิฺูปสตฺเถหิ  อปรามฏเหิ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ 
[๑๔๖๗]

ยโต  โข  คหปตโย  อริยสาวโก  อิเมหิ  สตฺตหิ  สทฺธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  
โหติ  อิเมหิ  จตูหิ  อากงฺขิเยหิ  าเนหิ  โส  อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  
พยฺากเรยยฺ  ขณีนริโยมหฺ ิ ขณีตริจฉฺานโยนิโย 1  ขณีปตตฺวิสิโย  ขณีาปายทคุคฺตวินิปิาโต  
โสตาปนฺโนหมสฺมิ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ ฯ 

1.  ม. ขีณติรจฺฉานโยนิ ฯ  เอวมุปริ ฯ  ยุ. ... โยนิโก ฯ
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[๑๔๖๔]
 ดกูรพราหมณและคฤหบดทีัง้หลาย  อกีประการหน่ึง  อริยสาวกยอมพจิารณาเหน็
ดังนี้วา  ผูใดพึงพูดกะเราดวยคําหยาบ  ขอนั้นไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา  อนึ่ง  
เราพึงพูดกะผูอื่นดวยคําหยาบ  ขอนั้นก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของผูอื่น   ธรรมขอใด  
ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา  ธรรมขอนั้น  ก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของผูอื่น   ธรรม
ขอใด  ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา  เราจะพึงประกอบผูอื่นไวดวยธรรมขอนั้นอยางไร ?  
อริยสาวกนัน้พิจารณาเหน็ดังน้ีแลว  ตนเองยอมงดเวนจากผรสุวาจาดวย  ชกัชวนผูอืน่
เพ่ือใหงดเวนจากผรุสวาจาดวย  กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวนจากผรุสวาจาดวย  
วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น  ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.
[๑๔๖๕]
 ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกยอมพิจารณา
เห็นดังน้ีวา  ผูใดพดูกะเราดวยถอยคาํเพอเจอ  ขอน้ันไมเปนท่ีรกัท่ีชอบใจของเรา  อนึง่  
เราพึงพูดกะคนอื่นดวยถอยคําเพอเจอ  ขอน้ันก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของคนอื่น  
ธรรมขอใด  ไมเปนที่รักที่ชอบใจของเรา  ธรรมขอนั้น  ก็ไมเปนที่รักที่ชอบใจแมของ
ผูอื่น  ธรรมขอใด  ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา  เราจะพึงประกอบผูอืน่ไวดวยธรรม
ขอนัน้อยางไร ?   อริยสาวกน้ันพจิารณาเห็นดงันีแ้ลว  ตนเองยอมงดเวนจากสัมผปัปลาปะ
ชักชวนผูอื่นเพื่อใหงดเวนจากสัมผัปปลาปะดวย  กลาวสรรเสริญคุณแหงการงดเวน
จากสัมผัปปลาปะดวย  วจีสมาจารของอริยสาวกนั้น  ยอมบริสุทธิ์โดยสวนสามอยางนี้.
[๑๔๖๖]
 อริยสาวกนั้นประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...  ใน
พระธรรม...   ในพระสงฆ...   ประกอบดวยศลีทีพ่ระอริยเจาใครแลว...   เปนไปเพือ่สมาธ.ิ

[๑๔๖๗]
 ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  เมื่อใด  อริยสาวกประกอบดวยสัทธธรรม 1 
๗ ประการน้ี  เมื่อน้ัน  อริยสาวกน้ันหวังอยู  ดวยฐานะเปนท่ีตั้งแหงความหวัง
๔ ประการนี ้ พงึพยากรณตนดวยตนเองไดวา  เรามนีรก  กาํเนิดสตัวดริจัฉาน  ปตตวิสิยั  
อบาย  ทุคติ  วินิบาต  สิ้นแลว  เราเปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
1.  สัทธรรม  -ผูรวบรวม
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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  ตสสฺ  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  คต ิ โก  อภิสมฺปราโยติ ฯ 

[๑๔๗๐]
สาโฬฺห  อานนทฺ  ภกิขฺ ุ กาลกโต  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวมิตุตฺ ึ ปฺาวมิตุตฺึ  

ทิฏเว  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  ทุกขฺสฺสนฺต  กริสฺสติ ฯ  สุชาตา  อานนฺท  อุปาสิกา  กาลกตา  ติณฺณ  
สฺโชนาน  ปริกฺขยา  โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนา ฯ  

1.  ม. ยุ. วิหาสิ ฯ
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[๑๔๖๘]
 เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางน้ีแลว  พราหมณและคฤหบดีชาวเวฬุทวารคาม  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  

ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ภาษิตของพระองคแจมแจงยิ่งนัก  ฯลฯ  

ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ขาพระองคเหลานี้  ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวา  เปนสรณะ  ขอทาน

พระโคดมโปรดทรงจําขาพระองคทั้งหลายวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต  ตั้งแตวันนี้เปนตนไป  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๗ 

คิญชกาวสถสูตรที่ ๑ 
 วาดวยธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส

[๑๔๖๙]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ที่พักซึ่งกอดวยอิฐ  ในหมูบานแหงหนึ่ง  คร้ังนั้น  ทานพระอานนท

เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดทูลถามวา  

ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุชื่อสาฬหะมรณภาพแลว  คติของเธอเปนอยางไร  สัมปรายภพของเธอเปนอยางไร ?   ภิกษุณี

ชือ่นนัทามรณภาพแลว...   อบุาสกชือ่สทุตัตะกระทาํกาละแลว...   อบุาสกิาช่ือสชุาดากระทาํกาละแลว  คตขิองเขาเปนอยางไร  

สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร ?  

[๑๔๗๐]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรอานนท  ภิกษุชื่อสาฬหะมรณภาพแลว  กระทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญา
อันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู   ภิกษุณีชื่อนันทามรณภาพแลว  เปนอุปปาติกะ  
จักปรินิพพานในภพน้ัน  มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา  เพราะสังโยชนอันเปน
สวนเบื้องตํ่า ๕ สิ้นไป   อุบาสกช่ือวาสุทัตตะกระทํากาละแลว  เปนพระสกทาคามี  
เพราะสงัโยชน ๓ สิน้ไป  และเพราะราคะ  โทสะ  โมหะเบาบาง  มาสูโลกนีอ้กีคราวหนึง่แลว  
จักกระทําท่ีสุดทุกขได   อุบาสิกาช่ือวาสุชาดากระทํากาละแลว  เปนพระโสดาบัน  
เพราะสังโยชน ๓ สิน้ไป  มคีวามไมตกตํา่เปนธรรมดา  เปนผูเทีย่งทีจ่ะตรสัรูในเบ้ืองหนา.
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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  อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  พยฺากเรยฺย  ขณีนริโยมหฺิ  
ขีณติรจฺฉานโยนิโย  ขีณปตฺติวิสโย  ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต  โสตาปนฺโนหมสฺมิ  
อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ 

[๑๔๗๒]
กตโม  จ  โส  อานนทฺ  ธมฺมาทาโส  ธมฺมปรยิาโย  เยน  สมนนฺาคโต  อริยสาวโก  

อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  พฺยากเรยฺย  ขีณนิรโยมฺหิ  ขีณติรจฺฉานโยนิโย  
ขีณปตฺติวิสโย  ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต  โสตาปนฺโนหมสฺมิ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  
สมฺโพธิปรายโน ฯ  อิธ  อานนฺท  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  
โหติ  อติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตถฺา  เทวมนุสสฺาน  พทุโฺธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  
อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณเฺฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  อย  
โข  โส  อานนฺท  ธมมฺาทาโส  ธมมฺปรยิาโย  เยน  สมนนฺาคโต  อริยสาวโก  อากงขฺมาโน  
อตฺตนาว  อตฺตาน  พฺยากเรยฺย  ขีณนิรโยมฺหิ  ขีณติรจฺฉานโยนิโย  ขีณปตฺติวิสโย  
ขณีาปายทคุคฺตวิินปิาโต  โสตาปนโฺนหมสมฺ ิ อวนิปิาตธมโฺม  นยิโต  สมโฺพธปิรายโนต ิฯ 
(ตีณิป  สุตฺตนฺตานิ  เอกนิทานานิ) ฯ 

[๑๔๗๓]
เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  อโสโก  นาม  

ภนเฺต  ภกิขฺ ุ กาลกโต  ตสฺส  กา  คติ  โก  อภิสมฺปราโย ฯ  อโสกา  นาม  ภนฺเต  ภกิขฺนุี  
กาลกตา  ฯเปฯ  อโสโก  นาม  ภนฺเต  อปุาสโก  กาลกโต  ฯเปฯ  อโสกา  นาม  ภนเฺต  
อุปาสิกา  กาลกตา  ตสฺสา  กา  คติ  โก  อภิสมฺปราโยติ ฯ 
[๑๔๗๔]

อโสโก  อานนทฺ  ภกิขฺ ุ กาลกโต  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวมิตุตฺ ึ ปฺาวมิตุตฺึ  
1.  สี. เหสา ฯ  ม. ยุ. เปสา ฯ  เอวมุปริป ฯ
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[๑๔๗๑]
 ดูกรอานนท  ขอที่บุคคลเกิดมาเปนมนุษยแลวพึงกระทํากาละ  มิใชเปน
ของนาอัศจรรย  ถาเมื่อผูนั้นๆ กระทํากาละแลว  เธอทั้งหลายพึงเขามาหาเราแลว
สอบถามเนื้อความนั้น  ขอนี้เปนความลําบากของตถาคต  เพราะฉะนั้นแหละ  เราจัก
แสดงธรรมปรยิายช่ือธรรมาทาส (แวนสองธรรม)  ทีอ่รยิสาวกประกอบแลว  เมือ่หวงัอยู  
พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา  เรามีนรก  กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  
ทคุติ  วนิบิาต  สิน้แลว  เราเปนพระโสดาบัน  มคีวามไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียง
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
[๑๔๗๒]
 ดูกรอานนท  ก็ธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส  ที่อริยสาวกประกอบแลว...  จะตรัสรู
ในเบือ้งหนาน้ันเปนไฉน ?   อรยิสาวกในธรรมวนิยัน้ี  เปนผูประกอบดวยความเลือ่มใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   ประกอบดวยศีล
ที่พระอริยเจาใครแลว...   เปนไปเพ่ือสมาธิ  นี้แล  คือ  ธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส  
ที่อริยสาวกประกอบแลว...  จะตรัสรูในเบื้องหนา.

จบ  สูตรที่ ๘ 

คิญชกาวสถสูตรที่ ๒ 
 วาดวยธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส

[๑๔๗๓]
 (ขอความเบื้องตนเหมือนคิญชกาวสถสูตรที่ ๑)  ครั้นแลว  ทานพระอานนท  ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  

ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุชื่ออโสกะมรณภาพแลว  คติของเธอเปนอยางไร  สัมปรายภพของเธอเปนอยางไร ?   ภิกษุณีชื่อ

อโสกามรณภาพแลว  ฯลฯ  อบุาสกชือ่อโสกะกระทํากาละแลว  ฯลฯ  อบุาสิกาช่ืออโสกากระทํากาละแลว  คตขิองเขาเปนอยางไร  

สัมปรายภพของเขาเปนอยางไร ? 

[๑๔๗๔]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรอานนท  ภิกษุชื่ออโสกะมรณภาพแลว  กระทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมตุ ิ อนัหาอาสวะมไิด  เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  ดวยปญญาอันย่ิงเอง  
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ทิฏเว  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  
ขีณปตฺติวิสโย  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  กฬโภ 3  
นาม  ภนฺเต  าติเก  อุปาสโก ฯ  ทนิกทฺโธ 4  นาม  ภนฺเต  าติเก  อุปาสโก ฯ  
กฏิสฺสโห  นาม  ภนฺเต  าติเก  อุปาสโก ฯ  ตุฏโ  นาม  ภนฺเต  าติเก  อุปาสโก ฯ  
สนฺตุฏโ  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  ปจฺนฺน  โอรมภฺาคยิาน  สโฺชนาน  ปรกิขฺยา  

โอปปาติโก  ตตฺถ  ปรินิพฺพายี  อนาวตฺติธมฺโม  ตสฺมา  โลกา ฯ  กฬโภ  อานนฺท ฯ  
ทนิกทฺโธ  อานนฺท ฯ  กฏิสฺสโห  อานนฺท ฯ  ตุฏโ  อานนฺท ฯ  สนฺตุฏโ  อานนฺท ฯ  
ภทฺโท  อานนฺท ฯ  สุภทฺโท  อานนฺท  อุปาสโก  กาลกโต  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  
สโฺชนาน  ปริกขฺยา  โอปปาติโก  ตตฺถ  ปรินพิพฺาย ี อนาวตฺตธิมฺโม  ตสฺมา  โลกา ฯ  
(สพฺเพ  เอกคติกา  กาตพฺพา) ฯ 
1.  ม. ยุ. วิหาสิ ฯ
2.  ม. ยุ. กกฺกโฏ ฯ
3.  ยุ. กาฬงฺโค ฯ  เอวมุปริ ฯ
4.  สี. นิกฺขา ฯ  ม. ยุ. นิกโต ฯ
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ในปจจุบัน  เขาถึงอยู   ภิกษุณีชื่ออโสกา...   อุบาสกชื่ออโสกะ...   อุบาสิกาชื่ออโสกา
กระทาํกาละแลว  เปนพระโสดาบนั  เพราะสงัโยชน ๓ สิน้ไป  มคีวามไมตกตํา่เปนธรรมดา  
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.

[๑๔๗๕]
 ดูกรอานนท  นี้แล  คือ  ธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส  ที่อริยสาวกประกอบแลว  
เม่ือหวังอยู  พงึพยากรณตนดวยตนเองไดวา  เรามนีรก  กาํเนิดสัตวดริจัฉาน  ปตติวสิยั  
อบาย  ทุคติ  วินิบาต  สิ้นแลว  เราเปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา. 1  

จบ  สูตรที่ ๙ 

คิญชกาวสถสูตรที่ ๓ 
 วาดวยธรรมปริยายชื่อธรรมาทาส

[๑๔๗๖]
 (ขอความเบื้องตนเหมือนคิญชกาวสถสูตรที่ ๑)  ครั้นแลว  ทานพระอานนท  ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  

ขาแตพระองคผูเจริญ  อุบาสกชื่อกกุฏะในหมูบานแหงหนึ่ง  กระทํากาละแลว  คติของเขาเปนอยางไร  สัมปรายภพของเขา

เปนอยางไร...   อุบาสกชื่อกฬภะในหมูบานแหงหนึ่ง...   อุบาสกชื่อทนิกัทธะในหมูบานแหงหนึ่ง...   อุบาสกชื่อกฏิสสหะ

ในหมูบานแหงหน่ึง...   อบุาสกชือ่ตุฏฐะในหมูบานแหงหน่ึง...   อบุาสกชือ่สันตุฏฐะในหมูบานแหงหน่ึง...   อบุาสกชือ่ภัททะ  

ในหมูบานแหงหนึ่ง...   อุบาสกช่ือสุภัททะในหมูบานแหงหนึ่ง  กระทํากาละแลว  คติของเขาเปนอยางไร  สัมปรายภพ

ของเขาเปนอยางไร ?  

[๑๔๗๗]
 พระผูมพีระภาคตรสัวา  ดกูรอานนท  อบุาสกชือ่กกฏุะ  กระทํากาละแลว  เปนอุปปาตกิะ  
จักปรินิพพานในภพน้ัน  มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา  เพราะสังโยชนอันเปน
สวนเบ้ืองต่ํา ๕ สิ้นไป   อุบาสกชื่อกฬภะ...    ชื่อทนิกัทธะ...    ชื่อกฏิสสหะ...   
ชือ่ตฏุฐะ...   ชือ่สนัตฏุฐะ...   ชือ่ภทัทะ...   ชือ่สภุทัทะกระทาํกาละแลว  เปนอุปปาตกิะ  
จักปรินิพพานในภพน้ัน  มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา  เพราะสังโยชนอันเปน
สวนเบื้องตํ่า ๕ สิ้นไป.

1.  ขอสังเกต : ในที่อื่นๆ แหงหนังสือเลมนี้  ใชสํานวนแปลวา “เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา”  -ผูรวบรวม
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[๑๔๗๘]
ปโรปฺาส  อานนฺท  าติเก  อุปาสกา  กาลกตา  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  

สฺโชนาน  ปริกขฺยา  โอปปาตกิา  ตตฺถ  ปรินพิพฺายิโน  อนาวตตฺธิมฺมา  ตสฺมา  โลกา ฯ  
สาธิกนวตุ ิ อานนทฺ  าติเก  อปุาสกา  กาลกตา  ตณิณฺ  สโฺชนาน  ปรกิขฺยา  ราคโทส-
โมหาน  ตนุตฺตา  สกทาคามิโน  สกิเทว  อิม  โลก  อาคนฺตฺวา  ทุกฺขสฺสนฺต  กริสฺสนฺติ ฯ  
ฉาตเิรกาน ิ โข  อานนทฺ  ปจฺสตาน ิ าตเิก  อปุาสกา  กาลกตา  ตณิณฺ  สโฺชนาน  
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  ขีณปตฺติวิสโย  ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต  โสตาปนฺโนหมสฺมิ  
อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ 

[๑๔๘๐]
กตโม  จ  โส  อานนฺท  ธมมฺาทาโส  ธมมฺปรยิาโย  เยน  สมนฺนาคโต  อรยิสาวโก  

อากงฺขมาโน  อตฺตนา  ว  อตฺตาน  พฺยากเรยฺย  ขีณนิรโยมฺหิ  ขีณติรจฺฉานโยนิโย  
ขีณปตฺติวิสโย  ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต  โสตาปนฺโนหมสฺมิ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  
สมฺโพธิปรายโน ฯ  อิธานนฺท  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  
อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  
อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  อย  
โข  โส  อานนฺท  ธมมฺาทาโส  ธมมฺปรยิาโย  เยน  สมนนฺาคโต  อริยสาวโก  อากงขฺมาโน  
อตฺตนาว  อตฺตาน  พฺยากเรยฺย  ขีณนิรโยมฺหิ  ขีณติรจฺฉานโยนิโย  ขีณปตฺติวิสโย  
ขณีาปายทคุคฺติวนิปิาโต  โสตาปนฺโนหมสฺม ิ อวินปิาตธมฺโม  นยิโต  สมโฺพธปิรายโนต ิฯ

 

เวฬุทฺวารวคฺโค  ปโม ฯ
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[๑๔๗๘]
 ดูกรอานนท  อุบาสกท้ังหลายในหมูบานแหงหนึ่งเกินกวา ๕๐ คน  กระทํา
กาละแลว  เปนอปุปาติกะ  จกัปรนิพิพานในภพนัน้  มอีนัไมกลบัจากโลกนัน้เปนธรรมดา  
เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป   อุบาสกท้ังหลายในหมูบานแหงหน่ึง
เกินกวา ๙๐ คน  กระทํากาละแลว  เปนพระสกทาคามี  เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไปและ
เพราะราคะ  โทสะ  โมหะเบาบาง  มาสูโลกน้ีอีกคราวเดียวแลว  จักทําท่ีสุดทุกขได  
อบุาสกทัง้หลายในหมูบานแหงหนึง่เกนิกวา ๕๐๐ คน  กระทาํกาละแลว  เปนพระโสดาบัน  
เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป  มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.

[๑๔๗๙]
 ดูกรอานนท  ขอที่บุคคลเกิดมาเปนมนุษยแลว  พึงกระทํากาละ  มิใชเปนของ
นาอัศจรรย  ถาเมื่อผูนั้นๆ กระทํากาละแลว  เธอทั้งหลายพึงเขามาหาเราแลวสอบถาม
เน้ือความนั้น  ขอน้ีเปนความลําบากของตถาคต  เพราะฉะนั้นแหละ  เราจักแสดง
ธรรมปริยายช่ือธรรมาทาส  ทีอ่ริยสาวกประกอบแลว  เมื่อหวังอยู  พึงพยากรณตนดวย
ตนเองไดวา  เรามีนรก  กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วนิบิาต  สิน้แลว  
เราเปนพระโสดาบนั  มคีวามไมตกตํา่เปนธรรมดา  เปนผูเทีย่งทีจ่ะตรสัรูในเบ้ืองหนา.

[๑๔๘๐]
 ดกูรอานนท  กธ็รรมปรยิายชือ่ธรรมาทาส  ทีอ่รยิสาวกประกอบแลว  เมือ่หวงัอยู  
พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา  เรามีนรก  กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  
ทคุติ  วนิบิาต  สิน้แลว  เราเปนพระโสดาบัน  มคีวามไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียง
ทีจ่ะตรสัรูในเบือ้งหนาเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินยัน้ี  ประกอบดวยความเลือ่มใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   ประกอบดวยศีล
ที่พระอริยเจาใครแลว...   เปนไปเพ่ือสมาธิ   นี้แล  คือ  ธรรมปริยายช่ือธรรมาทาส  
ที่อริยสาวกประกอบแลว  เมื่อหวังอยู  พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา  เรามีนรก  
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต  สิ้นแลว  เราเปนพระโสดาบัน  
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  เวฬุทวารวรรคท่ี ๒1 

1.  จบ  เวฬุทวารวรรคที่ ๑  -ผูรวบรวม
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ตสฺสุทฺทาน
  ราชา  โอคธทีฆาวุ   สารีปุตฺตา  อปเร  ทุเว
  ถปตโย  เวฬุทฺวาเรยฺยา  คิฺชกาวสเถ  ตโยติ ฯ
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ
  ๑. ราชาสูตร  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  อฏาสิ ฯ  เอกมนฺต  
ิตา  โข  ตา  ภิกฺขุนิโย  ภควา  เอตทโวจ  จตูหิ  โข  ภิกฺขุนิโย  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  
อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  กตเมหิ  
จตูหิ ฯ  อิธ  ภิกฺขุนิโย  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติป  
โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  
สเีลห ิ สมนนฺาคโต  โหติ  อกขฺณเฺฑห ิ ฯเปฯ  สมาธสิวตตฺนเิกห ิฯ  อเิมห ิ โข  ภกิขฺนุโิย  
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  อุฏาย  ปาจีนมุโข  
ยาหิ  โส  ตฺว  มา  โสพฺภ  ปริวชฺเชหิ  มา  ปปาต  มา  ขาณุ  มา  กณฺฏกฏาน  มา  
จนฺทนิก 1  มา  โอฬคลฺล  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
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ราชการามวรรคที่ ๒ 
สหัสสสูตร  

 องคคุณของพระโสดาบัน  

[๑๔๘๑]
 พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ราชการาม  ใกลพระนครสาวัตถี  ครั้งน้ัน  ภิกษุณีสงฆ ๑๐๐๐ รูป  เขาไปเฝา

พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวพระผูมีพระภาคได

ตรัสกะภิกษุณีเหลานั้นวา  

 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมเปนพระโสดาบนั  
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา  ธรรม ๔ ประการนั้น
เปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  
ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพ่ือสมาธิ   อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล  
ยอมเปนพระโสดาบัน  มคีวามไมตกตํา่เปนธรรมดา  เปนผูเทีย่งทีจ่ะตรัสรูในเบ้ืองหนา.

จบ  สูตรที่ ๑ 

พราหมณสูตร  
 วาดวยอุทยคามินีปฏิปทา  

[๑๔๘๒]
 สาวัตถีนิทาน.  พระผูมีพระภาคตรัสวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พราหมณทั้งหลาย  ยอมบัญญัติปฏิปทา  ชื่ออุทยคามินี  
พวกเขายอมชกัชวนสาวกอยางนีว้า  ดกูรบรุษุผูเจรญิ  มาเถดิทาน  ทานจงลกุขึน้แตเชาตรู  
แลวเดินบายหนาไปทางทิศปราจีน  ทานอยาเวนบอ  เหว  ตอ  ที่มีหนาม  หลุมเต็ม
ดวยคูถ  บอโสโครกใกลบาน  ทานพึงตกไปในที่ใด  พึงรอความตายในที่นั้น  ดวยวิธี
อยางนี้  เมื่อแตกกายตายไป  ทานจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
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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  
ปฺเปมิ 1  ยา  เอกนฺตนิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  อุปสมาย  อภิฺาย  สมฺโพธาย  
นิพฺพานาย  สวตฺตติ ฯ 

[๑๔๘๔]
กตมา  จ  สา  ภิกฺขเว  อุทยคามินี  ปฏิปทา  ยา  เอกนฺตนิพฺพิทาย  ฯเปฯ  

นพิพฺานาย  สวตตฺต ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  อรยิสาวโก  พทุเฺธ  อเวจจฺปปฺสาเทน  สมนนฺาคโต  
โหต ิ อติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนสุสฺาน  พทุโฺธ  ภควาต ิฯ  ธมเฺม  สงเฺฆ ฯ  
อริยกนฺเตหิ  สเีลหิ  สมนนฺาคโต  โหติ  อกขฺณฺเฑห ิ  ฯเปฯ  สมาธสิวตฺตนิเกหิ 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  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  สายณฺหสมย  
ปฏิสลฺลานา  วุฏิโต  เยน  อายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมตา  
อานนฺเทน  สทธฺึ  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. ปฺาเปมิ ฯ
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[๑๔๘๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ขอบัญญัติของพราหมณทั้งหลายนั้น  เปนความดําเนินของ
คนพาล  เปนความดาํเนินของคนหลง  ยอมไมเปนไปเพือ่ความหนาย  เพ่ือความคลาย
กําหนัด  เพ่ือความดับ  เพ่ือความเขาไปสงบ  เพื่อความรู ยิ่ง  เพ่ือความตรัสรู  
เพ่ือนิพพาน   สวนในอริยวินัย  เราก็บัญญัติปฏิปทาชื่ออุทยคามินี  ที่เปนไปเพ่ือ
ความหนายโดยสวนเดียว  เพือ่ความคลายกาํหนัด  เพ่ือความดบั  เพ่ือความเขาไปสงบ  
เพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน.

[๑๔๘๔]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กอ็ทุยคามินปีฏปิทาทีเ่ปนไปเพ่ือความหนายโดยสวนเดียว  ฯลฯ  
เพือ่นพิพานเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินยันี ้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหว
ในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   ประกอบดวยศลีทีพ่ระอรยิเจาใครแลว  
ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพ่ือสมาธิ  นีแ้ล  คอื  อทุยคามินปีฏปิทาทีเ่ปนไปเพือ่ความหนาย
โดยสวนเดียว  เพือ่ความคลายกาํหนัด  เพ่ือความดบั  เพ่ือความเขาไปสงบ  เพือ่ความรูยิง่  
เพือ่ความตรัสรู  เพ่ือนพิพาน.

จบ  สูตรที่ ๒ 

อานันทสูตร  
 ละธรรม ๔  ประกอบธรรม ๔  เปนพระโสดาบัน  

[๑๔๘๕]
 สมัยหนึ่ง  ทานพระสารีบุตรและทานพระอานนทอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  

ใกลพระนครสาวัตถี  ครั้งนั้น  เวลาเย็น  ทานพระสารีบุตรออกจากที่เรนแลว  เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู  ไดปราศรัย

กับทานพระอานนท  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดถาม

ทานพระอานนทวา  ดูกรอานนท  เพราะละธรรมเทาไร  เพราะเหตุประกอบธรรมเทาไร  หมูสัตวนี้  พระผูมีพระภาค

จึงทรงพยากรณวาเปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา ?  
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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  อรยิสาวโก  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  
สคฺค  โลก  อุปปชฺชติ  ตถารูปสฺส  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาโท  โหติ  อิติป  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  อาวโุส  ธมฺเม  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  
สตุวา  อริยสาวโก  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สคุต ึ สคฺค  โลก  อปุปชชฺต ิ ตถารูปสสฺ  
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  ยถารเูปน  จ  โข  อาวโุส  สงเฺฆ  อเวจจฺปปฺสาเทน  สมนนฺาคโต  
สตุวา  อริยสาวโก  กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  สคุต ึ สคฺค  โลก  อปุปชชฺต ิ ตถารูปสสฺ  
สงฺเฆ  อเวจฺจปฺปสาโท  โหติ  สุปฏิปนฺโน  ภควโต  สาวกสงฺโฆ  ฯเปฯ  อนุตฺตร  ปฺุกฺ-
เขตฺต  โลกสฺสาติ ฯ 

1.  ม. จ ฯ
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[๑๔๘๖]
 ทานพระอานนทกลาวตอบวา  ดกูรทานผูมอีายุ  เพราะละธรรม ๔ ประการ  เพราะเหตปุระกอบ
ธรรม ๔ ประการ  หมูสัตวนี้  พระผูมีพระภาคจึงทรงพยากรณวาเปนพระโสดาบัน  
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบ้ืองหนา   ธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน ?   ปถุชุนผูไมไดสดบั  ประกอบดวยความเลือ่มใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา  
เห็นปานใด  เมือ่แตกกายตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทคุติ  วนิบิาต  นรก  ความเลือ่มใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาเห็นปานน้ัน  ยอมไมมีแกปุถุชนน้ัน   สวนอริยสาวก
ผูไดสดับ  ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาเห็นปานใด  
เมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจาเหน็ปานน้ัน  ยอมมแีกอรยิสาวกน้ันวา  แมเพราะเหตนุี้ๆ   พระผูมพีระภาค
พระองคนั้น  ฯลฯ  เปนผูจําแนกธรรม.

[๑๔๘๗]
 ดูกรทานผูมีอายุ  ปุถุชนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระธรรมเห็นปานใด  เมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  
ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรมเห็นปานน้ัน  ยอมไมมีแกปุถุชนน้ัน   สวน
อริยสาวกผูไดสดับ  ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมเห็นปานใด  
เม่ือแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหว
ในพระธรรมเห็นปานน้ัน  ยอมมีแกอริยสาวกนั้นวา  พระธรรมอันพระผูมีพระภาค
ตรัสดีแลว  ฯลฯ  อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน.

[๑๔๘๘]
 ดูกรทานผูมีอายุ  ปุถุชนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระสงฆเห็นปานใด  เมือ่แตกกายตายไป  ยอมเขาถงึอบาย  ทคุต ิ  วนิบิาต  นรก  
ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆเห็นปานน้ัน  ยอมไมมีแกปุถุชนนั้น   สวน
อริยสาวกผูไดสดับ  ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆเห็นปานใด  
เม่ือแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหว
ในพระสงฆเห็นปานนัน้  ยอมมแีกอริยสาวกนัน้วา  พระสงฆสาวกของพระผูมพีระภาค  
เปนผูปฏิบัติดีแลว  ฯลฯ  เปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา.
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[๑๔๘๙]
 ยถารูเปน  โข  อาวุโส  ทสุสฺเีลฺยน  สมนนฺาคโต  อสสฺตุวา  ปถุชุชฺโน  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  ธมฺเมหิ  สมนนฺาคโต  อรยิสาวโก  สพฺพทคุคฺตภิย  สมตกิกฺนฺโต  

โหต ิฯ  กตเมห ิ จตหู ิฯ  อธิ  ภกิขฺเว  อรยิสาวโก  พทุเฺธ  อเวจจฺปปฺสาเทน  สมนนฺาคโต  
โหต ิ อติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตถฺา  เทวมนสุสฺาน  พทุโฺธ  ภควาต ิฯ  ธมเฺม  สงเฺฆ ฯ  
อรยิกนเฺตห ิ สเีลห ิ สมนนฺาคโต  โหต ิ อกขฺณเฺฑห ิ ฯเปฯ  สมาธิสวตตฺนิเกห ิฯ  อเิมห ิ โข  
ภิกฺขเว  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  สพพฺทุคฺคติภย  สมติกฺกนฺโต  โหตีติ ฯ 

1.  ยุ. ทุสฺสีเลน  โหติ ฯ
2.  ม. ยุ. สุตวา ฯ
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[๑๔๘๙]
 ดกูรทานผูมอีายุ  ปถุชุนผูไมไดสดบั  ประกอบดวยความทศุลีเห็นปานใด  เม่ือแตกกาย
ตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ความทุศีลเห็นปานนั้น  ยอมไมมีแก
ปถุชุนนัน้   สวนอริยสาวกผูประกอบดวยศลีท่ีพระอรยิเจาใครแลวเหน็ปานใด  เมือ่แตกกาย
ตายไป  ยอมเขาถงึสคุตโิลกสวรรค  ศลีทีพ่ระอรยิเจาใครแลว  เปนศลีไมขาด...   เปนไป
เพื่อสมาธิเห็นปานนั้น  ยอมมีแกอริยสาวกนั้น.

[๑๔๙๐]
 ดูกรทานผูมีอายุ  เพราะละธรรม ๔ ประการนี้  เพราะเหตุประกอบธรรม ๔ ประการนี้  
หมูสัตวนี้  พระผูมีพระภาคจึงทรงพยากรณวา  เปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่า
เปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.

จบ  สูตรที่ ๓ 

ทุคติสูตรที่ ๑ 
 มีธรรม ๔ ประการพนทุคติ

[๑๔๙๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมลวงภัย  
คือทุคติทั้งหมดได   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบ
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  
ประกอบดวยศลีทีพ่ระอรยิเจาใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพือ่สมาธ ิ  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  
อรยิสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลาน้ี  ยอมลวงภัยคือทุคติทั้งหมดได.

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  อิติป  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  ภกิขฺเว  อนกุมเฺปยยฺาถ  เย  จ  โสตพพฺ  มเฺยฺยุ  มติตฺา  วา  อมจจฺา  

วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  เต  ภิกฺขเว  จตูสุ  โสตาปตฺติยงฺเคสุ  สมาทเปตพฺพา  
นเิวเสตพพฺา  ปตฏิาเปตพฺพา ฯ  กตเมสุ  จตสู ุฯ  พทุเฺธ  อเวจฺจปฺปสาเท  สมาทเปตพพฺา  
นิเวเสตพฺพา  ปติฏาเปตพฺพา  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  
ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตสุ  สีเลสุ  สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา  ปติฏา-
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  ปติฏาเปตพฺพาติ ฯ 
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ทุคติสูตรที่ ๒ 
 มีธรรม ๔ ประการ  พนทุคติและวินิบาต  

[๑๔๙๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมลวงภัย  คือ
ทุคติและวินิบาตทั้งหมดได   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  
ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหว่ันไหวในพระพทุธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  
ประกอบดวยศลีทีพ่ระอรยิเจาใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพือ่สมาธ ิ  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้  ยอมลวงภัยคือทุคติและวินิบาต
ทั้งหมดได.

จบ  สูตรที่ ๕ 

มิตตามัจจสูตรที่ ๑ 
 องคธรรมเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ  

[๑๔๙๓]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เธอทัง้หลายพงึอนุเคราะหเหลาชนผูเปนมิตร  อาํมาตย  ญาติ
หรือสาโลหิต  ผูที่สําคัญโอวาทวา  เปนสิ่งที่ตนควรฟง  พึงยังเขาเหลานั้นใหสมาทาน  
ใหตัง้มัน่  ใหดาํรงอยู  ในองคแหงธรรมเปนเครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการ   องคแหงธรรม
เปนเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการเปนไฉน ?   คือ  พึงใหสมาทาน  ใหตั้งมั่น  ใหดํารงอยู  
ในความเลือ่มใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  ในศลี
ทีพ่ระอริยเจาใครแลว   ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพ่ือสมาธิ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เธอทัง้หลาย
พึงอนุเคราะหเหลาชนผูเปนมิตร  อํามาตย  ญาติหรือสาโลหิต  ผูที่สําคัญโอวาทวา
เปนสิง่ทีต่นควรฟง  พงึยงัเขาเหลาน้ันใหสมาทาน  ใหตัง้มัน่  ใหดาํรงอยูในองคแหงธรรม
เปนเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการเหลานี้แล.

จบ  สูตรที่ ๖ 
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[๑๔๙๔]
เย  เต  ภกิขฺเว  อนกุมเฺปยยฺาถ  เย  จ  โสตพพฺ  มเฺยฺยุ  มติตฺา  วา  อมจจฺา  

วา  าตี  วา  สาโลหิตา  วา  เต  ภิกฺขเว  จตูสุ  โสตาปตฺติยงฺเคสุ  สมาทเปตพฺพา  
นเิวเสตพพฺา  ปติฏาเปตพฺพา ฯ  กตเมส ุ จตูส ุฯ  พทุเฺธ  อเวจฺจปปฺสาเท  สมาทเปตพฺพา  
นิเวเสตพฺพา  ปติฏาเปตพฺพา  อิติป  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  ปตฺติวิสย  วา  อุปปชฺชิสฺสตีติ  
เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตสุ  สีเลสุ  สมาทเปตพฺพา  นิเวเสตพฺพา  
ปติฏาเปตพฺพา  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  ติรจฉฺานโยนึ  วา  ปตฺติวิสย  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  ปติฏาเปตพฺพาติ ฯ 
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มิตตามัจจสูตรที่ ๒ 
 องคธรรมเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการ  

[๑๔๙๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผูเปนมิตร...   ใหดํารงอยู  
ในองคแหงธรรมเปนเครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการ   องคแหงธรรมเปนเครือ่งบรรลโุสดา 
๔ ประการเปนไฉน ?   คือ  พึงใหสมาทาน  ใหตั้งมั่น  ใหดํารงอยู  ในความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ฯลฯ  
เปนผูจําแนกธรรม.

[๑๔๙๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๔  คือ  ธาตุดิน  ธาตุนํ้า  ธาตุไฟ  ธาตุลม  พึงมี
ความแปรเปนอยางอ่ืนไปได  สวนอริยสาวกผูประกอบดวยความเลือ่มใสอนัไมหวัน่ไหว
ในพระพุทธเจา  ไมพึงมีความแปรเปนอยางอื่นไปไดเลย  ความแปรเปนอยางอื่น
ในขอน้ัน  ดงัน้ี   อรยิสาวกผูประกอบดวยความเลือ่มใสอนัไมหว่ันไหวในพระพทุธเจา...  
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   จักเขาถึงนรก  กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  หรือปตติวิสัย  
ขอน้ีไมเปนฐานะท่ีจะมีได  เธอท้ังหลายพึงยังเขาเหลาน้ันใหสมาทาน  ใหตัง้ม่ัน  ใหดาํรงอยู  
ในความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   
ในศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพื่อสมาธิ.

[๑๔๙๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มหาภูตรูป ๔  คือ  ธาตุดิน  ธาตุนํ้า  ธาตุไฟ  ธาตุลม  พึงมี
ความแปรเปนอยางอ่ืนไปได   สวนอริยสาวกผูประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว  
ไมพึงมีความแปรเปนอยางอื่นไปไดเลย  ความแปรเปนอยางอ่ืนในขอน้ัน  ดังน้ี  
อริยสาวกผูประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  จักเขาถึงนรก  กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  
หรือปตติวิสัย  ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได.

[๑๔๙๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงอนุเคราะหเหลาชนผูเปนมิตร  อํามาตย  
ญาติหรือสาโลหิต  ผูทีส่าํคัญโอวาทวา  เปนส่ิงท่ีตนควรฟง  พงึยังเขาเหลาน้ันใหสมาทาน  
ใหตั้งมั่น  ใหดํารงอยู  ในองคแหงธรรมเปนเครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการเหลานี้.

จบ  สูตรที่ ๗ 
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[๑๔๙๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เสยฺยถาป  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  อฏสุ ฯ  เอกมนฺต  ิตา  โข  ตา  
เทวตาโย  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เอตทโวจ  
[๑๔๙๙]

สาธุ  โข  อาวุโส  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมน  โหติ  อิติป  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  

อิติป  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 
 ขอปฏิบัติใหเขาถึงสุคติ  

[๑๔๙๘]
 สาวัตถีนิทาน.  คร้ังน้ัน  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดหายจากพระวิหารเชตวันไปปรากฏในเทวโลกชั้นดาวดึงส  

เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนท่ีคู  หรือคูแขนท่ีเหยียดฉะนั้น  ลําดับน้ัน  เทวดาชั้นดาวดึงสมากดวยกัน  เขาไปหา

ทานพระมหาโมคคัลลานะ  อภิวาทแลว  ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาว

กะเทวดาเหลานั้นวา

[๑๔๙๙]
 ดูกรผูมอีายุทั้งหลาย  การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา  
แมเพราะเหตนุี้ๆ   พระผูมพีระภาคพระองคนัน้  ฯลฯ  เปนผูจาํแนกธรรม  เปนความดแีล  
เพราะเหตทุีป่ระกอบดวยความเลือ่มใสอนัไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา  สตัวบางพวกในโลกน้ี  
เม่ือแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  การประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   เปนความดีแล  เพราะเหตุที่ประกอบ
ดวยความเล่ือมใสอนัไมหวัน่ไหวในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  สตัวบางพวกในโลกนี้  
เมือ่แตกกายตายไป  ยอมเขาถงึสคุตโิลกสวรรค  การประกอบดวยศลีทีพ่ระอรยิเจาใครแลว  
ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพ่ือสมาธิ  เปนความดีแล  เพราะเหตุที่ประกอบดวยศีลท่ี
พระอริยเจาใครแลว  สัตวบางพวกในโลกน้ี  เม่ือแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค.  [1]
[๑๕๐๐]
 เทวดาทั้งหลายกลาววา  ขาแตพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข  การประกอบดวยความเล่ือมใสอัน
ไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  เปนความดีแล  
การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ไมขาด...  เปนไปเพื่อสมาธิ  เปนความดีแล  
ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข  เพราะเหตุที่ประกอบดวยความเล่ือมใส
อนัไมหว่ันไหวในพระพทุธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   การประกอบดวยศลี
ที่พระอริยเจาใครแลว  สัตวบางพวกในโลกน้ี  เมื่อกายแตกตายไป  ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค.

จบ  สูตรที่ ๘ 
1.  ดูเพิ่มเติมไดที่ขอ  [๑๕๐๕]  และ  [๑๕๑๐]  ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
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[๑๕๐๑]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  อถ  โข  อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เสยฺยถาป  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  อฏสุ ฯ  เอกมนฺต  ิตา  โข  ตา  เทวตาโย  
อายสฺมา  มหาโมคฺคลฺลาโน  เอตทโวจ  

[๑๕๐๒]
สาธุ  โข  อาวุโส  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมน โหติ  อิติป  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  สีเลหิ  
สมนฺนาคมนเหตุ  โข  อาวุโส  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  กายสสฺ  เภทา  ปร  มรณา  สุคตึ  
สคฺค  โลก  อุปปนฺนาติ ฯ 

[๑๕๐๓]
สาธุ  โข  มาริส  โมคฺคลฺลาน  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมน  โหติ  

อิติป  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 
 ขอปฏิบัติใหเขาถึงสุคติ  

[๑๕๐๑]
 สาวัตถีนิทาน.  คร้ังน้ัน  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดหายจากพระวิหารเชตวัน  ไปปรากฏในเทวโลก

ชั้นดาวดึงสเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู   หรือคูแขนท่ีเหยียดฉะนั้น  ครั้งนั้น  เทวดาช้ันดาวดึงสมากดวยกัน

เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะ  อภิวาททานพระมหาโมคคัลลานะแลว  ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  คร้ันแลว

ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะเทวดาเหลานั้นวา.

[๑๕๐๒]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   
ในพระธรรม...  ในพระสงฆ...   เปนความดแีล   เพราะเหตุทีป่ระกอบดวยความเลือ่มใส
อนัไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   สตัวบางพวกในโลกนี้  
เม่ือแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  การประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจา
ใครแลว  ไมขาด...   เปนไปเพื่อสมาธิ  เปนความดแีล  เพราะเหตุที่ประกอบดวยศีล
ที่พระอริยเจาใครแลว  สัตวบางพวกในโลกน้ี  เมื่อแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค.  [1]

[๑๕๐๓]
 เทวดาทั้งหลายกลาววา  ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข  การประกอบดวยความเล่ือมใส
อันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...  ในพระสงฆ...   เปนความดีแล...   
การประกอบดวยศลีท่ีพระอรยิเจาใครแลว  ไมขาด...   เปนไปเพือ่สมาธ ิ เปนความดแีล   
เพราะเหตุทีป่ระกอบดวยศลีท่ีพระอริยเจาใครแลว  สตัวบางพวกในโลกน้ี  เมือ่แตกกาย
ตายไป  ยอมเขาถึงซึ่งสุคติโลกสวรรค

จบ  สูตรที่ ๙ 

1.  ดูเพิ่มเติมไดที่ขอ  [๑๕๐๕]  และ  [๑๕๑๐]  ในเลมนี้  -ผูรวบรวม
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[๑๕๐๔]
อถ  โข  ภควา  เสยฺยถาป  นาม  พลวา  ปุริโส  สมฺมิฺชิต  วา  พาห  ปสาเรยฺย  

ปสาริต  วา  พาห  สมฺมิฺเชยฺย  เอวเมว  เชตวเน  อนฺตรหิโต  เทเวสุ  ตาวตึเสสุ  
ปาตรุโหสิ ฯ  อถ  โข  สมฺพหลุา  ตาวตึสกายิกา  เทวตาโย  เยน  ภควา  เตนปุสงกฺมึสุ  
อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  อฏสุ ฯ  เอกมนฺต  ิตา  โข  ตา  
เทวตาโย  ภควา  เอตทโวจ  

[๑๕๐๕]
สาธุ  โข  อาวุโส  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคมน  โหติ  อิติป  โส  

ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  
สมนนฺาคมนเหต ุ โข  อาวุโส  เอวมิเธกจฺเจ  สตฺตา  โสตาปนฺนา  อวินปิาตธมมฺา  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  อิติป  โส  ภควา  

ฯเปฯ  สตถฺา  เทวมนสุสฺาน  พทุโฺธ  ภควาต ิฯ  พทุเฺธ  อเวจจฺปปฺสาเทน  สมนนฺาคมนเหตุ  
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 
 องคคุณของพระโสดาบัน  

[๑๕๐๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ครั้งนั้น  พระผูมีพระภาคทรงหายจากพระวิหารเชตวัน  ไปปรากฏในเทวโลกช้ันดาวดึงส  

เหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คู   หรือคูแขนท่ีเหยียดฉะนั้น  คร้ังน้ัน  เทวดาชั้นดาวดึงสมากดวยกันเขาไปเฝา

พระผูมีพระภาคแลว  ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลว  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเทวดาเหลานั้นวา

[๑๕๐๕]
 ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย  การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   เปนความดีแล   เพราะเหตุที่ประกอบ
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  
สตัวบางพวกในโลกนี ้ เปนพระโสดาบนั  มคีวามไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเทีย่งท่ีจะ
ตรสัรูในเบือ้งหนา  การประกอบดวยศลีทีพ่ระอริยเจาใครแลว  ไมขาด...  เปนไปเพ่ือสมาธิ  
เปนความดแีล   เพราะเหตุทีป่ระกอบดวยศลีทีพ่ระอรยิเจาใครแลว  สตัวบางพวกในโลกนี้  
เปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.

[๑๕๐๖]
 เทวดาทัง้หลายกราบทลูวา  ขาแตพระองคผูนริทุกข  การประกอบดวยความเล่ือมใสอนัไมหว่ันไหว
ในพระพทุธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   เปนความดแีล   เพราะเหตุทีป่ระกอบดวย
ความเล่ือมใสอนัไมหว่ันไหวในพระพทุธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  หมูสตัวนี้  
เปนพระโสดาบัน  มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา  
การประกอบดวยศลีท่ีพระอรยิเจาใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพือ่สมาธ ิ เปนความดแีล  
เพราะเหตุที่ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว  หมูสัตวนี้  เปนพระโสดาบัน  
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบราชการามวรรคท่ี 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  กปลวตฺถุสฺมึ  นิโคฺรธาราเม ฯ  

อถ  โข  มหานาโม  สกฺโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  มหานาโม  สกฺโก  ภควนฺต  
เอตทโวจ  อิท  ภนฺเต  กปลวตฺถุ  อิทฺธฺเจว  ผีตฺจ  พหุชฺ  อากิณฺณ-
มนุสฺส  สมฺพาธพฺยูห ฯ  โส  ขฺวาห  ภนฺเต  ภควนฺต  วา  ปยิรุปาสิตฺวา  มโนภาวนีเย  
วา  ภิกฺขู  สายณฺหสมย  กปลวตฺถุ  ปวิสนฺโต  วิพฺภนฺเตนป 2  หตฺถินา  สมาคจฺฉามิ  
วิพฺภนฺเตนป  อสฺเสน  สมาคจฺฉามิ  วิพฺภนฺเตนป  รเถน  สมาคจฺฉามิ  วิพฺภนฺเตนป  
สกเฏน  สมาคจฺฉามิ  วิพฺภนฺเตนป  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  ภวิสฺสติ  

อปาปกา  กาลกิริยา ฯ  ยสฺส  กสฺสจิ  มหานาม  ทีฆรตฺต  สทฺธาปริภาวิต  จิตฺต  
สีลปริภาวิต  จิตฺต  สุตปริภาวิต  จิตฺต  จาคปริภาวิต  จิตฺต  ปฺาปรภิาวิต  จิตฺต ฯ  
ตสฺส  โย  หิ  ขฺวาย  กาโย  รูป  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. ภมนฺเตนป ฯ  ก.  ภมนฺเตนป ฯ  อิโต  ปร  อปราป  จตฺตาโร  ปาา  เอว  าตพฺพา ฯ
3.  ม. สิงฺคาลา ฯ  เอวมุปริ ฯ 
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สรกานิวรรคที่ ๓  
มหานามสูตรที่ ๑  

 วาดวยกาลกิริยาอันไมเลวทราม  

[๑๕๐๗]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม  ใกลพระนครกบิลพัสดุ  แควนสักกะ  ครั้งนั้น  พระเจา

มหานามศากยราช  เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ทรงถวายบังคมพระผูมพีระภาคแลว  ประทับนัง่ ณ ทีค่วร

สวนขางหนึง่  ครัน้แลว  ไดทรงกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  พระนครกบิลพัสดุนี้  เปนพระนครมั่งคั่ง  เจริญรุงเรือง  

มีผูคนมาก  แออัดไปดวยมนุษย  มีถนนคับแคบ  หมอมฉันน่ังใกลพระผูมีพระภาค  หรือน่ังใกลภิกษุทั้งหลาย  ผูเปนท่ี

เจรญิใจแลว  เมือ่เขาไปยงัพระนครกบิลพสัดุในเวลาเยน็  ยอมไมไปพรอมกบัชาง  มา  รถ  เกวยีน  และแมกบับรุษุ  สมยัน้ัน  

หมอมฉนัลืมสตทิี่ปรารภถึงพระผูมีพระภาค  พระธรรม  พระสงฆ  หมอมฉันมีความดําริวา  ถาในเวลาน้ีเรากระทํากาละลงไป  

คติของเราจะเปนอยางไร  อภิสัมปรายภพของเราจะเปนอยางไร ? 

[๑๕๐๘]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ขอถวายพระพรมหาบพิตร  อยากลัวเลยๆ การสวรรคต
อันไมเลวทรามจักมีแกมหาบพิตร  กาลกิริยาอันไมเลวทรามจักมีแกมหาบพิตร   ดูกร
มหาบพิตร  จิตของผูใดผูหน่ึงท่ีอบรมแลวดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  
ตลอดกาลนาน  กายนี้ของผูนั้น  มีรูป  ประกอบดวยมหาภูตรูป ๔  มีมารดาบิดา
เปนแดนเกิด  เจริญขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด  มีความไมเที่ยง  ตองขัดสี  นวดฟน  
และมีอันแตกกระจัดกระจายไปเปนธรรมดา  พวกกา  แรง  นกตะกรุม  สุนัข  
สุนัขจิ้งจอก  หรือสัตวตางชนิด  ยอมกัดกินกายนี้แหละ  สวนจิตของผูนั้นอันศรัทธา  
ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญาอบรมแลวตลอดกาลนาน  ยอมเปนคุณชาติไปในเบื้องบน
ถึงคุฌวิเศษ. 1

1.  คุณวิเศษ  -ผูรวบรวม



886 

[๑๕๐๙]
เสยฺยถาป  มหานาม  ปุริโส  สปฺปกุมฺภ  วา  เตลกุมฺภ  วา  คมฺภีร  อุทกรหท  

โอคาเหตฺวา 1  ภินฺเทยฺย  ตตฺร  ยา  อสฺส  สกฺขรา  วา  กลา  วา  สา  อโธคามี  อสฺส  
ยฺจ  ขฺวสฺส  ตตฺร  สปฺป  วา  เตล  วา  ต  อุทฺธงฺคามิ  อสฺส  วิเสสคามิ ฯ  เอวเมว  โข  
มหานาม  ยสฺส  กสฺสจิ  ทีฆรตฺต  สทฺธาปริภาวิต  จิตฺต  สีลสุตจาคปฺาปริภาวิต  
จิตฺต  ตสฺส  โย  หิ  ขฺวาย  กาโย  รูป  จาตุมฺมหาภูติโก  มาตาเปตฺติกสมฺภโว  
โอทนกุมฺมาสุปจโย  อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺโม  ต  อิเมว  กากา  วา  
ขาทนฺติ  คิชฺฌา  วา  ขาทนฺติ  กุลลา  วา  ขาทนฺติ  สุนขา  วา  ขาทนฺติ  สิคาลา  วา  
ขาทนฺต ิ ววิธิา  วา  ปาณกชาตา  ขาทนฺต ิ ยฺจ  ขวฺสฺส  จติตฺ  ทฆีรตฺต  สทฺธาปริภาวิต  
สีลสุตจาคปฺาปริภาวิต  ต  อุทฺธงฺคามิ  โหติ  วิเสสคามิ ฯ  ตุยฺห  โข  ปน  มหานาม  
ทีฆรตฺต  สทฺธาปริภาวิต  จิตฺต  สีลสุตจาคปฺาปริภาวติ  จิตฺต ฯ  มา  ภายิ  มหานาม  
มา  ภายิ  มหานาม  อปาปกนฺเต  มรณ  ภวิสฺสติ  อปาปกา  กาลกิริยาติ ฯ  

[๑๕๑๐]
เอวมฺเม  สุต  เอก  สมย  ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ  กปลวตฺถุสฺมึ  นิโคฺรธาราเม ฯ  

อถ  โข  มหานาโม  สกฺโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  มหานาโม  สกฺโก  ภควนฺต  
เอตทโวจ  อิท  ภนฺเต  กปลวตฺถุ  อิทฺธฺเจว  ผีตฺจ  พหุชฺ  อากิณฺณมนุสฺส  
สมฺพาธวิยูห ฯ  โส  ขฺวาห  ภนฺเต  ภควนฺต  วา  ปยิรุปาสิตฺวา  มโนภาวนีเย  วา  ภิกฺขู  
สายณฺหสมย  กปลวตฺถุ  ปวิสนฺโต  ภนฺเตนป  หตฺถินา  สมาคจฺฉามิ  ภนฺเตนป  อสฺเสน  
สมาคจฺฉามิ  ภนฺเตนป  รเถน   สมาคจฺฉามิ  ภนฺเตนป  สกเฏน  สมาคจฺฉามิ  ภนฺเตนป  
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  โหต ิ อิมมฺหิ  จาห  สมเย  กาล  กเรยฺย  กา  มยฺห  คติ  โก  อภิสมฺปราโยติ ฯ  

[๑๕๑๑]
มา  ภายิ  มหานาม  มา  ภายิ  มหานาม  อปาปกนฺเต  มรณ  ภวิสฺสติ  

อปาปกา  กาลกิริยา ฯ  จตูหิ  โข  มหานาม  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  
1.  ม. โอคาหิตฺวา ฯ
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[๑๕๐๙]
 ขอถวายพระพร  เปรียบเหมือนบุรุษลงไปยังหวงนํ้าลึกแลว  พึงทุบหมอเนยใส
หรือหมอนํ้ามัน  สิ่งใดที่มีอยูในหมอนั้น  จะเปนกอนกรวดหรือกระเบื้องก็ตาม  สิ่งนั้น
จะจมลง  สิ่งใดเปนเนยใสหรือน้ํามัน  สิ่งน้ันจะลอยข้ึนถึงความวิเศษ  ฉันใด  
จิตของผูใดผูหนึ่งอันอบรมแลวดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  ตลอดกาลนาน  
กายนี้ของผูนั้น  มีรูปประกอบดวยมหาภูตรูป ๔...  สวนจิตของผูนั้นซึ่งอบรมแลว
ดวยศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา  ตลอดกาลนาน  ยอมเปนคุณชาติไปในเบื้องบน
ถึงคุณวิเศษ  ฉันนั้นเหมือนกัน   ขอถวายพระพร  มหาบพิตร  อยากลัวเลยๆ  
การสวรรคตอันไมลามกจักมีแกมหาบพิตร  กาลกิริยาอันไมลามกจักมีแกมหาบพิตร.

จบ  สูตรที่ ๑ 

มหานามสูตรที่ ๒  
 วาดวยกาลกิริยาอันไมเลวทราม

[๑๕๑๐]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-

 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม  ใกลพระนครกบิลพัสดุ  แควนสักกะ  ครั้งนั้น  พระเจา

มหานามศากยราช  เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  ประทับนั่ง ณ ที่ควร

สวนขางหนึ่ง  ครั้นแลว  ไดทรงกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระนครกบิลพัสดุนี้  เปนพระนครมั่งคั่ง  เจริญรุงเรือง  

มผีูคนมาก  แออดัไปดวยมนษุย  มถีนนคับแคบ  หมอมฉนันัง่ใกลพระผูมพีระภาค  หรอืนัง่ใกลภกิษทุัง้หลาย  ผูเปนทีเ่จรญิใจแลว  

เมื่อเขาไปยังพระนครกบิลพัสดุในเวลาเย็น  ยอมไมไปพรอมกับ  ชาง  มา  รถ  เกวียน  และแมกับบุรุษ  สมัยนั้น  หมอมฉัน

ลืมสติที่ปรารภถึงพระผูมีพระภาค  พระธรรม  พระสงฆ  หมอมฉันมีความดําริวา  ถาในเวลานี้  เรากระทํากาละลงไป  

คติของเราจะเปนอยางไร ?  [1]   

[๑๕๑๑]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ขอถวายพระพร  มหาบพิตร  อยากลัวเลยๆ  การสวรรคต
อันไมเลวทรามจักมีแกมหาบพิตร  กาลกิริยาอันไมเลวทรามจักมีแกมหาบพิตร  ดูกร
1.  ขอสังเกต : บาลีมีคําวา “อภิสมฺปราโยติ ฯ” ซึ่งแปลตอไดอีกวา “อภิสัมปรายภพของเราจะเปนอยางไร ?”  -ผูรวบรวม
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นิพฺพานนินฺโน  โหติ  นิพฺพานโปโณ  นิพฺพานปพฺภาโร ฯ  กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  
มหานาม  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติป  โส  
ภควา  ฯเปฯ  สตถฺา  เทวมนุสสฺาน  พทุโฺธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  
สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  

[๑๕๑๒]
เสยยฺถาป  มหานาม  รกุโฺข  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]
กปลวตฺถุนิทาน ฯ  อถ  โข  มหานาโม  สกฺโก  เยน  โคธา  สกฺโก  เตนุปสงฺกมิ  

อุปสงฺกมิตฺวา  โคธ  สกฺก  เอตทโวจ  

[๑๕๑๔]
กติหิ 1  ตฺว  โคเธ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  โสตาปนฺน  ปุคฺคล  อาชานาสิ  

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  
อิติป  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  เอวมุปริป ฯ
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มหาบพิตร  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมเปนผูนอมไปสูนิพพาน  
โนมไปสูนพิพาน  โอนไปสูนพิพาน   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?   อรยิสาวกในธรรมวนิยันี้  
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรมเจา...  
ในพระสงฆ...   ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ไมขาด...   เปนไปเพื่อสมาธิ.

[๑๕๑๒]
 ดูกรมหาบพิตร  เปรียบเหมือนตนไมที่น อมโนมโอนไปทางทิศปราจีน  
เมื่อรากขาดแลว  จะพึงลมไปทางไหน ? 
 ม. กพ็งึลมไปทางทีต่นไมนอมโนมโอนไป  พระเจาขา.

 พ.  ฉันใด  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลานี้  ก็ยอมเปนผูนอม
โนมโอนไปสูนิพพาน  ฉันนั้นเหมือนกันแล.

จบ  สูตรที่ ๒  

โคธาสูตร
 ปญหาเกี่ยวกับการเปนพระโสดาบัน  

[๑๕๑๓]
 กบิลพัสดุนิทาน.  ครั้งน้ัน  พระเจามหานามศากยราช  เสด็จเขาไปหาเจาศากยะ  พระนามวาโคธา  ครั้นแลว
ไดตรสัถามวา  

[๑๕๑๔]
 ดูกรโคธา  พระองคยอมทรงทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรมกี่ประการ  วาเปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่า

เปนธรรมดา  เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา ?   เจาศากยะพระนามวาโคธาตรสัตอบวา  ดกูรมหานาม  หมอมฉันยอมทราบ

บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  วาเปนพระโสดาบัน...   ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  

เปนผูประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   หมอมฉันยอมทราบ

บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล  วาเปนพระโสดาบัน  มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงท่ีจะตรัสรู

ในเบือ้งหนา.
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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  อิติป  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  อิติป  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]
 ดกูรมหานาม  กพ็ระองคเลา  ยอมทรงทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรมกีป่ระการ  วาเปนพระโสดาบนั... ? 

 ม. ดูกรโคธา  หมอมฉันยอมทราบ  บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  วาเปน
พระโสดาบัน...   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้  ประกอบ
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  
ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพื่อสมาธิ  
 ดูกรโคธา  หมอมฉันยอมทราบ  บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล  วาเปน
พระโสดาบัน... .

[๑๕๑๖]
 โค.  จงรอกอน  มหานาม   จงรอกอน  มหานาม  พระผูมพีระภาคเทาน้ันจะพึงทรงทราบเรือ่งนี ้ วาบุคคลผูประกอบดวย

ธรรมเหลานี้หรือมิใช  ที่เปนพระโสดาบัน ? 

 ม. ดูกรโคธา  เรามาเฝาพระผูมีพระภาคกันเถิด  แลวจักกราบทูลเนื้อความนี้แกพระองค.

[๑๕๑๗]
 ครั้งนั้น  เจาศากยะพระนามวามหานาม  และเจาศากยะพระนามวาโคธา  เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  

ถึงที่ประทับ  ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลว  เจาศากยะพระนามวา

มหานามไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  หมอมฉันเขาไปหาเจาศากยะพระนามวาโคธา  

ไดกลาวถามวา  ดกูรโคธา  พระองคยอมทรงทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรมกีป่ระการ  วาเปนพระโสดาบนั... ?

[๑๕๑๘]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือหมอมฉันกลาวถามอยางน้ีแลว  เจาโคธาศากยะไดตรัสตอบหมอมฉันวา  ดูกร

มหานาม  หมอมฉนัยอมทราบบคุคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ  วาเปนพระโสดาบัน...   ธรรม ๓ ประการเปนไฉน ?  

อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  

หมอมฉันยอมทราบบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการน้ีแล  วาเปนพระโสดาบัน...  ก็พระองคเลา  ยอมทรงทราบ

บคุคลผูประกอบดวยธรรมก่ีประการ  วาเปนพระโสดาบัน... ?
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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  
อิติป  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  
อาคเมหิ  ตฺว  มหานาม  ภควาว  เอต  ชาเนยฺย  เอเตหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  วา  
อสมนฺนาคต  วาติ ฯ  
[๑๕๒๑]

อิธ  ภนฺเต  โกจิเทว  ธมฺมสมุปฺปาโท 1  อุปฺปชฺเชยฺย  เอกโต  อสฺส  ภควา  เอกโต  
ภิกฺขุสงฺโฆ  จ 2  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  [3]  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.  ม. ธมฺโม  สมุปฺปาโท ฯ  เอวมุปริป ฯ
2.  ยุ. จสทฺโท  นตฺถิ ฯ
3.  ม. ยุ. จ ฯ
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[๑๕๑๙]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือเจาโคธาศากยะตรสัถามอยางนีแ้ลว  หมอมฉันตอบวา  ดกูรโคธา  หมอมฉนัยอมทราบ  

บคุคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  วาเปนพระโสดาบัน...   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?   
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว  ในพระพุทธเจา...   
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  ประกอบดวยศลีท่ีพระอริยเจาใครแลว  ไมขาด...  เปนไป
เพ่ือสมาธิ  หมอมฉันยอมทราบ  บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเหลาน้ีแล  วาเปน
พระโสดาบัน... .

[๑๕๒๐]
 เมือ่หมอมฉนักลาวตอบอยางนีแ้ลว  เจาโคธาศากยะไดตรสักะหมอมฉนัวา  จงรอกอน  มหานาม   จงรอกอน  มหานาม  

พระผูมพีระภาคเทานัน้จะพงึทรงทราบเร่ืองน้ีวา  บคุคลผูประกอบดวยธรรมเหลานีห้รอืมใิช  ทีเ่ปนพระโสดาบนั ?  

[๑๕๒๑]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ความบังเกิดแหงเหตุเฉพาะบางประการ  พึงบังเกิดข้ึนไดในธรรมวินัยน้ี  คือ  ฝายหน่ึง

เปนพระผูมีพระภาค (ตรัส)  และฝายหนึ่งเปนภิกษุสงฆ (กลาว)   ฝายใดพระผูมีพระภาคตรัส  หมอมฉันพึงเปนฝายนั้น  

ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําหมอมฉันวา  เปนผูเลื่อมใสอยางนี้.

[๑๕๒๒]
 ...ฝายหน่ึงเปนพระผูมพีระภาค (ตรัส)  และฝายหน่ึงเปนภิกษุสงฆและภิกษุณสีงฆ (กลาว)   ฝายใดพระผูมพีระภาคตรสั  

หมอมฉันเปนฝายนั้น... .

[๑๕๒๓]
 ...ฝายหนึ่งเปนพระผูมีพระภาค (ตรัส)   และฝายหนึ่งเปนภิกษุสงฆ  ภิกษุณีสงฆ  และอุบาสกทั้งหลาย (กลาว)  

ฝายใดพระผูมีพระภาคตรัส  หมอมฉันเปนฝายนั้น... .

[๑๕๒๔]
 ...ฝายหนึง่เปนพระผูมพีระภาค (ตรัส)  และฝายหนึง่เปนภิกษุสงฆ  ภกิษุณสีงฆ  อบุาสกท้ังหลาย  และอบุาสกิาทัง้หลาย 

(กลาว)   ฝายใดพระผูมีพระภาคตรัส  หมอมฉันเปนฝายนั้น... .
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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]
กปลวตฺถุนิทาน ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  สรกาน ิ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  เอวมุปริป ฯ
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[๑๕๒๕]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  ความบังเกิดแหงเหตุเฉพาะบางประการ  พึงบังเกิดขึ้นไดในธรรมวินัยนี้  คือ  ฝายหนึ่งเปน

พระผูมพีระภาค (ตรสั)  และฝายหนึง่เปนภกิษุสงฆ  ภกิษณุสีงฆ  อบุาสกทัง้หลาย  และอบุาสกิาทัง้หลาย  โลก  พรอมทัง้เทวโลก  

มารโลก  พรหมโลก  หมูสัตวพรอมทัง้สมณพราหมณ  เทวดา  และมนษุย (กลาว)   ฝายใด  พระผูมีพระภาคตรสั  หมอมฉนั

พึงเปนฝายนั้น  ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําหมอมฉันวา  เปนผูเลื่อมใสอยางนี้.

[๑๕๒๖]
 พระผูมพีระภาคตรสัถามวา  ขอถวายพระพร  มหาบพติร  ผูมวีาทะอยางน้ี  ยอมตรัสอะไร
กะพระเจามหานามศากยราช  
 เจาโคธาศากยะกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  หมอมฉันผูมวีาทะอยางน้ี  มไิดพดูอะไรกะพระเจามหานามศากยราช  

นอกจากกลัยาณธรรม  นอกจากกศุล.

จบ  สูตรที่ ๓  

สรกานิสูตรที่ ๑  
 ผูถึงสรณคมนไมไปสูวินิบาต

[๑๕๒๗]
 กบิลพัสดุนิทาน.  ก็สมัยนั้น  เจาศากยะพระนามวา  สรกานิ  สิ้นพระชนม  พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทานวา  

เปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา  ดังไดยินมา  พวกเจาศากยะมากดวยกัน  

มาประชุมพรอมกันแลว  ยอมยกโทษติเตียนบนวา  นาอัศจรรยหนอ  ทานผูเจริญ  ไมเคยมีมาแลวหนอ  ทานผูเจริญ  

บัดนี้  ในที่นี้  ใครเลาจักไมเปนพระโสดาบัน  เพราะเจาสรกานิศากยะสิ้นพระชนมแลว  พระผูมีพระภาคทรงพยากรณทานวา  

เปนพระโสดาบัน...  เจาสรกานิศากยะถึงความเปนผูทุรพลดวยสิกขา  เสวยนํ้าจัณฑ.

[๑๕๒๘]
 ครัง้นัน้  พระเจามหานามศากยราช  เสดจ็เขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถงึทีป่ระทบั  ทรงถวายบงัคมพระผูมพีระภาคแลว  

ประทับนัง่ ณ ทีค่วรสวนขางหนึง่  คร้ันแลวไดกราบทลูวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ขอประทานพระวโรกาส  เจาสรกานิศากยะ

สิน้พระชนม  พระผูมพีระภาคทรงพยากรณทานวา  เปนพระโสดาบนั...  ดงัไดยนิมา  พวกเจาศากยะมากดวยกนั  มาประชมุ

พรอมกนัแลว  ยอมยกโทษตเิตยีนบนวา  นาอัศจรรยหนอ  ทานผูเจรญิ  ไมเคยมมีาแลวหนอ  ทานผูเจรญิ  บดันี ้  ในท่ีนี้  

ใครเลาจกัไมเปนพระโสดาบัน  เพราะเจาสรกานิศากยะสิน้พระชนมแลว  พระผูมพีระภาคทรงพยากรณทานวา  เปนพระโสดาบนั...  

เจาสรกานศิากยะถงึความเปนผูทรุพลดวยสกิขา  เสวยนํา้จณัฑ.
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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  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  
หาสปฺโ  ชวนปฺโ  วิมุตฺติยา  จ  สมนฺนาคโต ฯ  โส  อาสวาน  ขยา  อนาสว  
เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  
วิหรติ ฯ  อยมฺป  โข  มหานาม  ปุคฺคโล  ปริมุตฺโต  นิรยา  ปริมุตฺโต  ติรจฺฉานโยนิยา  
ปริมุตฺโต  ปตฺติวิสยา  ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  

[๑๕๓๑]
อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  

โหติ  อิติป  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  อยมฺป  โข  มหานาม  ปุคฺคโล  ปริมุตฺโต  นิรยา  ปริมุตฺโต  ติรจฺฉานโยนิยา  
ปริมุตฺโต  ปตฺติวิสยา  ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  

[๑๕๓๒]
อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  

โหติ  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  
น  หาสปฺโ  น  ชวนปฺโ  น  จ  วมิตุตฺยิา  สมนฺนาคโต ฯ  โส  ตณิณฺ  สฺโชนาน  
ปริกฺขยา  ราคโทสโมหาน  ตนุตฺตา  สกทาคามี  โหติ  สกิเทว  อิม  โลก  อาคนฺตฺวา  
1.  ม. สรณานิ ฯ  ยุ. สรกานิ ฯ
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[๑๕๒๙]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรมหาบพิตร  อุบาสกผูถึงพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  
วาเปนสรณะตลอดกาลนาน  อยางไรจะพึงไปสูวินิบาต  ก็บุคคลเม่ือจะกลาวใหถูก  
พึงกลาวถึงอุบาสกนั้นวา  อุบาสกผูถึงพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  เปนสรณะ
ตลอดกาลนาน  บคุคลเมือ่จะกลาวใหถกู  พงึกลาวเจาสรกานศิากยะวา  เจาสรกานศิากยะ
เปนอุบาสกถึงพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  เปนสรณะตลอดกาลนานอยางไร
จะพึงไปสูวินิบาต.

[๑๕๓๐]
 ดกูรมหาบพิตร  บคุคลบางคนในโลกนี ้ ประกอบดวยความเลือ่มใสอนัไมหว่ันไหว
ในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   มีปญญาราเริง  เฉียบแหลม  และ
ประกอบดวยวิมตุ ิ  เขายอมกระทาํใหแจงซ่ึงเจโตวมิตุ ิ  ปญญาวิมตุ ิ  อนัหาอาสวะมไิด  
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  ดวยปญญาอันยิง่เอง  ในปจจบุนั  เขาถึงอยู   บคุคลแมนี้  
พนจากนรก  กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  

[๑๕๓๑]
 ดกูรมหาบพติร  กบ็คุคลบางคนในโลกนี ้ ประกอบดวยความเลือ่มใสอนัไมหว่ันไหว
ในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   มีปญญาราเริง  เฉียบแหลม  
แตไมประกอบดวยวิมุติ  เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ สิ้นไป  เขาเกิดเปน
อปุปาติกะ  จกัปรินพิพานในภพทีเ่กดิน้ัน  มอีนัไมกลบัจากโลกนัน้เปนธรรมดา  บคุคล
แมนี้ก็พนจากนรก  กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  

[๑๕๓๒]
 ดกูรมหาบพติร  กบ็คุคลบางคนในโลกนี ้ ประกอบดวยความเลือ่มใสอนัไมหว่ันไหว
ในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   ไมมีปญญาราเริง   ไมเฉียบแหลม  
และไมประกอบดวยวิมุติ   เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป  (และ)  เพราะราคะ  โทสะ  และ
โมหะเบาบาง  เขาไดเปนพระสกทาคามี  มาสูโลกนีอ้กีคราวเดียวเทานัน้  จะกระทําทีส่ดุ
แหงทุกขได  บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก...  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  
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ทุกฺขสฺสนฺต  กโรติ ฯ  อยมฺป  โข  มหานาม  ปุคฺคโล  ปริมุตฺโต  นิรยา  ปริมุตฺโต  
ติรจฺฉานโยนิยา  ปริมุตฺโต  ปตฺติวิสยา  ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  

[๑๕๓๓]
อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  

โหติ  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  
น  หาสปโฺ  น  ชวนปโฺ  น  จ  วมิตุตฺยิา  สมนนฺาคโต ฯ  โส  ตณิณฺ  สฺโชนาน  
ปริกฺขยา  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  อยมฺป  โข  
มหานาม  ปุคฺคโล  ปริมุตฺโต  นิรยา  ปริมุตฺโต  ติรจฺฉานโยนิยา  ปริมุตฺโต  ปตฺติวิสยา  
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  อปจสฺส  อิเม  ธมฺมา  โหนฺติ  สทฺธินฺทฺริย  วิริยินฺทฺรยิ  
สตินฺทฺริย  สมาธินฺทฺริย  ปฺินฺทฺริย ฯ  ตถาคตปฺปเวทิตา  จสฺส  ธมฺมา  ปฺาย  
มตฺตโส  นิชฺฌาน  ขมนฺติ ฯ  อยมฺป  โข  มหานาม  ปุคฺคโล  อคนฺตา  นิรย  อคนฺตา  
ติรจฺฉานโยนึ  อคนฺตา  ปตฺติวสิย  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  อปจสสฺ  อเิม  ธมมฺา  โหนตฺ ิ สทฺธนิทฺรฺยิ  ฯเปฯ  ปฺนิทฺรฺยิ ฯ  
ตถาคเต  จสสฺ  สทธฺามตฺต  โหต ิ เปมมตตฺ ฯ  อยมปฺ  โข  มหานาม  ปคุคฺโล  อคนตฺา  
นิรย  อคนฺตา  ติรจฺฉานโยนึ  อคนฺตา  ปตฺติวิสย  อคนฺตา  อปายทุคฺคติวินิปาต ฯ  

[๑๕๓๖]
อิเม  เจป  มหานาม  มหาสาลา  สุภาสิต  ทุพฺภาสิต  อาชาเนยฺยุ  อิเมวาห 1  

มหาสาเล  พยฺากเรยยฺ  โสตาปนนฺา  อวนิปิาตธมฺมา  นยิตา  สมโฺพธิปรายนาต ิฯ  กมิงฺค 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  เอวมุปริป ฯ
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[๑๕๓๓]
 ดกูรมหาบพติร  กบ็คุคลบางคนในโลกนี ้ ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหว
ในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   ไมมีปญญาราเริง   ไมเฉียบแหลม  
และไมประกอบดวยวิมุติ  เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป  เขาไดเปนพระโสดาบัน  มีความ
ไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียงที่จะตรัสรูในเบ้ืองหนา  บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก...  
อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  

[๑๕๓๔]
 ดูกรมหาบพิตร  ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี  ไมประกอบดวยความเล่ือมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   ไมมีปญญาราเริง  
ไมเฉียบแหลม  และไมประกอบดวยวิมุติ  แตวาเขามีธรรมเหลาน้ีคือ  สัทธินทรีย  
วริยินิทรยี  สตินทรยี  สมาธินทรยี  ปญญนิทรยี  ธรรมท้ังหลายทีพ่ระตถาคตประกาศแลว  
ยอมทนซ่ึงการเพงดวยปญญาของเขา (ยิ่ง) กวาประมาณ บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก  
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.

[๑๕๓๕]
 ดูกรมหาบพิตร  ก็บุคคลบางคนในโลกน้ี  ไมประกอบดวยความเล่ือมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  ไมมีปญญาราเริง  
ไมเฉียบแหลม  และไมประกอบดวยวมิตุ ิ แตวาเขามีธรรมเหลาน้ี  คอื  สทัธินทรยี  ฯลฯ  
ปญญินทรีย  และเขามีศรัทธา  มีความรักในพระตถาคตพอประมาณ บุคคลแมนี้
ก็ไมไปสูนรก...  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  

[๑๕๓๖]
 ดูกรมหาบพิตร  ถาแมตนไมใหญเหลานี้  พึงรูทั่วถึงสุภาษิต  ทุพภาษิตไซร  
อาตมภาพก็พงึพยากรณตนไมใหญเหลานี ้  วาเปนพระโสดาบนั...  จะตรัสรูในเบือ้งหนา  
จะปวยกลาวไปไยถึงเจาสรกานิศากยะ  เจาสรกานิศากยะ  สมาทานสิกขาในเวลา
สิ้นพระชนม  ขอถวายพระพร.

จบ  สูตรที่ ๔  
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[๑๕๓๗]
กปลวตฺถุนิทาน 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  อิติป  

โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  หาสปฺโ  
ชวนปฺโ  วิมุตฺติยา  จ  สมนฺนาคโต ฯ  โส  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  
ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรติ ฯ  
อยมฺป  โข  มหานาม  ปุคฺคโล  ปริมุตฺโต  นิรยา  ปริมุตฺโต  ติรจฺฉานโยนิยา  ปริมุตฺโต  
ปตฺติวิสยา  ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  
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สรกานิสูตรที่ ๒  
 ผูถึงสรณคมนไมไปสูวินิบาต  

[๑๕๓๗]
 กบลิพสัดุนทิาน.  กส็มยันัน้  เจาสรกานศิากยะสิน้พระชนม  พระผูมพีระภาคทรงพยากรณทานวาเปนพระโสดาบัน  
มคีวามไมตกตํา่เปนธรรมดา  เปนผูเทีย่งทีจ่ะตรัสรูในเบ้ืองหนา  ดงัไดยนิมา  พวกเจาศากยะมากดวยกัน  มารวมประชมุ
พรอมกันแลว  ยอมยกโทษตเิตยีนบนวา  นาอศัจรรยหนอ  ทานผูเจรญิ  ไมเคยมีมาแลวหนอ  ทานผูเจริญ  บดันี ้  ในท่ีนี้  
ใครเลาจักไมเปนพระโสดาบัน  เพราะเจาสรกานิศากยะส้ินพระชนมแลว  พระผูมพีระภาคทรงพยากรณทานวา  เปนพระโสดาบัน  
มคีวามไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเทีย่งทีจ่ะตรสัรูในกาลเบือ้งหนา  เจาสรกานศิากยะมไิดกระทาํใหบรบิรูณในสกิขา.  

[๑๕๓๘]
 ครัง้นัน้  พระเจามหานามศากยราช  เสดจ็เขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถงึทีป่ระทบั  ทรงถวายบังคมพระผูมพีระภาคแลว  
ประทบัน่ัง ณ ทีค่วรสวนขางหน่ึง  ครัน้แลว  ไดกราบทลูวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ขอประทานพระวโรกาส  เจาสรกานิศากยะ
สิน้พระชนม  พระผูมพีระภาคทรงพยากรณวาเปนพระโสดาบัน  มคีวามไมตกตํา่เปนธรรมดา  เปนผูเทีย่งท่ีจะตรสัรูในเบือ้งหนา  
ดังไดยินมา  พวกเจาศากยะมากดวยกัน  มารวมประชุมพรอมกันแลว  ยอมยกโทษติเตียนบนวา...  เจาสรกานิศากยะ
มิไดกระทําใหบริบูรณในสิกขา.  

[๑๕๓๙]
 พระผูมีพระภาคตรัสวา  ดูกรมหาบพิตร  อุบาสกผูถึงพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  
วาเปนสรณะตลอดกาลนาน  จะพึงไปสูวินิบาตอยางไรเลา  ก็บุคคลเมื่อจะกลาวใหถูก  
พึงกลาวอุบาสกนั้นวา  อุบาสกผูถึงพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  วาเปนสรณะ
ตลอดกาลนาน  เม่ือจะกลาวใหถูก  พึงกลาวเจาสรกานิศากยะวา  เจาสรกานิศากยะ
เปนอุบาสกผูถึงพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ  วาเปนสรณะตลอดกาลนาน  
เจาสรกานิศากยะนั้นจะพึงไปสูวินิบาตอยางไร ?    
[๑๕๔๐]
 ดูกรมหาบพิตร  บุคคลบางคนในโลกนี้  เลื่อมใสยิ่งแนวแนในพระพุทธเจา...  
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   มีปญญาราเริง   เฉียบแหลม   และประกอบดวยวิมุติ  
เขายอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู  บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก  
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  
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[๑๕๔๑]
อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  พุทฺเธ  เอกนฺตคโต  โหติ  อภิปฺปสนฺโน  

อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  
หาสปฺโ  ชวนปฺโ  น  จ  วิมุตฺติยา  สมนฺนาคโต ฯ  โส  ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  
สฺโชนาน  ปริกฺขยา  อนตฺราปรินิพฺพายี  โหติ  อุปหจฺจปรินิพฺพายี  โหติ  อสงฺขาร-
ปรินิพฺพายี  โหติ  สสงฺขารปรินิพฺพายี  โหติ  อุทฺธโสโต  โหติ  อกนิฏคามี ฯ  อยมฺป  
โข  มหานาม  ปุคฺคโล  ปริมุตฺโต  นิรยา  ปริมุตฺโต  ติรจฺฉานโยนิยา  ปริมุตฺโต  
ปตฺติวสิยา  ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  

[๑๕๔๒]
 อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  พุทฺเธ  เอกนฺตคโต  โหติ  อภิปฺปสนฺโน  
อิติป  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  อยมฺป  โข  มหานาม  ปุคฺคโล  ปริมุตฺโต  นิรยา  ปริมุตฺโต  
ติรจฺฉานโยนิยา  ปริมุตฺโต  ปตฺติวิสยา  ปริมุตฺโต  อปายทุคฺคติวินิปาตา ฯ  

[๑๕๔๓]
อิธ  ปน  มหานาม  เอกจฺโจ  ปุคฺคโล  พุทฺเธ  เอกนฺตคโต  โหติ  อภิปฺปสนฺโน  

อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  น  
หาสปฺโ  น  ชวนปฺโ  น  จ  วิมุตฺติยา  สมนฺนาคโต ฯ  โส  ติณฺณ  สฺโชนาน  
ปริกฺขยา  โสตาปนโฺน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  อยมฺป  โข  
มหานาม  ปุคฺคโล  ปริมุตฺโต  นิรยา  ปริมุตฺโต  ติรจฺฉานโยนิยา  ปริมุตฺโต  ปตฺติวิสยา  
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  อปจสฺส  อิเม  ธมฺมา  โหนฺติ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ  ปฺินฺทฺริย ฯ  
ตถาคตปฺปเวทิตา  จสฺส  ธมฺมา  ปฺาย  มตฺตโส  นิชฺฌาน  ขมนฺติ ฯ  อยมฺป  
โข  มหานาม  ปุคฺคโล  อคนฺตา  นิรย  อคนฺตา  ติรจฺฉานโยนึ  อคนฺตา  ปตฺติวิสย  
อคนฺตา  อปายทุคฺคติวินิปาต ฯ  
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[๑๕๔๑]
 ดูกรมหาบพิตร  ก็บุคคลบางคนในโลกนี้  เล่ือมใสยิ่งแนวแนในพระพุทธเจา...  
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   มีปญญาราเริง  เฉียบแหลม  แตไมประกอบดวยวิมุติ  
เพราะสังโยชนอนัเปนสวนเบ้ืองต่ํา ๕ สิน้ไป   เขาเปนพระอนาคาม ี  ผูอนัตราปรนิพิพายี  
อุปหัจจปรินิพพายี   อสังขารปรินิพพายี   สสังขารปรินิพพายี   อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  
บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก...  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.    

[๑๕๔๒]
 ดูกรมหาบพิตร  ก็บุคคลบางคนในโลกนี้  เล่ือมใสยิ่งแนวแนในพระพุทธเจา...  
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   ไมมปีญญาราเริง  ไมเฉียบแหลม  ไมประกอบดวยวิมตุิ  
เพราะสงัโยชน ๓ สิน้ไป  เพราะราคะ  โทสะ  และโมหะเบาบาง  เขาไดเปนพระสกทาคามี  
จักมาสูโลกนี้อีกคราวเดียวเทานั้น  แลวกระทําที่สุดแหงทุกขได  บุคคลแมนี้ก็พนจาก
นรก...  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.

[๑๕๔๓]
 ดูกรมหาบพิตร  บุคคลบางคนในโลกนี้  เลื่อมใสยิ่งแนวแนในพระพุทธเจา...  
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   ไมมีปญญาราเริง  ไมเฉียบแหลม  ทั้งไมประกอบดวย
วิมุติ  เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป  เขาไดเปนพระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา  บุคคลแมนี้ก็พนจากนรก...  อบาย  ทุคติ  วินิบาต.

[๑๕๔๔]
 ดกูรมหาบพิตร  กบ็คุคลบางคนในโลกน้ี  ไมเลือ่มใสยิง่แนวแน 1 ในพระพุทธเจา...   
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   ไมมีปญญาราเริง   ไมเฉียบแหลม  ทั้งไมประกอบ
ดวยวิมุติ  แตเขามีธรรมเหลานี้  คือ  สัทธินทรีย  วิริยินทรีย  สตินทรีย  สมาธินทรีย  
ปญญินทรีย  ธรรมทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแลว  ยอมทนตอการเพงดวยปญญา
ของเขา (ยิ่ง) กวาประมาณ   บุคคลแมนี้ก็ไมไปสูนรก  กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ปตติวสิัย  
อบาย  ทุคติ  วินิบาต.  
1.  ขอสังเกต : เน้ือความน้ีพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬา ฯ  มีการแปลแตกตางจากฉบับหลวง, ฉบับมหามกุฏ ฯ  และ
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฯ  -ผูรวบรวม
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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  อปจสฺส  อิเม  ธมฺมา  โหนฺติ  สทฺธินฺทฺริย  ฯเปฯ  ปฺินฺทฺริย ฯ  
ตถาคเต  จสฺส  สทฺธามตฺต  โหติ  เปมมตฺต ฯ  อยมฺป  โข  มหานาม  ปุคฺคโล  อคนฺตา  
นิรย  อคนฺตา  ติรจฺฉานโยนึ  อคนฺตา  ปตฺติวิสย  อคนฺตา  อปายทุคฺคติวินิปาต ฯ  

[๑๕๔๖]
เสยฺยถาป  มหานาม  ทุกฺเขตฺต  ทุพฺภูมึ  อวิหตกฺขาณุก  พีชานิ  จสฺสุ  

ขณฺฑานิ  ปูตีนิ  วาตาตปหตานิ  อสาราทานิ  อสุขสยิตานิ 1  เทโว  ปน 2  สมฺมา  ธาร  
อนุปฺปเวจฺเฉยฺย ฯ  อป  นุ  ตานิ  พีชานิ  วุฑฺฒึ  วิรูฬฺหึ  เวปุลฺล  อาปชฺเชยฺยุนฺติ ฯ  โน  
เหต  ภนฺเต ฯ  เอวเมว  โข  มหานาม  อิธ  ธมฺโม  ทุรากฺขาโต 3  โหติ  ทุปฺปเวทิโต  
อนิยฺยานิโก  อนุปสมสวตฺตนิโก  อสมฺมาสมฺพุทฺธปฺปเวทิโต  อิทมห  ทุกฺเขตฺตสฺมึ  
วทามิ ฯ  ตสฺมึ  จ  ธมฺเม  สาวโก  วิหรติ  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน  สามีจิปฏิปนฺโน  
อนุธมฺมจารี  อิทมห  ทุพฺพีชสฺมึ  วทามิ ฯ  

[๑๕๔๗]
เสยฺยถาป  มหานาม  สุกฺเขตฺต  สุภูมึ  สุวิหตกฺขาณุก  พีชานิ  จสฺสุ  

อกฺขณฺฑานิ  อปูตีนิ  อวาตาตปหตานิ  สาราทานิ  สุขสยิตานิ  เทโว  จสฺส 4  สมฺมา  ธาร  
อนุปฺปเวจเฉยฺย ฯ  อป  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 5  ปน  สรกานึ  สกฺก  สรกานิ  มหานาม  สกฺโก  มรณกาเล  
สิกฺขาย  ปริปูรีการี  อโหสีติ ฯ 

1.  สี. เอว ฯ
2.  สี. ม. ยุ. จ  น  สมฺมา ... ฯ
3.  ม. ทุรกฺขาโต ฯ  ยุ. ทฺวากฺขาโต ฯ
4.  ม. ยุ. จ ฯ
5.  ม. กิมงฺค ฯ
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[๑๕๔๕]
 ดกูรมหาบพติร  กบ็คุคลบางคนในโลกนี ้ ไมเลือ่มใสย่ิงแนวแน 1 ในพระพุทธเจา...   
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   ไมมีปญญาราเริง   ไมเฉียบแหลม  ทั้งไมประกอบดวย
วิมุติ   แตเขามีธรรมเหลาน้ี  คือ  สัทธินทรีย...   ปญญินทรีย  และเขามีศรัทธา  
มคีวามรักในพระตถาคตพอประมาณ  บคุคลแมนี ้ กไ็มไปสูนรก...  อบาย  ทคุติ  วนิบิาต.

[๑๕๔๖]
 ดกูรมหาบพติร  เปรยีบเหมือนนาท่ีไมราบเรียบ  มพีืน้ไมด ี ยงัมไิดกนหลกัตอออก  
และพชืเลากแ็ตกราว  เสีย  ถกูลมและแดดกระทบแลว  ไมแขง็ (ลบี) เกบ็ไวไมด ี ถงึฝน
จะหล่ังสายนํา้ลงมาเปนอยางดี  พชืเหลานัน้จะพึงถงึความเจริญงอกงามไพบูลยบางไหม ? 
 พระเจามหานามศากยราชกราบทูลวา  หามไิดพระเจาขา.

 พ.  ขอนี้ฉันใด  ดูกรมหาบพิตร  ในขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ธรรมที่กลาวไมดี  
ประกาศไมด ี ไมเปนนยิยานกิธรรม  ไมเปนไปเพือ่ความสงบ  มใิชพระสมัมาสมัพทุธเจา
ประกาศ  อาตมภาพกลาวเรื่องนี้ในเพราะนาที่ไมราบเรียบ  และสาวกเปนผูปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติตามธรรมในธรรมนั้น  อาตมภาพกลาวเรื่องนี้
ในเพราะพืชที่ไมดี.

[๑๕๔๗]
 ดูกรมหาบพิตร  เปรียบเหมือนนาที่ราบเรียบ  มีพื้นดี  กนหลักตอออกหมดแลว  
และพืชเลากไ็มแตกราว  ไมเสยี  ลมและแดดมิไดกระทบ  แขง็แกรง  เกบ็ไวดแีลว  ฝน
พงึหล่ังสายน้ําลงมาเปนอยางด ี พชืเหลาน้ันจะพงึถึงความเจรญิงอกงามไพบลูยบางไหม ? 
 ม. ได  พระเจาขา.

 พ.  ขอนั้นฉันใด  ดูกรมหาบพิตร  ในขอนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ธรรมที่กลาว
ดแีลว  ประกาศดแีลว  เปนนยิยานกิธรรม  เปนไปเพ่ือความสงบ  พระสมัมาสมัพทุธเจา
ประกาศไว  อาตมภาพกลาวเรื่องนี้ในเพราะนาที่ราบเรียบ  และสาวกเปนผูปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบ  ประพฤติตามธรรมในธรรมนั้น  อาตมภาพกลาวเรื่องนี้
ในเพราะพชืทีไ่มด ี2   จะปวยกลาวไปไยถงึเจาสรกานศิากยะ  เจาสรกานศิากยะไดกระทาํ
ใหบริบูรณในสิกขา  ในเวลาจะสิ้นพระชนม.    

จบ  สูตรที่ ๕  
1.  ขอสังเกต : เน้ือความน้ีพระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬา ฯ  มีการแปลแตกตางจากฉบับหลวง, ฉบับมหามกุฏ ฯ  และ
ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฯ  -ผูรวบรวม 
2.  พืชที่ดี  -ผูรวบรวม 
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[๑๕๔๘]
สาวตถฺนีทิาน ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อนาถปณฑฺโิก  คหปต ิ อาพาธโิก  โหติ  

ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน ฯ  อถ  โข  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  อฺตร  ปุริส  อามนฺเตสิ  
เอหิ  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส  เยนายสฺมา  สารีปุตฺโต  เตนุปสงฺกม  อุปสงฺกมิตฺวา  มม  วจเนน  
อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ปาเท  สิรสา  วนฺท  อนาถปณฺฑิโก  ภนฺเต  คหปติ  อาพาธิโก  
ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  โส  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ปาเท  สิรสา  วนฺทตีติ ฯ  เอวฺจ  
วเทหิ  สาธุ  กิร  ภนฺเต  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  เยน  อนาถปณฺฑิกฺส  คหปติสฺส  นิเวสน  
เตนุปสงกฺมตุ  อนุกมฺป  อุปาทายาติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  โส  ปุริโส  อนาถปณฺฑิกสฺส  
คหปติสฺส  ปฏิสฺสุตฺวา  เยนายสฺมา  สารีปุตฺโต  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมนฺต  
สารีปุตฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  โส  ปุริโส  
อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  เอตทโวจ  อนาถปณฺฑิโก  ภนฺเต  คหปติ  อาพาธิโก  ทุกฺขิโต  
พาฬฺหคิลาโน  โส  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  ปาเท  สิรสา  วนฺทติ ฯ  เอวฺจ  วเทติ  สาธุ  
กริ  ภนฺเต  อายสฺมา  สารีปตุโฺต  เยน  อนาถปณฑิฺกสสฺ  คหปติสสฺ  นเิวสน  เตนุปสงกฺมตุ  
อนกุมปฺ  อปุาทายาติ ฯ  อธิวาเสสิ  โข  อายสมฺา  สารีปตุโฺต  ตณุหฺภีาเวน ฯ

[๑๕๔๙]
อถ  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  

อายสฺมตา  อานนฺเทน  ปจฺฉาสมเณน  เยน  อนาถปณฺฑิกสฺส  คหปติสฺส  นิเวสน  
เตนปุสงกฺม ิ อปุสงกฺมติวฺา  ปฺตเฺต  อาสเน  นสิที ิฯ  นสิชชฺ  โข  อายสฺมา  สารีปตุโฺต  
อนาถปณฺฑิก  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  
 จําแนกโสตาปตติยังคะ ๔  ดวยอาการ ๑๐

[๑๕๔๘]
 สาวตัถนีทิาน.  กส็มยันัน้  ทานอนาถบิณฑิกหฤหบดี 1 ปวย  ไดรบัทกุข  เปนไขหนกั  ครัง้นัน้  ทานอนาถบิณฑกิ

คฤหบดเีรยีกบรุษุคนหน่ึงมาสัง่วา  ดกูรบรุษุผูเจรญิ  ทานจงไปเถดิ  จงเขาไปหาทานพระสารบีตุร  ครัน้แลว  จงไหวเทาท้ังสอง

ของทานพระสารบีตุรดวยเศยีรเกลา  ตามคาํของเราวา  ขาแตทานผูเจรญิ  อนาถบิณฑกิคฤหบดปีวย  ไดรบัทกุข  เปนไขหนกั  

เขาขอกราบเทาทั้งสองของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา  และทานจงเรียนอยางนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ  ไดโปรดเถิด  

ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศน  ของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด  บุรุษน้ันรับคําของ

ทานอนาถบณิฑิกคฤหบดแีลว  เขาไปหาทานพระสารีบตุรถงึท่ีอยู  อภวิาทแลวน่ัง ณ ทีค่วรสวนขางหนึง่  ครัน้แลวไดเรียนวา  

ขาแตทานผูเจริญ  ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย  ไดรับทุกข  เปนไขหนัก  ทานขอกราบเทาทั้งสองของทานพระสารีบุตร

ดวยเศียรเกลา  และทานสัง่มาอยางนีว้า  ขาแตทานผูเจรญิ  ไดโปรดเถดิ  ขอทานพระสารบีตุรจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไป

ยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด  ทานพระสารบีุตรรับนิมนตดวยดุษณีภาพ.

[๑๕๔๙]  
 คร้ังน้ัน  เวลาเชา  ทานพระสารีบุตรนุงแลว  ถือบาตรและจีวร  มีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ  เขาไปยัง

นิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี  แลวนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว  ครั้นแลวไดถามทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา  ดูกร

คฤหบดี  ทานพออดทนไดหรือ  พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ  ทุกขเวทนาคลายลง  ไมกําเริบขึ้นแลหรือ  ความทุเลา

ยอมปรากฏ  ความกาํเริบไมปรากฏแลหรอื  ทานอนาถบณิฑิกคฤหบดีตอบวา  ขาแตทานผูเจริญ  กระผมอดทนไมได  ยงัอัตภาพ

ใหเปนไปไมได  ทุกขเวทนาของกระผมกําเริบหนัก  ไมทุเลาลงเลย  ความกําเริบยอมปรากฏ  ความทุเลาไมปรากฏ.

[๑๕๕๐]
 สา.  ดูกรคฤหบดี  ปุถุชนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยความไมเลื่อมใสในพระพุทธเจา
เหน็ปานใด  เมือ่แตกกายตายไป  ยอมเขาถงึอบาย  ทคุต ิ วนิบิาต  นรก  ความไมเลือ่มใส
ในพระพุทธเจาเห็นปานนั้น  ยอมไมมีแกทาน  สวนทานมีความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว

1.  คฤหบดี  -ผูรวบรวม
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อเวจฺจปฺปสาโท  อิติป  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  
อเวจฺจปฺปสาโท  สวฺากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  ฯเปฯ  ปจจฺตฺต  เวทติพฺโพ  วิฺหูตี ิ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  มิจฺฉาทิฏิยา  สมนฺนาคโต  อสฺสุตวา  ปุถุชฺชโน  

กายสฺส  เภทา  ปร  มรณา  อปาย  ทุคฺคตึ  วินิปาต  นิรย  อุปปชฺชติ  ตถารูปา  
เต  มิจฺฉาทิฏิ  นตฺถิ ฯ  อตฺถิ  จ  โข  เต  คหปติ  สมฺมาทิฏิ ฯ  ตฺจ  ปน  เต  
สมฺมาทิฏึ  อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ  

1.  ม. ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺย ฯ  เอวมุปริป ฯ
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ในพระพทุธเจาวา  แมเพราะเหตนุี้ๆ   พระผูมพีระภาคพระองคนัน้  ฯลฯ  เปนผูจาํแนกธรรม  
ก็เม่ือทานเห็นความเล่ือมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาน้ันอยูในตน  เวทนาจะพึง
สงบระงับโดยพลัน.

[๑๕๕๑]
 ดกูรคฤหบด ี ปถุชุนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยความไมเล่ือมใสในพระธรรม  เห็นปานใด  
เม่ือแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทคุติ  วนิบิาต  นรก  ความไมเล่ือมใสในพระธรรม
เห็นปานนั้น  ยอมไมมีแกทาน  สวนทานมีความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา  
ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว  ฯลฯ  อันวิญชน 1พึงรูเฉพาะตน  ก็เมื่อทานเห็น
ความเล่ือมใส  อนัไมหวัน่ไหวในพระธรรมน้ันอยูในตน  เวทนาจะพึงสงบระงบัโดยพลนั.

[๑๕๕๒]
 ดกูรคฤหบด ี ปถุชุนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยความไมเล่ือมใสในพระสงฆ  เห็นปานใด  
เมือ่แตกกายตายไป  ยอมเขาถงึอบาย  ทคุต ิ วนิบิาต  นรก  ความไมเลือ่มใสในพระสงฆ
เหน็ปานนัน้  ยอมไมมแีกทาน  สวนทานมคีวามเลือ่มใสในพระสงฆวา  พระสงฆสาวกของ
พระผูมพีระภาค  เปนผูปฏบิตัดิแีลว  ฯลฯ  เปนนาบุญของโลก  ไมมนีาบญุอืน่ยิง่กวา  
กเ็ม่ือทานเห็นความเลือ่มใสอนัไมหว่ันไหวในพระสงฆนัน้อยูในตน  เวทนาจะพงึสงบระงบั
โดยพลัน.

[๑๕๕๓]
 ดูกรคฤหบดี  ปุถุชนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยความเปนผูทุศีลเห็นปานใด  เมื่อ
แตกกายตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ความเปนผูทุศีลเห็นปานนั้น  
ยอมไมมีแกทาน  สวนทานมีศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพื่อสมาธิ  
ก็เมื่อทานเห็นศีลที่พระอริยเจาใครแลวอยูในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.

[๑๕๕๔]
 ดูกรคฤหบดี  ปุถุชนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิเห็นปานใด  เมื่อแตกกาย
ตายไป  ยอมเขาถงึอบาย  ทคุต ิ วนิบิาต  นรก  มจิฉาทฏิฐเิหน็ปานน้ัน  ยอมไมมแีกทาน  
สวนทานมีสัมมาทิฏฐิ  ก็เม่ือทานเห็นสัมมาทิฏฐินั้นอยูในตน  เวทนาจะพึงสงบระงับ
โดยพลัน.

1.  วิญูชน  -ผูรวบรวม
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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  สมมฺาวาจา 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  สมฺมาสต ึ 
อตฺตนิ  สมนุปสฺสโต  านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺเภยฺยุ ฯ  



911 

[๑๕๕๕]
 ดกูรคฤหบด ี ปถุชุนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยมจิฉาสงักัปปะเห็นปานใด  เม่ือแตกกาย
ตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉาสังกัปปะเห็นปานนั้น  ยอมไมมี
แกทาน  สวนทานมีสัมมาสังกัปปะ  ก็เมื่อทานเห็นสัมมาสังกัปปะนั้นอยูในตน  เวทนา
จะพึงสงบระงับโดยพลัน.  
[๑๕๕๖]
 ดูกรคฤหบดี  ปุถุชนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยมิจฉาวาจาเห็นปานใด  เมื่อแตกกาย
ตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉาวาจาเห็นปานนั้น  ยอมไมมี
แกทาน  สวนทานมีสัมมาวาจา  ก็เมื่อทานเห็นสัมมาวาจานั้นอยูในตน  เวทนาจะพึง
สงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๗]
 ดูกรคฤหบดี  ปุถุชนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยมิจฉากัมมันตะเห็นปานใด  เมื่อ
แตกกายตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉากัมมันตะเห็นปานนั้น  
ยอมไมมแีกทาน  สวนทานมีสมัมากมัมันตะ  กเ็ม่ือทานเหน็สัมมากมัมันตะนัน้อยูในตน  
เวทนาจะพึงสงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๘]
 ดกูรคฤหบดี  ปถุชุนผูไมไดสดบั  ประกอบดวยมิจฉาอาชีวะเหน็ปานใด  เม่ือแตกกาย
ตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉาอาชีวะเห็นปานนั้น  ยอมไมมี
แกทาน  สวนทานมสีมัมาอาชวีะ  กเ็มือ่ทานเหน็สมัมาอาชวีะนัน้อยูในตน  เวทนาจะพงึ
สงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๕๙]
 ดกูรคฤหบด ี ปถุชุนผูไมไดสดบั  ประกอบดวยมจิฉาวายามะเหน็ปานใด  เมือ่แตกกาย
ตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉาวายามะเห็นปานนั้น  ยอมไมมี
แกทาน  สวนทานมีสมัมาวายามะ  กเ็มือ่ทานเหน็สมัมาวายามะนัน้อยูในตน  เวทนาจะพงึ
สงบระงับโดยพลัน.
[๑๕๖๐]
 ดูกรคฤหบดี  ปุถุชนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยมิจฉาสติเห็นปานใด  เมื่อแตกกาย
ตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉาสติเห็นปานน้ัน  ยอมไมมี
แกทาน  สวนทานมีสัมมาสติ  ก็เมื่อทานเห็นสัมมาสตินั้นอยูในตน  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  อนาถปณฺฑิกสฺส  คหปติสฺส  านโส  เวทนา  ปฏิปฺปสฺสมฺภึสุ ฯ  อถ  โข  

อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  อายสฺมนฺตฺจ  สารีปุตฺต  อายสฺมนฺตฺจ  อานนฺท  สเกเนว  
ถาลิปาเกน  ปริวิสิ ฯ  อถ  โข  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  อายสฺมนฺต  สารีปุตฺต  ภุตฺตาวึ  
โอนีตปตฺตปาณึ  อฺตร  นีจ  อาสน  คเหตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  
โข  อนาถปณฺฑิก  คหปตึ  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  อิมาหิ  คาถาหิ  อนุโมทิ  

[๑๕๖๕]
  ยสฺส  สทฺธา  ตถาคเต  อจลา  สุปติฏิตา  

 สีลฺจ  ยสฺส  กลฺยาณ    อริยกนฺต  ปสสิต ฯ  
 สงฺเฆ  ปสาโท  ยสฺสตฺถิ    อุชุภูตฺจ  ทสฺสน  
 อทฬทฺโทติ  ต  อาหุ    อโมฆนฺตสฺส  ชีวิต ฯ  
 ตสฺมา  สทฺธฺจ  สีลฺจ    ปสาท  ธมฺมทสฺสน  
 อนุยฺุเชถ  เมธาวี     สร  พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ  



913 

[๑๕๖๑]
 ดกูรคฤหบด ี ปถุชุนผูไมไดสดบั  ประกอบดวยมจิฉาสมาธิเหน็ปานใด  เม่ือแตกกาย
ตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉาสมาธิเห็นปานนั้น  ยอมไมมี
แกทาน  สวนทานมีสัมมาสมาธิ  ก็เมื่อทานเห็นสัมมาสมาธินั้นอยูในตน  เวทนาจะพึง
สงบระงับโดยพลัน.

[๑๕๖๒]
 ดกูรคฤหบด ี ปถุชุนผูไมไดสดบั  ประกอบดวยมจิฉาญาณะเห็นปานใด  เม่ือแตกกาย
ตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉาญาณะเห็นปานนั้น  ยอมไมมี
แกทาน  สวนทานมีสัมมาญาณะ  ก็เม่ือทานเห็นสัมมาญาณะนั้นอยูในตน  เวทนาจะพึง
สงบระงับโดยพลัน.

[๑๕๖๓]
 ดูกรคฤหบดี  ปุถุชนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยมิจฉาวิมุติเห็นปานใด  เมื่อแตกกาย
ตายไป  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  มิจฉาวิมุติเห็นปานนั้น  ยอมไมมี
แกทาน  สวนทานมีสัมมาวิมุติ  ก็เมื่อทานเห็นสัมมาวิมุตินั้นอยูในตน  เวทนาจะพึง
สงบระงับโดยพลัน.

[๑๕๖๔]
 ครั้งนั้น  เวทนาของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี  สงบระงับแลวโดยพลัน  ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีอังคาส  

ทานพระสารีบุตรและทานพระอานนท  ดวยอาหารที่เขาจัดมาเฉพาะตน  ครั้งน้ัน  ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี  เมื่อทาน

พระสารีบุตรฉันเสร็จนํามือออกจากบาตรแลว  จึงถือเอาอาสนะตํ่าอันหนึ่ง  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว  ทานพระสารีบุตร

อนุโมทนาดวยคาถาเหลานี้

[๑๕๖๕]
 ผูใดมีศรัทธา  ตั้งมั่นไมหวั่นไหว  ในพระตถาคต  
 มีศีลอันงาม  ที่พระอริยเจาใครแลว  สรรเสริญแลว  
 มีความเลื่อมใสในพระสงฆ  และมีความเห็นอันตรง  
 บัณฑิตทั้งหลายเรียกผูนั้นวา  เปนคนไมขัดสน  ชีวิตของผูนั้นไมเปลาประโยชน  
 เพราะฉะนั้น  บุคคลผูมีปญญา  เมื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย  
 พึงประกอบตามซึ่งศรัทธา  ศีล  ความเลื่อมใสและความเห็นธรรม. 



914 

[๑๕๖๖]
อถ  โข  อายสมฺา  สารปีตุโฺต  อนาถปณฑฺกิ  คหปต ึ อมิาห ิ คาถาห ิ อนโุมทติวฺา  

อุฏายาสนา  ปกฺกามิ ฯ  
[๑๕๖๗]

อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  อายสมนฺต 1 อานนฺท  ภควา  
เอตทโวจ  หนฺท  กโุตน ุ ตวฺ  อานนฺท  อาคจฺฉส ิ ทวิาทวิสสฺาต ิฯ  อายสฺมตา  ภนฺเต  
สารีปุตฺเตน  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  อิมินา  จ  อิมินา  จ  โอวาเทน  โอวทิโตติ ฯ  
ปณฑฺโิต  อานนทฺ  สารปีตุโฺต  มหาปโฺ  อานนทฺ  สารปีตุโฺต  ยตรฺ  ห ิ นาม  จตฺตาริ  
โสตาปตฺติยงฺคานิ  ทสหากาเรหิ  วิภชิสฺสตีติ ฯ  

[๑๕๖๘]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เตน  โข  ปน  สมเยน  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  อาพาธิโก  

โหติ  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน ฯ  อถ  โข  อนาถปณฺฑิโก  คหปติ  อฺตร  ปุริส  
อามนฺเตสิ  เอหิ  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส  เยนายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกม  อุปสงฺกมิตฺวา  
มม  วจเนน  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  ปาเท  สิรสา  วนฺท  อนาถปณฺฑิโก  ภนฺเต  
คหปติ  อาพาธิโก  ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน  โส  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  ปาเท  สิรสา  
วนฺทตีติ ฯ  เอวฺจ  วเทหิ  สาธุ  กิร  ภนฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  อนาถปณฺฑิกสฺส  
คหปติสฺส  นิเวสน  เตนุปสงฺกมตุ  อนุกมฺป  อุปาทายาติ ฯ  เอว  ภนฺเตติ  โข  โส  
ปุริโส  อนาถปณฺฑิกสฺส  คหปติสฺส  ปฏิสฺสุตฺวา  เยนายสฺมา  อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ  
อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  
โข  โส  ปรุโิส  อายสฺมนตฺ  อานนฺท  เอตทโวจ  อนาถปณฑฺโิก  ภนฺเต  คหปติ  อาพาธโิก  
ทุกฺขิโต  พาฬฺหคิลาโน ฯ  โส  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  ปาเท  สิรสา  วนฺทติ  เอวฺจ  
วเทติ  สาธุ  กิร  ภนฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  เยน  อนาถปณฺฑิกสฺส  คหปติสฺส  นิเวสน  
เตนปุสงกฺมต ุ อนุกมฺป  อปุาทายาต ิฯ  อธวิาเสสิ  โข  อายสมฺา  อานนฺโท  ตณุหฺภีาเวน ฯ  
1.  อายสฺมนฺต  -ผูรวบรวม
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[๑๕๖๖]
 ครั้งนั้น  ทานพระสารีบุตร  ครั้นอนุโมทนาดวยคาถาเหลานี้แลว  จึงลุกจากอาสนะหลีกไป.

[๑๕๖๗]
 ลําดับน้ัน  ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ 

ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระอานนทวา  

 ดูกรอานนท  เธอมาจากไหนแตยังวัน  
 ทานพระอานนทกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ทานพระสารีบุตรกลาวสอนอนาถบิณฑิกคฤหบดีดวยโอวาท

ขอนี้ๆ  พระผูมีพระภาคตรัสวา  

 ดูกรอานนท  สารีบุตรเปนบัณฑิต  สารีบุตรมีปญญามาก  ไดจําแนกโสตา-
ปตติยังคะ ๔ ดวยอาการ ๑๐ อยาง.

จบ  สูตรที่ ๖  

ทุสีลยสูตรที่ ๒  
 กลัวความตายเพราะไมมีธรรม ๔ ประการ  

[๑๕๖๘]
 สาวัตถีนิทาน.  ก็สมัยนั้น  ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย  ไดรับทุกข  เปนไขหนัก  ครั้งนั้น  ทานอนาถบิณฑิก-

คฤหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งวา   ดูกรบุรุษผูเจริญ  ทานจงไปเถิด  จงเขาไปหาทานพระอานนท  ครั้นแลว  จงไหวเทา

ทั้งสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา  ตามคําของเราวา  ขาแตทานผูเจริญ  อนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย  ไดรับทุกข  

เปนไขหนัก  ขอกราบเทาทั้งสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลา  และทานจงเรียนอยางน้ีวา  ขาแตทานผูเจริญ  

ไดโปรดเถิด  ขอทานพระอานนท  จงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด  บุรุษน้ัน

รับคําของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีแลว  เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู  อภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลว

ไดเรียนวา  ขาแตทานผูเจริญ  ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีปวย  ไดรับทุกข  เปนไขหนัก  ทานขอกราบเทาทั้งสองของทาน

พระอานนทดวยเศียรเกลา  และทานสั่งมาอยางนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ  ไดโปรดเถิด  ขอทานพระอานนท  จงอาศัยความ

อนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเถิด  ทานพระอานนทรับนิมนตดวยดุษณีภาพ.
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[๑๕๖๙]
อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  เยน  

อนาถปณฑฺกิสฺส  นเิวสน  เตนปุสงกฺมิ  อปุสงกฺมิตวฺา  ปฺตฺเต  อาสเน  นสิที ิฯ  นสิชฺช  
โข  อายสฺมา  อานนฺโท  อนาถปณฺฑิก  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  โหต ิ 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.  อตฺตาโสติป  ปาโ ฯ



917 

[๑๕๖๙]
 ครั้งนั้น  เวลาเชา  ทานพระอานนทนุงแลว  ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศน  ของทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีแลว

นั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว  ครั้นแลวไดถามทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา

[๑๕๗๐]
 ดูกรคฤหบดี  ทานพออดทนไดหรือ  พอยังอัตภาพใหเปนไปไดแลหรือ  ทุกขเวทนาคลายลง  ไมกําเริบขึ้นแลหรือ   

ความทเุลายอมปรากฏ  ความกาํเรบิไมปรากฏแลหรอื ?  ทานอนาถบณิฑิกคฤหบดตีอบวา  ขาแตทานผูเจรญิ  กระผมอดทนไมได  

ยงัอตัภาพใหเปนไปไมได  ทกุขเวทนาของกระผมกาํเรบิหนกั  ไมทเุลาลงเลย  ความกาํเรบิยอมปรากฏ  ความทเุลาไมปรากฏ.

[๑๕๗๑]
 อ.  ดูกรคฤหบดี  ปุถุชนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมมี
ความสะดุงหวาดเสียว  กลัวความตายท่ีจะมาถึงในภายหนา   ธรรม ๔ ประการ  
เปนไฉน ?   ปุถุชนผูไมไดสดับในโลกนี้  ประกอบดวยความไมเลื่อมใสในพระพุทธเจา  
กเ็ม่ือเขาเหน็ความไมเล่ือมใสในพระพทุธเจาน้ันอยูในตน  ยอมมคีวามสะดุงหวาดเสยีว  
กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
 อีกประการหนึ่ง  ปุถุชนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยความไมเลื่อมใสในพระธรรม  
ก็เมื่อเขาเห็นความไมเลื่อมใสในพระธรรมนั้นอยูในตน  ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว  
กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
 อีกประการหนึ่ง  ปุถุชนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยความไมเลื่อมใสในพระสงฆ  
ก็เม่ือเขาเห็นความไมเล่ือมใสในพระสงฆนั้นอยูในตน  ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว  
กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
 อีกประการหน่ึง  ปุถุชนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยความเปนผูทุศีล  ก็เม่ือ
เขาเห็นความเปนผูทุศีลน้ันอยูในตน  ยอมมีความสะดุงหวาดเสียว  กลัวความตาย
ที่จะมาถึงในภายหนา.
 ดูกรคฤหบดี  ปุถุชนผูไมไดสดับ  ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล  ยอมมี
ความสะดุงหวาดเสียว  กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.

[๑๕๗๒]
 ดูกรคฤหบดี  อริยสาวกผูไดสดับ  ประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมไมมีความ
สะดุงหวาดเสียว  ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?  
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อิธ  คหปติ  สุตวา  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  
อิติป  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  โหต ิ 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  คหปต ิ สตุวา  อริยสาวโก  อริยกนเฺตห ิ สเีลห ิ สมนนฺาคโต  โหต ิ อกขฺณเฺฑหิ  
ฯเปฯ  สมาธสิวตฺตนเิกหิ ฯ  ตาน ิ จ  ปนสสฺ  อรยิกนฺตาน ิ สลีานิ  อตตฺน ิ 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  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  
พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  [2]  สุปฏิปนฺโน  
ภควโต  สาวกสงโฺฆ  ฯเปฯ  อนตุตฺร  ปฺุกํเฺขตฺต  โลกสสฺาติ ฯ  ยาน ิ  จมิานิ  ภนเฺต  
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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อริยสาวกผูไดสดับในธรรมวินัยนี้  ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพทุธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ๆ   พระผูมพีระภาคพระองคนัน้  ฯลฯ  เปนผูจาํแนกธรรม  
ก็เมื่อเขาเห็นความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจานั้นอยูในตน  ยอมไมมีความ
สะดุงหวาดเสียว  ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
 อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกผูไดสดับ  ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระธรรมวา  พระธรรมอนัพระผูมพีระภาคตรสัดแีลว  ฯลฯ  อนัวญิชูน  พงึรูเฉพาะตน 

กเ็มือ่เขาเหน็ความเล่ือมใสอนัไมหวัน่ไหวในพระธรรมน้ันอยูในตน  ยอมไมมคีวามสะดุง
หวาดเสียว  ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
 อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกผูไดสดับ  ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระสงฆวา  พระสงฆสาวกของพระผูมพีระภาค  เปนผูปฏบิตัดิแีลว  ฯลฯ  เปนนาบุญ
ของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา  ก็เมื่อเขาเห็นความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ
นั้นอยูในตน  ยอมไมมีความสะดุงหวาดเสียว  ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
 อกีประการหน่ึง  อรยิสาวกผูไดสดับ  ประกอบดวยศลีทีพ่ระอรยิเจาใครแลว  ฯลฯ  
เปนไปเพ่ือสมาธิ  ก็เม่ือเขาเห็นศีลท่ีพระอริยเจาใครแลวน้ันอยูในตน  ยอมไมมีความ
สะดุงหวาดเสียว  ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.
 ดูกรคฤหบด ี  อริยสาวกผูไดสดับ  ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล  ยอมไมมี
ความสะดุงหวาดเสียว  ไมกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหนา.

[๑๕๗๓]
 ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีกลาววา  ขาแตทานอานนทผูเจริญ  กระผมไมกลัว  กระผมจักพูดแกทานได  ดวยวา

กระผมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  อนึ่ง  สิกขาบทเหลาใด

ซึง่สมควรแกคฤหสัถ  อนัพระผูมพีระภาคทรงแสดงแลว  กระผมยังไมแลเหน็ความขาดอะไรๆ ของสกิขาบทเหลานัน้ในตนเลย.

 อ.  ดูกรคฤหบดี  เปนลาภของทาน  ทานไดดีแลว  โสดาปตติผล  ทานพยากรณแลว.

จบ  สูตรที่ ๗  
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[๑๕๗๔]
สาวตฺถีนิทาน ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  อนาถปณฺฑิก  คหปตึ  ภควา  เอตทโวจ  

ยโต  โข  คหปติ  อริยสาวกสฺส  ปฺจ  ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ  จ  โหนฺติ  จตูหิ  จ  
โสตาปตฺติยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อริโย  จสฺส  าโย  ปฺาย  สุทิฏโ  โหติ  
สุปฺปฏิวิทฺโธ ฯ  โส  อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  พฺยากเรยฺย  ขีณนิรโยมฺหิ  
ขีณติรจฺฉานโยนิโย  ขีณปตฺติวิสโย  ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต  โสตาปนฺโนหมสฺมิ  
อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  

[๑๕๗๕]
กตมานิ  ปฺจ  ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ  โหนฺติ ฯ  ย  คหปติ  ปาณาติปาตี  

ปาณาติปาตปจฺจยา  ทิฏธมฺมิกมฺป  ภย  เวร  ปสวติ  สมฺปรายิกมฺป  ภย  เวร  ปสวติ  
เจตสิกมฺป  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  สุราเมรยมชฺชปมาทฏายี  สุราเมรยมชฺชปมาทฏานปจฺจยา  
ทิฏธมฺมิกมฺป  ภย  เวร  ปสวติ  สมฺปรายิกมฺป  ภย  เวร  ปสวติ  เจตสิกมฺป  ทุกฺข  
โทมนสฺส  ปฏิสเวทยติ  สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา  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  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  
เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  
โหติ  อกฺขณฺเฑหิ ฯ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  อิเมหิ  จตูหิ  โสตาปตฺติยงฺเคหิ  
สมนฺนาคโต  โหติ ฯ  
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เวรภยสูตรที่ ๑  
 วาดวยภัยเวร ๕ ประการ  

[๑๕๗๔]
 สาวัตถีนิทาน.  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี  ผูนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา  

 ดกูรคฤหบด ี ภยัเวร ๕ ประการของอริยสาวกสงบระงบัแลว  อรยิสาวกประกอบแลว
ดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการ  และญายธรรมอันประเสริฐ  อริยสาวกนั้น  เห็นดีแลว  
แทงตลอดดีแลวดวยปญญา  อริยสาวกนั้นหวังอยู  พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา  
เรามีนรก  กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต  สิ้นแลว  เราเปน
พระโสดาบัน  มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.

[๑๕๗๕]
 ภยัเวร ๕ ประการเปนไฉน ?   ดกูรคฤหบด ี บคุคลผูมปีกติฆาสัตว  ยอมประสพ
ภัยเวรอันใด  ที่เปนไปในปจจุบันก็มี  ที่เปนไปในสัมปรายภพก็มี  ไดเสวยทุกขโทมนัส
ที่เปนไปทางใจก็มี  ก็เพราะการฆาสัตวเปนปจจัย  เมื่ออริยสาวกเวนจากการฆาสัตว
แลว  ภัยเวร  อันนั้นเปนอันสงบระงับไปดวยประการฉะนี้  บุคคลผูลักทรัพย...   บุคคล
ผูประพฤติผิดในกาม...   บุคคลผูพูดเท็จ...   บุคคลผูดื่มนํ้าเมาคือสุราและเมรัยอันเปน
ที่ตั้งแหงความประมาท  ยอมประสพภัยเวรอันใด  ที่เปนไปในปจจุบันก็มี  ที่เปนไปใน
สัมปรายภพก็มี  ไดเสวยทุกขโทมนัสที่เปนไปทางใจก็มี  ก็เพราะดื่มนํ้าเมาคือสุราและ
เมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทเปนปจจัย  เม่ืออริยสาวกงดเวนจากการด่ืมนํ้าเมา
คือสุราและเมรัยเปนที่ตั้งแหงความประมาท  ภัยเวรอัน  อันนั้น 1  เปนอันสงบระงับไป
ดวยประการฉะนี้  ภัยเวร ๕ ประการเหลานี้  สงบระงับแลว.

[๑๕๗๖]
 อรยิสาวกประกอบดวยโสตาปตตยิงัคะ ๔ ประการเปนไฉน ?   ดกูรคฤหบดี  อรยิสาวก
ในธรรมวนิยัน้ี  ประกอบดวยความเลือ่มใสอันไมหว่ันไหวในพระพทุธเจา...   ในพระธรรม...  
ในพระสงฆ...  ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพื่อสมาธิ  
อริยสาวกประกอบดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลานี้.

1.  ภัยเวรอันนั้น  -ผูรวบรวม
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[๑๕๗๗]
กตโม  จสฺส  อริโย  าโย  ปฺาย  สุทิฏโ  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  สุทิฏโ  โหติ  สุปฺปฏิวิทฺโธ ฯ  

[๑๕๗๘]
ยโต  โข  คหปติ  อริยสาวกสฺส  อิมานิ  ปฺจ  ภยานิ  เวรานิ  วูปสนฺตานิ  โหนฺติ  

อิเมหิ  จตูหิ  โสตาปตฺติยงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อยฺจสฺส  อริโย  าโย  ปฺาย  
สุทิฏโ  โหติ  สุปฺปฏิวิทฺโธ ฯ  โส  อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  พฺยากเรยฺย  
ขีณนิรโยมฺหิ  ขีณติรจฺฉานโยนิโย  ขีณปตฺติวิสโย  ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต  โสตาปนฺ-
โนหมสฺมิ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ ฯ

[๑๕๗๙]
สาวตฺถนีทิาน  ฯเปฯ  ยโต  โข  ภกิขฺเว  อริยสาวกสสฺ  อมิาน ิ ปฺจ  ภยานิ  เวรานิ  

วปูสนตฺาน ิ โหนตฺ ิ อเิมห ิ จตหู ิ โสตาปตตฺยิงเฺคห ิ สมนฺนาคโต  โหต ิ อยฺจสสฺ  อริโย  
าโย  ปฺาย  สุทิฏโ  โหต ิ สุปฺปฏิวิทฺโธ ฯ  โส  อากงฺขมาโน  อตฺตนาว  อตฺตาน  
พฺยากเรยฺย  ขีณนิรโยมฺหิ  ขีณติรจฺฉานโยนิโย  ขีณปตฺติวิสโย  ขีณาปายทุคฺคติวินิปาโต  
โสตาปนฺโนหมสฺมิ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ ฯ  
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[๑๕๗๗]
 กญ็ายธรรมอนัประเสรฐิ  อนัอรยิสาวกน้ันเหน็ดแีลว  แทงตลอดดแีลวดวยปญญา  
เปนไฉน ?   ดกูรคฤหบดี  อริยสาวกในธรรมวนิยันี ้ ยอมกระทาํไวในใจซึง่ปฏิจจสมปุบาท
อยางเดยีว  โดยอบุายอนัแยบคายเปนอยางดวีา  เมือ่สิง่นีม้ ี สิง่นีย้อมม ี เพราะสิง่นีเ้กดิ  
สิง่นีย้อมเกดิ  ดวยประการดงันี ้ เมือ่สิง่น้ีไมม ี สิง่น้ียอมไมม ี เพราะสิง่น้ีดบั  สิง่น้ียอมดบั  
ดวยประการดังนี้  คือ  เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร  เพราะสังขารเปนปจจัย
จึงมีวิญญาณ ฯลฯ  ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลนี้  ยอมมีดวยประการฉะนี้  
กเ็พราะอวิชชาดบัดวยการสํารอก  โดยหาสวนเหลือมไิด  สงัขารจึงดับ  เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ...  ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้  ยอมมีดวยประการฉะนี้  ญายธรรม
อันประเสริฐนี้  อริยสาวกนั้นเห็นดีแลว  แทงตลอดดีแลวดวยปญญา.
[๑๕๗๘]
 ดกูรคฤหบด ี เมือ่ใด  ภยัเวร ๕ ประการนีข้องอรยิสาวกสงบระงบัแลว  อริยสาวก
ประกอบแลวดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลาน้ี  และญายธรรมอันประเสริฐน้ี  
อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแลว  แทงตลอดดีแลวดวยปญญา  เมื่อนั้น  อริยสาวกนั้นหวังอยู  
พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา  เรามีนรก  กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  
ทคุติ  วนิบิาต  สิน้แลว  เราเปนพระโสดาบนั  มคีวามไมตกตํา่เปนธรรมดา  เปนผูเทีย่ง
ที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.

จบ  สูตรที่ ๘  

เวรภยสูตรที่ ๒  
 ผูระงับภัยเวร ๕ ไดพยากรณตนเองได

[๑๕๗๙]
 สาวัตถีนิทาน  ฯลฯ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อใด  ภัยเวร ๕ ประการนี้ของอริยสาวก
สงบระงับแลว  อริยสาวกประกอบแลวดวยโสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลาน้ี  และ
ญายธรรมอันประเสริฐนี้  อันอริยสาวกน้ันเห็นดีแลว  แทงตลอดดีแลวดวยปญญา  
เมื่อนั้น  อริยสาวกนั้นหวังอยู  พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา  เรามีนรก  กําเนิด
สัตวดิรัจฉาน  ปตติวิสัย  อบาย  ทุคติ  วินิบาต  สิ้นแลว  เราเปนพระโสดาบัน  
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.

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  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  
เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  
อกขฺณเฺฑห ิ ฯเปฯ  สมาธสิวตฺตนเิกหิ ฯ  อเิมห ิ โข  นนฺทก  จตูห ิ ธมฺเมห ิ สมนฺนาคโต  
อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  

[๑๕๘๒]
อิเมหิ  จ  ปน  นนฺทก  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  อายุนา  

สยตุโฺต  โหต ิ  ทพิเฺพนป  มานเุสนป  วณเฺณน  สยตุโฺต  โหต ิ  ทพิเฺพนป  มานเุสนป  
สุเขน  สยุตฺโต  โหติ  ทิพฺเพนป  มานุเสนป  ยเสน  สยุตฺโต  โหติ  ทิพฺเพนป  
มานุเสนป  อาธิปเตยฺเยน  สยุตฺโต  โหติ  ทิพฺเพนป  มานุเสนป ฯ  ต  โข  ปนาห  
นนฺทก  นาฺสฺส  สมณสฺส  วา  พฺราหฺมณสฺส  วา  สุตฺวา  วทามิ  อปจ  ยเทว  มยา  
สาม  าต  สาม  ทิฏ  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.  นหานกาโลติป  ปาโ ฯ
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ลิจฉวีสูตร  
 ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน  

[๑๕๘๐]
 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา  ในปามหาวัน  ใกลเมืองเวสาลี ครั้งนั้น  มหาอํามาตย

ของเจาลิจฉวีชื่อนันทกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  

ครั้นแลว  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะมหาอํามาตยของเจาลิจฉวีชื่อนันทกะวา

[๑๕๘๑]
 ดูกรนันทกะ  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  เปนพระโสดาบัน  
มคีวามไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียงท่ีจะตรสัรูในเบือ้งหนา   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?   
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  ประกอบดวยศลีท่ีพระอรยิเจาใครแลว  ไมขาด...  เปนไป
เพือ่สมาธ ิ  ดกูรนนัทกะ  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล  เปนพระโสดาบัน  
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.

[๑๕๘๒]
 ดกูรนนัทกะ  กแ็ลอรยิสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี ้ เปนผูประกอบดวย
อายุทั้งท่ีเปนทิพย  ทั้งท่ีเปนของมนุษย  เปนผูประกอบดวยวรรณะทั้งท่ีเปนทิพย  
ทั้งที่เปนของมนุษย  เปนผูประกอบดวยสุขทั้งที่เปนทิพย  ทั้งที่เปนของมนุษย  เปน
ผูประกอบดวยยศท้ังท่ีเปนทพิย  ทัง้ทีเ่ปนของมนษุย  เปนผูประกอบดวยความเปนใหญ
ทัง้ทีเ่ปนทพิย  ทัง้ท่ีเปนของมนุษย   ดกูรนนัทกะ  กเ็ราไดฟงแตสมณะหรอืพราหมณอืน่  
จึงกลาวเรื่องนั้นหามิได  ความจริง  เรารูเอง  เห็นเอง  ทราบเอง  จึงกลาวเรื่องนั้น.

[๑๕๘๓]
 เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  บุรุษคนหน่ึงไดกลาวกะมหาอํามาตยของเจาลิจฉวีชื่อนันทกะวา  ถึงเวลา

อาบนํ้าแลว  ทานผูเจริญ  นันทกะมหาอํามาตยกลาววา  ดูกรพนาย  บัดนี้ยังไมตองการอาบนํ้าภายนอก  ตองการจัก

อาบนํ้าภายใน  คือ  ความเลื่อมใสในพระผูมีพระภาค.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สรกานิวรรคท่ี 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  อนาถปณฺฑิกา 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  จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  ปฺุาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทา  

สุขสฺสาหารา ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  
สมนฺนาคโต  โหติ  อิติป  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  อิติป  
โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  อย  ปโม  ปฺุาภิสนฺโท  
กุสลาภิสนฺโท  สุขสฺสาหาโร ฯ  ปุน  จปร  ภิกฺขเว  อริยสาวโก ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  
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ปุญญาภิสันทวรรคที่ ๔  
อภิสันทสูตรที่ ๑  

 หวงบุญกุศล ๔ ประการ

[๑๕๘๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามา  
ซึง่ความสขุ ๔ ประการน้ี   ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวนิยันี ้ ประกอบดวย
ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาค
พระองคนั้น  ฯลฯ  เปนผูจําแนกธรรม  นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามา
ซึ่งความสุขประการที่ ๑   อีกประการหน่ึง  อริยสาวกประกอบดวยความเล่ือมใส
อันไมหว่ันไหวในพระธรรมวา  พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว  ฯลฯ  อัน
วิญูชนพึงรูเฉพาะตน  นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข
ประการที่ ๒   อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใส  อันไมหวั่นไหว
ในพระสงฆวา  พระสงฆสาวกของพระผูมพีระภาคเปนผูปฏบิตัดิแีลว  ฯลฯ  เปนนาบญุ
ของโลก  ไมมนีาบุญอืน่ยิง่กวา  นีเ้ปนหวงบญุ  หวงกศุล  อนัเปนปจจยันาํมาซึง่ความสขุ
ประการที่ ๓   อีกประการหน่ึง  อริยสาวกประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว  
ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพ่ือสมาธิ  นีเ้ปนหวงบุญ  หวงกุศล  อนัเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุข
ประการที่ ๔   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข 
๔ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑    

อภิสันทสูตรที่ ๒  
 หวงบุญกุศล ๔ ประการ  

[๑๕๘๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข 

๔ ประการนี ้  ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวนิยันี ้ ประกอบดวยความเลือ่มใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ฯลฯ  
เปนผูจาํแนกธรรม  นีเ้ปนหวงบญุ  หวงกศุล  อนัเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุขประการท่ี ๑  
อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรมวา  
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วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา  อคาร  อชฺฌาวสติ  มุตฺตจาโค  ปยตปาณ ี1  โวสฺสคฺครโต  
ยาจโยโค  ทานสวภิาครโต ฯ  อย  จตตฺุโถ  ปฺุาภสินฺโท  กสุลาภสินฺโท  สขุสฺสาหาโร 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  อิติป  
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  เอวมุปริป ฯ
2.  ยุ. โหติ ฯ
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พระธรรมอันพระผูมพีระภาคตรัสดีแลว  ฯลฯ  อนัวิญูชนพงึรูเฉพาะตน  นีเ้ปนหวงบญุ  
หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๒   อีกประการหนึ่ง  อริยสาวก
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา  พระสงฆสาวกของพระผูมี-
พระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว  ฯลฯ  เปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา  นี้เปน
หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๓   อีกประการหน่ึง  
อรยิสาวกมีใจปราศจากความตระหน่ีอนัเปนมลทิน  มจีาคะอนัไมตดิขดั  มฝีามอือนัชุม  
ยินดีในการสละ  ควรแกการขอ  ยินดีในการจําแนกทาน  อยูครอบครองเรือน  นี้เปน  
หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๔   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๒  

อภิสันทสูตรที่ ๓  
 หวงบุญกุศล ๔ ประการ

[๑๕๘๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุข 
๔ ประการน้ี   ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบดวย
ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาค
พระองคนั้น  ฯลฯ  เปนผูจําแนกธรรม  นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามา
ซึ่งความสุขประการท่ี ๑   อีกประการหน่ึง  อริยสาวกประกอบดวยความเล่ือมใสอัน
ไมหวั่นไหวในพระธรรมวา  พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว  ฯลฯ  อันวิญูชน
พงึรูเฉพาะตน  นีเ้ปนหวงบญุ  หวงกศุล  อนัเปนปจจยันาํมาซึง่ความสุขประการท่ี ๒ 
อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆวา  
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค  เปนผูปฏิบัติดีแลว  ฯลฯ  เปนนาบุญของโลก  
ไมมีนาบุญอื่นย่ิงกวา  นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุข
ประการท่ี ๓   อีกประการหน่ึง  อริยสาวกผูมีปญญา  คือ  ประกอบดวยปญญา
อนัเปนเหตุใหถงึ (เหน็) ความเกดิและความดับเปนอรยิะ  เปนไปเพือ่ความชาํแรกกเิลส  
ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ  นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข
ประการที่ ๔   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข 
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  พทุเฺธ  อเวจจฺปปฺสาเทน  สมนนฺาคโต  โหต ิ อติปิ  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 (ขอปฏิบัติของเทวดา) ของพวกเทพ  
๔ ประการนี ้ เพ่ือความบริสทุธ์ิของสตัวทัง้หลายผูยงัไมบรสิทุธิ ์ เพ่ือความผองแผวของ
สัตวทั้งหลายผูยังไมผองแผว   เทวบท ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  
ประกอบดวยความเลื่อมใส  อันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ๆ  
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ฯลฯ  เปนผูจําแนกธรรม  นี้เปนเทวบทของพวกเทพ  
เพือ่ความบริสทุธิข์องสตัวทัง้หลาย  ผูยงัไมบรสิทุธิ ์ เพือ่ความผองแผวของสัตวทัง้หลาย
ผูยังไมผองแผวประการที่ ๑   อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใส
อนัไมหวัน่ไหวในพระธรรม...   นีเ้ปนเทวบทของพวกเทพ...   ประการท่ี ๒   อกีประการหน่ึง  
อริยสาวกประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆ...  นี้เปนเทวบทของ
พวกเทพ...  ประการที่ ๓   อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา
ใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพ่ือสมาธิ  นีเ้ปนเทวบทของพวกเทพ  เพือ่ความบรสิทุธ์ิ  
ของสัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธิ์  เพื่อความผองแผวของสัตวทั้งหลายผูยังไมผองแผว
ประการที่ ๔   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการนี้แล  เพื่อ
ความบริสุทธ์ิของสัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธ์ิ  เพ่ือความผองแผวของสัตวทั้งหลาย
ผูยังไมผองแผว.

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  อเวจฺจปปฺสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อติปิ  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตถฺา  เทวมนุสสฺาน  
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. กิฺจิ ฯ  เอวมุปริป ฯ
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เทวปทสูตรที่ ๒  
 เทวบท ๔ ประการ  

[๑๕๘๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการน้ี  เพ่ือความบริสุทธิ์  
ของสัตวทั้งหลายผูยังไมบริสุทธิ์  เพื่อความผองแผวของสัตวทั้งหลายผูยังไมผองแผว  
เทวบท ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ฯลฯ  
เปนผูจําแนกธรรม  อริยสาวกนั้นยอมรําพึงในใจวา  อะไรหนอเปนเทวบทของพวกเทพ  
อริยสาวกนั้นยอมรูชัดอยางนี้วา  เราไดฟงในบัดน้ีแลวา  เทวดาท้ังหลายมีความ
ไมเบียดเบียนเปนอยางย่ิง  อน่ึง  เรามิไดเบียดเบียนใครๆ ซึ่งเปนผูสะดุงหรือมั่นคง  
เราประกอบดวยธรรมคือเทวบทอยูเปนแน  นีเ้ปนเทวบทของพวกเทพ  เพ่ือความบรสิทุธิ์
ของสัตวทัง้หลายผูยงัไมบริสทุธ์ิ  เพ่ือความผองแผวของสตัวทัง้หลาย  ผูยงัไมผองแผว
ประการท่ี ๑   อีกประการหน่ึง  อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหว
ในพระธรรม...  นีเ้ปนเทวบทของพวกเทพ...  ประการที ่๒   อกีประการหน่ึง  อริยสาวก
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆ...  นี้เปนเทวบทของพวกเทพ...  
ประการท่ี ๓   อกีประการหนึง่  อรยิสาวกประกอบดวยศลีทีพ่ระอรยิเจาใครแลว  ไมขาด...  
เปนไปเพื่อสมาธิ   อริยสาวกนั้นยอมรําพึงในใจวา  อะไรหนอเปนเทวบทของพวกเทพ   
อริยสาวกนั้นยอมรูชัดอยางนี้วา  เราไดฟงในบัดน้ีแลวา  เทวดาท้ังหลายมีความ
ไมเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง   อน่ึง  เรามิไดเบียดเบียนใครๆ ซึ่งเปนผูสะดุงหรือมั่นคง  
เราประกอบดวยธรรมคือเทวบทอยูเปนแน  นี้เปนเทวบทของพวกเทพ...  ประการที่ ๔  
ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เทวบทของพวกเทพ ๔ ประการนีแ้ล  เพ่ือความบรสิทุธิข์องสตัวทัง้หลาย
ผูยังไมบริสุทธิ์  เพื่อความผองแผวของสัตวทั้งหลายผูยังไมผองแผว.

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  
อิติป  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  
อริยสาวโกป  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  อริยสาวโกป  
ตถารูเปหิ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  เอหีติ  เทวาน  สนฺติเกติ ฯ  อิเมหิ  โข  
ภิกฺขเว  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคต  อตฺตมนา  เทวา  สภาคตา  กเถนฺตีติ ฯ  
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สภาคตสูตร  
 เทวดาสรรเสริญผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  

[๑๕๘๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เทวดาท้ังหลายปลื้มใจไปสูที่ประชุมแลว  กลาวถึงบุคคล
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?   อรยิสาวกในธรรมวนิยันี้  
ประกอบดวยความเลื่อมใส  อันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ๆ  
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ฯลฯ  เปนผูจําแนกธรรม  เทวดาเหลาใดประกอบดวย
ความเลือ่มใส  อนัไมหวัน่ไหวในพระพทุธเจา  จตุจิากอตัภาพนัน้แลว  ไปบงัเกดิในภพนัน้  
เทวดาเหลานัน้ยอมมคีวามคดิอยางนีว้า  พวกเราประกอบดวยความเลือ่มใสอนัไมหวัน่ไหว
ในพระพุทธเจาเห็นปานใด  จุติจากอัตภาพน้ันแลว  มาบังเกิดในท่ีนี้  แมอริยสาวก
ผูประกอบดวยความเล่ือมใส  อนัไมหวัน่ไหวในพระพทุธเจา  เหน็ปานนัน้  กย็อมเกดิใน
สาํนักพวกเทวดาดงัจะรองเชญิวา  มาเถิด  ดงัน้ี   อกีประการหนึง่  อริยสาวกประกอบดวย
ความเล่ือมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   อกีประการหน่ึง  อรยิสาวก
ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพื่อสมาธิ  เทวดาเหลาใด
ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  จุติจากอัตภาพนั้นแลว  ไปบังเกิดในภพนั้น  
เทวดาเหลาน้ันยอมมีความคดิอยางน้ีวา  พวกเราประกอบดวยศีลท่ีพระอรยิเจาใครแลว
เห็นปานใด  จุติจากอัตภาพนั้นแลว  มาบังเกิดในที่นี้  แมอริยสาวกผูประกอบดวยศีล
ทีพ่ระอริยเจาใครแลวเหน็ปานน้ัน  กย็อมเกดิในสาํนักพวกเทวดาดงัจะรองเชญิวา  มาเถิด  
ดังนี้   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เทวดาทั้งหลายปลื้มใจไปสูที่ประชุมแลว  กลาวถึงผูประกอบ
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๑๕๙๐]
เอก  สมย  ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ  กปลวตฺถุสฺมึ  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  สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา  
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  อิติป  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  ปยตปาณี  
โวสฺสคฺครโต  ยาจโยโค  ทานสวิภาครโต ฯ  เอตฺตาวตา  โข  มหานาม  อุปาสโก  จาค-
สมฺปนฺโน  โหตีติ ฯ  
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มหานามสูตร  
 สมบัติของอุบาสก

[๑๕๙๐]
สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม  ใกลพระนครกบิลพัสดุ  แควนสักกะ  คร้ังนั้นแล  

พระเจามหานามศากยราช  เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  ถึงที่ประทับ  ทรงอภิวาทแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  

ครั้นแลว  ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผู เจริญ  ดวยเหตุเพียงเทาไร  บุคคลจึงจะช่ือวาอุบาสก ?  

พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  

ดูกรมหาบพิตร  บุคคลผูถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ   ถึงพระธรรมเปนสรณะ  
ถึงพระสงฆเปนสรณะ  ดวยเหตุเพียงเทานี้แล  บุคคลจึงจะชื่อวา  เปนอุบาสก.

[๑๕๙๑]
 ม. ขาแตพระองคผูเจริญ  ดวยเหตุเพียงเทาไร  อุบาสกจึงจะชื่อวา  เปนผูถึงพรอมดวยศีล ?

 พ.  ดูกรมหาบพิตร  อุบาสกเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต  เปนผูงดเวนจาก
อทนินาทาน   เปนผูงดเวนจากกาเมสมุจิฉาจาร   เปนผูงดเวนจากมุสาวาท   เปนผูงดเวน
จากสรุาเมรยมชัชปมาทฏัฐาน  ดวยเหตเุพยีงเทาน้ีแล  อบุาสกจึงจะชือ่วา  เปนผูถงึพรอม
ดวยศีล.

[๑๕๙๒]
 ม. ขาแตพระองคผูเจริญ  ดวยเหตุเพียงเทาไร  อุบาสกจึงจะชื่อวา  เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา ?        

 พ.  ดูกรมหาบพิตร  อุบาสกในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีศรัทธา  คือ  เช่ือพระปญญา
ตรัสรูของพระตถาคตวา  แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ฯลฯ  เปน
ผูจําแนกธรรม  ดวยเหตุเพียงเทานี้แล  อุบาสกจึงจะชื่อวา  เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา.

[๑๕๙๓]
 ม. ขาแตพระองคผูเจริญ  ดวยเหตุเพียงเทาไร  อุบาสกจึงจะชื่อวา  เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ ?

 พ.  ดูกรมหาบพิตร  อุบาสกในธรรมวินัยน้ี  มีใจปราศจากความตระหน่ี
อันเปนมลทิน  มีจาคะอันไมติดขัด  มีฝามืออันชุม  ยินดีในการสละ  ควรแกการขอ  
ยินดีในการจําแนก  อยูครอบครองเรือน  ดวยเหตุเพียงเทานี้  อุบาสกจึงจะช่ือวา  
เปนผูถึงพรอมดวยจาคะ.
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[๑๕๙๔]  
กิตฺตาวตา  ปน  ภนฺเต  อุปาสโก  ปฺาสมฺปนฺโน  โหตีติ ฯ  อิธ  มหานาม  

อปุาสโก  ปฺวา  โหติ  อทุยตฺถคามินยิา  ปฺาย  สมนฺนาคโต  อริยาย  นพิเฺพธกิาย  
สมมฺาทุกขฺกขฺยคามนิยิา ฯ  เอตตฺาวตา  โข  มหานาม  อปุาสโก  ปฺาสมปฺนฺโน  โหตตี ิฯ  

[๑๕๙๕]
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อุปริปพฺพเต  ถุลฺลผุสิตเก  เทเว  วสฺสนฺเต  ต  อุทก  

ยถานินฺน  ปวตฺตมาน  ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา  ปริปูเรติ  ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา  
ปริปูรา  กุสฺโสพฺเภ 1  ปริปูเรนฺติ 2  กุสฺโสพฺภา  ปริปูรา  มหาโสพฺเภ  ปริปูเรนฺติ  
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



941 

[๑๕๙๔]
 ม. ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ดวยเหตุเพียงเทาไร  อุบาสกจึงจะชื่อวา  เปนผูถึงพรอมดวยปญญา ?    

 พ.  ดกูรมหาบพติร  อบุาสกในธรรมวนิยัน้ี  เปนผูมปีญญา  คอื  ประกอบดวยปญญา  
เปนเหตุใหถึง (เห็น) ความเกิดและความดับ   เปนอริยะ  เปนไปเพื่อชําแรกกิเลส  
ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ  ดวยเหตุเพียงเทานี้แล  อุบาสกจึงชื่อวา  เปนผูถึงพรอม
ดวยปญญา.

จบ  สูตรที่ ๗  

วัสสสูตร  
 ธรรมที่เปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ  

[๑๔๙๕] 1  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนเม่ือฝนเม็ดใหญตกลงบนภูเขา  นํ้านั้นไหล
ไปตามทีลุ่ม   ยอมยังซอกเขา  ลาํธาร  ลาํหวย  ใหเตม็   ซอกเขา  ลาํธาร  ลาํหวยเต็มแลว  
ยอมยงัหนองใหเต็ม   หนองเต็มแลว  ยอมยงับึงใหเต็มแล   บงึเตม็แลว  ยอมยงัแมนํา้นอย
ใหเต็ม   แมนํ้านอยเต็มแลว  ยอมยังแมนํ้าใหญใหเต็ม   แมนํ้าใหญเต็มแลว  ยอมยัง
มหาสมุทรสาครใหเต็ม  ฉนัใด  ความเลือ่มใส  อนัไมหว่ันไหวในพระพทุธเจา  ในพระธรรม  
ในพระสงฆ  อนัใด  และศลีท่ีพระอริยเจาใครแลว  เหลาใด  ของอริยสาวก  ธรรมเหลาน้ี  
เมื่อไหลไปถึงฝง  ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นอาสวะ  ฉันนั้นเหมือนกันแล.

จบ  สูตรที่ ๘  

1.  [๑๕๙๕]  -ผูรวบรวม
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[๑๕๙๖]
เอก  สมย  ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ  กปลวตฺถุสฺมึ  นิโคฺรธาราเม ฯ  อถ  โข  

ภควา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  เยน  กาฬโคธาย  สากิยานิยา  
นิเวสน  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ปฺตฺเต  อาสเน  นิสีทิ ฯ  อถ  โข  กาฬโคธา  
สากิยานี  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  
นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  กาฬโคธ  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  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทว-
มนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  วิคตมลมจฺเฉเรน  เจตสา  อคาร  
อชฺฌาวสติ  มุตฺตจาคา  ปยตปาณิ 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  อิติป  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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กาฬโคธาสูตร  
 องคคุณของพระโสดาบัน  

[๑๕๙๖]
 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโคธาราม  ใกลพระนครกบิลพัสดุ  แควนสักกะ  ครั้งนั้นแล  

เวลาเชา  พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว  ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของเจาสากิยานีนามวา  

กาฬโคธา  ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวาย  พระนางกาฬโคธาสากิยานีเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  ทรงถวายบังคม

พระผูมีพระภาคแลว  ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลว  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระนางกาฬโคธาสากิยานีวา

[๑๕๙๗]
 ดูกรพระนางโคธา  อริยสาวิกาผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมเปน
พระโสดาบัน  มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา  
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวิกาในธรรมวินัยน้ี  ประกอบดวยความเล่ือมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   มีใจปราศจาก
ความตระหน่ีอันเปนมลทิน  มีจาคะอันไมติดขัด  มีฝามืออันชุม  ยินดีในการสละ  
ควรแกการขอ  ยินดีในการจําแนกทาน  อยูครอบครองเรือน   ดูกรพระนางโคธา  
อริยสาวิกาผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล  ยอมเปนพระโสดาบัน  มคีวามไมตกตํา่
เปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.

[๑๕๙๘]
 พระนางกาฬโคธากราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  โสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลาใด  
ทีพ่ระองคทรงแสดงไว  ธรรมเหลานัน้มอียูในหมอมฉัน  และหมอมฉันกเ็หน็ชดัในธรรม
เหลานัน้  เพราะวาหมอมฉันประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา...   
ในพระธรรม...  ในพระสงฆ...  อนึง่  ไทยธรรมอยางใดอยางหนึง่ทีม่อียูในสกุล  หมอมฉนั
เฉลี่ยไทยธรรมนั้นทั้งหมดกับทานที่มีศีล  มีกัลยาณธรรม.
 พ.  ดูกรพระนางโคธา  เปนลาภของทาน  ทานไดดีแลว  โสดาปตติผล
ทานพยากรณแลว.

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๑๕๙๙]
เอก  สมย  ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ  กปลวตฺถุสฺมึ  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  ิโตติ  วทามิ ฯ  อปจ  นนฺทิย  ยถา  อริยสาวโก  
ปมาทวิหาร ี เจว  โหติ  อปฺปมาทวหิาร ี จ  ต  สณุาห ิ สาธุก  มนสิกโรห ิ ภาสิสสฺามตี ิ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  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  
เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  โส  เตน  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สนฺตฏุโ  น  
อุตฺตรึ  วายมติ  ทิวา  ปวิเวกาย  รตฺติยา 1  ปฏิสลฺลานาย ฯ  ตสฺส  เอว  ปมตฺตสฺส  
วิหรโต  ปามุชฺช 2  น  โหติ  ปามุชฺเช  อสติ  ปติ  น  โหติ  ปติยา  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  สีเลหิ  
สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  โส  เตหิ  อริยกนฺเตหิ  
สีเลหิ  สนฺตุฏโ  น  อุตฺตรึ  วายมติ  ทิวา  ปวิเวกาย  รตฺติยา  ปฏิสลฺลานาย ฯ  ตสฺส  
เอว  ปมตฺตสฺส  วิหรโต  ปามุชฺช  น  โหติ  ปามุชฺเช  อสติ  ปติ  น  โหติ  ปติยา  
อสติ  ปสฺสทฺธิ  น  โหติ  ปสฺสทฺธิยา  อสติ  ทุกฺข  วิหรติ  ทุกฺขิโน  จิตฺต  น  สมาธิยติ  
อสมาหิเต  จิตฺเต  ธมฺมา  น  ปาตุภวนฺติ ฯ  ธมมฺาน  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  
 อยูดวยความประมาทและไมประมาท  

[๑๕๙๙]
 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม  ใกลพระนครกบิลพัสดุ  แควนสักกะ  ครั้งนั้น  เจาศากยะ

พระนามวา  นนัทิยะ  เสดจ็เขาไปเฝาพระผูมพีระภาคถงึท่ีประทับ  ทรงถวายบงัคมพระผูมพีระภาคแลว  ประทบัน่ัง ณ ทีค่วร

สวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา    

[๑๖๐๐]
 ขาแตพระองคผูเจริญ  อริยสาวกใด  ไมมีโสตาปตติยังคธรรม ๔ ประการโดยประการทั้งปวง  ในกาลทุกเมื่อ  

อริยสาวกนั้นหรือหนอที่พระองคตรัสเรียกวา  อยูดวยความไมประมาท ?  พระผูมีพระภาคตรัสวา  

 ดกูรนันทิยะ  อรยิสาวกใด  ไมมโีสตาปตติยงัคะ ๔ ประการ  เราเรียกอริยสาวกนัน้
วา  เปนคนภายนอก  ตั้งอยูในฝายปุถุชน  อนึ่ง  อริยสาวกเปนผูอยูดวยความประมาท  
และอยูดวยความไมประมาท  โดยวิธีใด  ทานจงฟงวิธีนั้น  จงใสใจใหดี  เราจักกลาว  
 นนทิยศากยะ 1  ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว  พระผูมีพระภาคไดตรัสวา

[๑๖๐๑]
 ดูกรนันทิยะ  ก็อริยสาวกเปนผูอยูดวยความประมาทอยางไร ?   อริยสาวก  
ในธรรมวินัยน้ี  ประกอบดวยความเลื่อมใส  อันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา  แม
เพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาคพระองคนั้น...  เปนผูจําแนกธรรม  อริยสาวกน้ัน
พอใจแลวดวยความเล่ือมใส  อนัไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาน้ัน  ไมพยายามใหยิ่งข้ึนไป  
เพ่ือความสงัดในกลางวัน  เพื่อหลีกเรนในกลางคืน  เมื่ออริยสาวกนั้นเปนผูประมาท
อยูอยางนี้  ยอมไมมีปราโมทย  เม่ือไมมีปราโมทย  ก็ไมมีปติ  เม่ือไมมีปติ  ก็ไมมี
ปสสัทธิ  เมื่อไมมีปสสัทธิ  ยอมอยูเปนทุกข  จิตของผูมีความทุกข  ยอมไมเปนสมาธิ  
เม่ือจิตไมเปนสมาธิ  ธรรมท้ังหลายยอมไมปรากฏ  เพราะธรรมท้ังหลายไมปรากฏ  
อริยสาวกนั้นยอมถึงความนับวา  อยูดวยความประมาท   อีกประการหนึ่ง  อริยสาวก  
ประกอบดวยความเล่ือมใส  อนัไมหว่ันไหวในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  ประกอบดวย
ศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพื่อสมาธิ  อริยสาวกนั้นพอใจแลว
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ไมพยายามใหยิ่งขึ้นไป  เพื่อความสงัดในกลางวัน  
เพื่อหลีกเรนในกลางคืน  เม่ืออริยสาวกน้ัน  เปนผูประมาทอยูอยางน้ี  ยอมไมมี
ปราโมทย  เมื่อไมมีปราโมทย  ก็ไมมีปติ  เมื่อไมมีปติ  ก็ไมมีปสสัทธิ  เมื่อไมมี
ปสสัทธิ  ยอมอยูเปนทุกข  จิตของผูมีความทุกขยอมไมมีสมาธิ  เมื่อจิตไมเปนสมาธิ  
1.  นันทิยศากยะ  -ผูรวบรวม
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[๑๖๐๒]
 กถฺจ  นนฺทิย  อริยสาวโก  อปฺปมาทวิหารี  โหติ ฯ  อิธ  นนฺทิย  อริยสาวโก  
พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  
เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  โส  เตน  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  อสนฺตุฏโ  
อุตฺตรึ  วายมติ  ทิวา  ปวิเวกาย  รตฺติยา  ปฏิสลฺลานาย ฯ  ตสฺส  เอว  อปฺปมตฺ-
ตสฺส  วิหรโต  ปามุชฺช  ชายติ  ปมุทิตสฺส  ปติ  ชายติ  ปติมนสฺส  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  โหติ  
อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯสมาธิสวตฺตนิเกหิ ฯ  โส  เตหิ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  อสนฺตุฏโ  
อุตฺตรึ  วายมติ  ทิวา  ปวิเวกาย  รตฺติยา  ปฏิสลฺลานาย ฯ  ตสฺส  เอว  อปฺปมตฺตสฺส  
วิหรโต  ปามุชฺช  ชายติ  ปมุทิตสฺส  ปติ  ชายติ  ปติมนสฺส  กาโย  ปสฺสมฺภติ  
ปสฺสทฺธกาโย  สุข  เวทยติ  สุขิโน  จิตฺต  สมาธิยติ  สมาหิเต  จิตฺเต  ธมฺมา  
ปาตุภวนฺต ิฯ  ธมมฺาน  ปาตุภาวา  อปฺปมาทวิหารีเตวฺว  สงฺข  คจฉฺต ิฯ  เอว  โข  นนทฺยิ  
อริยสาวโก  อปฺปมาทวิหารี  โหตีติ ฯ  

ปฺุาภิสนฺทวคฺโค  จตุตฺโถ ฯ

ตสฺสุทฺทาน
  อภิสนฺเทน 2  ตโย  วุตฺตา    เทฺว  เทวปทานิ  จ 
  สภาคต  มหานาโม  วาส ี3   กาฬ  จ  นนฺทิยาติ ฯ

1.  ม. ยุ. สพฺพตฺถ  เวทิยติ ฯ
2.  ม. ยุ. อภิสนฺทา ฯ
3.  ม. ยุ. วสฺส ฯ
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ธรรมทั้งหลายยอมไมปรากฏ  เพราะธรรมท้ังหลายไมปรากฏ  อริยสาวกนั้นยอมถึง
ความนบัวา  อยูดวยความประมาท   ดกูรนนัทิยะ  อริยสาวกเปนผูอยูดวยความประมาท
อยางนี้แล.
[๑๖๐๒]
 ดูกรนันทิยะ  ก็อริยสาวกผูเปนผูอยูดวยความไมประมาทอยางไร ?   อริยสาวก
ในธรรมวินัยน้ี  ประกอบดวยความเลื่อมใส  อันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจาวา  แม
เพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ฯลฯ  เปนผูจําแนกธรรม  อริยสาวกนั้นยัง
ไมพอใจดวยความเลื่อมใส  อันไมหวั่นไหวในพรระพุทธเจา 1 นั้น  พยายามใหยิ่งขึ้นไป  
เพื่อความสงัดในกลางวัน  เพื่อหลีกเรนในกลางคืน  เมื่ออริยสาวกนั้นเปนผูไมประมาท
อยูอยางนี้  ยอมเกิดปราโมทย  เมื่อเกิดปราโมทย  ยอมเกิดปติ  เมื่อมีใจกอปรดวยปติ  
กายยอมสงบ  ผูมีกายสงบ  ยอมไดเสวยสุข  จิตของผูมีความสุขยอมเปนสมาธิ  
เม่ือจิตเปนสมาธ ิ ธรรมท้ังหลายยอมปรากฏ  เพราะธรรมท้ังหลายปรากฏ  อริยสาวกนัน้
ยอมถึงความนบัวา  อยูดวยความไมประมาท   อกีประการหนึง่  อริยสาวกประกอบดวย
ความเลื่อมใส  อันไมหวั่นไหวในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   ประกอบดวยศีล
ที่พระอริยเจาใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพื่อสมาธิ  อริยสาวกนั้นยังไมพอใจดวยศีล
ที่พระอริยเจาใครแลว  พยายามใหยิ่งข้ึนไป  เพื่อความสงัดในกลางวัน  เพ่ือหลีกเรน
ในกลางคืน  เมื่ออริยสาวกนั้นเปนผูไมประมาทอยู อยางน้ี  ยอมเกิดปราโมทย  
เมื่อเกิดปราโมทย  ยอมเกิดปติ  เมื่อมีใจกอปรดวยปติ  กายยอมสงบ  ผูมีกายสงบ  
ยอมไดเสวยสุข  จิตของผูมีความสุข  ยอมเปนสมาธิ  เมื่อจิตเปนสมาธิ  ธรรมทั้งหลาย
ยอมปรากฏ  อริยสาวกนั้นยอมถึงความนับวา  อยูดวยความไมประมาท   ดูกรนันทิยะ  
อริยสาวกเปนผูอยูดวยความไมประมาทอยางนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบปุญญาภิสันทวรรคท่ี 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. กาฬโคธาสูตร  ๑๐. นันทิยสูตร      

1.  พระพุทธเจา  -ผูรวบรวม
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สคาถกปฺุาภิสนฺทวคฺโค  ปฺจโม

[๑๖๐๓]
จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  ปฺุาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทา  สุขสฺสาหารา ฯ  กตเม  

จตฺตาโร ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  
อิติป  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]

เสยฺยถาป  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



949 

สคาถกปุญญาภิสันทวรรคที่ ๕
อภิสันทสูตรที่ ๑  

 หวงบุญกุศล ๔ ประการ  

[๑๖๐๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุข 
๔ ประการน้ี   ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบดวย
ความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาค
พระองคนั้น  เปนพระอรหันต  ฯลฯ  เปนผูจําแนกธรรม  นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  
อนันาํมาซึง่ความสขุประการที ่๑   อกีประการหนึง่  อรยิสาวกประกอบดวยความเลือ่มใส
อันไมหว่ันไหวในพระธรรม...  นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  อันนํามาซ่ึงความสุข
ประการที่ ๒   อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระสงฆ...  นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  อันนํามาซึ่งความสุขประการท่ี ๓  
อีกประการหน่ึง  อริยสาวกประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  
เปนไปเพื่อสมาธิ  นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  อันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๔   ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.
[๑๖๐๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ใครๆ จะนับประมาณบุญของอริยสาวกผูประกอบดวย
หวงบุญ  หวงกุศล ๔ ประการนี้วา  หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข  
มีประมาณเทานี้  มิใชกระทําไดโดยงาย  ที่แท  หวงบุญ  หวงกุศล  ยอมถึงความนับวา  
เปนกองบุญใหญจะนับประมาณมิได.
[๑๖๐๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ใครๆ จะนับประมาณนํ้าในมหาสมุทรวา  ประมาณเทานี้
อาฬหกะ 1  หรือวารอยอาฬหกะ  พันอาหฬกะ 2  แสนอาฬหกะ  มิใชกระทําไดโดยงาย  
ที่แทนํ้ายอมถึงความนับวาเปนกองนํ้าใหญ  จะนับประมาณมิได  แมฉันใด  ใครๆ  
จะประมาณบุญของอริยสาวก  ผูประกอบดวยหวงบุญ  หวงกุศล ๔ ประการน้ีวา  
หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุข  มีประมาณเทาน้ี  มิใชกระทํา
ไดโดยงาย  ที่แทหวงบุญ  หวงกุศล  ยอมถึงความนับวา  เปนกองบุญใหญ  จะนับ
จะประมาณมิได  ฉันนั้นเหมือนกัน  พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา  

1.  ๑ อาฬหกะ  เทากับ  ๔ ทะนาน ฯ
2.  อาฬหกะ  -ผูรวบรวม
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[๑๖๐๖]
 มโหทธึ  อปริมิต  มหาสร   พหุเภรว  รตนคณานมาลย  
 นชฺโช  ยถา  นรคณสงฺฆเสวิตา    ปุถู 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  อิติป  
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  ปฺุาภสินฺทา  กุสลาภิสนฺทา  สุขสฺสาหารา ฯ

[๑๖๐๘]
อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ  ปฺุาภิสนฺเทหิ  กุสลาภิสนฺเทหิ  สมนฺนาคตสฺส  

อรยิสาวกสสฺ  น  สกุร  ปฺุสสฺ  ปมาณ  คเณตุ  เอตตฺโก  ปฺุาภสินโฺท  กสุลาภสินโฺท  
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]
 แมนํ้าเปนอันมากที่หมูคือคณะนรชนอาศัยแลว  
 ไหลไปยังสาครทะเลหลวง  ซึ่งจะประมาณมิได  
 เปนที่ขังนํ้าอยางใหญ  มีสิ่งที่นากลัวมาก  เปนที่อยูของหมูรัตนะ  ฉันใด  
 สายธารแหงบุญยอมไหลไปสูนรชนผูเปนบัณฑิต  ผูใหขาว  นํ้า  ผา  
 ที่นอน  ที่นั่งและเครื่องปูลาด  เหมือนแมนํ้าไหลไปสูสาคร  ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๑  

อภิสันทสูตรที่ ๒  
 หวงบุญกุศล ๔ ประการ

[๑๖๐๗]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข 

๔ ประการน้ี   ๔ ประการเปนไฉน ?   อรยิสาวกในธรรมวินยัน้ี  ประกอบดวยความเล่ือมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ฯลฯ  
เปนผูจําแนกธรรม  นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  อันนํามาซ่ึงความสุขประการที่ ๑   
อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรม...  
นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  อันนํามาซ่ึงความสุขประการที่ ๒  อีกประการหนึ่ง  
อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระสงฆ...  นี้เปนหวงบุญ  
หวงกุศล  อันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๓  อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกมีใจปราศจาก
ความตระหน่ีอันเปนมลทิน  มีจาคะอันไมติดขัด  มีฝามืออันชุม  ยินดีในการสละ  
ควรแกการขอ  ยินดีในการจําแนกทาน  อยูครอบครองเรือน  นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  
อนันํามาซึง่ความสขุประการที ่๔   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  หวงบญุ  หวงกศุล  อนัเปนปจจัย
นํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.

[๑๖๐๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ใครๆ จะนับจะประมาณบุญของอริยสาวกผูประกอบดวย  
หวงบุญ  หวงกุศล ๔ ประการนี้วา  หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข  
มีประมาณเทานี้  มิใชกระทําไดโดยงาย  ที่แท  หวงบุญ  หวงกุศล  ยอมถึงความนับวา  
เปนกองบุญใหญจะนับจะประมาณมิได.
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[๑๖๐๙]
เสยฺยถาป  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  
อิติป  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  กุสลาภสินฺโท  สุขสฺสาหาโร ฯ  
อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  ปฺุาภิสนฺทา  กุสลาภิสนฺทา  สุขสฺสาหารา ฯ  
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[๑๖๐๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  มหานทีเหลานี้  คือ  แมนํ้าคงคา  ยมุนา  อจิรวดี  สรภู  
มหี  ยอมไหลเรื่อยไปที่ปากนํ้าใด  จะนับจะประมาณนํ้าที่ปากนํ้านั้นวา  ประมาณเทานี้
อาฬหกะ  หรือรอยอาฬหกะ  พันอาฬหกะ  แสนอาฬหกะ  มิใชกระทําไดโดยงาย  ที่แท  
แมนํ้ายอมถึงความนับวา  เปนกองนํ้าใหญ  จะนับจะประมาณมิได  แมฉันใด  ใครๆ  
จะนับจะประมาณบุญของอริยสาวก  ผูประกอบดวยหวงบุญ  หวงกุศล ๔ ประการนี้วา  
หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข  มีประมาณเทานี้  มิใชกระทําได
โดยงาย  ที่แท  หวงบุญ  หวงกุศล  ยอมถึงความ  นับวาเปนกองบุญใหญ  จะนับ
จะประมาณมิได  ฉันนั้นเหมือนกัน  พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา

[๑๖๑๐]
 แมนํ้าเปนอันมากที่หมูคือคณะนรชนอาศัยแลว  ยอมไหลไปสู  
 สาครทะเลหลวง  ซึ่งจะประมาณมิได  เปนที่ขังนํ้าอยางใหญ  
 มีสิ่งที่นากลัวมาก  เปนที่อยูของหมูรัตนะ  ฉันใด  
 สายธารแหงบุญ  ยอมไหลไปสูนรชนผูเปนบัณฑิต  ผูใหขาว  นํ้า  ผา  
 ที่นอน  ที่นั่ง  และเครื่องปูลาด  เหมือนแมนํ้าไหลไปสูสาคร  ฉันนั้นเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๒  

อภิสันทสูตรที่ ๓    
 หวงบุญกุศล ๔ ประการ

[๑๖๑๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซ่ึงความสุข 
๔ ประการนี ้  ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวนิยันี ้ ประกอบดวยความเลือ่มใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา  แมเพราะเหตุนี้ๆ  พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  
ฯลฯ  เปนผูจําแนกธรรม  นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  อันนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๑  
อีกประการหนึ่ง  อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระธรรม...  
นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  อันนํามาซ่ึงความสุขประการที่ ๒   อีกประการหน่ึง  
อริยสาวกประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ...   นี้เปนหวงบุญ  



954 

[๑๖๑๒]
อิเมหิ  โข  ภิกฺขเว  จตูหิ  ปฺุาภิสนฺเทหิ  กุสลาภิสนฺเทหิ  สมนฺนาคตสฺส  

อรยิสาวกสสฺ  น  สกุร  ปฺุสสฺ  ปมาณ  คเณตุ  เอตตฺโก  ปฺุาภสินโฺท  กสุลาภสินโฺท  
สขุสฺสาหาโรต ิ อถ  โข  อสงฺเขยโฺย  อปฺปเมยโฺย  มหาปฺุกขฺนโฺธเตวฺว  สงฺข  คจฺฉตตี ิฯ  
อิทมโวจ  ภควา  

[๑๖๑๓]
โย  ปฺุกาโม  กุสเล  ปติฏิโต  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  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  
ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  สมนฺนาคโต  โหติ  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  
สมาธสิวตตฺนเิกห ิฯ  อเิมห ิ โข  ภกิขฺเว  จตูห ิ ธมเฺมห ิ สมนนฺาคโต  อริยสาวโก  อฑฺโฒ  
มหทฺธโน  มหาโภโค  มหายโสติ  วุจฺจตีติ ฯ  

1.  สี. ยุ. มจฺจุราชคมิสฺสตีติ ฯ  ม. มจฺจุราชาคมนสฺมินฺติ ฯ
2.  ม. มหาโภโคติ  วุจฺจติ ฯ  เอวมุปริ ฯ



955 

หวงกุศล  อนันาํมาซ่ึงความสุขประการที ่๓   อกีประการหน่ึง  อริยสาวก  เปนผูมปีญญา  
คือ  ประกอบดวยปญญา  อันเปนเหตุใหถึงความเกิดและความดับ  เปนอริยะ  
เปนไปเพื่อชําแรกกิเลส  ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ  นี้เปนหวงบุญ  หวงกุศล  
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุขประการที่ ๔   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  หวงบุญ  หวงกุศล  
อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข ๔ ประการนี้แล.

[๑๖๑๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ใครๆ จะนับจะประมาณบุญของอริยสาวกผูประกอบดวย
หวงบุญ  หวงกุศล ๔ ประการนี้วา  หวงบุญ  หวงกุศล  อันเปนปจจัยนํามาซึ่งความสุข  
มีประมาณเทานี้มิใชกระทําไดโดยงาย  ที่แท  หวงบุญ  หวงกุศล  ยอมถึงความนับวา  
เปนกองบุญใหญ  จะนับจะประมาณมิได  พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา

[๑๖๑๓]
 ผูใดตองการบุญ  ตั้งมั่นในกุศล  เจริญมรรคเพื่อบรรลุอมตธรรม
 ผูนั้นบรรลุธรรมที่เปนสาระ  ยินดีในธรรมเปนที่สิ้นไป (แหงอาสวะ)
 ยอมไมหวั่นไหวในเมื่อมัจจุราชมาถึง.

จบ  สูตรที่ ๓  

มหัทธนสูตรที่ ๑  
 ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนผูมั่งคั่ง  

[๑๖๑๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  เราเรียกวา  
เปนผูมั่งค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มียศใหญ   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?  
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา  
แมเพราะเหตุนี้ๆ   พระผูมพีระภาคพระองคนัน้  ฯลฯ  เปนผูจาํแนกธรรม  ประกอบดวย
ความเลื่อมใส  อันไมหวั่นไหวในพระธรรม...   ในพระสงฆ...   ประกอบดวยศีลที่
พระอริยเจาใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพื่อสมาธิ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวก
ประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล  เราเรียกวา  เปนผูมั่งคั่ง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  
มียศใหญ.

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  อิติป  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  อิติป  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  
 ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนผูมั่งคั่ง  

[๑๖๑๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  เราเรียกวา  
เปนผูมั่งค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มียศใหญ   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?  
อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา  
แมเพราะเหตุนี้ๆ   พระผูมพีระภาคพระองคนัน้  ฯลฯ  เปนผูจาํแนกธรรม  ประกอบดวย
ความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  เปนผูมปีญญา  ฯลฯ  ใหถงึ
ความส้ินทกุขโดยชอบ   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล  
เราเรียกวา  เปนผูมั่งคั่ง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  มียศใหญ.

จบ  สูตรที่ ๕      

ภิกขุสูตร  
 องคคุณของพระโสดาบัน  

[๑๖๑๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมเปน
พระโสดาบัน  มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา  
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี  ประกอบดวยความเล่ือมใส
อันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  ประกอบดวยศีล
ที่พระอริยเจาใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพื่อสมาธิ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวก
ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล  ยอมเปนพระโสดาบัน  มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา

จบ  สูตรที่ ๖  
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[๑๖๑๗]
กปลวตฺถุนิทาน 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  อิติป  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]
กปลวตฺถุนิทาน ฯ  (อุปสงฺกมน  กาตพฺพ) ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺน  โข  ภทฺทิย  สกฺก  

ภควา  เอตทโวจ  จตูหิ  โข  ภทฺทิย  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  
โหติ  อวินปิาตธมฺโม  นยิโต  สมโฺพธิปรายโน ฯ  กตเมห ิ จตูห ิฯ  อธิ  ภทฺทยิ  อริยสาวโก  
พทุเฺธ  ธมฺเม  สงเฺฆ ฯ  อรยิกนเฺตห ิ สเีลห ิ สมนฺนาคโต  โหติ  อกขฺณเฺฑห ิ ฯเปฯ  สมาธ-ิ
สวตฺตนิเกหิ ฯ  อิเมหิ  โข  ภทฺทิย  จตูหิ  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  
โหติ  อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโนติ ฯ  
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นันทิยสูตร  
 ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน  

[๑๖๑๗]
 กบิลพัสดุนิทาน.  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาศากยนันทิยะ  ผูประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา  

 ดูกรนันทิยะ  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมเปนพระโสดาบัน  
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา   ธรรม ๔ ประการ
เปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวใน
พระพุทธเจา...  ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว  
ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพือ่สมาธ ิ ดกูรนนัทยิะ  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนีแ้ล  
ยอมเปนพระโสดาบัน  มคีวามไมตกตํา่เปนธรรมดา  เปนผูเทีย่งทีจ่ะตรัสรูในเบ้ืองหนา.

จบ  สูตรที่ ๗  

ภัททิยสูตร  
 ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน  

[๑๖๑๘]
 กบิลพัสดุนิทาน.  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเจาศากยภัททิยะ  ผูประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา  

 ดูกรภัททิยะ  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมเปนพระโสดาบัน  
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา...  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล  
ยอมเปนพระโสดาบัน  มคีวามไมตกตํา่เปนธรรมดา  เปนผูเทีย่งทีจ่ะตรัสรูในเบ้ืองหนา.

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๑๖๑๙]
กปลวตฺถุนิทาน 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  อเวจฺจปปฺสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติป  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 
  ภิกฺขุ 1  นนฺทิยภทฺทิย    มหานามงฺเคน  เต  ทสาติ ฯ

1.  ม. สุทฺธ  นนฺทิย  ภทฺทิย ฯ
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มหานามสูตร  
 ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน

[๑๖๑๙]
 กบิลพัสดุนิทาน.  พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระเจามหานามศากยราช  ผูประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงวา  

 ดกูรมหาบพติร  อรยิสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมเปนพระโสดาบัน  
มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา...  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล  
ยอมเปนพระโสดาบัน  มคีวามไมตกตํา่เปนธรรมดา  เปนผูเทีย่งทีจ่ะตรัสรูในเบ้ืองหนา.

จบ  สูตรที่ ๙  

โสตาปตติยังคสูตร  
 โสตาปตติยังคะ ๔ ประการ  

[๑๖๒๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้   ๔ ประการเปนไฉน ?  คือ  
การคบสัตบุรุษ ๑   การฟงธรรม ๑   การทําไวในใจโดยแยบคาย ๑   การปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม ๑   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โสตาปตติยังคะ ๔ ประการนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สคาถกปุญญาภิสันทวรรคท่ี 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. โสตาปตติยังคสูตร  
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สปฺปฺวคฺโค  ฉฏโ

[๑๖๒๑]
จตูหิ  ภิกฺขเว  ธมฺเมหิ  สมนฺนาคโต  อริยสาวโก  โสตาปนฺโน  โหติ  

อวินิปาตธมฺโม  นิยโต  สมฺโพธิปรายโน ฯ  กตเมหิ  จตูหิ ฯ  อิธ  ภิกฺขเว  อริยสาวโก  
พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคโต  โหติ  อิติป  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  สุปฺปติฏิตา  
 สีลฺจ  ยสฺส  กลฺยาณ  อริยกนฺต  ปสสิต ฯ  
 สงฺเฆ  ปสาโท  ยสฺสตฺถิ  อุชุภูตฺจ  ทสฺสน  
 อทฬทฺโทติ  ต  อาหุ  อโมฆนฺตสฺส  ชีวิต ฯ  
 ตสฺมา  สทฺธฺจ  สีลฺจ  ปสาท  ธมฺมทสฺสน  
 อนุยฺุเชถ  เมธาวี   สร  พุทฺธานสาสนนฺติ ฯ  

[๑๖๒๓]
เอก  สมย  ภควา  สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม ฯ  

เตน  โข  ปน  สมเยน  อฺตโร  ภิกฺขุ  สาวตฺถิย  วสฺส  วุตฺโถ  กปลวตฺถุ   
อนุปฺปตฺโต  โหติ  เกนจิ  เทว  กรณีเยน ฯ  อสฺโสสุ  โข  กาปลวตฺถวา  สกฺยา  
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สัปปญญวรรคที่ ๖  
สคาถกสูตร  

 ผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการเปนพระโสดาบัน  

[๑๖๒๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ  ยอมเปน
พระโสดาบัน  มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา  
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?   อริยสาวกในธรรมวินัยน้ี  ประกอบดวยความเล่ือมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  ประกอบดวยศีลที่
พระอริยเจาใครแลว...   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  อรยิสาวกประกอบดวยธรรม ๔ ประการน้ีแล  
เปนพระโสดาบัน  มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา  
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา

[๑๖๒๒]
 ผูใดมีศรัทธาตั้งมั่น  ไมหวั่นไหว  ในพระตถาคต  
 มีศีลอันงาม  ที่พระอริยเจาใครแลว  สรรเสริญแลว  
 มีความเลื่อมใสในพระสงฆ  และมีความเห็นตรง  
 บัณฑิตเรียกผูนั้นวา  เปนคนไมขัดสน  ชีวิตของเขาไมเปลาประโยชน  
 เพราะฉะนั้น  บุคคลผูมีปญญา  เมื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจา  
 พึงประกอบตามซึ่งศรัทธา  ศีล  ความเลื่อมใส  และความเห็นธรรม  ดังนี้.

จบ  สูตรที่ ๑  

วัสสวุตถสูตร  
 วาดวยพระอริยบุคคลมีนอยกวากันโดยลําดับ  

[๑๖๒๓]
 สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกลพระนคร

สาวัตถี  กส็มัยน้ัน  ภกิษุรปูหน่ึงอยูจาํพรรษาในพระนครสาวตัถีแลว  ไปโดยลาํดับ  ถงึพระนครกบลิพัสดุ  ดวยกรณยีบางอยาง  

พวกเจาศากยะชาวพระนครกบลิพสัดุไดทราบขาววา  ภกิษรุปูหนึง่อยูจาํพรรษาในพระนครสาวตัถ ี มาถึงพระนครกบิลพสัดุแลว  

จงึเสดจ็เขาไปหาภกิษุรปูน้ันถึงท่ีอยู  ทรงอภวิาทภกิษุนัน้แลวประทบัน่ัง ณ ทีค่วรสวนขางหนึง่  ครัน้แลว  ไดตรัสถามภกิษุนัน้วา
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อฺตโร  กิร 1  ภิกฺขุ  สาวตฺถิย  วสฺส  วุตฺโถ  กปลวตฺถุ  อนุปฺปตฺโตติ ฯ  อถ  โข  
กาปลวตฺถวา  สกฺยา  เยน  โส  ภิกฺขุ  เตนุปสงฺกมึสุ  อุปสงฺกมิตฺวา  ต  ภิกฺขุ  
อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นิสีทึสุ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺนา  โข  กาปลวตฺถวา  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  
สารีปุตฺตโมคฺคลฺลานาป  โข  อาวุโส  อโรคา  เจว  พลวนฺโต  จาติ ฯ  กจฺจิ  ปน  ภนฺเต  
ภกิขฺสุงโฺฆ  อโรโค  จ  พลวา  จาต ิฯ  ภกิขฺสุงโฺฆป  โข  อาวโุส  อโรโค  จ  พลวา  จาต ิฯ  
อตฺถิ  ปน  เต  ภนฺเต  กิฺจิ  อิมินา  อนฺตรวสฺเสน  ภควโต  สมฺมุขา  สุต  สมฺมุขา  
ปฏิคฺคหิตนฺติ ฯ  สมฺมุขา  เมต  อาวุโส  ภควโต  สุต  สมฺมุขา  ปฏคิฺคหิต  อปฺปกา  เต  
ภิกฺขเว  ภิกฺขู  เย  อาสวาน  ขยา  อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ  ทิฏเว  ธมฺเม  
สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺติ  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  ภิกฺขู  เย  
ปฺจนฺน  โอรมฺภาคิยาน  สฺโชนาน  ปริกฺขยา  โอปปาติกา  ตตฺถ  ปรินิพฺพายิโน  
อนาวตตฺธิมมฺา  อสมฺา  โลกาต ิฯ  อปรป  โข  เม  อาวโุส  ภควโต  สมมฺขุา  สตุ  สมมฺขุา  
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  อปรป  โข  
เม  อาวุโส  ภควโต  สมมุขา 2  สุต  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิต  อปฺปกา  เต  ภิกฺขเว  ภิกฺขู  
เย  ติณฺณ  สฺโชนาน  ปริกฺขยา  ราคโทสโมหาน  ตนุตฺตา  สกทาคามิโน  สกิเทว  
อมิ  โลก  อาคนตฺวฺา  ทกุขฺสสฺนตฺ  กรสิสฺนตฺ ิ อถ  โข  เอเตว  พหตุรา  ภกิขฺ ู เย  ตณิณฺ  
สฺโชนาน  ปริกฺขยา  โสตาปนฺนา  อวินิปาตธมฺมา  นิยตา  สมฺโพธิปรายนาติ ฯ  

1.  ยุ. กิรสทฺโท  นตฺถิ ฯ
2.  สมฺมุขา  -ผูรวบรวม
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[๑๖๒๔]
 ขาแตทานผูเจริญ  พระผูมีพระภาคไมประชวร  และยังมีพระกําลังหรือ ?

 ภิกษุนั้นทูลวา  พระผูมีพระภาคไมประชวรและยังมีพระกําลัง  ขอถวายพระพร.

 ศ.  ขาแตทานผูเจริญ  พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไมปวยไขและยังมีกําลังหรือ ?

 ภิ.  แมพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะก็ไมปวยไขและยังมีกําลัง  ขอถวายพระพร.

 ศ.  ขาแตทานผูเจริญ  ภิกษุสงฆไมปวยไขและยังมีกาํลังหรือ ?

 ภิ.  แมภิกษุสงฆก็ไมปวยไขและยังมีกําลัง  ขอถวายพระพร.

 ศ.  ขาแตทานผูเจรญิ  ระหวางพรรษานี ้ อะไรๆ ทีท่านไดฟงมา  ไดรบัมาเฉพาะพระพกัตรพระผูมพีระภาค  มอียูหรือ ?

 ภิ.  ขอถวายพระพร  เร่ืองนี้อาตมภาพไดฟงมา  ไดรับมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาสาวะ 1 
มิได  เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู  มีนอย  
ที่แท  ภิกษุผูเปนอุปปาติกะ  เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ สิ้นไป  จักนิพพาน
ในภพที่เกิดนั้น  มีอันไมกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดา  มีมากกวา  
 อีกประการหนึ่ง  อาตมภาพไดฟงมา  ไดรับมาเฉพาะพระพักตรผูมีพระภาควา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูเปนอุปปาติกะ  เพราะสังโยชนอันเปนสวนเบื้องตํ่า ๕ 
สิน้ไปจักนิพพานในภพท่ีเกดินัน้  มอีนัไมกลับมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา  มนีอย  ทีแ่ท  
ภิกษุผูเปนสกทาคามี  เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป  และเพราะราคะ  โทสะ  โมหะ  เบาบาง  
กลับมาสูโลกนี้  อีกคราวเดียวเทานั้นแลว  จักกระทําที่สุดแหงทุกขได  มีมากกวา  
 อีกประการหนึ่ง  อาตมภาพไดฟงมาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา  

 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ภกิษุผูเปนสกทาคาม ี เพราะสงัโยชน ๓ สิน้ไป  และเพราะราคะ  
โทสะ  โมหะ  เบาบาง  กลับมาสูโลกนีอ้กีคราวเดยีวเทานัน้แลว  จกักระทาํทีส่ดุแหงทกุขได  
มีนอย  ที่แท  ภิกษุผูเปนพระโสดาบัน  เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป  มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา  มีมากกวา.

จบ  สูตรที่ ๒  

1.  อาสวะ  -ผูรวบรวม
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[๑๖๒๕]
เอก  สมย  ภควา  พาราณสยิ  วหิรต ิ อสิปิตเน  มคิทาเย ฯ  อถ  โข  ธมมฺทนิโฺน  

อปุาสโก  ปฺจห ิ อปุาสกสเตห ิ สทฺธ ึ เยน  ภควา  เตนุปสงกฺม ิ อปุสงกฺมติวฺา  ภควนฺต  
อภวิาเทตวฺา  เอกมนฺต  นสิที ิฯ  เอกมนตฺ  นสินิโฺน  โข  ธมฺมทนิโฺน  อปุาสโก  ภควนฺต  
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  ตถาคตภาสิตา  คมฺภรีา  คมฺภรีตถฺา  โลกตุตฺรา  สฺุตปฏสิยตุตฺา  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  ิตาน  อุตฺตรึ  ธมฺม  เทเสตูติ ฯ  ตสฺมา  ติห  โว  ธมฺมทินฺน  เอว  
สิกฺขิตพฺพ  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคตา  ภวิสฺสาม  อิติป  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  โสตาปตฺติยงฺคานิ  
เทสิตานิ  สวิชฺชนฺติ  เต  ธมฺมา  อเมฺหสุ  มย  จ  เตสุ  ธมฺเมสุ  สนฺทิสฺสาม ฯ  
มยฺหิ  ภนฺเต  พุทฺเธ  อเวจฺจปฺปสาเทน  สมนฺนาคตา  อิติป  โส  ภควา  ฯเปฯ  
สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  พุทฺโธ  ภควาติ ฯ  ธมฺเม  สงฺเฆ ฯ  อริยกนฺเตหิ  สีเลหิ  
สมนฺนาคตา  ภวิสฺสาม  อกฺขณฺเฑหิ  ฯเปฯ  สมาธิสวตฺตนิเกหีติ ฯ  ลาภา  โว  
ธมฺมทินฺน  สุลทฺธ  โว  ธมฺมทินฺน  โสตาปตฺติผล  ธมฺมทินฺน  ตุเมฺหหิ  พฺยากตนฺติ ฯ  
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ธรรมทินนสูตร  
 ธรรมทินนอุบาสกพยากรณโสดาปตติผล  

[๑๖๒๕]
 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  ใกลพระนครพาราณสี  ครั้งนั้น  อุบาสกชื่อวา  

ธรรมทินนะ  พรอมดวยอุบาสก ๕๐๐ คน  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  

นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  คร้ันแลวไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอใดจะพึงมีประโยชนเก้ือกูล  เพื่อความสุข  

แกขาพระองคทั้งหลาย  ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงตรัสสอน  โปรดทรงพรํ่าสอนขอนั้นแกขาพระองคทั้งหลายเถิด  

พระผูมีพระภาคตรัสวา  
 ดูกรธรรมทินนะ  เพราะฉะนั้นแหละ  ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา  พระสูตร
เหลาใดที่พระตถาคตตรัสแลว  อันลึกซึ้ง  มีเนื้อความอันลึก  เปนโลกุตตระ  ประกอบ
ดวยความวาง  เราจักเขาถึงพระสูตรเหลานั้นตลอดกาลเปนนิตยอยู   ดูกรธรรมทินนะ  
ทานทั้งหลาย  พึงศึกษาอยางนี้แหละ.

[๑๖๒๖]
 ธ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคทั้งหลายยังครองเรือน  นอนกกลูกอยู  ยังทาจันทนแควนกาสี  ยังใชมาลา

ของหอมและเครื่องลูบไล  ยังยินดีทองและเงินอยู  จะเขาถึงพระสูตรที่พระตถาคตตรัสแลว  อันลึกซึ้ง  มีเนื้อความอันลึก  

เปนโลกุตตะ 1  ประกอบดวยความวาง  ตลอดนิตยกาลอยู  มิใชกระทําไดโดยงาย  ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรม

อันยิ่ง  แกขาพระองคทั้งหลายผูตั้งอยูแลวในสิกขาบท ๕ เถิด.

 พ.  ดูกรธรรมทินนะ  เพราะฉะน้ันแหละ  ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา  
เราท้ังหลาย  จักเปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา...  
ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  จักเปนผูประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว  
ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพ่ือสมาธิ   ดูกรธรรมทินนะ  ทานท้ังหลายพึงศึกษาอยางน้ีแหละ.
 ธ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  โสตาปตติยังคะ ๔ ประการเหลาใด  ที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงแลว  ธรรมเหลานั้นมีอยูในขาพระองคทั้งหลาย  และขาพระองคทั้งหลาย
เห็นชัดในธรรมเหลานั้น  เพราะวา  ขาพระองคทั้งหลาย  ประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ในพระสงฆ...  ประกอบดวยศีลที่
พระอริยเจาใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพื่อสมาธิ.
 พ.  ดูกรธรรมทินนะ  เปนลาภของทานทั้งหลาย  ทานทั้งหลายไดดีแลว  
โสดาปตติผล  อันทานทั้งหลายพยากรณแลว.

จบ  สูตรที่ ๓   
1.  โลกุตตระ  -ผูรวบรวม
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[๑๖๒๗]
เอก  สมย  ภควา  สกฺเกสุ  วิหรติ  กปลวตฺถุสฺมึ  นิโคฺรธาราเม ฯ  เตน  

โข  ปน  สมเยน  สมฺพหุลา  ภิกฺขู  ภควโต  จีวรกมฺม  กโรนฺติ  นิฏิตจีวโร  ภควา  
เตมาสจฺจเยน  จาริก  ปกฺกมิสฺสตีติ ฯ  อสฺโสสิ  โข  มหานาโม  สกฺโก  สมฺพหุลา  
กิร  ภิกฺขู  ภควโต  จีวรกมฺม  กโรนฺติ  นิฏิตจีวโร  ภควา  เตมาสจฺจเยน  จาริก 
ปกฺกมิสฺสตีติ ฯ  อถ  โข  มหานาโม  สกฺโก  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  
ภควนตฺ  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  นสิที ิฯ  เอกมนฺต  นสินิโฺน  โข  มหานาโม  สกโฺก  
ภควนฺต  เอตทโวจ  สุตมฺเมต  ภนฺเต  สมฺพหุลา  กิร  ภิกฺขู  ภควโต  จีวรกมฺม  
กโรนฺติ  นิฏิตจีวโร  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  พทุเฺธ  อเวจฺจปปฺสาโท 2  อติปิ  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  มาตาปตูสุ  อเปกฺขาติ ฯ  โส  เจ  เอว  วเทยฺย  อตฺถิ  เม  มาตาปตูสุ  
อเปกฺขาติ ฯ  โส  เอวมสฺส  วจนีโย  อายสฺมา 3  โข  มาริโส  มรณธมฺโม  สเจปายสฺมา  
มาตาปตูสุ  อเปกฺข  กริสฺสติ  มริสฺสเตว  โน  เจปายสฺมา  มาตาปตูสุ  อเปกฺข  กริสฺสติ  
มริสฺสเตว  สาธายสฺมา  ยา  เต  มาตาปตูสุ  อเปกฺขา  ต  ปชหาติ ฯ  โส  เจ  เอว  
วเทยฺย  ยา  เม  มาตาปตูสุ  อเปกฺขา  สา  ปหีนาติ ฯ  

1.  ม. ปเนต ฯ  ยุ. น  โข  เต  เอต ฯ
2.  ยุ. อเวจฺจปฺปสาเทน ฯ
3.  ยุ. อายสฺมาป ฯ
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คิลายนสูตร  
 ธรรมเปนที่ตั้งแหงความเบาใจ ๔ ประการ

[๑๖๒๗]
 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม  ใกลพระนครกบิลพัสดุ  แควนสักกะ  ก็สมัยน้ัน  ภิกษุ

มากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาคดวยหวังวา  พระผูมีพระภาคทรงทําจีวรสําเร็จแลว  จักเสด็จหลีกไปสูที่จาริก

โดยลวง ๓ เดือน  พระเจามหานามศากยราช  ไดทรงสดับขาววา  ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาค

ดวยหวงัวา  พระผูมพีระภาคทรงทาํจวีรสําเรจ็แลว  จกัเสดจ็หลกีไปสูทีจ่ารกิโดยลวง ๓ เดอืน  คร้ังนัน้  พระเจามหานามศากยราช  

เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว  ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  

คร้ันแลวไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  หมอมฉันไดยินมาวา  ภิกษุมากรูปกระทําจีวรกรรมของพระผูมีพระภาค

ดวยหวังวา  พระผูมีพระภาคทรงทําจีวรสําเร็จแลว  จักเสด็จหลีกไปสูที่จาริกโดยลวง ๓ เดือน  ขาแตพระองคผูเจริญ  เรื่องนี้

หมอมฉัน  ยังไมไดฟง  ยังไมไดรับมา  เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา  อุบาสกผูมีปญญาพึงกลาวสอนอุบาสก

ผูมีปญญา  ผูปวย  ไดรับทุกข  เปนไขหนัก.

[๑๖๒๘]
 พ.  ดูกรมหาบพิตร  อุบาสกผูมีปญญา  พึงปลอบอุบาสกผูมีปญญา  ผูปวย
ไดรบัทุกข  เปนไขหนกั  ดวยธรรมเปนท่ีตัง้แหงความเบาใจ ๔ ประการวา  ทานจงเบาใจ
เถิดวา  ทานมีความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา...   ในพระธรรม...   ใน
พระสงฆ...  มีศีลที่พระอริยเจาใครแลว  ไมขาด  ฯลฯ  เปนไปเพื่อสมาธิ.

[๑๖๒๙]
 ดูกรมหาบพิตร  อุบาสกผูมีปญญา  คร้ันปลอบอุบาสกผูมีปญญา  ผูปวย
ไดรับทุกข  เปนไขหนัก  ดวยธรรมเปนที่ตั้งแหงความเบาใจ ๔ ประการนี้แลว  พึงถาม
อยางน้ีวา  ทานมีความหวงใยในมารดาและบิดาอยูหรือ ?   ถาเขากลาวอยางน้ีวา  
เรายังมีความหวงใย  ในมารดาและบิดาอยู  อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางน้ีวา  
ทานผูเชนกับเรา  ซึ่งมีความตายเปนธรรมดา  ถาแมทานจักกระทําความหวงใย
ในมารดาและบิดา  ก็จักตายไป  ถาแมทานจักไมกระทําความหวงใยในมารดาและบิดา  
ก็จักตายไปเหมือนกัน  ขอทานจงละความหวงใยในมารดาและบิดาของทานเสียเถิด  
ถาเขากลาวอยางนี้วา  เราละความหวงใยในมารดาและบิดาของเราแลว.
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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  
เจปายสมฺา  ปตุตฺทาเรสุ  อเปกฺข  กริสสฺต ิ มริสสฺเตว  สาธายสฺมา  ยา  เต  ปตุตฺทาเรสุ  
อเปกขฺา  ต  ปชหาต ิฯ  โส  เจ  เอว  วเทยยฺ  ยา  เม  ปตุตฺทาเรส ุ อเปกฺขา  สา  ปหีนาต ิฯ

[๑๖๓๑]
โส  เอวมสฺส  วจนีโย  อตฺถิ  ปนายสฺมโต  มานุสเกสุ  ปฺจสุ  กามคุเณสุ  

อเปกขฺาต ิฯ  โส  เจ  เอว  วเทยยฺ  อตถฺ ิ เม  มานุสเกส ุ ปจฺส ุ กามคเุณส ุ อเปกขฺาต ิฯ  
โส  เอวมสสฺ  วจนโีย  มานสุเกหิ  โข  อาวโุส  กาเมห ิ ทพิพฺา  กามา  อภิกกฺนฺตตรา  จ  
ปณีตตรา  จ  สาธายสฺมา  มานุสเกหิ  กาเมหิ  จิตฺต  วุฏาเปตฺวา  จาตุมฺมหาราชิเกสุ  
เทเวสุ  จิตฺต  อธิโมเจหีติ ฯ  โส  เจ  เอว  วเทยฺย  มานุสเกหิ  เม  กาเมหิ  จิตฺต  วุฏิต  
จาตุมฺมหาราชิเกสุ  เทเวสุ  จิตฺต  อธิโมจิตนฺต ิฯ  

[๑๖๓๒]
โส  เอวมสฺส  วจนีโย  จาตุมฺมหาราชิเกหิ  โข  อาวุโส  เทเวหิ  ตาวตึสา  

เทวา  อภิกฺกนฺตตรา  จ  ปณีตตรา  จ  สาธายสฺมา  จาตุมฺมหาราชิเกหิ  เทเวหิ  
จิตฺต  วุฏาเปตฺวา  ตาวตึเสสุ  เทเวสุ  จิตฺต  อธิโมเจหีติ ฯ  โส  เจ  เอว  วเทยฺย  
จาตุมมฺหาราชิเกหิ  เม  เทเวหิ  จิตฺต  วุฏิต  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  วุฏาเปตฺวา  พฺรหฺมโลเก  จิตฺต  อธิโมเจหีติ ฯ  โส  เจ  เอว  วเทยฺย  
ปรนิมฺมิตวสวตฺตีหิ  เม  เทเวหิ  จิตฺต  วุฏิต  พฺรหฺมโลเก  จิตฺต  อธิโมจิตนฺติ ฯ  
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[๑๖๓๐]
 อบุาสกน้ันพงึถามเขาอยางน้ีวา  กท็านยังมคีวามหวงใยในบตุรและภรยิาอยูหรอื ?  
ถาเขากลาวอยางนี้วา  เรายังมีความหวงใยในบุตรและภริยาอยู  อุบาสกนั้นพึงกลาว
กะเขาอยางนี้วา  ทานผูเชนกับเรา  ซึ่งมีความตายเปนธรรมดา  ถาแมทานจักกระทํา
ความหวงใยในบุตรและภริยา  ก็จกัตายไป  ถาแมทานจักไมกระทําความหวงใยในบุตร
และภริยา  ก็จักตายไปเหมือนกัน  ขอทานจงละความหวงใยในบุตรและภริยาของทาน
เสียเถิด  ถาเขากลาวอยางนี้วา  เราละความหวงใยในบุตรและภริยาของเราแลว.

[๑๖๓๑]
 อบุาสกนัน้พึงถามเขาอยางนีว้า  ทานยงัมีความหวงใยในกามคณุ ๕ อนัเปนของ
มนุษยอยูหรือ ?   ถาเขากลาวอยางนี้วา  เรายังมีความหวงใยในกามคุณ ๕ อันเปนของ
มนุษยอยู  อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา  กามอันเปนทิพยยังดีกวา  ประณีตกวา  
กามอนัเปนของมนษุย  ขอทานจงพรากจิตใหออกจากกามอนัเปนของมนษุย  แลวนอมจติ
ไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชเถิด  ถาเขากลาวอยางน้ีวา  จิตของเราออกจากกาม
อันเปนของมนุษยแลว  จิตของเรานอมไปในพวกเทพชั้นจาตุมหาราชแลว.

[๑๖๓๒]
 อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา  พวกเทพชั้นดาวดึงสยังดีกวา  ประณีตกวา  
พวกเทพช้ันจาตุมหาราช  ขอทานจงพรากจิตใหออกจากพวกเทพชัน้จาตุมหาราช  แลว
นอมจิตไปในพวกเทพชั้นดาวดึงสเถิด  ถาเขากลาวอยางนี้วา  จิตของเราออกจากพวก
เทพช้ันจาตุมหาราชแลว  จติของเรานอมไปในพวกเทพช้ันดาวดึงสแลว   อบุาสกน้ันพึง
กลาวกะเขาอยางน้ีวา  พวกเทพช้ันยามายงัดีกวา  ประณตีกวา   พวกเทพช้ันดาวดงึส...   
พวกเทพชั้นดุสิตยังดีกวา  ประณีตกวา  พวกเทพชั้นยามา...   พวกเทพชั้นนิมมานรดี
ยังดีกวา  ประณีตกวา  พวกเทพชั้นดุสิต...   พวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตตียังดีกวา  
ประณีตกวา  พวกเทพชั้นนิมมานรดี...   พรหมโลกยังดีกวา  ประณีตกวา  พวกเทพ
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี  ขอทานจงพรากจิตใหออกจากพวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตตี  
แลวนอมจิตไปในพรหมโลกเถิด  ถาเขากลาวอยางนี้วา  จิตของเราออกจากพวกเทพ
ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีแลว  จิตของเรานอมไปในพรหมโลกแลว.
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[๑๖๓๓]
โส  เอวมสฺส  วจนีโย  พฺรหฺมโลโกป  โข  อาวุโส  อนิจฺโจ  อทฺธุโว  สกฺกาย-

ปริยาปนฺโน  สาธายสฺมา  พฺรหฺมโลกา  จิตฺต  วุฏาเปตฺวา  สกฺกายนิโรเธ  จิตฺต  
อุปสหราติ ฯ  โส  เจ  เอว  วเทยฺย  พฺรหฺมโลกา  เม  จิตฺต  วุฏิต  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]
 อุบาสกนั้นพึงกลาวกะเขาอยางนี้วา  ดูกรทานผูมีอายุ  แมพรหมโลกก็ไมเท่ียง  
ไมยั่งยืน  ยังนับเนื่องในสักกายะ  ขอทานจงพรากจิตใหออกจากพรหมโลก  แลวนําจิต
เขาไปในความดับสักกายะเถิด  ถาเขากลาวอยางนี้วา  จิตของเราออกจากพรหมโลก
แลว  เรานําจิตเขาไปในความดับสักกายะแลว  ดูกรมหาบพิตร  อาตมภาพไมกลาวถึง
ความตางอะไรกันของอุบาสก  ผูมีจิตพนแลวอยางนี้  กับภิกษุผูพนแลวตั้งรอยป  คือ  
พนดวยวิมุติเหมือนกัน.

จบ  สูตรที่ ๔  

ผลสูตรที่ ๑  
 เจริญธรรม ๔ ประการทําใหแจงโสดาปตติผล  

[๑๖๓๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการนี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพ่ือกระทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?   คือ  
การคบสัตบุรุษ ๑   การฟงสัทธรรม ๑   การกระทําไวในใจโดยแยบคาย ๑   การปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม ๑   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ธรรม ๔ ประการนีแ้ล  อนับคุคลเจรญิแลว  
กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล.

จบ  สูตรที่ ๕  

ผลสูตรที่ ๒  
 เจริญธรรม ๔ ประการทําใหแจงสกทาคามิผล  

[๑๖๓๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการนี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล... .  

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 ประการทําใหแจงอนาคามิผล  

[๑๖๓๖]
 ...ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล... .

จบ  สูตรที่ ๗  

ผลสูตรที่ ๔  
 เจริญธรรม ๔ ประการทําใหแจงอรหัตผล  

[๑๖๓๗]
 ...ยอมเปนไปเพื่อกระทําใหแจงซึ่งอรหัตผล... .

จบ  สูตรที่ ๘  

ปฏิลาภสูตร  
 เจริญธรรม ๔ ประการไดปญญา  

[๑๖๓๘]
 ...ยอมเปนไปเพื่อไดเฉพาะซึ่งปญญา... .

จบ  สูตรที่ ๙  

วุฒิสูตร  
 เจริญธรรม ๔ ประการปญญาเจริญ  

[๑๖๓๙]
 ...ยอมเปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา... .

จบ  สูตรที่ ๑๐  



976 

[๑๖๔๐]
ปฺาเวปุลฺลาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

สปฺปฺวคฺโค  ฉฏโ ฯ

ตสฺสุทฺทาน
  สคาถก  วสฺสวุตฺถ   ธมฺมทินฺนคิลายน 1 

  จตุโร  ผลา  ปฏิลาโภ    วุฑฺฒิ  เวปุลฺลตาย  จาติ ฯ

1.  ม. ธมฺมทินฺนฺจ  คิลาน ฯ
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เวปุลลสูตร  
 เจริญธรรม ๔ ประการปญญาไพบูลย

[๑๖๔๐]
 ...ยอมเปนไปเพื่อความไพบูลยแหงปญญา... .

จบ  สูตรที่ ๑๑  

จบ  สัปปญญวรรคท่ี 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  มหาปฺตาย  สวตฺตนฺติ ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ  สปฺปุริสสเสโว  สทฺธมฺมสฺสวน  
โยนิโสมนสิกาโร  ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิปตฺติ ฯ  อิเม  โข  ภิกฺขเว  จตฺตาโร  ธมฺมา  ภาวิตา  พหุลีกตา ... ฯ
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มหาปญญวรรคที่ ๗  
มหาปญญสูตร  

 เจริญธรรม ๔ ประการมีปญญามาก  

[๑๖๔๑]
 ...ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญามาก... .

จบ  สูตรที่ ๑  

ปุถุปญญสูตร  
 เจริญ  ...  มีปญญาแนนหนา

[๑๖๒๔] 1  
 ...ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาแนนหนา... .

จบ  สูตรที่ ๒  

วิปุลลปญญสูตร  
 เจริญ  ...  มีปญญาไพบูลย

[๑๖๔๓]
 ...ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาไพบูลย... .

จบ  สูตรที่ ๓  

1.  [๑๖๔๒]  -ผูรวบรวม
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[๑๖๔๔]
คมฺภีรปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๔๕]
อปฺปมตฺตปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๔๖]
ภูริปฺตาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  

[๑๖๔๗]
ปฺาพาหุลฺลาย  สวตฺตนฺตีติ ฯ  
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คัมภีรปญญสูตร  
 เจริญ  ...  มีปญญาลึกซึ้ง

[๑๖๔๔]
 ...ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาลึกซึ้ง... .

จบ  สูตรที่ ๔    

อัปปมัตตปญญสูตร  
 เจริญ  ...  มีปญญาหาประมาณมิได

[๑๖๔๕]
 ...ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาประมาณมิได... .

จบ  สูตรที่ ๕  

ภูริปญญสูตร  
 เจริญ  ...  มีปญญาดังแผนดิน  

[๑๖๔๖]
 ...ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเพียงดังแผนดิน... .

จบ  สูตรที่ ๖  

พาหุลปญญสูตร
 เจริญ  ...  มีปญญามาก  

[๑๖๔๗]
 ...ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญามาก... .

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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สีฆปญญสูตร  
 เจริญ  ...  มีปญญาเร็ว  

[๑๖๔๘]
 ...ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเร็ว... .

จบ  สูตรที่ ๘  

ลหุปญญสูตร  
 เจริญ  ...  มีปญญาเบา  

[๑๖๔๙]
 ...ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเบา... .

จบ  สูตรที่ ๙  

หาสปญญสูตร  
 เจริญ  ...  มีปญญาราเริง  

[๑๖๕๐]
 ...ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาราเริง... .

จบ  สูตรที่ ๑๐  

ชวนปญญสูตร  
 เจริญ  ...  มีปญญาไว  

[๑๖๕๑]
 ...ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาไว... .

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
  มหาปุถุวิปุลคมฺภีร     อปฺปมตฺตภูริพาหุล 1 

  สีฆลหุหาสชวน     ติกฺขนิพฺเพธิกาย  จาติ ฯ 

โสตาปตฺติสยุตฺต  สมตฺต ฯ
1.  ม. อปฺปมตฺตภูริพาหุลฺล ฯ
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ติกขปญญสูตร  
 เจริญ  ...  มีปญญากลา  

[๑๖๕๒]
 ...ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาคมกลา... .

จบ  สูตรที่ ๑๒  

นิพเพธิกปญญสูตร  
 เจริญธรรม ๔ ประการมีปญญาชําแรกกิเลส  

[๑๖๕๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการนี้  อันบุคคลเจริญแลว  กระทําใหมากแลว  
ยอมเปนไปเพือ่ความเปนผูมปีญญาเปนเครือ่งชาํแรกกเิลส   ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ?  
คอื  การคบสัตบุรษุ ๑   การฟงสัทธรรม ๑   การกระทาํไวในใจโดยแยบคาย ๑   การปฏิบตัิ
ธรรมสมควรแกธรรม ๑   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ธรรม ๔ ประการนีแ้ล  อนับคุคลเจรญิแลว  
กระทําใหมากแลว  ยอมเปนไปเพื่อความเปนผูมีปญญาเปนเครื่องชําแรกกิเลส.

จบ  สูตรที่ ๑๓  

จบ  มหาปญญวรรคท่ี ๗  

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ
  ๑. มหาปญญสูตร  ๒. ปุถุปญญสูตร        
  ๓. วิปุลลปญญสูตร  ๔. คัมภีรปญญสูตร
  ๕. อัปปมัตตปญญสูตร  ๖. ภูริปญญสูตร    
  ๗. พาหุลปญญสูตร  ๘. สีฆปญญสูตร        
  ๙. ลหุปญญสูตร  ๑๐. หาสปญญสูตร      
  ๑๑. ชวนปญญสูตร  ๑๒. ติกขปญญสูตร      
  ๑๓. นิพเพธิกปญญสูตร  

จบ  โสดาปตติสังยุต 1

1.  ขอสังเกต : ในบทที่ ๑๐ แหงหนังสือเลมนี้  ใชคําวา “โสตาปตติสังยุต”  -ผูรวบรวม
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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  ทกฺุขนิโรโธติ  โยโค  กรณีโย  
อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  
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๑๑. สัจจสังยุต  
สมาธิวรรคที่ ๑ 

สมาธิสูตร 
 ผูมีใจตั้งมั่นยอมรูตามความเปนจริง

[๑๖๕๔]
 สาวัตถีนิทาน.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ  ภิกษุผูมีใจตั้งมั่นแลว  
ยอมรูตามความเปนจริง  ยอมรูอะไรตามความเปนจริง  ยอมรูตามความเปนจริงวา  
นีท้กุข   นีท้กุขสมทุยั   นีท้กุขนโิรธ   นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา  เธอทัง้หลายจงเจรญิสมาธิ  
ภิกษุผูมีใจตั้งมั่นแลว  ยอมรูตามความเปนจริง   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  
เธอทั้งหลาย  พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย  
นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑  

ปฏิสัลลานสูตร  
 ผูหลีกเรนอยูยอมรูตามความเปนจริง

[๑๖๕๕]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เธอทัง้หลายจงถงึความประกอบในการหลกีออกเรนอยู  ภกิษุ
ผูหลีกออกเรนอยู  ยอมรูตามความเปนจริง  ยอมรูอะไรตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข   
นีท้กุขสมุทยั   นีท้กุขนิโรธ   นีท้กุขนิโรธคามนิปีฏิปทา  เธอทัง้หลายจงถึงความประกอบใน
การหลีกออกเรนอยู  ภกิษุผูหลีกออกเรนอยู  ยอมรูตามความเปนจรงิ   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
เพราะฉะนัน้แหละ  เธอท้ังหลาย  พงึกระทําความเพยีรเพ่ือรูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  
ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๒  
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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  ยถาภตู  อภิสเมสุ  สพฺเพ  เต  จตฺตาร ิ อริยสจจฺาน ิ ยถาภตู  อภิสเมสุ ฯ  เย  หิ  
เกจ ิ ภกิขฺเว  อนาคตมทฺธาน  กลุปุตตฺา  สมฺมา  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิตา  ยถาภตู  
อภิสเมสฺสนฺติ  สพฺเพ  เต  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ยถาภูต  อภิสเมสฺสนฺติ ฯ  เย  หิ  เกจิ  
ภิกฺขเว  เอตรหิ  กุลปุตฺตา  สมฺมา  อคารสฺมา  อนคาริย  ปพฺพชิตา  ยถาภูต  
อภิสเมนฺต ิ 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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กุลปุตตสูตรที่ ๑  
 ผูออกบวชโดยชอบเพื่อรูอริยสัจ ๔

[๑๖๕๖]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กก็ลุบตุรเหลาใดเหลาหนึง่ในอดตีกาล  ออกบวชเปนบรรพชติ
โดยชอบ  กุลบุตรเหลาน้ันท้ังหมด  ออกบวชแลวเพ่ือรูอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง  
กุลบุตรเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล  จักออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ  กุลบุตร
เหลานัน้ทัง้หมด  จกัออกบวชเพือ่รูอรยิสจั ๔ ตามความเปนจรงิ  กลุบตุรเหลาใดเหลาหนึง่
ในปจจุบันกาล  ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ  กุลบุตรเหลาน้ันท้ังหมด  ออกบวชอยู  
เพ่ือรูอริยสัจ ๔ ตามความเปนจรงิ   อริยสัจ ๔ เปนไฉน ?   คอื  ทกุขอริยสัจ   ทกุขสมุทยั-
อริยสัจ   ทกุขนิโรธอริยสัจ   ทกุขนิโรธคามินปีฏิปทาอริยสัจ  กก็ลุบุตรเหลาใดเหลาหน่ึง
ในอดีตกาล...   ในอนาคตกาล...   ในปจจุบันกาล  ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ  
กุลบุตรเหลานั้นทั้งหมด  ออกบวชเพื่อรูอริยสัจ ๔ นี้แลตามความเปนจริง   ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริง
วา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๓  

กุลปุตตสูตรที่ ๒  
 ผูออกบวชโดยชอบรูอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง  

[๑๖๕๗]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  กก็ลุบุตรเหลาใดเหลาหนึง่ในอดตีกาล  ออกบวชเปนบรรพชติ
โดยชอบ  รูแลวตามความเปนจริง  กุลบุตรเหลานั้นทั้งหมด  รูแลวซึ่งอริยสัจ ๔ ตาม
ความเปนจรงิ  กลุบุตรเหลาใดเหลาหนึง่ในอนาคตกาล  ออกบวชเปนบรรพชติโดยชอบ  
จักรูตามความเปนจริง  กุลบุตรเหลานั้นทั้งหมด  จักรูซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง  
กุลบุตรเหลาใดเหลาหน่ึง  ในปจจุบันกาล  ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ  ยอมรู
ตามความเปนจริง  กุลบุตรเหลาน้ันท้ังหมด  ยอมรูซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง  
อริยสัจ ๔ เปนไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  
ก็กุลบุตรเหลาใดเหลาหน่ึงในอดีตกาล...   ในอนาคตกาล...   ในปจจุบันกาล  ออกบวช
เปนบรรพชิตโดยชอบ  รูตามความเปนจริง  กุลบุตรเหลานั้นทั้งหมด  รูซึ่งอริยสัจ 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  

อภิสมฺพุชฺฌึสุ 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. เยป  หิ ฯ  เอวมุปริ ฯ
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เหลานี้  ตามความเปนจริง   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึง
กระทาํความเพยีร  เพ่ือรูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๔    

สมณพราหมณสูตรที่ ๑  
 สมณพราหมณรูอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง  

[๑๖๕๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึงในอดีตกาล  รูแลว
ตามความเปนจริง  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันท้ังหมด  รูแลวซ่ึงอรยิสัจ ๔ ตามความ
เปนจริง  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล  จักรูตามความเปนจริง  
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันท้ังหมด  จักรูซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง  สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันกาล  ยอมรูตามความเปนจริง  สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นทั้งหมด  ยอมรูอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง  อริยสัจ ๔ เปนไฉน ?  
คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหน่ึงในอดตีกาล...  ในอนาคตกาล...  ในปจจุบนักาล  รูตามความเปนจริง  สมณะหรือ
พราหมณเหลานัน้ทัง้หมด  รูซึง่อรยิสจั ๔ เหลาน้ีตามความเปนจรงิ   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
เพราะฉะน้ันแหละ  เธอท้ังหลายพงึกระทําความเพยีรเพือ่รูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  
ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

จบ  สูตรที่ ๕  

สมณพราหมณสูตรที่ ๒    
 สมณพราหมณประกาศอริยสัจ ๔ ที่ตนรู

[๑๖๕๙]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  กส็มณะหรอืพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ในอดีตกาล  ประกาศแลว
ซึ่งสิ่งที่ตนรูแลวตามความจริง  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด  ประกาศแลวซึ่ง
อรยิสจั ๔ วา  เปนสิง่ทีต่นรูแลวตามความเปนจรงิ  สมณะหรอืพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่
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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  ภิกขฺเว  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  จกัประกาศสิง่ทีต่นรูแลวตามความเปนจรงิ  สมณะหรอืพราหมณเหลานัน้
ทั้งหมด  จักประกาศอริยสัจ ๔ วา  เปนสิ่งที่ตนรูแลวตามความเปนจริง  สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ในปจจุบนักาล  ประกาศอยูซึง่ส่ิงท่ีตนรูแลวตามความเปนจรงิ  
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นทั้งหมด  ประกาศอยูซึ่งอริยสัจ ๔ วา  เปนสิ่งที่ตนรูแลว
ตามความเปนจริง   อริยสัจ ๔ เปนไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินี-
ปฏปิทาอริยสจั  กส็มณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ในอดีตกาล...   ในอนาคตกาล...   
ในปจจุบันกาล  ประกาศสิ่งที่ตนรูแลวตามความเปนจริง  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ทั้งหมดประกาศอริยสัจ ๔ เหลานี้วา  เปนสิ่งที่ตนรูแลวตามความเปนจริง   ดูกรภิกษุ
ทัง้หลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอท้ังหลายพงึกระทาํความเพียรเพือ่รูตามความเปนจรงิวา  
นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๖  

วิตักกสูตร  
 วาดวยการตรึกในอริยสัจ ๔  

[๑๖๖๐]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เธอทัง้หลายจงอยาตรึกถงึอกุศลวิตกอันลามก  คอื  กามวติก  
พยาบาทวิตก  วิหิงสาวิตก  ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  เพราะวิตกเหลานี้  ไมประกอบดวย
ประโยชน  ไมใชพรหมจรรยเบือ้งตน  ยอมไมเปนไปเพ่ือความหนาย  ความคลายกําหนดั  
ความดับ  ความสงบ  ความรูยิ่ง  ความตรัสรู  นิพพาน  ก็เม่ือเธอทั้งหลายจะตรึก  
พึงตรึกวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโธคามินีปฏิปทา 1   ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะ
ความตรึกเหลานี้  ประกอบดวยประโยชน  เปนพรหมจรรยเบื้องตน  ยอมเปนไปเพื่อ
ความหนาย  ความคลายกาํหนดั  ความดบั  ความสงบ  ความรูยิง่  ความตรัสรู  นพิพาน   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลาย  พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรคามินีปฏิปทา 2.

จบ  สูตรที่ ๗  

1.  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  -ผูรวบรวม
2.  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  -ผูรวบรวม
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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  โหต ิ 
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  อาชานาสิ  

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  อาโรปโต  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  
 วาดวยการคิดในอริยสัจ ๔

[๑๖๖๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงอยาคิดถึงอกุศลจิตอันลามกวา  โลกเท่ียง  
โลกไมเที่ยง   โลกมีที่สุด   โลกไมมีที่สุด   ชีพอันนั้น   สรีระก็อันนั้น   ชีพอยางหนึ่ง  
สรีระก็อยางหนึ่ง   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีก   สัตวเบื้องหนาแตตายแลว
ยอมไมเปนอีก   สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเปนอีกก็มี   ยอมไมเปนอีกก็มี   สัตว
เบือ้งหนาแตตายแลวยอมเปนอกีกห็ามไิด  ยอมไมเปนอกีกห็ามไิด   ขอนัน้เพราะเหตุไร ?  
เพราะความคิดนี้ไมประกอบดวยประโยชน  ไมใชพรหมจรรยเบื้องตน  ยอมไมเปนไป
เพ่ือความหนาย...  นิพพาน  ก็เม่ือเธอทั้งหลายจะคิด  พึงคิดวาน้ีทุกข  ฯลฯ  นี้
ทกุขนิโรธคามนิปีฏิปทา   ขอน้ันเพราะเหตุไร ?   เพราะความคิดน้ีประกอบดวยประโยชน  
เปนพรหมจรรยเบื้องตน  ยอมเปนไปเพื่อความหนาย...  นิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เพราะฉะน้ันแหละ  เธอท้ังหลายพงึกระทําความเพยีรเพือ่รูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  
ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินปีฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๘  

วิคคาหิกกถาสูตร  
 วาดวยการพูดที่ไมเปนประโยชน  

[๑๖๖๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงอยาพูดถอยคําแกงแยงกันวา  ทานไมรูทั่วถึง
ธรรมวินยันี ้ เรารูทัว่ถงึธรรมวนิยันี ้ ทานจักรูทัว่ถงึธรรมวนิยัน้ีไดอยางไร  ทานปฏบิตัผิดิ  
เราปฏบิตัถิกู  สิง่ท่ีควรพูดกอน  ทานพดูเสยีทหีลงั  สิง่ทีค่วรพดูทหีลงั  ทานพดูเสยีกอน  
เปนประโยชนแกเรา  ไมเปนประโยชนแกทาน  ความเปนไปอยางอื่นท่ีคลาดเคลื่อน  
ทานประพฤติแลว  ทานยกวาทะขึ้นแลวเพื่อเปลื้องวาทะของผูอื่น  ทานถูกขมขี่แลว  
ทานจงชาํแรกออก  ถาทานอาจ   ขอนัน้เพราะเหตไุร ?   เพราะถอยคาํน้ีไมประกอบดวย
ประโยชน  ไมใชพรหมจรรยเบื้องตน  ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย...  นิพพาน  ก็เมื่อ
เธอทั้งหลายจะพูด  พึงพูดวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ขอนั้นเพราะ
เหตุไร ?   เพราะถอยคํานีป้ระกอบดวยประโยชน  เปนพรหมจรรยเบือ้งตน  ยอมเปนไป
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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  ทุกฺขสมุทโยติ  
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  กุมฺภฏานกถ  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.  สูรกถนฺติป  ปาโ ฯ
5.  ม. สมณพฺราหฺมณา  วิตกฺก ฯ  ยุ. สมณพฺราหฺมณา  วิตกฺกา ฯ
6.  สี. กเถน  จาติ ฯ
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เพื่อความหนาย...  นิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึง
กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๙  

ติรัจฉานกถาสูตร  
 วาดวยการพูดติรัจฉานกถา

[๑๖๖๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงอยาพูดดิรัจฉานกถา  ซึ่งมีหลายอยาง  
คือ  พูดเรื่องพระราชา  เรื่องโจร  เร่ืองมหาอํามาตย  เร่ืองกองทัพ  เร่ืองรบ  เร่ืองขาว  
เร่ืองนํ้า  เร่ืองผา  เร่ืองที่นอน  เร่ืองดอกไม  เร่ืองของหอม  เรื่องญาติ  เร่ืองยาน  
เรื่องบาน  เรื่องนิคม  เรื่องนคร  เรื่องชนบท  เรื่องสตรี  เรื่องบุรุษ  เรื่องคนกลาหาญ  
เรื่องตรอก  เรื่องทานํ้า  เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว  เร่ืองเบ็ดเตล็ด  เร่ืองโลก  เรื่องทะเล  
เรือ่งความเจรญิและความเสือ่ม  ดวยประการน้ันๆ   ขอนัน้เพราะเหตุไร ?   เพราะถอยคาํนี้
ไมประกอบดวยประโยชน  ไมเปนพรหมจรรยเบ้ืองตน  ยอมไมเปนไปเพือ่ความหนาย...  
นิพพาน  ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะพูด  พึงพูดวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  
ขอน้ันเพราะเหตุไร ?   เพราะถอยคําน้ีประกอบดวยประโยชน  เปนพรหมจรรยเบ้ืองตน  
ยอมเปนไปเพ่ือความหนาย...  นิพพาน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  
เธอทัง้หลาย  พงึกระทําความเพยีรเพือ่รูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สมาธิวรรคท่ี 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
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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  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  
สมฺมาทิฏิ  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  ชาติป  ทุกฺขา  ชราป  ทุกฺขา  

พฺยาธีป 3  ทุกฺขา  มรณมฺป  ทุกฺข  อปฺปเยหิ  สมฺปโยโค  ทุกฺโข  ปเยหิ  วิปฺปโยโค  ทุกฺโข  
ยมฺปจฺฉ  น  ลภติ  ตมฺป  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. พฺยาธิป ฯ
4.  โป. ปฺุจุปาทานกฺขนฺธาป ฯ
5.  ม. ยุ. ทุกฺขสมุทย ฯ
6.  ม. ยุ. ทุกฺขนิโรธ ฯ  เอวมุปริป ฯ



999 

ธัมมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒  
ตถาคตสูตรที่ ๑  

 ทรงแสดงพระธรรมจักร  

[๑๖๖๔]
 ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  :-

 สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน   ใกลพระนครพาราณสี ณ ที่นั้นแล  พระผูมี

พระภาคตรัสเรียกภิกษุปญจวัคคียมาแลวตรัสวา  

 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  สวนสุด ๒ อยางนี ้ อนับรรพชติไมควรเสพ   สวนสดุ ๒ อยาง
นั้นเปนไฉน ?  คือ  การประกอบตนใหพัวพันดวยกามสุขในกามทั้งหลาย  เปนของเลว  
เปนของชาวบาน  เปนของปุถุชน  ไมประเสริฐ  ไมประกอบดวยประโยชน ๑   
การประกอบความลําบากแกตน  เปนทุกข  ไมประเสริฐ  ไมประกอบดวยประโยชน ๑   
ขอปฏิบตัอินัเปนสายกลาง  ไมเขาไปใกลสวนสดุ ๒ อยางเหลาน้ี  อนัตถาคตไดตรสัรูแลว  
กระทําจักษุ  กระทําญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบ  เพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  
เพ่ือนิพพาน  กข็อปฏบิตัอินัเปนสายกลางน้ัน...  เปนไฉน ?   คอื  อริยมรรคอนัประกอบ
ดวยองค ๘ นี้แหละ  ซึ่งไดแกความเห็นชอบ  ความดําริชอบ  วาจาชอบ  การงานชอบ  
เลี้ยงชีพชอบ  เพียรชอบ  ระลึกชอบ  ตั้งใจชอบ  ขอปฏิบัติอันเปนสายกลางน้ีแล  
อันตถาคตไดตรัสรูแลว  กระทําจักษุ  กระทําญาณ  ยอมเปนไปเพื่อความสงบ  
เพื่อความรูยิ่ง  เพื่อความตรัสรู  เพื่อนิพพาน.

[๑๖๖๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ทุกขอริยสัจน้ีแล  คือ  ความเกิดก็เปนทุกข  ความแก  
กเ็ปนทุกข  ความเจบ็ก็เปนทุกข  ความตายกเ็ปนทุกข  ความประจวบดวยส่ิงอันไมเปน
ที่รักก็เปนทุกข  ความพลัดพรากจากส่ิงอันเปนที่รักก็เปนทุกข  ปรารถนาส่ิงใดไมได  
แมขอน้ันก็เปนทุกข  โดยยอ  อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข  ก็ทุกขสมุทยอริยสัจน้ีแล  
คือ  ตัณหาอันทําใหมีภพใหม  ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ  
ความเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณนั้นๆ  ไดแก  กามตัณหา   ภวตัณหา   วิภวตัณหา  
ก็ทุกขนิโรธอริยสัจนี้แล  คือ  ความดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหงตัณหานั้นแหละ  
ความสละ  ความวาง  ความปลอย  ความไมอาลัย  ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
นี้แล  คือ  อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ  ซึ่งไดแกสัมมาทิฏฐิ  ฯลฯ  
สัมมาสมาธิ.
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จาโค  ปฏินิสฺสคฺโค  มุตฺติ  อนาลโย ฯ  อิท  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรธคามินี-
ปฏิปทา  อริยสจฺจ ฯ  อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  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  ธมฺเมสุ  

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  ธมฺเมสุ  

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  อรยิสจฺจ  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 ปญญา  วชิชา  แสงสวาง  ไดเกดิขึน้แกเรา  ในธรรม
ที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา  นี้ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขอริยสัจนั้นควรกําหนดรู  ฯลฯ  
ทุกขอริยสัจนั้นเรากําหนดรูแลว.

[๑๖๖๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  ไดเกิดขึ้นแกเรา  
ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา  นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ 1  ฯลฯ  ทุกขสมุทยอริยสัจนั้น
ควรละ  ฯลฯ  ทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นเราละแลว.

[๑๖๖๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  ไดเกิดขึ้นแกเรา  
ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา  นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขนิโรธอริยสัจน้ัน
ควรกระทําใหแจง.  ฯลฯ  ทุกขนิโรธอริยสัจนั้นเรากระทําใหแจงแลว

[๑๖๖๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  ไดเกิดขึ้นแกเรา  
ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา  นีท้กุขนโิรธคามินปีฏปิทาอริยสจั  ฯลฯ  ทกุขนโิรธ-
คามนิปีฏปิทาอรยิสจันัน้ควรเจริญ   จกัษุ  ญาณ ปญญา  วชิชา  แสงสวาง  ไดเกดิขึน้แลว
แกเรา  ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา  ทกุขนโิรธคามินปีฏปิทาอริยสจันัน้เราเจรญิแลว.

1.  ขอสังเกต : มีการแปลโดยเขียนทั้ง ๒ แบบ คือ  “ทุกขสมุทยอริยสัจ”  และ  “ทุกขสมุทัยอริยสัจ”  -ผูรวบรวม
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[๑๖๗๐]
ยาวกวีจฺ  เม  ภกิขฺเว  อเิมสุ  จตูส ุ อรยิสจฺเจส ุ เอวนฺตปิรวิฏฏ  ทวฺาทสาการ  

ยถาภตู  าณทสฺสน  น  สวุสิทุธฺ  อโหส ิ เนว  ตาวาห  ภกิขฺเว  สเทวเก  โลเก  สมารเก  
สพฺรหฺมเก  สสฺสมณพฺราหฺมณิยา  ปชาย  สเทวมนุสฺสาย  อนุตฺตร  สมฺมาสมฺโพธึ  
อภิสมฺพุทฺโธ 1  ปจฺจฺาสึ ฯ  ยโต  จ  โข  เม  ภิกฺขเว  อิเมสุ  จตูสุ  อริยสจฺเจสุ  
เอวนฺติปริวฏฏ  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  
โลกฺมินฺติ 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  เอวมุปริป 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 (ความรูความเห็น) ตามความเปนจริง  
มีวนรอบ ๓ อยางนี้  มีอาการ ๑๒  ในอริยสัจ ๔ เหลานี้ของเรา  ยังไมบริสุทธิ์เพียงใด  
เรากย็งัไมปฏญิาณตนวา  เปนผูตรัสรูอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลก  พรอมท้ังเทวโลก  
มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสตัว  พรอมทัง้สมณะ  พราหมณ  เทวดาและมนุษย  เพยีงนัน้  
ก็เมื่อใด  ญาณทัสสนะ (ความรูความเห็น)  ตามความเปนจริง  มีวนรอบ ๓ อยางนี้  
มอีาการ ๑๒  ในอริยสัจ ๔ เหลาน้ีของเรา  บริสุทธ์ิดแีลว  เม่ือน้ัน  เราจึงปฏิญาณตนวา  
เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก  พรอมทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  
ในหมูสตัว  พรอมทัง้สมณะ  พราหมณ  เทวดา  และมนุษย  กญ็าณทสัสนะไดบงัเกดิข้ึน
แกเราวา  วิมุติของเราไมกําเริบ  ชาตินี้เปนชาติที่สุด  บัดนี้  ภพใหมไมมี  
 พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว  ภิกษุปญจวัคคียปลื้มใจ  ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาค.

[๑๖๗๑]
 ก็เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู  ดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลี  ปราศจากมลทิน  ไดเกิดขึ้นแก

ทานโกณฑญัญะวา  สิง่ใดส่ิงหนึง่มคีวามเกดิขึน้เปนธรรมดา  สิง่นัน้ทัง้มวลลวนมคีวามดับเปนธรรมดา  กเ็มือ่พระผูมพีระภาค

ทรงประกาศธรรมจักรแลว  พวกภุมมเทวดาไดประกาศวา  นั่นธรรมจักรอันยอดเยี่ยม  อันพระผูมีพระภาคทรงประกาศ

แลว ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  ใกลพระนครพาราณสี  อันสมณะ  พราหมณ  เทวดา  มาร  พรหม  หรือใครๆ ในโลก

ประกาศไมได  พวกเทพช้ันจาตุมหาราชไดฟงเสียงของพวกภุมมเทวดาแลว...   พวกเทพชั้นดาวดึงสไดฟงเสียงของ

พวกเทพชั้นจาตุมหาราชแลว...   พวกเทพชั้นยามาไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงสแลว...   พวกเทพชั้นดุสิตไดฟงเสียง

ของพวกเทพชั้นยามาแลว...   พวกเทพชั้นนิมมานรดีไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแลว...   พวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตตี

ไดฟงเสียงของพวกเทพช้ันนิมมานรดแีลว...  พวกเทพทีน่บัเน่ืองในหมูพรหมไดฟงเสียงของพวกเทพช้ันปรนิมมิตวสวัตตีแลว  

ไดประกาศวา  นัน่ธรรมจักรอันยอดเย่ียม  อนัพระผูมพีระภาคทรงประกาศแลว ณ ปาอสิปิตนมฤคทายวนั  ใกลพระนครพาราณสี  

อันสมณะ  พราหมณ  เทวดา  มาร  พรหม  หรือใครๆ ในโลก  ประกาศไมได.
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[๑๖๗๒]
อติหิ  เตน  ขเณน  [1]  เตน  มหุตุเฺตน  ยาว  พรฺหมฺโลกา  สทฺโท  อพฺภคุคฺจฉฺ ิฯ  

อยฺจ  ทสสหสฺสี  โลกธาตุ  สงฺกมฺป  สมฺปกมฺป  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  โกณฑฺโฺต ิฯ  อติ ิ หทิ  อายสมฺโต  โกณฑฺฺสสฺ  อฺาโกณฺฑฺโเตวฺว  
นาม  อโหสีติ ฯ  

[๑๖๗๔]
อิท  ทุกฺข  อริยสจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  ตถาคตาน  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  ธมฺเมสุ  

จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ปฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ  อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  
ต  โข  ปนิท  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ปริฺเยฺยนฺต ิ  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  อนนุสฺสุเตสุ  

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  อุทปาทิ  
อาโลโก  อุทปาทิ ฯ  

1.  ม. ยุ. เตน  ลเยน ฯ
2.  ม. ยุ. อุฬาโร ฯ
3.  สี. ม. ยุ. อติกฺกมฺม ฯ



1005 

[๑๖๗๒]
 โดยขณะนั้น  โดยครูนั้น  เสียงไดระบือขึ้นไปจนถึงพรหมโลกดวยประการฉะนี้  ก็หมื่นโลกธาตุนี้สะเทือนสะทาน

หวั่นไหว  ทั้งแสงสวางอันยิ่ง  หาประมาณมิได  ไดปรากฏแลวในโลก  ลวงเทวานุภาพของพวกเทพดา ทั้งหลาย.

[๑๖๗๓]
 ครั้งนั้น  พระผูมีพระภาคไดทรงเปลงอุทานวา  

 โกณฑัญญะไดรู แลวหนอ  โกณฑัญญะไดรู แลวหนอ  เพราะเหตุนั้นคําวา  
อัญญาโกณฑัญญะ  จึงไดเปนชื่อของทานโกณฑัญญะ  ดวยประการฉะนี้แล.

จบ  สูตรที่ ๑  

ตถาคตสูตรที่ ๒  
 จักษุ  ญาณ ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  เกิดแกตถาคต  

[๑๖๗๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ  ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  ไดเกิดขึ้นแก  
พระตถาคตทั้งหลาย  ในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา  นี้ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกข-
อริยสัจนั้น  ควรกําหนดรู  ฯลฯ  ทุกขอริยสัจนั้น  พระตถาคตทั้งหลาย  กําหนดรูแลว.

[๑๖๗๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  ไดเกิดข้ึนแก  
พระตถาคตท้ังหลาย  ในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา  นี้ทุกขสมุทยอริยสัจ  ฯลฯ  
ทุกขสมุทยอริยสัจน้ันควรละ  ฯลฯ  ทุกขสมุทยอริยสัจน้ัน  พระตถาคตทั้งหลาย  
ละไดแลว.
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[๑๖๗๖]
อิท  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  ตถาคตาน  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ  

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  ปฺจ  เสยฺยถีทนฺติ  ปมาทเลโข ฯ
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[๑๖๗๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  ไดเกิดข้ึนแก  
พระตถาคตทั้งหลาย  ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา  นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ  ฯลฯ  
ทกุขนโิรธอรยิสจันัน้  ควรกระทาํใหแจง  ฯลฯ  ทกุขนโิรธอรยิสจันัน้  พระตถาคตท้ังหลาย
กระทําใหแจงแลว.

[๑๖๗๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  จักษุ  ญาณ ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  ไดเกิดข้ึนแก  
พระตถาคตท้ังหลาย  ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา-
อริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจน้ันควรเจริญ  จักษุ  ญาณ  ปญญา  
วิชชา  แสงสวาง  ไดเกิดขึ้นแกพระตถาคตทั้งหลาย  ในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา  
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้น  พระตถาคตทั้งหลาย  เจริญแลว.

จบ  สูตรที่ ๒  

ขันธสูตร  
 วาดวยอริยสัจ ๔  

[๑๖๗๘]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อริยสจั ๔ เหลาน้ี   อริยสจั ๔ เปนไฉน ?   คอื  ทกุขอรยิสจั  
[1]  ทุกขนิโรธอริยสัจ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
[๑๖๗๙]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กท็กุขอรยิสจัเปนไฉน ?   ควรจะกลาวไดวา  อปุาทานขนัธ ๕  
อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน ?  ไดแกอุปาทานขันธคือรูป  อุปาทานขันธคือเวทนา  
อุปาทานขันธคือสัญญา  อุปาทานขันธคือสังขาร  อุปาทานขันธคือวิญญาณ นี้เรียกวา
ทุกขอริยสัจ.
[๑๖๘๐]
 ก็ทุกขสมุทยอริยสัจเปนไฉน ?   ตัณหาอันทําใหมีภพใหม  ประกอบดวย
ความกาํหนดัดวยอาํนาจความพอใจ  เพลิดเพลนิยิง่นักในอารมณนัน้ๆ  ไดแกกามตณัหา  
ภวตัณหา  วิภวตัณหา  นี้เรียกวา  ทุกขสมุทยอริยสัจ.
1.  ขอสังเกต : บาลีมีคําวา “ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจํ”  ซึ่งแปลวา ทุกขสมุทยอริยสัจ  -ผูรวบรวม
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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]
กตมจฺ  ภกิขฺเว  ทกุขฺนโิรธคามินปีฏปิทา  อรยิสจฺจ ฯ  อยเมว  อริโย  อฏงคฺโิก  

มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  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  

นนทฺริาคสหคตา  ตตฺรตตรฺาภนินทฺนิ ีฯ  เสยฺยถที ฯ  กามตณหฺา  ภวตณฺหา  วภิวตณหฺา ฯ  
อิท  วุจฺจติ  ภิกฺขเว  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ ฯ  
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[๑๖๘๑]
 ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน ?   ความดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหงตัณหา
นั้นแหละ  ความสละ  ความวาง  ความปลอย  ความไมอาลัยตัณหาน้ัน  นี้เรียกวา  
ทุกขนิโรธอริยสัจ.

[๑๖๘๒]
 กท็กุขนโิรธคามินปีฏปิทาอริยสจัเปนไฉน ?   อรยิมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ 
นีแ้หละ  คอื  สมัมาทฏิฐ ิ ฯลฯ  สมัมาสมาธ ิ นีเ้รยีกวา  ทกุขนิโรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั.

[๑๖๘๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ ๔ เหลานี้แล  เพราะเหตุนั้นแหละ  เธอทั้งหลาย  
พงึกระทําความเพยีรเพือ่รูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๓  

อายตนสูตร  
 วาดวยอริยสัจ ๔  

[๑๑๘๔] 1 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ ๔ เหลานี้   อริยสัจ ๔ เปนไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ  
ทุกขสมุทยอริยสัจ   ทุกขนิโรธอริยสัจ   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.

[๑๖๘๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน ?   ควรจะกลาววา  อายตนะภายใน ๖  
อายตนะภายใน ๖ เปนไฉน ?   คือ  อายตนะคือตา  ฯลฯ  อายตนะคือใจ  นี้เรียกวา  
ทุกขอริยสัจ.

[๑๖๘๖]
 ก็ทุกขสมุทยอริยสัจเปนไฉน ?   ตัณหาอันทําใหมีภพใหม  ประกอบดวยความ
กําหนัดดวยอํานาจความพอใจ  เพลิดเพลินย่ิงนักในอารมณนั้นๆ  ไดแกกามตัณหา  
ภวตัณหา   วิภวตัณหา  นี้เรียกวา  ทุกขสมุทยอริยสัจ.

1.  [๑๖๘๔]  -ผูรวบรวม
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[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  

อฏงฺคิโก  มคฺโค ฯ  เสยฺยถีท ฯ  สมฺมาทิฏิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ ฯ  อิท  วุจฺจติ  
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-
คามนิปีฏิปท  ขวฺาห  ภนเฺต  ภควตา  จตุตถฺ  อรยิสจฺจ  เทสติ  ธาเรม ิฯ  เอว  ขวฺาห  
ภนฺเต  ธาเรมิ  ภควตา  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  เทสิตานีติ ฯ  
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[๑๖๘๗]
 ก็ทุกขนิโรธอริยสัจเปนไฉน ?  ความดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหงตัณหา
นั้นแหละ  ความสละ  ความวาง  ความปลอย  ความไมอาลัยตัณหาน้ัน  นี้เรียกวา  
ทุกขนิโรธอริยสัจ.

[๑๖๘๘]
 ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนไฉน ?  อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘  
นีแ้หละ  คอื  สมัมาทิฏฐิ  ฯลฯ  สมัมาสมาธ ิ นีเ้รียกวา  ทกุขนิโรธคามนิปีฏิปทาอรยิสัจ.

[๑๖๘๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ ๔ เหลานี้แล  เพราะเหตุนั้นแหละ  เธอทั้งหลาย  
พงึกระทําความเพยีรเพือ่รูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๔  

ธารณสูตรที่ ๑  
 วาดวยการทรงจําอริยสัจ ๔  

[๑๖๙๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงไวเถิด.  

 เมือ่พระผูมพีระภาคตรสัอยางนีแ้ลว  ภกิษรุปูหนึง่ไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ขาพระองคทรงจําซึง่อรยิสจั

ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว.

 พ.  ดูกรภิกษุ  เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแลวอยางไร ?
 ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคทรงจําทุกขอริยสัจเปนขอที่ ๑  ทุกขสมุทยอริยสัจ  
เปนขอที ่๒   ทกุขนโิรธอริยสจัเปนขอที ่๓   ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอริยสจัเปนขอที ่๔  
ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว   ขาแตพระองคผู เจริญ  ขาพระองคทรงจําอริยสัจ ๔  
ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลวอยางนี้แล.
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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  ทกฺุขนิโรธคามินีปฏิปท  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  ทกฺุขนิโรธคามินีปฏิปท  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  เอวมุปริป ฯ
2.  ยุ. ...ปฏิปท ฯ
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[๑๖๙๑]
 พ.  ดูกรภิกษุ  ดีละๆ  เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแลวไดถูกตอง  เราแสดง
ทุกขอริยสัจเปนขอท่ี ๑  เธอทรงจําได   เราแสดงทุกขสมุทยอริสัจ 1 เปนขอท่ี ๒  
เธอก็ทรงจําได   เราแสดงทุกขนิโรธอริยสัจเปนขอท่ี ๓  เธอก็ทรงจําได  เราแสดง
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนขอที่ ๔  เธอก็ทรงจําได   เธอจงทรงจําอริยสัจ ๔  
ที่เราแสดงแลวอยางน้ีแล   ดูกรภิกษุ  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอพึงกระทําความเพียร
เพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๕  

ธารณสูตรที่ ๒  
 วาดวยการทรงจําอริยสัจ ๔ อยางถูกตอง  

[๑๖๙๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงไวแลวเถิด  
 เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคทรงจําได  

ซึ่งอริยสัจ ๔  ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว.

 พ.  ดูกรภิกษุ  เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแลวอยางไร ?
 ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคทรงจําทุกขอริยสัจเปนขอที่ ๑  ที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงแลว  กส็มณะหรอืพราหมณผูใดผูหนึง่จะพึงกลาวอยางนีว้า  นีไ้มใชทกุขอริยสจั
ขอท่ี ๑  ที่พระสมณโคดมทรงแสดงไว  เราจักบอกเลิกทุกขอริยสัจขอท่ี ๑  นั้นเสีย  
แลวบญัญตัทิกุขอรยิสจัขอที ่๑  อยางอ่ืนใหม  ขอนีม้ใิชฐานะท่ีจะมีได  ฯลฯ  ขาพระองค
ทรงจําทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสัจเปนขอที่ ๔  ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว  
ก็สมณะหรือพราหมณผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาวอยางนี้วา  นี้มิใชทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา-
อริยสัจขอที่ ๔  ที่พระสมณโคดมทรงแสดงไว  เราจักบอกเลิกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา-
อรยิสจัขอที ่๔  นัน้เสีย  แลวบญัญตัทิกุขนิโรธคามินปีฏปิทา  อรยิสจัที ่๔  อยางอ่ืนใหม  
ขอนีม้ใิชฐานะทีจ่ะมีได  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคทรงจําอริยสจั ๔ ทีพ่ระผูมพีระภาค
ทรงแสดงแลวอยางนี้แล.

1.  อริยสัจ  -ผูรวบรวม
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[๑๖๙๓]
สาธ ุ สาธ ุ ภกิขฺ ุ สาธ ุ โข  ตวฺ  ภกิขฺ ุ ธาเรสิ  มยา  จตตฺาริ  อริยสจฺจานิ  เทสติานิ 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  ปฏปิทาติ  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  ทุกฺขนิโรธคามินยิา  
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  เธอทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแลวไดถูกตอง  เราแสดง
ทุกขอริยสัจเปนขอที่ ๑  เธอก็ทรงจําได  ก็สมณะหรือพราหมณผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาว
อยางนี้วา  นี้มิใชทุกขอริยสัจขอท่ี ๑  ที่พระสมณโคดมทรงแสดงไว  เราจักบอกเลิก
ทุกขอริยสัจขอที่ ๑ นั้นเสีย  แลวบัญญัตทิุกขอริยสัจขอที่ ๑  อยางอื่นใหม  ขอนี้มิใช
ฐานะที่จะมีได  ฯลฯ  เราแสดงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเปนขอที่ ๔  เธอก็ทรง
จําได  ก็สมณะหรือพราหมณผูใดผูหนึ่งจะพึงกลาวอยางนี้วา  นี้มิใชทุกขนิโรธคามินี-
ปฏิปทาอริยสัจขอที่ ๔  ที่พระสมณโคดมทรงแสดงไว  เราจักบอกเลิกทุกขนิโรธคามินี-
ปฏิปทาอริยสัจขอท่ี ๔ นั้นเสีย  แลวบัญญัติทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจขอท่ี ๔  
อยางอื่นใหม  ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได  เธอจงทรงจําอริยสัจ ๔ ที่เราแสดงแลวอยางนี้แล  
ดูกรภิกษุ  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  
นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  

จบ  สูตรที่ ๖  

อวิชชาสูตร  
 วาดวยอวิชชา  

[๑๖๙๔]
 ภกิษุนัน้นัง่ ณ ทีค่วรสวนขางหน่ึงแลว  ไดทลูถามพระผูมพีระภาควา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  ทีเ่รยีกวา  วชิชาๆ  ดงันี้  

วิชชาเปนไฉน  และดวยเหตุเพียงเทาไร  บุคคลจึงจะชื่อวาตกอยูในวิชชา ?   พระผูมีพระภาคตรัสวา  

 ดกรภิกษุ 1  ความไมรูในทุกข  ในเหตุใหเกิดทุกข  ในความดับทุกข  ในทางที่
จะใหถึงความดับทุกข  นี้เรียกวาอวิชชา  และดวยเหตุเพียงเทาน้ี  บุคคลยอมช่ือวา
ตกอยูในอวิชชา   ดูกรภิกษุ  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอพึงกระทําความเพียร  เพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๗  

1.  ดูกรภิกษุ  -ผูรวบรวม
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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  ทุกฺขนิโรธคามินี  
ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๖๙๖]
อิท  ทุกฺข  อริยสจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  มยา  ปฺตฺต  ตตฺถ  อปริมาณา  วณฺณา  

อปริมาณา  พฺยฺชนา  อปริมาณา  สงฺกาสนา  อิติปท  ทุกฺข  อริยสจฺจนฺติ ฯ  อิท  
ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจนฺติ  ภิกฺขเว  ฯเปฯ  อิท  ทกฺุขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจนฺติ  
ภิกฺขเว  มยา  ปฺตฺต  ตตฺถ  อปริมาณา  วณฺณา  อปริมาณา  พฺยฺชนา  อปริมาณา  
สงฺกาสนา  อิติปท  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจนฺติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  
ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  
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วิชชาสูตร  
 วาดวยวิชชา  

[๑๖๙๕]
 ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว  ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่เรียกวา  วิชชาๆ  

ดังนี้  วิชชาเปนไฉน  และดวยเหตุเพียงเทาไร  บุคคลจึงจะชื่อวาถึงวิชชา ?  พระผูมีพระภาคตรัสวา  

 ดูกรภิกษุ  ความรูในทุกข  ในเหตุใหเกิดทุกข  ในความดับทุกข  ในทางที่ใหถึง
ความดับทุกข  นี้เรียกวา  วิชชา  และดวยเหตุเพียงเทานี้  บุคคลยอมชื่อวาถึงวิชชา  
ดูกรภิกษุ  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  
นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๘    

สังกาสนสูตร  
 วาดวยบัญญัติแหงอริยสัจ ๔  

[๑๖๙๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เราบัญญัติวา  นี้เปนทุกขอริยสัจ  อักขระ  พยัญชนะ  
การจําแนกในทุกขอริยสัจน้ัน  หาประมาณมิไดวา  แมเพราะเหตุนี้ๆ  นี้เปนทุกข-
อริยสัจ  ฯลฯ  เราบัญญัติวา  นี้เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  อักขระ  พยัญชนะ  
การจําแนกทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้น  หาประมาณมิไดวา  แมเพราะเหตุนี้ๆ  
นี้เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  
เธอท้ังหลายพงึกระทาํความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๙  
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[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  
 วาดวยของจริงแท ๔ อยาง  

[๑๖๙๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สิ่ง ๔ อยางนี้  เปนของจริงแท  ไมแปรผัน  ไมเปนอยางอื่น  
สิ่ง ๔ อยางเปนไฉน ?   สิ่งนี้วา  นี้ทุกข   นี้เหตุใหเกิดทุกข   นี้ความดับทุกข  
นี้ทางใหถึงความดับทุกข  เปนของจริงแท  ไมแปรผัน  ไมเปนอยางอื่น  สิ่ง ๔ อยางนี้  
เปนของจริงแท  ไมแปรผัน  ไมเปนอยางอื่น   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  
เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร  เพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย  
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  ทิฏานิ    ภวเนตฺติ  สมูหตา  
 อุจฺฉินฺน  มูล  ทุกฺขสฺส  นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโวติ ฯ  
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โกฏิคามวรรคที่ ๓  
วัชชีสูตรที่ ๑  

 วาดวยการตรัสรูและไมตรัสรูอริยสัจ ๔

[๑๖๙๘]
 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โกฏิคามในแควนวัชชี ณ ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ

ทั้งหลายมาแลวตรัสวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะไมไดตรัสรู  ไมไดแทงตลอดอริยสัจ ๔  เราดวย  
เธอท้ังหลายดวย  จึงแลนไป  ทองเท่ียวไปยังสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนานอยางน้ี  
อริยสัจ ๔ เปนไฉน ?   คือ  เพราะไมไดตรัสรู  ไมไดแทงตลอดทุกขอริยสัจ ๑   ทุกข-
สมุทยอริยสัจ ๑   ทุกขนิโรธอริยสัจ ๑   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ๑  เราดวย  
เธอทั้งหลายดวย  จึงแลนไป  ทองเที่ยวไปยังสังสารวัฏนี้ตลอดกาลนานอยางนี้   ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย  ทุกขอริยสัจ  เราดวย  เธอทั้งหลายดวย  ตรัสรูแลว  แทงตลอดแลว  
ทุกขสมุทยอริยสัจ...  ทุกขนิโรธอริยสัจ...  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  เราดวย  
เธอทั้งหลายดวย  ตรัสรูแลวแทงตลอดแลว  ตัณหาในภพขาดสูญแลว  ตัณหาที่จะนํา
ไปสูภพสิ้นแลว  บัดนี้  ภพใหมไมมี  
 พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา  ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา

[๑๖๙๙]
  เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔ ตามเปนจริง  
  เราและเธอทั้งหลายไดทองเที่ยวไปในชาตินั้นๆ ตลอดกาลนาน   
  อริยสัจ ๔ เหลานี้  เราและเธอทั้งหลายเห็นแลว  
  ตัณหาที่จะนําไปสูภพถอนขึ้นไดแลว  
  มูลแหงทุกขตัดขาดแลว  บัดนี้ภพใหมไมมี.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๑๗๐๐]
เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  

นปฺปชานนฺติ  อย  ทุกฺขสมุทโยติ  ยถาภูต  นปฺปชานนฺติ  อย  ทุกฺขนิโรโธติ  ยถาภูต  
นปฺปชานนฺต ิ อย  ทกุขฺนิโรธคามิน ี ปฏปิทาต ิ ยถาภูต  นปปฺชานนฺต ิฯ  นเมเต  ภกิขฺเว  
สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  สมเณสุ  วา  สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ  วา  พฺราหฺมณ-
สมฺมตา  น  จ  ปเนเต  อายสฺมนฺโต  สามฺตฺถ  วา  พฺราหฺมฺตฺถ  วา  ทิฏเว  
ธมฺเม  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  อุปสมฺปชฺช  วิหรนฺติ ฯ  

[๑๗๐๑]
เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  

ปชานนตฺ ิ อย  ทกุขฺสมทุโยติ  ยถาภตู  ปชานนตฺ ิ อย  ทกุขฺนโิรโธติ  ยถาภตู  ปชานนตฺิ  
อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  ปชานนฺติ ฯ  เต  โขเม  ภิกฺขเว  สมณา  วา  
พฺราหฺมณา  วา  สมเณสุ  เจว  สมณสมฺมตา  พฺราหฺมเณสุ  จ  พฺราหฺมณสมฺมตา  เต  
จ  ปนายสฺมนฺโต  สามฺตฺถฺจ  พฺราหฺมฺตฺถฺจ  ทิฏเว  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  
 วาดวยการรูชัดและไมรูชัดอริยสัจ ๔  

[๑๗๐๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึงยอมไมรูชัดตาม
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข... นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ไมนับวาเปนสมณะในพวกสมณะ   หรือวาเปนพราหมณในพวกพราหมณ  และ
ทานเหลานั้นยังไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ  หรือประโยชน
แหงความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบัน  เขาถึงอยู.

[๑๗๐๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งยอมรู ตาม
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข...   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณพวกนั้น  
นับวาเปนสมณะในพวกสมณะ  และนับวาเปนพราหมณในพวกพราหมณ  และ
ทานเหลานั้นกระทําใหแจงแลวซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ  และประโยชนแหง
ความเปนพราหมณ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในปจจุบันเขาถึงอยู  
 พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา  ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว  จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา

[๑๗๐๒]
  ชนเหลาใดยอมไมรูชัดซึ่งทุกข  เหตุเกิดแหงทุกข  
  ความดับทุกข  โดยประการทั้งปวงไมมีเหลือ  
  และไมรูชัดซึ่งทางใหถึงความสงบทุกข  
  ชนเหลานั้นเสื่อมแลวจากเจโตวิมุติ  และปญญาวิมุติ
  ไมควรเพื่อกระทําที่สุดทุกข  เขาถึงชาติและชราโดยแท  
  สวนชนเหลาใดยอมรูชัดซึ่งทุกข  เหตุเกิดแหงทุกข  
  ความดับทุกข  โดยประการทั้งปวงไมมีเหลือ  
  และรูชัดซึ่งทางใหถึงความสงบทุกข  
  ชนเหลานั้นถึงพรอมแลวดวยเจโตวิมุติ  และปญญาวิมุติ  
  ควรเพื่อกระทําที่สุดทุกข  ไมเขาถึงชาติและชรา.

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  
เยป 1  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  อนาคตมทฺธาน  อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา  ยถาภูต  
อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ  สพฺเพ  เต  จตฺตาริ  อริยสจฺจานิ  ยถาภูต  อภิสมฺพุชฺฌิสฺสนฺติ ฯ  
เยป  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  เยป  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  เอวมุปริป ฯ
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สัมมาสัมพุทธสูตร  
 วาดวยความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา

[๑๗๐๓]
 พระนครสาวัตถี.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ ๔ ประการนี้   ๔ ประการเปนไฉน ?  
คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   อริยสัจ ๔ ประการนี้แล  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะไดตรัสรูอริยสัจ ๔ ประการนี้แล  ตามความเปนจริง  ตถาคต
เขาจงึกลาววา  เปนพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา  ดกูรภกิษุทัง้หลาย  เพราะฉะนัน้แหละ  
เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียร  เพื่อรูชัดตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๓  

อรหันตสูตร  
 วาดวยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  

[๑๗๐๔]
 พระนครสาวัตถ.ี  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  กพ็ระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจาเหลาใดในอดีตกาล  
ตรัสรูแลวตามความเปนจริง  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหมดน้ัน  ตรัสรูแลว
ซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง   ถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหน่ึง
ในอนาคตกาล  จักตรัสรูตามความเปนจริง  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหมดแลว  
จกัตรสัรูอริยสัจ ๔ ตามความเปนจรงิ   ถงึพระอรหันตสมัมาสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึง่
ในปจจุบัน  ตรัสรูอยูตามความเปนจริง  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหมดน้ัน  
ตรัสรูอยูซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง   อริยสัจ ๔ เปนไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ...  
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ก็พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในอดีตกาล  ตรัสรูแลวตามความเปนจริง...  จักตรัสรู...  ตรัสรูอยูตามความเปนจริง  
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหมดน้ัน  ตรัสรูอยูซึ่งอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๔  
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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  ปติฏาเปตพฺพา 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  
ปติฏาเปตพฺพา ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

1.  ม. ยุ. อย  ปาโ  นตฺถิ ฯ
2.  ภิกฺขเว  -ผูรวบรวม 
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สอาวักขยสูตร 1  
 วาดวยความสิ้นอาสวะ  

[๑๗๐๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวความสิ้นอาสวะของผูรู  ผูเห็น  ไมกลาวความสิ้น
อาสวะของผูไมรูไมเห็น  ก็ความสิ้นอาสวะของผูรูอะไร  ผูเห็นอะไร ?   ความสิ้นอาสวะ
ของผูรูเหน็วา  นีท้กุข...  นีท้กุขนโิรธคามินปีฏปิทา   ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ความส้ินอาสวะ
ของผูรูอยางนี้  ผูเห็นอยางนี้แล   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลาย
พงึกระทําความเพยีรเพือ่รูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามินปีฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๕  

มิตตสูตร  
 วาดวยการอนุเคราะหมิตร  

[๑๗๐๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะหชนเหลาใดเหลาหนึ่งและ  
ชนเหลาใดจะเปนมิตร  อมาตย  ญาติหรือสาโลหิตก็ตาม  จะพึงสําคัญถอยคําวาเปน
สิง่ท่ีตนควรเชือ่ฟงชนเหลาน้ัน  เธอทัง้หลายพงึใหสมาทาน  ใหตัง้ม่ัน  ใหประดษิฐานอยู
ในการตรัสรูอริยสัจ ๔ ตามความเปนจริง   อริยสัจ ๔ เปนไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ...  
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ก็เธอทั้งหลายจะพึงอนุเคราะหชนเหลาใดเหลาหนึ่ง...  
ชนเหลาน้ัน  เธอท้ังหลายพึงใหสมาทาน  ใหตั้งม่ัน  ใหประดิษฐานอยูในการตรัสรู
อริยสัจ ๔ เหลานี้แลตามความเปนจริง   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  
เธอท้ังหลายพงึกระทาํความเพียรเพ่ือรูตามความเปนจริงวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๖  

1.   อาสวักขยสูตร  -ผูรวบรวม
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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  
 วาดวยอริยสัจ ๔  เปนของจริงแท  

[๑๗๐๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ ๔ ประการนี้   ๔ ประการเปนไฉน ?  คือ  ทุกข-
อริยสัจ...   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  อริยสัจ ๔ ประการนี้แล  เปนของจริงแท  
ไมแปรผัน  ไมเปนอยางอ่ืน  เพราะฉะนั้น  จึงเรียกวาอริยสัจ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เพราะฉะน้ันแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู ตามความเปนจริงวา  
นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๗  

โลกสูตร
 พระตถาคตเปนอริยะในโลกทั้งปวง  

[๑๗๐๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ ๔ ประการนี้   ๔ ประการเปนไฉน ?  คือ  ทุกข-
อริยสั...  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  ตถาคตเปนอริยะในโลก  พรอมทั้งเทวโลก  
มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสตัว  พรอมทัง้สมณพราหมณเทวดาและมนษุย  เพราะฉะนัน้  
จึงเรียกวา  อริยสัจ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระทํา
ความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

จบ  สูตรที่ ๘  

ปริญเญยยสูตร  
 วาดวยหนาที่ในอริยสัจ ๔  

[๑๗๐๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  อริยสัจ ๔ ประการนี้   ๔ ประการเปนไฉน ?   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  กรณโีย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๑๐]
เอก  สมย  สมฺพหุลา  เถรา  ภิกฺขู  เจติเยส ุ1  วิหรนฺติ  สหชนิเย 2 ฯ  เตน  โข  

ปน  สมเยน  สมฺพหุลาน  เถราน  ภิกฺขูน  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตาน  
มณฺฑลมาเฬ  สนฺนิสินฺนาน  สนฺนิปติตาน  อยมนฺตรากถา  อุทปาทิ  โย  นุ  โข  
อาวุโส  ทุกฺข  ปสฺสติ  ทุกฺขสมุทยป  โส  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธป  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธคามินึ  
ปฏิปทป  ปสฺสตีติ ฯ  

[๑๗๑๑]
 เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  ควมฺปติตฺเถโร 3  ภิกฺขู  เอตทโวจ  สมฺมุขา  เมต  อาวุโส  
ภควโต  สุต  สมฺมุขา  ปฏิคฺคหิต  โย  ภิกฺขเว  ทุกฺข  ปสฺสติ  ทุกฺขสมุทยป  โส  ปสฺสติ  
ทุกฺขนิโรธป  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธคามินึ  ปฏิปทป  ปสฺสติ ฯ  โย  ทุกฺขสมุทย  ปสฺสติ  
ทุกฺขป  โส  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธป  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธคามินึ  ปฏิปทป  ปสฺสติ ฯ  โย  
ทุกฺขนิโรธ  ปสฺสติ  ทุกฺขป  โส  ปสฺสติ  ทุกฺขสมุทยป  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธคามินึ  
ปฏิปทป  ปสฺสติ ฯ  โย  ทุกฺขนิโรธคามินึ  ปฏิปท  ปสฺสติ  ทุกฺขป  โส  ปสฺสติ  
ทุกฺขสมุทยป  ปสฺสติ  ทุกฺขนิโรธป  ปสฺสตีติ ฯ  

โกฏิคามวคฺโค  ตติโย ฯ

1.  สี. เจติสุ ฯ  ม. ยุ. เจเตสุ ฯ
2.  ม. ยุ. สหฺจนิเก ฯ
3.  ยุ. ควมฺปติ  เถเร ฯ
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ประการนี้  อริยสัจที่ควรกําหนดรู  ที่ควรละ  ที่ควรกระทําใหแจง  ที่ควรใหเกิดมี  มีอยู   
ก็อริยสัจที่ควรกําหนดรู  เปนไฉน ?   ทุกขอริยสัจ  ควรกําหนดรู  ทุกขสมุทยอริยสัจ  
ควรละ  ทกุขนโิรธอริยสจั  ควรกระทาํใหแจง  ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั  ควรใหเกดิมี   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๙  

ควัมปติสูตร  
 ผูเห็นทุกข  ชื่อวาเห็นในสมุทัยนิโรธมรรค  

[๑๗๑๐]
 สมัยหน่ึง  ภิกษุผูเถระมากรูปอยู ณ เมืองสหชนิยะ  แควนเจดีย  ก็สมัยนั้น  เม่ือภิกษุผูเถระมากรูปกลับจาก

บณิฑบาตในเวลาปจฉาภตั  นัง่ประชมุกนัในโรงกลม  เกดิสนทนากนัขึน้ในระหวางประชุมวา   ดกูรอาวโุสทัง้หลาย  ผูใดหนอแล

ยอมเห็นทุกข  ผูนั้นชื่อวายอมเห็นแมทุกขสมุทัย   แมทุกขนิโรธ   แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

[๑๗๑๑]
 เม่ือภิกษุผูเถระท้ังหลายกลาวอยางนี้แลว  ทานพระควัมปติเถระไดกลาวกะภิกษุทั้งหลายวา  ดูกรผูมีอายุ

ทั้งหลาย  ผมไดฟงมา  ไดรับมาในที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา  ผูใดยอมเห็นทุกข  ผูนั้นชื่อวายอม
เหน็แมทกุขสมทุยั  แมทกุขนโิรธ  แมทกุขนิโรธคามินปีฏปิทา   ผูใดยอมเห็นทกุขสมทุยั  
ผูนัน้ชือ่วา  ยอมเหน็แมทกุข  แมทกุขนโิรธ  แมทกุขนิโรธคามนิปีฏปิทา   ผูใดยอมเหน็
ทุกขนิโรธ  ผูนั้นชื่อวายอมเห็นแมทุกข  แมทุกขสมุทัย  แมทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  
ผูใดยอมเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ผูนั้นชื่อวายอมเห็นแมทุกข  แมทุกขสมุทัย  
แมทุกขนิโรธ.

จบ  สูตรที่ ๑๐    

จบ  โกฏิคามวรรคท่ี 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. ปริฺเยฺย ฯ
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รวมพระสูตรที่มีในวรรค  คือ
  ๑. วัชชีสูตรที่ ๑  ๒. วัชชีสูตรที่ ๒      
  ๓. สัมมาสัมพุทธสูตร  ๔. อรหันตสูตร    
  ๕. อาสวักขยสูตรู  ๖. มิตตสูตร   
  ๗. ตถสูตร  ๘. โลกสูตร  
  ๙. ปริญเญยยสูตร  ๑๐. ควัมปติสูตร  
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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  คหติานิ  
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  
อตฺถสฺหติ  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



1035 

สีสปาปรรณวรรคที่ ๔  
สีสปาสูตร  

 เปรียบสิ่งที่ตรัสรูมีมากเหมือนใบไมบนตน

[๑๗๑๒]
 สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ สีสปาวัน  ใกลเมืองโกสัมพี  คร้ังน้ัน  พระผูมีพระภาคทรงถือใบประดูลาย  

๒-๓ ใบดวยฝาพระหัตถ  แลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา  แลวตรัสถามวา  

 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เธอทัง้หลายจะสําคญัความขอนัน้เปนไฉน  ใบประดูลาย ๒-๓ ใบ
ทีเ่ราถอืดวยฝามอืกบัใบทีบ่นตน  ไหนจะมากกวากนั ?  
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ใบประดูลาย ๒-๓ ใบที่พระผูมีพระภาคทรงถือดวยฝาพระหัตถ

มีประมาณนอย  ที่บนตนมากกวา  พระเจาขา.

 พ.  อยางน้ันเหมือนกัน  ภกิษุทัง้หลาย  สิง่ท่ีเรารูแลวมิไดบอกเธอทัง้หลายมีมาก  
ก็เพราะเหตุไรเราจึงไมบอก  เพราะส่ิงนั้นไมประกอบดวยประโยชน  มิใชพรหมจรรย
เบื้องตน  ยอมไมเปนไปเพื่อความหนาย  ความคลายกําหนัด  ความดับ  ความสงบ  
ความรูยิ่ง  ความตรัสรู  นิพพาน  เพราะเหตุนั้น  เราจึงไมบอก.

[๑๗๑๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สิ่งอะไรเราไดบอกแลว  เราไดบอกแลววา  นี้ทุกข...  นี้ทุกข-
นิโรธคามินีปฏิปทา  ก็เพราะเหตุไรเราจึงบอก  เพราะสิ่งน้ันประกอบดวยประโยชน  
เปนพรหมจรรยเบื้องตน  ยอมเปนไปเพื่อความหนาย...  นิพพาน  เพราะฉะนั้น  
เราจึงบอก   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร
เพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑  
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[๑๗๑๔]
โย  ภิกฺขเว  เอว  วเทยฺย  อห  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ยถาภูต  อนภิสเมจฺจ  

ทกุขฺสมทุย  อรยิสจจฺ  ยถาภตู  อนภสิเมจจฺ  ทกุขฺนโิรธ  อรยิสจจฺ  ยถาภตู  อนภสิเมจจฺ  
ทกุขฺนโิรธคามินปีฏิปท  อรยิสจจฺ  ยถาภตู  อนภสิเมจจฺ  สมมฺา  ทกุขฺสสฺนตฺ  กรสิสฺามตีิ  
เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  เสยฺยถาป  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  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  โย  เอว  วเทยฺย  อห  ปทุมปตฺตาน  วา  
ปลาสปตฺตาน  วา  มาลุวปตฺตาน  วา  ปฏุ  กริตฺวา  อุทก  วา  ตาลปตฺต  วา  หริสฺสามีติ  
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  เอวมุปริป ฯ
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ขทิรสูตร  
 วาดวยการทําที่สุดแหงทุกขเพราะตรัสรูอริยสัจ ๔  

[๑๗๑๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา  เราไมไดตรัสรูทุกขอริยสัจ...  
ทกุขนิโรธคามนิปีฏิปทาอริยสัจ  ตามความเปนจริงแลว  จกักระทาํท่ีสดุแหงทุกขโดยชอบ  
ดังนี้  มิใชฐานะที่จะมีได  เปรียบเหมือนผูใดพึงกลาวอยางนี้วา  เราจักเอาใบตะเคียน  
ใบทองหลาง  หรือใบมะขามปอม  หอนํ้าหรือตาลปตรนําไป  ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได  
ฉนัใด  ผูใดพึงกลาวอยางน้ีวา  เราไมไดตรัสรูทกุขอรยิสัจ  ฯลฯ  ทกุขนิโรธคามินปีฏิปทา-
อริยสัจ  ตามความเปนจริงแลว  จักกระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ  ดังนี้  มิใชฐานะ
ที่จะมีได  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๗๑๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สวนผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา  เราไดตรัสรูทุกขอริยสัจ...  
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ตามความเปนจริงแลว  จักกระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ  
ดังน้ี  เปนฐานะที่จะมีได  เปรียบเหมือนผูใดพึงกลาวอยางนี้วา  เราจักเอาใบบัว  
ใบทองกวาว  หรือใบยานทรายหอนํ้าหรือตาลปตรนําไป  ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได  
ฉันใด  ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา  เราไดตรัสรู  ทุกขอริยสัจ...  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา-
อริยสัจ  ตามความเปนจริงแลว  จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ  ดังน้ี  เปนฐานะ
ที่จะมีได  ฉันนั้นเหมือนกัน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึง
กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๒  
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[๑๗๑๖]
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ทณฺโฑ  อุปริเวหาส  ขิตฺโต  สกิมฺป  มูเลน  นิปตติ  สกิมฺป  

มชฺเฌน  นิปตติ  สกิมฺป  อคฺเคน  นิปตติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อวิชฺชา  นีวรณา  
สตฺตา  ตณฺหาสฺโชนา  สนฺธาวนฺตา  สสรนฺตา  สกิมฺป  อสฺมา  โลกา  ปร  โลก  
คจฺฉนฺติ  สกิมฺป  ปรสฺมา  โลกา  อิม  โลก  อาคจฺฉนฺติ ฯ  ต  กิสฺส  เหตุ ฯ  อทิฏตฺตา  
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  สมฺปชฺจฺ  
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  อรยิสจจฺสสฺ  ฯเปฯ  ทกุขฺนโิรธคามนิปีฏปิทาย  อรยิสจฺจสสฺ ฯ  ตสมฺา  
ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  
โยโค  กรณีโยติ ฯ  
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ทัณฑสูตร  
 ผูทองเที่ยวไปในโลกเพราะไมเห็นอริยสัจ  

[๑๗๑๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนทอนไมที่บุคคลขวางขึ้นไปบนอากาศแลว  
บางคราวเอาโคนตกลงมาก็มี  บางคราวเอาตอนกลางตกลงมาก็มี  บางคราวเอาปลาย
ตกลงมาก็มี  ฉันใด  สัตวทั้งหลาย  ผูมีนิวรณ  คืออวิชชา  มีตัณหาเปนเครื่องประกอบ  
ไดแลนไปอยู  ทองเที่ยวไปอยู  บางคราวจากโลกนี้ไปสูปรโลกก็มี  บางคราวจากปรโลก
มาสูโลกนีก้ม็ ี ฉนันัน้เหมอืนกนั   ขอน้ันเพราะเหตไุร ?   เพราะไมเหน็อริยสจั ๔   อรยิสจั ๔ 
เปนไฉน ?  คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เพราะฉะน้ันแหละ  เธอท้ังหลายพงึกระทําความเพยีรเพือ่รูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  
ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่๓  

เจลสูตร
 ใหรีบเพียรเพื่อตรัสรู  เหมือนรีบดับไฟบนศีรษะ  

[๑๗๑๗]
 พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เมื่อผาหรือ  ศีรษะถูกไฟไหมแลว  จะควรกระทําอยางไร ?  
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  เม่ือผาหรือศีรษะถูกไฟไหมแลว  ควรจะกระทําความพอใจ  

ความพยายาม  ความอุตสาหะ  ความไมยนยอ  ความไมทอถอย  สตแิละสัมปชัญญะอยางแรงกลา  เพ่ือดบัผาหรือศรีษะน้ัน.

 พ.  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  บคุคลพึงวางเฉย  ไมใสใจถงึผาหรอืศรีษะท่ีถกูไฟไหมแลว
พงึกระทาํความพอใจ  ความพยายาม  ความอตุสาหะ  ความไมยนยอ  ความไมทอถอย  
สติและสัมปชัญญะอยางแรงกลา  เพื่อตรัสรูอริยสัจ ๔  ที่ยังไมตรัสรูตามความเปนจริง   
อริยสัจ ๔ เปนไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ   ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

จบ  สูตรที่ ๔  
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[๑๗๑๘]
เสยฺยถาป  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 ิ อริยสจจฺาน ิ อภิสเมสฺสสตี ิฯ  อตฺถวสเิกน  ภกิขฺเว  กลุปตุเฺตน  อล  อปุคนตฺุ 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  อปจาห  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  
 วาดวยการตรัสรูอริยสัจ ๔  

[๑๗๑๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษผูมีอายุรอยป  พึงกลาวอยางนี้กะผูมีชีวิต
อยูรอยปวา  มาเถิด  บุรุษผูเจริญ  ชนทั้งหลายจักเอาหอกรอยเลมทิ่มแทงทาน  
ในเวลาเชา...  ในเวลาเที่ยง...  ในเวลาเย็น  ทานนั้นถูกเขาเอาหอกสามรอยเลมทิ่มแทง
อยูทุกวันๆ  มอีายุรอยป  มีชวีติอยูรอยป  จกัตรัสรู  อริยสัจ ๔ ทีย่ังไมไดตรัสรูโดย
ลวงรอยปไป  กลุบุตรผูเปนไปในอาํนาจแหงประโยชนควรจะรบัเอา  ขอนัน้เพราะเหตไุร ?  
เพราะวาสงสารนี้มีเบื้องตนที่สุดอันบุคคลไปตามอยูรู ไมไดแลว  เบ้ืองตนที่สุดแหง
การประหารดวยหอก  ดาบ  หลาว  และขวานยอมไมปรากฏ  ฉันใด  ก็ขอนี้พึงมีได
ฉันนั้นวา  ก็เราไมกลาวการตรัสรูอริยสัจ ๔ พรอมดวยทุกข  โทมนัส  แตเรากลาว
การตรัสรูอริยสัจ ๔ พรอมดวยสุข  โสมนสั   อริยสัจ ๔ เปนไฉน ?  คือ  ทุกขอริยสัจ  
ฯลฯ  ทกุขนิโรธคามนิปีฏปิทาอริยสจั   ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอทัง้หลาย
พึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.  

จบ  สูตรที่ ๕  
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[๑๗๑๙]
เสยยฺถาป  ภกิขฺเว  ปรุโิส  ย  อมิสมฺ ึ ชมฺพทุเีป  ตณิกฏสาขาปลาส  ตจฺเฉตวฺา 1  

เอกชฌฺ  สหเรยยฺ  เอกชฌฺ  สหริตวฺา  สลู  กเรยยฺ  สลู  กตวฺา  เย  มหาสมทุเฺท  มหนตฺกา  
ปาณา  เต  มหนฺตเกสุ  สูเลสุ  อาวุเนยฺย  เย  มหาสมุทฺเท  มชฺฌิมกา  ปาณา  เต  
มชฌฺมิเกส ุ สเูลสุ  อาวเุนยยฺ  เย  มหาสมทุเฺท  สขุมุกา  ปาณา  เต  สขุมุเกส ุ สเูลสุ  
อาวุเนยฺย ฯ  อปริยาทินฺนา  จ  ภิกฺขเว  มหาสมุทฺเท  โอฬาริกา  ปาณา  อสฺสุ  อถ  
อิมสฺมึ  ชมฺพุทีเป  ติณกฏสาขาปลาส  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  ทิฏิสมฺปนฺโน  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  สมฺมาทิฏิ ฯ  สมฺมาทิฏิกสฺเสต 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  
 ผูถึงพรอมดวยทิฏฐิพนจากอบายใหญ  

[๑๗๑๙]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  เปรียบเหมอืนบุรษุพึงตดัหญา  ไม  กิง่ไม  และใบไม  ในชมพูทวปี
นี้  แลวรวบรวมเขาดวยกัน  ครั้นแลวกระทําใหเปนหลาว  ครั้นกระทําใหเปนหลาวแลว  
พึงรอยสัตวขนาดใหญในมหาสมุทรในหลาวขนาดใหญ  สัตวขนาดกลางในหลาว
ขนาดกลาง  สตัวขนาดเล็กในหลาวขนาดเล็ก  กส็ตัวขนาดเขือ่งในมหาสมุทรยงัไมทนัหมด  
หญา  ไม  กิง่ไมและใบไมในชมพูทวีป  พงึถึงความสิน้ไปหมดไปโดยแท  การทีจ่ะเอาหลาว
รอยสัตวขนาดเล็กในมหาสมุทร  ซึ่งมีมากกวาสัตวขนาดเข่ืองน้ัน  มิใชกระทําไดงาย  
ขอนัน้เพราะเหตไุร ?   เพราะตวัมนัเล็ก  ฉนัใด  อบายกโ็ตใหญ  ฉนันัน้  บคุคลผูถงึพรอม
ดวยทฏิฐ ิ?  พนจากอบายท่ีใหญโตอยางนีแ้ลว  ยอมรูตามความเปนจรงิวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอท้ังหลายพึง
กระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๖  

สุริยูปมาสูตรที่ ๑  
 วาดวยสิ่งที่เปนนิมิตมากอนการตรัสรูอริยสัจ  

[๑๗๒๐]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เมือ่พระอาทติยจะข้ึน  สิง่ท่ีขึน้กอน  สิง่ท่ีเปนนิมติมากอน  คอื  
แสงเงินแสงทอง  ฉันใด  สิ่งที่เปนเบื้องตน  เปนนิมิตมากอนแหงการตรัสรูอริยสัจ ๔  
ตามความเปนจริง  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ฉะนั้นเหมือนกัน  อันภิกษุผูมีความเห็นชอบ  
พึงหวังขอนี้ไดวา  จักรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๗  



1044 

[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  ปฏปนา  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  
ปฏปนา  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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สุริยูปมาสูตรที่ ๒  
 พระตถาคตอุบัติความสวางยอมปรากฏ  

[๑๗๒๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  พระจันทรและพระอาทิตย  ยังไมเกิดข้ึนในโลกเพียงใด  
ความปรากฏแหงแสงสวางแจมจาอยางมาก  ก็ยังไมมีเพียงนั้น  เวลาน้ันมีแตความ
มืดมิด  มีแตความมัวเปนหมอก  กลางคืนกลางวันไมปรากฏ  เดือนหนึ่งและกึ่งเดือน
ก็ไมปรากฏ  ฤดูและปก็ไมปรากฏ  เมื่อใด  พระจันทรและพระอาทิตยเกิดข้ึนในโลก  
เมือ่นัน้  ความปรากฏแหงแสงสวางแจมจาอยางมาก  กย็อมมี  เวลาน้ัน  ไมมคีวามมดืมดิ  
ไมมีความมัวเปนหมอก  กลางคืนกลางวันปรากฏ  เดือนหน่ึงและก่ึงเดือนก็ปรากฏ  
ฤดูและปก็ปรากฏ  ฉันใด  ฉันนั้นเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  พระตถาคตอรหันต-
สัมมาสัมพุทธเจา  ยังไมอุบัติขึ้นในโลกเพียงใด  ความปรากฏแหงแสงสวางแจมแจง
อยางมากก็ยังไมมีเพียงนั้น  เวลาน้ัน  มีแตความมืดมิด  มีแตความมัวเปนหมอก  
การบอก  การแสดง  การบัญญัติ  การแตงตั้ง  การเปดเผย  การจําแนก  การกระทํา
ใหงาย  ซึ่งอริยสัจ ๔ ก็ยังไมมี  เมื่อใด  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
อุบัติขึ้นในโลก  เม่ือนั้น  ความปรากฏแหงแสงสวางแจมแจงอยางมาก  ก็ยอมมี  
เวลานั้นไมมีความมืดมิด  ไมมีความมัวเปนหมอก  การบอก  การแสดง...  การกระทํา
ใหงาย  ซึ่งอริยสัจ ๔ ก็ยอมมี   อริยสัจ ๔ เปนไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกข-
นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอท้ังหลาย
พงึกระทําความเพียร  เพ่ือรูตามความเปนจริงวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนิโรธคามินปีฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๘  
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[๑๗๒๒]
เย  หิ  เกจิ  ภิกฺขเว  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิท  ทุกฺขนฺติ  

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  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ตูลปจุ  วา  กปฺ
ปาสปจุ  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  กปฺปาสปจุโน 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  
อทิฏตฺตา  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  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อโยขีโล  วา  อินฺทขีโล  วา  คมฺภีรเนโม  สุนิขาโต  อจโล  
อสมปฺกมปฺ  ปรุตถฺมิาย  เจป  ทสิาย  อาคจฺเฉยยฺ  ภสุา  วาตวุฏ ิ เนว  [2]  สงฺกมเฺปยยฺ  น  
สมปฺกมเฺปยยฺ  น  สมฺปจาเลยฺย  ปจฺฉมิาย  เจป  ทสิาย  ฯเปฯ  อตุตฺราย  เจป  ทสิาย ฯ  
ทกฺขณิาย  เจป  ทสิาย  อาคจเฺฉยยฺ  ภสุา  วาตวฏุ ิ เนว  สงกฺมเฺปยฺย  น  สมปฺกมฺเปยฺย  น  
สมปฺจาเลยยฺ ฯ  ต  กสิสฺ  เหต ุฯ  คมภฺรีตตฺา  ภกิขฺเว  เนมสสฺ  สนุขิาตตตฺา  อนิทฺขีลสสฺ 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  เหต ุฯ  สทุฏิตตฺา  ภกิขฺเว  จตนุนฺ  อรยิสจจฺาน ฯ  กตเมส  จตนุนฺ ฯ  
ทุกฺขสฺส  อริยสจฺจสฺส  ฯเปฯ  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทาย  อริยสจฺจสฺส ฯ  ตสฺมา  ติห  
ภกิขฺเว  อทิ  ทกุขฺนฺต ิ โยโค  กรณโีย  ฯเปฯ  อย  ทกุขฺนิโรธคามนิ ี ปฏปิทาต ิ โยโค  กรณโียติ ฯ  
1.  ม. ยุ. อุลฺโลเกนฺติ ฯ  เอวมุปริป ฯ
2.  ยุ. น ฯ  เอวมุปริ ฯ
3.  ม. ยุ. เย  จ  โข  เกจิ ฯ
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อินทขีลสูตร  
 ผูรูตามเปนจริง  ยอมรูผูอื่นวารูหรือไมรู  

[๑๗๒๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรู ชัด  
ตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณ
เหลาน้ัน  ยอมตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณอื่นวา  ทานผูนี้  เม่ือรู  ยอมรูแน  
เม่ือเห็น  ยอมเห็นแน  เปรียบเหมือนปุยนุนหรือปุยฝาย  เปนของเบา  คอยจะลอย
ไปตามลม  บุคคลวางไวที่ภาคพื้นอันราบเรียบแลว  ลมทิศบูรพา  พึงพัดปุยนุนหรือ
ปุยฝายน้ันไปทางทิศประจิมได  ลมทิศประจิมพึงพัดเอาไปทางทิศบูรพาได  ลม
ทิศอุดรพึงพัดเอาไปทางทิศทักษิณได  ลมทิศทักษิณพึงพัดเอาไปทางทิศอุดรได  
ขอนัน้เพราะเหตไุร ?   เพราะปุยนุนหรอืปยุฝายน้ันเปนของเบาฉนัใด   ดกูรภกิษุทัง้หลาย  
ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ยอมตองมองดูหนา
ของสมณะหรือพราหมณอื่นวา  ทานผูนี้  เม่ือรู  ยอมรูแน  เม่ือเห็น  ยอมเห็นแน  
ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔  ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๑๗๒๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง  ยอมรูตามความ
เปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  
ยอมไมตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณอื่นวา  ทานผูนี้  เมื่อรู  ยอมรูแน  
เมื่อเห็น  ยอมเห็นแน  เปรียบเหมือนเสาเหล็กหรือเสาหินมีรากลึก  เขาฝงไวดีแลว  
ไมหวั่นไหว  ไมเอนเอียง  ถึงแมลมฝนอยางแรงจะพัดมาแตทิศบูรพา...   ทิศประจิม...  
ทิศอุดร...   ทิศทักษิณ ก็ไมสะเทือนสะทาน  หวั่นไหว  ขอน้ันเพราะเหตุไร ?  
เพราะรากลึก  เพราะเสาหินเขาฝงไวดีแลว  ฉันใด  สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง  ยอมรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะ
หรือพราหมณเหลาน้ัน  ไมตองมองดูหนาของสมณะหรือพราหมณอื่นวา  ทานผูนี้  
เมื่อรู  ยอมรูแน  เมื่อเห็น  ยอมเห็นแน  ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะเห็นอริยสัจ ๔  
ดีแลว  ฉันนั้นเหมือนกัน   อริยสัจ ๔ เปนไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกข-
นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอท้ังหลาย
พงึกระทําความเพยีรเพือ่รูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามินปีฏิปทา.

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  เจป  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  เจป  ทิสาย ฯ  อุตฺตราย  เจป  ทิสาย ฯ  ทกฺขิณาย  เจป  ทิสาย  
อาคจฺเฉยยฺ  สมโณ  วา  พรฺาหฺมโณ  วา  วาทตถฺโิก  วาทคเวส ี วาทมสสฺ  อาโรเปสสฺามตี ิฯ  
ต  วต  สหธมฺเมน  สงฺกมฺเปสฺสติ  วา  สมฺปกมฺเปสฺสติ  วา  สมฺปจาเลสฺสติ  วาติ  
เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สิลายูโป  โสฬสกุกฺกุโก 1  ตสฺสสฺสุ  อฏกุกฺกุ  
เหฏาเนมงฺคมา  อฏกุกฺกุ  อุปริเนมสฺส  ปุรตฺถิมาย  เจป  ทิสาย  อาคจฺเฉยฺย  ภุสา  
วาตวฏุ ิ เนว  สงกฺมเฺปยยฺ  น  สมฺปกมเฺปยฺย  น  สมฺปจาเลยฺย  ปจฺฉมิาย  เจป  ทสิาย ฯ  
อุตฺตราย  เจป  ทิสาย ฯ  ทกฺขิณาย  เจป  ทิสาย  อาคจฺเฉยฺย  ภุสา  วาตวุฏิ  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  ทกุขฺนโิรธคามนิ ี ปฏปิทาต ิ ยถาภตู  ปชานาต ิฯ  
ปรุตถฺมิาย  เจป  ทสิาย  อาคจฺเฉยฺย  สมโณ  วา  พรฺาหมฺโณ  วา  วาทตฺถโิก  วาทคเวสี  
วาทมสฺส  อาโรเปสฺสามีติ ฯ  ต  วต  สหธมเฺมน  สงฺกมฺเปสฺสติ  วา  สมฺปกมฺเปสฺสติ  วา  
สมฺปจาเลสฺสติ  วาติ  เนต  าน  วิชฺชติ ฯ  ปจฺฉิมาย  เจป  ทิสาย ฯ  อุตฺตราย  เจป  
ทสิาย ฯ  ทกขฺณิาย  เจป  ทสิาย  อาคจเฺฉยฺย  สมโณ  วา  พรฺาหมฺโณ  วา  วาทตถฺโิก  
วาทคเวสี  วาทมสฺส  อาโรเปสฺสามีติ ฯ  ต  วต  สหธมฺเมน  สงฺกมฺเปสฺสติ  วา  
สมปฺกมเฺปสสฺต ิ วา  สมปฺจาเลสสฺต ิ วาติ  เนต  าน  วชิชฺต ิฯ  ต  กสิสฺ  เหต ุฯ  สทุฏิตตฺา  
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.  โสฬลกุกฺกูติป  ปาโ ฯ
2.  สีสปาวนวคฺโคติ  วา  ปาโ ฯ
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วาทีสูตร  
 ผูรูชัดตามเปนจริง  ไมหวั่นไหวตอผูยกวาทะ  

[๑๗๒๔]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  กภ็กิษุรปูใดรูปหน่ึง  ยอมรูชดัตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  ฯลฯ  
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  ถึงแมสมณะหรือพราหมณผู มีความตองการวาทะ  
ผูแสวงหาวาทะ  พึงมาจากทิศบูรพา...   ทิศประจิม...   ทิศอุดร...   ทิศทักษิณ 
ดวยประสงควา  จักยกวาทะของภิกษุนั้น  ภิกษุนั้นจักสะเทือนสะทานหรือหวั่นไหว
ตอสมณะหรือพราหมณนั้นโดยสหธรรม  ขอน้ีมิใชฐานะท่ีจะมีได  เปรียบเหมือน
เสาหิน ๑๖ ศอก  เสาหินนั้นมีรากลึกลงไปขางลาง ๘ ศอก  ขางบน ๘ ศอก  ถึงแมลม
ฝนอยางแรงจะพดัมาแตทศิบูรพา...   ทศิประจมิ...   ทศิอุดร...   ทศิทักษิณ กไ็มสะเทอืน
สะทานหว่ันไหว  ขอนัน้เพราะเหตไุร ?  เพราะรากลกึ  เพราะเสาหนิเขาฝงไวดแีลว  ฉนัใด  
กภ็กิษุรปูใดรปูหน่ึง  ยอมรูตามความเปนจริงวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนิโรธคามนิปีฏิปทา  
ถึงแมสมณะหรือพราหมณผูตองการวาทะ  ผูแสวงหาวาทะ  พึงมาจากทิศบูรพา...  
ทิศประจิม...   ทิศอุดร...   ทิศทักษิณ ดวยประสงควา  จักยกวาทะของภิกษุนั้น  
ภิกษุนั้นจักสะเทือนสะทานหรือหว่ันไหวตอสมณะหรือพราหมณนั้นโดยสหธรรม  
ขอนั้นมิใชฐานะที่จะมีได  ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  เพราะเห็นอริยสัจ ๔ ดีแลว  ฉันนั้น
เหมอืนกัน  อรยิสจั ๔ เปนไฉน ?  คอื  ทกุขอรยิสจั  ฯลฯ  ทกุขนโิรธคามินปีฏปิทาอรยิสจั  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  สีสปาปรรณวรรคที่ ๔
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ตสฺสุทฺทาน
  สีสปา  ขทิโร  ทณฺโฑ    เจลา  สตฺติสเตน  จ 
  ปาณา  สุริยูปมา  เทฺวธา    อินฺทขีโล  จ  วาทินาติ 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  
ทิฏนฺติ ฯ  อถ  โข  โส  ภิกฺขเว  ปุริโส  นคร  ปวิสิตฺวา  มหาชนกายสฺส  อาโรเจสิ  
อุมฺมตฺโตสฺมิ  นามาห  ภนฺเต  วิเจโตสฺมิ  นามาห  ภนฺเต  ย  โลเก  นตฺถิ  ต  มยา  
ทิฏนฺติ ฯ  ยถากถ  ปน  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส  อุมฺมตฺโต  กถ  วิเจโต  กิฺจ  โลเก  นตฺถิ  
ยนฺตยา  ทิฏนฺติ ฯ  อิธาห  ภนฺเต  ราชคหา  นิกฺขมิตฺวา  โลกจินฺต  จินฺเตสฺสามีติ  เยน  
สุมาคธา  โปกฺขรณี  เตนุปสงฺกมึ  อุปสงฺกมิตฺวา  สุมาคธาย  โปกฺขรณิยา  ตเีร  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  ทิฏนฺติ ฯ  ตคฺฆ  ตฺว  อมฺโภ  ปุริส  อุมฺมตฺโต  ตคฺฆ  วิเจโต  
อิทฺจ  โลเก  นตฺถิ  ย  ตยา  ทิฏนฺติ 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  
วา  อนนฺตวา  โลโกติ  วา  ต  ชีว  ต  สรีรนฺติ  วา  อฺ  ชีว  อฺ  สรีรนฺติ  วา  
1.  สี. สุมาควา ฯ
2.  ยุ. โข  ภายมานา ฯ
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ปปาตวรรคที่ ๔ 1  
จินตสูตร  

 การคิดเรื่องตายแลวเกิดหรือไม  ไมมีประโยชน  

[๑๗๒๕]
 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน  กลันทกนิวาปสถาน  ใกลพระนครราชคฤห ณ 

ที่นั้นแล  พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา  

 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เรือ่งเคยมมีาแลว  บรุษุคนหนึง่ออกจากเมอืงราชคฤห  เขาไปยงั
สระโบกขรณ ี ชือ่สมุาคธา  ดวยประสงควา  จกัคดิเรือ่งโลก  ครัน้แลว  นัง่คดิเรือ่งโลก
อยู ณ ขอบสระโบกขรณีชื่อสุมาคธา  เขาไดเห็น 2 กองทัพประกอบดวยองค ๔  เขาไปสู
กานบวั  ทีข่อบสระโบกขรณ ี ชือ่สมุาคธา  ครัน้แลว  ไดมคีวามคดิวา  เราช่ือวาเปนคนบา  
ชือ่วาเปนคนมจีติฟุงซานเสียแลว  เราเหน็สิง่ทีไ่มมใีนโลก  ครัง้นัน้  บรุษุนัน้เขาไปยังนคร
บอกแกหมูมหาชนวา  ทานผูเจริญทั้งหลาย  เราชื่อวาเปนคนบา  ชื่อวาเปนคนมี
จิตฟุงซานเสียแลว  เราเห็นส่ิงท่ีไมมีในโลก  หมูมหาชนถามวา   ดูกรบุรุษผูเจริญ  
ทานเปนบาไดอยางไร  ทานมีจิตฟุงซานอยางไร  สิ่งอะไรที่ไมมีในโลกซึ่งทานเห็นแลว ?
 บ.ุ  ดกูรทานผูเจรญิท้ังหลาย  จะบอกใหทราบ  เราออกจากกรุงราชคฤห  เขาไปยงั
สระโบกขรณีชือ่สุมาคธา  ดวยประสงควา  จกัคิดเรือ่งโลก  ครัน้แลว  นัง่คิดเรือ่งโลกอยู 
ณ ขอบสระโบกขรณีชือ่สมุาคธา  เราไดเหน็กองทพัประกอบดวยองค ๔  เขาไปสูกานบัว
ที่ขอบสระโบกขรณีชื่อสุมาคธา  เราเปนบาไดอยางน้ี  เรามีจิตฟุงซานอยางน้ี  ก็สิ่งนี้
ไมมีในโลก  เราเห็นแลว.
 มหา.  ดูกรบุรุษผูเจริญ  ทานเปนบาแน  ทานมีจิตฟุงซานแน  ก็และสิ่งนี้ไมมี
ในโลก  ทานเห็นแลว   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  บุรุษนั้นไดเห็นสิ่งที่เปนจริง  ไมใชไดเห็น
สิ่งที่ไมเปนจริง.

[๑๗๒๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เร่ืองเคยมีมาแลว  สงครามเทวดากับอสูรประชิดกัน  ก็ใน
สงครามนั้น  พวกเทวดาชนะ  พวกอสูรแพ  ก็พวกอสูรที่แพกลัวแลว  ยังจิตของพวก
เทวดาใหงวยงงอยู  เขาไปสูบุรีอสูรโดยทางกานบัว  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลาย
จงอยาคิดเรื่องโลกวา  โลกเที่ยง  โลกไมเที่ยง  โลกมีที่สุด  โลกไมมีที่สุด  ชีพก็อันนั้น  
สรีระก็อันน้ัน  ชีพเปนอื่น  สรีระก็เปนอื่น  สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว  ยอมเปนอีก  
1.  ปปาตวรรคที่ ๕  -ผูรวบรวม
2.  เขาไดเห็น  -ผูรวบรวม
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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  ปฏภิาณกูโฏ  เตนุปสงฺกมิ ฯ  อทฺทสา  โข  อฺตโร  ภิกฺขุ  ปฏิภาณกูเฏ  
มหนฺต  ปปาต  ทิสฺวาน  ภควนฺต  เอตทโวจ  มหา  วตาย  ภนฺเต  ปปาโต  สุมหา  
วตาย 1  ภนฺเต  ปปาโต  อตฺถ ิ น ุ โข  ภนฺเต  อมิมฺหา  ปปาตา  อฺโ  ปปาโต  มหนฺตตโร  
จ  ภยานกตโร  จาติ ฯ  อตฺถิ  โข  ภิกฺขุ 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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สัตวเบื้องหนาแตตายแลว  ยอมไมเปนอีก  สัตวเบื้องหนาแตตายแลว  ยอมเปนอีกก็มี  
ยอมไมเปนอีกก็มี  สัตวเบื้องหนาแตตายแลว  ยอมเปนอีกก็หามิได  ยอมไมเปนอีก
ก็หามิได  ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  เพราะความคิดน้ันไมประกอบดวยประโยชน  ไมใช
พรหมจรรยเบ้ืองตน  ยอมเปนไปเพื่อความหนาย  ความคลายกําหนัด  ความดับ  
ความสงบ  ความรูยิ่ง  ความตรัสรู  เพื่อนิพพาน.

[๑๗๒๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็เมื่อเธอทั้งหลายจะคิด  พึงคิดวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกข-
นิโรธคามินีปฏิปทา  ขอน้ันเพราะเหตุไร ?   เพราะความคิดน้ัน  ประกอบดวยประโยชน  
เปนพรหมจรรยเบ้ืองตน  ยอมเปนไปเพื่อความหนาย... เพ่ือนิพพาน   ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริง
วา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑  

ปปาตสูตร
 วาดวยเหวคือความเกิด  

[๑๗๒๘]
 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ  ใกลพระนครราชคฤห  ครั้งนั้น  พระผูมีพระภาคตรัสเรียก

ภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลายมาเถิด  เราจักเขาไปยังยอดเขากั้นเขตแดนเพื่อพักกลางวัน  
 ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก  

เสดจ็เขาไปยังยอดเขาก้ันเขตแดน  ภกิษรุปูหนึง่ไดเห็นเหวใหญบนยอดเขากัน้เขตแดน  ครัน้แลวไดทลูถาม  พระผูมพีระภาควา  

ขาแตพระองคผูเจริญ  เหวนี้ใหญ  เหวนี้ใหญแทๆ  เหวอื่นที่ใหญกวา  และนากลัวกวาเหวนี้มีอยูหรือ  พระเจาขา ?  

 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  เหวอื่นที่ใหญกวาและนากลัวกวาเหวนี้มีอยู.
 ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เหวอื่นที่ใหญกวาและนากลัวกวาเหวนี้เปนไฉน ?
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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  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกสุ  
สงฺขาเรสุ  อภิรมนฺติ ฯ  เต  ชาติสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ  อภิรตา  ชราสวตฺตนิเกสุ  
สงฺขาเรสุ  อภิรตา  มรณสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ  อภิรตา  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺ-
สุปายาสสวตฺตนิเกสุ  สงฺขาเรสุ  อภิรตา  ชาติสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  อภิสงฺขโรนฺติ  
ชราสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  อภิสงฺขโรนฺติ  มรณสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  อภิสงฺขโรนฺติ  
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  อภิสงฺขโรนฺติ ฯ  เต  ชาติสวตฺ-
ตนิเกป  สงฺขาเร  อภิสงฺขริตฺวา  ชราสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  อภิสงฺขริตฺวา  มรณ-
สวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  อภิสงฺขริตฺวา  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกป  
สงฺขาเร  อภิสงฺขริตฺวา  ชาติปปาตมฺป  ปปตนฺติ  ชราปปาตมฺป  ปปตนฺติ  มรณ-
ปปาตมฺป  ปปตนฺติ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสปปาตมฺป  ปปตนฺติ ฯ  เต  น  
ปริมุจฺจนฺติ  ชาติยา  ชราย  มรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสฺเสหิ  
อุปายาเสหิ  น  ปริมุจฺจนฺติ  ทุกฺขสฺมาติ  วทามิ ฯ  

[๑๗๓๐]
เย  จ  โข  เกจิ  ภิกฺขเว 1  สมณา  วา  พฺราหฺมณา  วา  อิท  ทุกฺขนฺติ  

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  ชาติสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  น  อภิสงฺขโรนฺติ  
ชราสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  น  อภิสงขฺโรนฺติ  มรณสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  น  อภิสงฺขโรนฺติ  
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  น  อภิสงฺขโรนฺติ ฯ  เต  
ชาติสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  อนภิสงฺขริตฺวา  ชราสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  อนภิสงฺขริตฺวา  
มรณสวตฺตนิเกป  สงฺขาเร  อนภิสงฺขริตฺวา  โสกปรเิทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสสวตฺตนิเกป  
สงฺขาเร  อนภิสงฺขริตฺวา  ชาติปปาตมฺป  น  ปปตนฺติ  ชราปปาตมฺป  น  ปปตนฺติ  
1.  ยุ. ภิกฺขุ ฯ
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[๑๗๒๙]
 พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง  ยอมไมรูชัด
ตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข...   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น  ยอมยินดีในสังขารท้ังหลาย  ซึ่งเปนไปเพ่ือความเกิด...   เพื่อความแก...  
เพ่ือความตาย...   เพื่อความโศก  ความรํ่าไร  ความทุกข  ความโทมนัสและ
ความคับแคนใจ  ยนิดแีลว  ยอมปรงุแตงสงัขารท้ังหลาย  ซึง่เปนไปเพ่ือความเกดิบาง...  
และความคับแคนใจบาง  ครั้นปรุงแตงแลว  ยอมตกลงสูเหวคือความเกิดบาง...  
และความคับแคนใจบาง  เรากลาววา  สมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ยอมไมพนไป
จากความเกิด  ความแก  ความตาย  ความเศราโศก  ความร่ําไร  ความทุกข  
ความโทมนัส  ความคับแคนใจ  ยอมไมพนไปจากทุกข.

[๑๗๓๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง  ยอมรูตาม
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณ
เหลาน้ัน  ยอมไมยนิดีในสังขารทัง้หลาย  ซึง่เปนไปเพือ่ความเกิด...   และความคบัแคนใจ  
ไมยนิดแีลว  ยอมไมปรงุแตงสงัขารทัง้หลาย  ซึง่เปนไปเพือ่ความเกดิ...   และความคบัแคนใจ  
คร้ันไมปรุงแตงแลว  ยอมไมตกลงสูเหวคือความเกิดบาง...  และความคับแคนใจบาง  
เรากลาววา  สมณะหรอืพราหมณเหลาน้ัน  ยอมพนจากความเกดิ...   และความคบัแคนใจ
ยอมพนจากทุกข   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระทํา
ความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๒    
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มรณปปาตมฺป  น  ปปตนฺติ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสปปาตมฺป  น  ปปตนฺติ ฯ  
เต  ปริมุจฺจนฺติ  ชาติยา  ชราย  มรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสฺเสหิ  
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  

อนิฏรูปฺเว  ปสฺสติ  โน  อิฏรูป  อกนฺตรูปฺเว  ปสฺสติ  โน  กนฺตรูป  
อมนาปรูปฺเว  ปสฺสติ  โน  มนาปรูป  ยงฺกิฺจิ  โสเตน  สทฺท  สุณาติ  ฯเปฯ  ยงฺกิฺจิ  
กาเยน  โผฏพพฺ  ผสุต ิฯ  ยงกฺิจฺ ิ มนสา  ธมฺม  วชิานาติ  อนฏิรูปเฺว  วชิานาติ  
โน  อิฏรูป  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  เอวมุปริป ฯ
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ปริฬาหสูตร  
 วาดวยความเรารอน  

[๑๗๓๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นรกช่ือวามีความเรารอนมาก  มีอยู  ในนรกน้ัน  บุคคล
ยังเห็นรูปอยางใดอยางหนึ่งดวยนัยนตาได  (แต)  เห็นรูปที่ไมนาปรารถนาอยางเดียว  
ไมเห็นรูปท่ีนาปรารถนา  เห็นรูปที่ไมนาใครอยางเดียว  ไมเห็นรูปที่นาใคร  เห็นรูปท่ี
ไมนาชอบใจอยางเดียว  ไมเห็นรูปที่นาชอบใจ  ไดฟงเสียงอยางใดอยางหนึ่งดวยหูได...  
ไดสูดกลิ่นอยางใดอยางหนึ่งดวยจมูกได...   ไดลิ้มรสอยางใดอยางหนึ่งดวยลิ้นได...  
ไดถูกตองโผฏฐัพพะอยางใดอยางหนึ่งดวยกายได...   ไดรูแจงธรรมารมณอยางหนึ่ง
ดวยใจได  (แต)  รูแจงรูปท่ีไมนาปรารถนาอยางเดียว  ไมรู แจงรูปท่ีนาปรารถนา  
รูแจงรูปที่ไมนาใครอยางเดียว  ไมรูแจงรูปที่นาใคร  รูแจงรูปที่ไมนาพอใจอยางเดียว  
ไมรูแจงรูปที่นาพอใจ.

[๑๗๓๒]
 เม่ือพระผูมพีระภาคตรัสอยางน้ีแลว  ภกิษุรปูหน่ึงไดทลูถามพระผูมพีระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ความเรารอนมาก  

ความเรารอนมากแทๆ  ความเรารอนอื่นที่มากกวา  และนากลัวกวาความเรารอนนี้  มีอยูหรือ ?

 พ.  ดูกรภิกษุ  ความเรารอนอื่นที่มากกวาและนากลัวกวาความเรารอนนี้มีอยู.
 ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ความเรารอนอื่นที่มากกวา  และนากลัวกวาความเรารอนนี้  เปนไฉน ?

[๑๗๓๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหน่ึง  ยอมไมรู ชัด
ตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณ
เหลาน้ัน  ยอมยินดีในสังขารทั้งหลาย  ซึ่งเปนไปเพ่ือความเกิด  ฯลฯ  ยินดีแลว  
ยอมปรุงแตง  คร้ันปรุงแตงแลว  ยอมเรารอนดวยความเรารอน  เพราะความเกิดบาง  
ความแกบาง  ความตายบาง  ความเศราโศก  ความรํ่าไร  ความทุกข  ความโทมนัส  
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ชาติปริฬาเหนป  ปริฑยฺหนฺติ  ชราปริฬาเหนป  ปริฑยฺหนฺติ  มรณปริฬาเหนป  
ปริฑยฺหนฺติ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสปริฬาเหนป  ปริฑยฺหนฺติ ฯ  เต  น  
ปริมุจฺจนฺติ  ชาติยา  ชราย  มรเณน  โสเกหิ  ปริเทเวหิ  ทุกฺเขหิ  โทมนสฺเสหิ  
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  ชาติปริฬาเหนป  น  ปริฑยฺหนฺติ  ชราปริฬาเหนป  น  ปริฑยฺหนฺติ  
มรณปริฬาเหนป  น  ปริฑยฺหนฺติ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสปริฬาเหนป  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  
กรสิสฺามตี ิ เนต  าน  วชิชฺต ิฯ  เสยฺยถาป  ภกิขฺเว  โย  เอว  วเทยฺย  อห  กฏูาคารสสฺ  
เหฏิม  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  ทกฺุขสฺสนฺต  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
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และความคบัแคนใจบาง  เรากลาววา  สมณะหรอืพราหมณเหลาน้ัน  ยอมไมพนไปจาก
ความเกิด...  ความคับแคนใจ  ยอมไมพนไปจากทุกข.

[๑๗๓๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมรูชัด
ตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น  ยอมไมยินดีในสังขารทั้งหลาย  ซึ่งเปนไปเพื่อความเกิด  ฯลฯ  ไมยินดีแลว  
ยอมไมปรุงแตง  คร้ันไมปรุงแตงแลว  ยอมไมเรารอน  ดวยความเรารอนเพราะความเกดิ...  
และความคบัแคนใจ  เรากลาววา  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันยอมพนจากความเกดิ...  
ความคบัแคนใจ  ยอมพนจากทกุข   ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เพราะฉะนัน้แหละ  เธอทัง้หลาย
พงึกระทําความเพยีรเพือ่รูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามินปีฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๓  

กูฎสูตร
 วาดวยฐานะที่มีไดและมีไมได

[๑๗๓๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ผูใดพึงกลาวอยางน้ีวา  เราไมตรัสรูทุกขอริยสัจตาม
ความเปนจริงแลว  ฯลฯ  ไมตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเปนจริง
แลว  จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ  ดังน้ี  ขอน้ีมิใชฐานะท่ีจะมีได  เปรียบเหมือน
ผูใดพึงกลาวอยางน้ีวา  เราไมไดกระทําเรือนช้ันลาง  แลวจกัยกเรอืนช้ันบนแหงเรือนยอด  
ดงัน้ี  ขอน้ีมใิชฐานะท่ีจะมไีด  ฉนัใด  ผูใดพงึกลาวอยางนีว้า  เราไมไดตรัสรูทกุขอรยิสัจ
ตามความเปนจริงแลว  ฯลฯ  ไมตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตามความเปนจริงแลว  
จักกระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ  ดังน้ี  ขอนี้มิใชฐานะที่จะมีได  ฉันนั้นเหมือนกัน.

[๑๗๓๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็ผูใดพึงกลาวอยางน้ีวา  เราไดตรัสรูทุกขอริยสัจตาม
ความเปนจริงแลว  ฯลฯ  ไดตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเปนจริงแลว  
จักกระทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบ  ดังนี้  ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได  เปรียบเหมือน
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กริสฺสามีติ  านเมต  วิชฺชติ ฯ  เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  โย  เอว  วเทยฺย  อห  กูฏาคารสฺส  
เหฏิม  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  ปณฺฑาย  
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  ปณฺฑาย  จริตฺวา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาต-

ปฏิกฺกนฺโต  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมิ  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควนฺต  อภิวาเทตฺวา  เอกมนฺต  
นิสีทิ ฯ  เอกมนฺต  นิสินฺโน  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  อิธาห  ภนฺเต  
ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาย  เวสาลิย  ปณฺฑาย  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  เอวมุปริป ฯ
2.  สี. ม. ยุ. โปงฺขานุโปงฺข ฯ  เอวมุปริป ฯ
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ผูใดพึงกลาวอยางน้ีวา  เรากระทําเรือนช้ันลางแลว  จักยกเรือนช้ันบนแหงเรือนยอด  
ดังนี้  ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได  ฉันใด  ผูใดพึงกลาวอยางนี้วาเราไดตรัสรูทุกขอริยสัจ
ตามความเปนจริงแลว  ฯลฯ  ไดตรัสรูทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตามความเปนจริงแลว  
จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบ  ดังน้ี  ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได  ฉันน้ันเหมือนกัน  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู 
ตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๔  

วาลสูตร
 วาดวยการแทงตลอดตามความเปนจริงยาก  

[๑๗๓๗]
 สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา  ปามหาวัน  ใกลเมืองเวสาลี  ครั้งนั้น  เวลาเชา  

ทานพระอานนทนุงแลว  ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลี  ทานพระอานนทไดเห็นลิจฉวีกุมารมากดวยกัน  

กําลังทําการยิงศรอยูในศาลาสําหรับเรียนศิลปะ  ยิงลูกศรใหเขาไปติดๆ กันโดยชองดาลอันเล็ก  แตที่ไกลไดไมผิดพลาด  

ครัน้แลว  ไดมคีวามคดิวา  พวกลจิฉวกีมุารเหลานี ้ ทีจ่กัยงิลกูศรใหเขาไปตดิๆ กนัโดยชองดาลอันเลก็  แตทีไ่กลไดไมผดิพลาด  

เปนผูศึกษาแลว  ศึกษาดีแลว.

[๑๗๓๘]
 คร้ังน้ัน  ทานพระอานนท  ครั้นเท่ียวไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีแลว  เวลาปจฉาภัต  กลับจากบิณฑบาต  

เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ครั้นแลวไดกราบทูลวา  

ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอประทานพระวโรกาส  เม่ือเวลาเชา  ขาพระองคนุงแลว  ถอืบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลี  

ไดเห็นลจิฉวีกมุารมากดวยกัน  กาํลังทําการยงิศรอยูในศาลาสําหรบัเรียนศิลปะยงิลกูศรใหเขาไปตดิๆ กนัโดยชองดาลอนัเล็ก  

แตที่ไกลไดไมผิดพลาด  ครั้นแลว  ขาพระองค  ไดมีความคิดวา  พวกลิจฉวีกุมารเหลาน้ีที่ยิงลูกศรใหเขาไปติดๆ กัน

โดยชองดาลอันเล็ก  แตที่ไกลไดไมผิดพลาด  เปนผูศึกษาแลว  ศึกษาดีแลว  พระผูมีพระภาคตรัสวา  

 ดูกรอานนท  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  อยางไหนจะทําไดยากกวากัน  
หรอืจะใหเกดิขึน้ไดยากกวากนั ?   คอื  การทีย่งิลกูศรใหเขาไปตดิๆ กนัโดยชองดาลอนัเล็ก  
แตที่ไกลไดไมผิดพลาด  กับการแทงปลายขนทรายดวยปลายขนทรายท่ีแบงออกแลว
เปน ๗ สวน.
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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  ยตฺถปเมส  

จนฺทิมสุริยาน  เอวมหิทฺธิกาน  เอวมหานุภาวาน  อาภาย 2  นานุโภนฺตีติ ฯ  

[๑๗๔๐]
เอว  วตุเฺต  อฺตโร  ภกิขฺ ุ ภควนตฺ  เอตทโวจ  มหา  วต  โส  ภนเฺต  อนธฺกาโร  

สมุหา  วต  โส  ภนเฺต  อนธฺกาโร  อตถฺ ิ น ุ โข  ภนฺเต  เอตมหฺา  อนธฺการา  อโฺ  อนธฺกาโร  
มหนฺตตโร  จ  ภยานกตโร  จาต ิฯ  อตฺถ ิ โข  ภกิขฺ ุ เอตมฺหา  อนฺธการา  อฺโ  อนฺธกาโร  
มหนฺตตโร  จ  ภยานกตโร  จาต ิฯ  กตโม  ปน  ภนฺเต  เอตมหฺา  อนธฺการา  อโฺ  อนธฺกาโร  
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  อภสิงขฺโรนฺต ิฯ  อภสิงขฺรติวฺา  
ชาตนฺธการมฺป  ปปตนฺติ  ชรนฺธการมฺป  ปปตนฺติ  มรณนฺธการมฺป  ปปตนฺติ  
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสนฺธการมฺป  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.  ขาแตพระองคผูเจริญ  การแทงปลายขนทรายดวยปลายขนทรายทีแ่บงออกแลว  เปน ๗ สวน  กระทาํไดยากกวา  

และใหเกิดขึ้นไดยากกวาพระเจาขา.

 พ.  ดูกรอานนท  ชนเหลาใดยอมแทงตลอดตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  
นีท้กุขนิโรธคามนิปีฏปิทา  ชนเหลานัน้ยอมแทงตลอดไดยากกวาโดยแท  เพราะฉะนัน้
แหละ  อานนท  เธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๕  

อันธการีสูตร  
 ผูรูตามเปนจริงไมตกไปสูที่มืด

[๑๗๓๙]
 ...ดูกรภิกษุทั้งหลาย  โลกันตนรกมีแตความทุกข  มืดคลุมมัวเปนหมอก
สตัวในโลกันตนรกนัน้  ไมไดรบัรศัมีพระจนัทรและพระอาทติยซึง่มฤีทธิม์อีานภุาพมาก
อยางนี้.
[๑๗๔๐]
 เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ความมืด

นั้นมาก  ความมืดนั้นมากแทๆ  ความมืดอยางอื่นที่มากกวา  และนากลัวกวาความมืดนี้  มีอยูหรือ ?

 พ.  ดูกรภิกษุ  ความมืดอยางอื่นที่มากกวาและนากลัวกวาความมืดนี้มีอยู.
 ภิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ความมืดอยางอื่นที่มากกวาและนากลัวกวาความมืดนี้  เปนไฉน.  

[๑๗๔๑]
 พ.  ดกูรภกิษุ  กส็มณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่  ยอมไมรูชดัตามความเปนจรงิ
วา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมยินดี
ในสังขารทัง้หลาย  ซึง่เปนไปเพ่ือความเกดิ  ฯลฯ  ยนิดแีลวยอมปรงุแตง  ครัน้ปรงุแตง
แลว  ยอมตกไปสูความมืดคือความเกิด...   และความคับแคนใจ  เรากลาววา  สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นยอมไมพนไปจากความเกิด...   ความคับแคนใจ  ยอมไมพนไป
จากทุกข.
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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  ชาตนฺธการมฺป  น  ปปตนฺต ิ ชรนฺธการมฺป  น  ปปตนฺต ิ มรณนธฺการมฺป  
น  ปปตนฺติ  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสนฺธการมฺป  น  ปปตนฺติ ฯ  เต  ปริมุจฺจนฺติ  
ชาตยิา  ชราย  มรเณน  โสเกห ิ ปริเทเวห ิ ทกุเฺขห ิ โทมนสเฺสห ิ อปุายาเสหิ  ปรมิจุจฺนตฺิ  
ทุกฺขสฺมาติ  วทามิ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๔๓]
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส  มหาสมุทฺเท  เอกจฺฉิคฺคฬ  ยุค  ปกฺขิเปยฺย  ตตฺราปสฺส  

กาโณ  กจฺฉโป  โส 1  วสฺสสตสฺส  วสฺสสตสฺส  อจฺจเยน  สกึ  สกึ  อุมฺมุชฺเชยฺย ฯ  ต  กึ  
มฺถ  ภิกฺขเว  อป  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  อทิฏตฺตา  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 ุ สวนสมณะหรอืพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่  ยอมรูชดัตามความเปนจรงิ
วา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมไมยินดี  
ในสังขารทั้งหลาย  ซึ่งเปนไปเพื่อความเกิด  ฯลฯ  ไมยินดีแลว  ยอมไมปรุงแตง  
ครัน้ไมปรงุแตงแลว  ยอมไมตกไปสูความมืดคอืความเกดิบาง...  และความคับแคนบาง  
เรากลาววา  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ยอมพนไปจากความเกิด...  และ
ความคับแคนใจ  ยอมพนไปจากความทุกข   ดูกรภิกษุ  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอพึง
กระทําความเพียร  เพ่ือรูตามความจริงวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนิโรธคามินปีฏปิทา.

จบ  สูตรที่ ๖  

ฉิคคฬสูตรที่ ๑  
 วาดวยความเปนมนุษยยาก  

[๑๗๔๓]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  เปรยีบเหมอืนบรุษุโยนแอก  ซึง่มชีองเดยีวลงไปในมหาสมทุร  
เตาตาบอดมอียูในมหาสมทุรนัน้  ตอลวงรอยปๆ  มนัจะโผลขึน้คราวหนึง่ๆ  เธอทัง้หลาย
จะสาํคญัความขอนัน้เปนไฉน  เตาตาบอดนัน้  ตอลวงรอยปๆ  มนัจะโผลขึน้คราวหนึง่ๆ  
จะสอดคอใหเขาไปในแอกซึ่งมีชองเดียวโนนไดบางหรือหนอ ?  
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ถาลวงกาลนานไปบางคร้ังบางคราว  เตาจะสอดคอใหเขาไป

ในแอกนั้นไดบาง.

 พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เตาตาบอด  ตอลวงรอยปๆ มันจะโผลขึ้นคราวหนึ่งๆ  
สอดคอใหเขาไปในแอกซ่ึงมชีองเดยีวโนน  ยงัจะเรว็กวา  เรายอมกลาวความเปนมนษุย  
เพราะคนพาลผูไปสูวินิบาตแลวคราวเดียวก็หามิได  ขอนั้นเพราะเหตุไร ?  เพราะวา
ในวินิบาตนี้  ไมมีการประพฤติธรรม  การประพฤติชอบ  การกระทํากุศล  การ
กระทําบุญ   มีแตการเคี้ยวกินกันและกัน  การเคี้ยวกิน  ผูมีกําลังนอยกวา  ยอมเปนไป
ในวินิบาตนี้   ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะไมเห็นอริยสัจ ๔   อริยสัจ ๔ เปนไฉน ?  
คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร  เพื่อรูตามความเปนจริงวา  
นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๗  
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[๑๗๔๔]
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  อย  มหาปวี  เอโกทิกา 1  อสฺส  ตตฺร  ปุริโส  เอกจฺฉิคฺคฬ  

ยุค  ปกฺขิเปยฺย  ตเมน  ปุรตฺถิโม  วาโต  ปจฺฉิเมน  สหเรยฺย  ปจฺฉิโม  วาโต  ปุรตฺถิเมน  
สหเรยฺย  อตุตฺโร  วาโต  ทกขฺเิณน  สหเรยฺย  ทกฺขโิณ  วาโต  อตุตฺเรน  สหเรยฺย  ตตฺรสสฺ  
กาโณ  กจฺฉโป  โส  วสฺสสตสฺส  วสฺสสตสฺส  อจฺจเยน  สกึ  สกึ  อุมฺมุชฺเชยฺย ฯ  ต  กึ  
มฺถ  ภิกฺขเว  อป  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  ลทฺธ  ตถาคโต  จ 4  โลเก  อปุปฺนโฺน  อรห  สมฺมาสมพฺทุโฺธ  ตถาคตปฺปเวทโิต  
จ  ธมฺมวินโย  โลเก  ทิปฺปติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  
ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๔๕]
เสยฺยถาป  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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ฉิคคฬสูตรที่ ๒  
 วาดวยการไดความเปนมนุษยยาก  

[๑๗๔๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนมหาปฐพีนี้มีนํ้าเปนอันเดียวกัน  บุรุษโยนแอก
ซึ่งมีชองเดียวลงไปในมหาปฐพีนั้น  ลมทิศบูรพาพัดเอาแอกนั้นไปทางทิศประจิม  
ลมทิศประจิมพัดเอาไปทางทิศบูรพา  ลมทิศอุดรพัดเอาไปทางทิศทักษิณ  
ลมทิศทักษิณพัดเอาไปทางทิศอุดร  เตาตาบอดมีอยูในมหาปฐพีนั้น  ตอลวงรอยปๆ  
มันจะโผลขึ้นคราวหนึ่งๆ  เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  เตาตาบอดนั้น  
ตอลวงรอยปๆ มันจะโผลขึ้นคราวหนึ่งๆ จะสอดคอใหเขาไปในแอกซึ่งมีชองเดียวโนน
ไดบางหรือหนอ ?  
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอที่เตาตาบอด  ตอลวงรอยปๆ มันจะโผลขึ้นคราวหน่ึงๆ  
จะสอดคอเขาไปในแอกซึ่งมีชองเดียวโนนเปนของยาก.  
 พ.  ฉันน้ันภิกษุทั้งหลาย  การไดความเปนมนุษยเปนของยาก  พระตถาคต-
อรหนัตสมัมาสมัพทุธเจาจะอบุตัใินโลกเปนของยาก  ธรรมวนิยัทีพ่ระตถาคตประกาศแลว
จะรุงเรืองในโลก  ก็เปนของยาก  ความเปนมนุษยนี้เขาไดแลว  พระตถาคตอรหันต-
สมัมาสมัพทุธเจาอบุตัแิลวในโลกและธรรมวนิยัทีต่ถาคตประกาศแลวกร็ุงเรอืงอยูในโลก  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร  เพื่อรู
ตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๘    

สิเนรุสูตรที่ ๑  
 ทุกขของพระอริยบุคคลหมดไปมากกวาที่เหลือ  

[๑๗๔๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษเก็บกอนหิน  ประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว 
๗ กอนแหงขุนเขาสิเนรุราช  เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  กอนหินประมาณเทา
เมล็ดถั่วเขียว ๗ กอนที่บุรุษเก็บแลวกับขุนเขาสิเนรุราช  อยางไหนจะมากกวากัน ?  
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขุนเขาสิเนรุราชมากกวา  กอนหินประมาณเทาเมล็ดถ่ัวเขียว

๗ กอนที่บุรุษเก็บแลว  นอยกวา  เมื่อเทียบกับขุนเขาสิเนรุราชแลว  กอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอน  ที่บุรุษนั้น
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เอตเทว  ภนเฺต  พหตุร  ยททิ  สเินรุ  ปพฺพตราชา  อปฺปมตตฺกิา  สตฺต  มคุคฺมตตฺโิย  
ปาสาณสกขฺรา  อปุนกิขฺติตฺา  สงฺขมปฺ  น  อเุปนตฺ ิ อปุนธิมฺป  น  อเุปนตฺ ิ กลภาคมฺป  
น  อุเปนฺติ  สิเนรุ  ปพฺพตราชาน  อุปนิธาย  สตฺต  มุคฺคมตฺติโย  ปาสาณสกฺขรา  
อุปนิกฺขิตฺตาติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  ทิฏิสมฺปนฺนสฺส  ปุคฺคลสฺส  
อภิสเมตาวิโน  เอตเทว  พหุตร  ทุกฺข  ยทิท  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อปฺปมตฺตก  
อวสิฏ  สงฺขมฺป  น  อุเปติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปติ  กลภาคมฺป  น  อุเปติ  ปุริม  
ทุกฺขกฺขนฺธ  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อุปนิธาย  ยทิท  สตฺตกฺขตฺตุํปรมตา 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]
 เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  สิเนรุ  ปพฺพตราชา 1  ปริกฺขย  ปริยาทาน  คจฺเฉยฺย  เปตฺวา  
สตตฺ  มคุคฺมตตฺโิย  ปาสาณสกขฺรา ฯ  ต  ก ึ มฺถ  ภกิขฺเว  กตม  น ุ โข  พหตุร ฯ  
ย 2  วาสิเนรุสฺส  ปพฺพตราชสฺส  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  ยา  จ  สตฺต  มุคฺคมตฺติโย  
ปาสาณสกฺขรา  อวสิฏาติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  สิเนรุสฺส  ปพฺพตราชสฺส  ยทิท  
ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อปฺปมตฺติกา  สตฺต  มุคฺคมตฺติโย  ปาสาณสกฺขรา  อวสิฏา  
สงฺขมฺป  น  อุเปนฺติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปนฺติ  กลภาคมฺป  น  อุเปนฺติ  สิเนรุสฺส  
ปพฺพตราชสฺส  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อุปนิธาย  สตฺต  มุคฺคมตฺติโย  ปาสาณสกฺขรา  
อวสิฏาติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  ทิฏิสมฺปนฺนสฺส  ปุคฺคลสฺส  
อภิสเมตาวิโน  เอตเทว  พหุตร  ทุกฺข  ยทิท  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อปฺปมตฺตก  
อวสิฏ  สงฺขมฺป  น  อุเปติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปติ  กลภาคมฺป  น  อุเปติ  ปุริม  
ทุกฺขกฺขนฺธํ  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อุปนิธาย  ยทิท  สตฺตกฺขตฺตุํปรมตา 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
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เก็บไวแลว  ยอมไมถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแมสวนเสี้ยว.

 พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก  สมบูรณดวยทิฏฐิ1
ตรัสรูแลว  ผูรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาที่สิ้นไป  
หมดไปแลว  มากกวาที่ยังเหลือมีประมาณนอย  ยอมไมถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  
หรือแมสวนเส้ียว  เม่ือเทียบกับกองทุกขอันมีในกอนที่สิ้นไป  หมดไปแลว  อยางสูง
เพียง ๗ ชาติ  ฉันนั้นเหมือนกัน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลาย
พงึกระทาํความเพยีร  เพ่ือรูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา.

จบ  สูตรที่ ๙  

สิเนรุสูตรที่ ๒  
 ทุกขของพระอริยบุคคลหมดไปมากกวาที่เหลือ  

[๑๗๔๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนขุนเขาสิเนรุราชพึงถึงความส้ินไป  หมดไป  
เวนกอนหินประมาณเทาเมล็ดถัว่เขียว ๗ กอน  เธอท้ังหลายจะสาํคญัความขอนัน้เปนไฉน  
ขุนเขาสิเนรุราชท่ีสิ้นไป  หมดไป  กับกอนหินประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอน
ที่ยังเหลืออยู  อยางไหนจะมากกวากัน ?  
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขุนเขาสิเนรุราชท่ีสิ้นไป  หมดไป  นีแ้หละมากกวา  กอนหิน

ประมาณเทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอนที่ยังเหลืออยู  นอยกวา  เมื่อเทียบกับขุนเขาสิเนรุราชที่สิ้นไป  หมดไป  กอนหินประมาณ

เทาเมล็ดถั่วเขียว ๗ กอนที่ยังเหลืออยู  ยอมไมถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแมสวนเสี้ยว.  

 พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก  ผูสมบูรณดวยทิฏฐิ  
ตรัสรูแลว  ผูรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาที่สิ้นไป  
หมดไปแลว  มากกวาที่ยังเหลือมีประมาณนอย  ยอมไมถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  
หรือแมสวนเส้ียว  เมื่อเทียบกับกองทุกขอันมีในกอนที่สิ้นไป  หมดไปแลว  อยางสูง
เพียง ๗ ชาติ  ฉันนั้นเหมือนกัน   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลาย
พงึกระทําความเพยีร  เพ่ือรูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา.

จบ  สูตรที่ ๑๐ 
1.  ผูสมบูรณดวยทิฏฐิ  -ผูรวบรวม
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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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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  -ผูรวบรวม
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อภิสมยวคฺโค  ฉฏโ

[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  
อาโรปโต  อย  วา  มหาปวีติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  ยทิท  มหาปวี  
อปฺปมตฺตกาย  ภควตา  ปริตฺโต  นขสิขาย  ปสุ  อาโรปโต  สงฺขมฺป  น  อุเปติ  
อุปนิธมฺป  น  อุเปติ  กลภาคมฺป  น  อุเปติ  มหาปวึ  อุปนิธาย  ภควตา  ปริตฺโต  
นขสิขาย  ปสุ  อาโรปโตติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  ทิฏิสมฺปนฺนสฺส  
ปุคฺคลสฺส  อภิสเมตาวิโน  เอตเทว  พหุตร  ทุกฺข  ยทิท  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  
อปฺปมตฺตก  อวสิฏ  สงฺขมฺป  น  อุเปติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปติ  กลภาคมฺป  น  อุเปติ  
ปุริม  ทุกฺขกฺขนฺธ  ปริกฺขีณ  ปรยิาทินฺน  อุปนิธาย  ยทิท  สตฺตกฺขตฺตุํปรมตา ฯ  โย  
อิท  ทุกฺขนฺติ  ยถาภูต  ปชานาติ  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทาติ  ยถาภูต  
ปชานาติ ฯ  ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  
ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏปิทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๔๘]  
เสยฺยถาป  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  

 วาดวยทุกขของพระอริยะเทากับฝุนที่ปลายเล็บ  

[๑๗๔๗]
 ครัง้นัน้แล  พระผูมพีระภาคทรงชอนฝุนเลก็นอย  ไวทีป่ลายพระนขาแลว  ตรสัเรยีกภกิษทุัง้หลายมาแลว  ตรสัถามวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ฝุนเล็กนอย
ที่ปลายเล็บที่เราชอนขึ้นนี้กับมหาปฐพีนี้  อยางไหนจะมากกวากัน ?  
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  มหาปฐพีมากกวา  ฝุนเล็กนอยที่ปลายพระนขาอันพระผูมีพระ

ภาคทรงชอนขึ้นนี้  มีประมาณนอย  เมื่อเทียบกับมหาปฐพีแลว  ฝุนเล็กนอยที่ปลายพระนขาที่พระผูมีพระภาคชอนขึ้นแลว  

ยอมไมถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแมสวนเสี้ยว.

 พ.  อยางนั้นเหมือนกัน  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก
ผูสมบรูณดวยทฏิฐิ  ผูตรัสรู  ผูรูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธคามนิี-
ปฏิปทา  ที่สิ้นไป  หมดไป  มากกวา  ที่ยังเหลือมีประมาณนอย  ยอมไมถึงซึ่งการนับ  
การเปรียบเทียบ  หรือแมสวนเส้ียว  เมื่อเทียบกับกองทุกขอันมีในกอนที่สิ้นไป  
หมดไปแลว  อยางสูงเพียง ๗ ชาติ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอ
ทั้งหลายพึงกระทําความเพียร  เพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑  

โปกขรณีสูตร  
 วาดวยทุกขของพระอริยะเทากับนํ้าปลายหญาคา

[๑๗๔๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนสระโบกขรณี  โดยยาว ๕๐ โยชน  โดยกวาง 
๕๐ โยชน  สูง ๕๐ โยชน  เต็มดวยนํ้าเปยมฝง  กาดื่มกินได  บุรุษเอาปลายหญาคา
จุมนํา้ขึน้จากสระน้ัน  เธอทัง้หลายจะสําคญัความขอนัน้เปนไฉน  นํา้ทีเ่ขาเอาปลายหญาคา
จุมขึ้น  กับนํ้าในสระโบกขรณี  ไหนจะมากกวากัน ?  
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สงฺขมฺป  น  อุเปติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปติ  กลภาคมฺป  น  อุเปติ  โปกฺขรณิยา  อุทก  
อุปนิธาย  กุสคฺเคน  อุทก  อุพฺภตนฺติ ฯ  เอวเมว 1  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  ฯเปฯ  
โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๔๙]
เสยฺยถาป  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  
สงฺขมฺป  น  อุเปนฺติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปนฺติ  กลภาคมฺป  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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 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  นํ้าในสระโบกขรณีมากกวา  นํ้าที่เขาเอาปลายหญาคาจุมขึ้น

มปีระมาณนอย  เมือ่เทยีบกบันํา้ในสระโบกขรณแีลว  นํา้ทีเ่ขาเอาปลายหญาคาจุมขึน้  ยอมไมถงึซึง่การนับ  การเปรียบเทียบ  

หรือแมสวนเสี้ยว.

 พ.  ฉันน้ันเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก  ฯลฯ  
เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร  เพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกข-
นิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๒ 

สัมเภชชสูตรที่ ๑    
 เปรียบทุกขที่ยังเหลือเทากับหยดนํ้า

[๑๗๔๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนแมนํ้าใหญเหลานี้  คือ  แมนํ้าคงคา  ยมุนา  
อจิรวดี  สรภู  มหี  ยอมไหลไปไมขาดสายในที่ใด  บุรุษตักนํ้า ๒-๓ หยดขึ้นจากที่นั้น  
เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  นํ้า ๒-๓ หยดที่เขาตักข้ึน  กับน้ําท่ีไหล
ไปประจบกัน  ไหนจะมากกวากัน ?  
 ภกิษุทัง้หลายกราบทลูวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  นํา้ท่ีไหลไปประจบมากกวาน้ํา ๒-๓ หยดท่ีเขาตักข้ึนมีประมาณนอย  

เมื่อเทียบกับนํ้าที่ไหลไปประจบกัน  นํ้า ๒-๓ หยดที่เขาตักขึ้น  ยอมไมถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแมสวนเสี้ยว.

 พ.  ฉันน้ันเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก  ฯลฯ  
เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร  เพื่อรูตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกข-
นิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๓  
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[๑๗๕๐]
เสยฺยถาป  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  สมฺเภชชฺ  อทุก  ปริกขฺณี  ปริยาทนินฺ  อปุนิธาย 1  เทฺว 2  วา  ตณี ิ3  วา  อทุกผสุติานิ  
อวสิฏานีติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  สมฺเภชฺช  อุทก  ยทิท  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  
อปฺปมตฺตกานิ  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ  อวสิฏานิ  สงฺขมฺป  น  อุเปนฺติ  
อุปนิธมฺป  น  อุเปนฺติ  กลภาคมฺป  น  อุเปนฺติ  สมเฺภชฺช  อุทก  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  
อุปนิธาย  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ  อวสิฏานีติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  
อริยสาวกสฺส  ฯเปฯ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๕๑]
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส  มหาปวิยา  สตฺต  โกลฏิมตฺติโย  คุฬกา  

อุปนิกฺขิเปยฺย ฯ  ต  กึ  มฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร ฯ  ยา  วา  สตฺต  
โกลฏิมตฺติโย  คุฬกา  อุปนิกฺขิตฺตา  อย  วา  มหาปวีติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  
ยทิท  มหาปวี  อปฺปมตฺติกา  สตฺต  โกลฏิมตฺติโย  คุฬกา  อุปนิกฺขิตฺตา  สงฺขมฺป  
น  อุเปนฺติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปนฺติ  กลภาคมฺป  น  อุเปนฺติ  มหาปวี  อุปนิธาย  
สตฺต  โกลฏิมตฺติโย  คุฬกา  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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สัมเภชชสูตรที่ ๒  
 เปรียบทุกขที่หมดไปเทากับนํ้าในแมนํ้า

[๑๗๕๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนแมนํ้าใหญเหลานี้  คือ  แมนํ้าคงคา  ยมุนา  
อจิรวดี  สรภู  มหี  ยอมไหลไปไมขาดสายในที่ใด  นํ้านั้น  พึงถึงความสิ้นไป  หมดไป  
ยังเหลือนํ้า ๒-๓ หยด  เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  เมื่อเทียบนํ้าที่ไหล
ไปประจบกันซึ่งสิ้นไป  หมดไป  กับนํ้า ๒-๓ หยดที่ยังเหลือ  ไหนจะมากกวากัน ?  
 ภกิษุทัง้หลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  นํา้ท่ีไหลไปประจบกนัซ่ึงส้ินไป  หมดไป  มากกวาน้ํา  ๒-๓  หยด

ที่ยังเหลืออยู  นอยกวา  เมื่อเทียบกับนํ้าท่ีไหลไปประจบกัน  ซึ่งส้ินไป  หมดไปแลว  นํ้า  ๒-๓  หยดที่ยังเหลืออยู  

ยอมไมถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแมสวนเสี้ยว.

 พ.  ฉันน้ันเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก  ฯลฯ  
เธอทัง้หลายพงึกระทําความเพยีร  เพ่ือรูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๔  

ปฐวีสูตรที่ ๑    
 เปรียบทุกขที่ยังเหลือเทากับกอนดิน

[๑๗๕๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษเก็บกอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ 
กอนจากแผนดินใหญ  เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  กอนดินประมาณ
เทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน  ที่เขาเก็บไว  กับแผนดินใหญไหนจะมากกวากัน ?  
 ภกิษทุัง้หลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  แผนดนิใหญมากกวา  กอนดนิเทาเมลด็กระเบา ๗ กอน  ทีเ่ขาเกบ็ไว  

มีประมาณนอย  เมื่อเทียบกับแผนดินใหญ  กอนดินประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน  ที่เขาเก็บไว  ยอมไมถึงซึ่งการนับ  

การเปรียบเทียบ  หรือแมสวนเสี้ยว.

 พ.  ฉันน้ันเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก  ฯลฯ  
เธอทัง้หลายพงึกระทําความเพยีร  เพ่ือรูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๕  



1080 

[๑๗๕๒]
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  มหาปวี  ปริกฺขย  ปริยาทาน  คจฺเฉยฺย  เปตฺวา  

สตฺต  โกลฏิมตฺติโย  คุฬกา ฯ  ต  กึ  มฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร ฯ  ย  วา  
มหาปวิยา  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  ยา  วา  สตฺต  โกลฏิมตตฺิโย  คุฬกา  อวสิฏาติ ฯ  
เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  มหาปวิยา  ยทิท  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อปฺปมตฺติกา  สตฺต  
โกลฏิมตฺติโย  คุฬกา  อวสิฏา  สงฺขมฺป  น  อุเปนฺติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปนฺติ  
กลภาคมฺป  น  อุเปนฺติ  มหาปวิยา 1  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อุปนิธาย  สตฺต  
โกลฏิมตฺติโย  คุฬกา  อวสิฏาติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  (โสเยว  
เปยฺยาโล)  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๕๓]
เสยฺยถาป  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  สงฺขมฺป  น  อุเปนฺติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปนฺติ  กลภาคมฺป  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  เอวมุปริป ฯ
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ปฐวีสูตรที่ ๒    
 เปรียบทุกขที่หมดไปเทากับแผนดิน

[๑๗๕๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  แผนดินใหญพึงถึงความสิ้นไป  หมดไป  ยังเหลือกอนดิน
ประมาณเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไหน 1  
ความหมดไป  สิน้ไป  ของแผนดินใหญ  กับกอนดนิประมาณเทาเมลด็กระเบา ๗ กอน  
ที่ยังเหลือ  ไหนจะมากกวากัน ?  
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  แผนดินใหญหมดไป  สิ้นไป  มากกวา  กอนดินประมาณเทา

เมล็ดกระเบา ๗ กอน  ที่ยังเหลืออยู  มีประมาณนอย  เมื่อเทียบกับแผนดินใหญที่หมดไป  สิ้นไป  กอนดินประมาณเทา

เมล็ดกระเบา ๗ กอน  ที่ยังเหลืออยู  ยอมไมถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแมสวนเสี้ยว.

 พ.  ฉันน้ันเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก  ฯลฯ  
เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียร  เพื่อรู ตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๖    

สมุททสูตรที่ ๑  
 เปรียบทุกขที่เหลือเทากับหยดนํ้า

[๑๗๕๓]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  เปรยีบเหมอืนบุรษุตักน้ํามหาสมทุร ๒-๓ หยด  เธอท้ังหลาย
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  นํ้า ๒-๓ หยดที่เขาตักขึ้น  กับนํ้าในมหาสมุทร  
ไหนจะมากกวากัน ?  
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผู เจริญ  นํ้าในมหาสมุทรมากกวาน้ํา ๒-๓ หยด  ที่เขาตักข้ึน

มีประมาณนอย  เมื่อเทียบกับนํ้าในมหาสมุทร  นํ้า ๒-๓ หยดที่เขาตักขึ้น  ยอมไมถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  

หรือแมสวนเสี้ยว.

 พ.  ฉันน้ันเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก  ฯลฯ  
เธอท้ังหลายพึงกระทําความเพียร  เพ่ือรู ตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.  

จบ  สูตรที่ ๗  
1.  เปนไฉน  -ผูรวบรวม
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[๑๗๕๔]
เสยฺยถาป  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  
อวสิฏานีติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  มหาสมุทฺเท  อุทก  [2]  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  
อปฺปมตฺตกานิ  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ  อวสิฏานิ  สงฺขมฺป  น  อุเปนฺติ  
อปุนธิมปฺ  น  อเุปนตฺ ิ กลภาคมปฺ  น  อเุปนตฺ ิ มหาสมทุเฺท  อทุก  ปรกิขฺณี  ปรยิาทนฺิน  
อุปนิธาย  [3]  เทฺว  วา  ตีณิ  วา  อุทกผุสิตานิ  อวสิฏานีติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  
อริยสาวกสฺส  (โสเยว  เปยฺยาโล)  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

[๑๗๕๕]
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  ปุริโส  หิมวโต  ปพฺพตราชสฺส  สตฺต  สาสปมตฺติโย  

ปาสาณสกฺขรา  อุปนิกฺขิเปยฺย ฯ  ต  กึ  มฺถ  ภิกฺขเว  กตม  นุ  โข  พหุตร ฯ  ยา  
วา  สตตฺ  สาสปมตตฺโิย  ปาสาณสกขฺรา  อปุนกิขฺติตฺา  อย  วา  หมิวา  ปพพฺตราชาต ิฯ  
เอตเทว  ภนเฺต  พหตุร  ยททิ  หมิวา  ปพพฺตราชา  อปปฺมตตฺกิา  สตตฺ  สาสปมตตฺโิย  
ปาสาณสกฺขรา  อุปนิกฺขิตฺตา  สงฺขมฺป  น  อุเปนฺติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปนฺติ  กลภาคมฺป  
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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สมุททสูตรที่ ๒  
 เปรียบทุกขที่หมดเทากับมหาสมุทร

[๑๗๕๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนมหาสมุทรพึงถึงความส้ินไป  หมดไป
ยังเหลือน้ํา ๒-๓ หยด  เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  นํ้าในมหาสมุทร
ที่สิ้นไป  หมดไป  กับนํ้า ๒-๓ หยด  ที่ยังเหลือ  ไหนจะมากกวากัน ?  
 ภกิษทุัง้หลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจรญิ  นํา้ในมหาสมทุรทีส่ิน้ไป  หมดไปมากกวานํา้ ๒-๓ หยดทีย่งัเหลอื

มีประมาณนอย  เมื่อเทียบกับนํ้าในมหาสมุทรที่สิ้นไป  หมดไป  นํ้า ๒-๓ หยดที่ยังเหลือ  ยอมไมถึงซึ่งการนับ  การเปรียบ

เทียบ  หรือแมสวนเสี้ยว.

 พ.  ฉันน้ันเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก  ฯลฯ  
เธอทัง้หลายพงึกระทําความเพยีร  เพ่ือรูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๘    

ปพพตูปมาสูตรที่ ๑  
 เปรียบทุกขที่เหลือเทากับกอนหิน

[๑๗๕๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษเก็บกอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด 
๗ กอน  แหงขุนเขาหิมวันต  เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  กอนหิน
ประมาณเทาเมล็ดผกักาด ๗ กอน  ทีเ่ขาเกบ็ไว  กบัขนุเขาหมิวนัต  ไหนจะมากกวากนั ?  
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขุนเขาหิมวันตมากกวา  กอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ 

กอน  ที่เขาเก็บไว  มีประมาณนอย  เมื่อเทียบกับขุนเขาหิมวันต  กอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอน  ที่เขาเก็บไว

ยอมไมถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแมสวนเสี้ยว.

 พ.  ฉันน้ันเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  ทุกขของบุคคลผูเปนอริยสาวก  ฯลฯ  
เธอทัง้หลายพงึกระทําความเพยีร  เพ่ือรูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  ฯลฯ  นีท้กุขนโิรธ-
คามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๙  
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[๑๗๕๖]
เสยฺยถาป  ภิกฺขเว  หิมวา  ปพฺพตราชา  ปริกฺขย  ปริยาทาน  คจฺเฉยฺย  เปตฺวา  

สตตฺ  สาสปมตตฺโิย  ปาสาณสกขฺรา ฯ  ต  ก ึ มฺถ  ภกิขฺเว  กตม  น ุ โข  พหตุร ฯ  
ย  วา  หิมวโต  ปพฺพตราชสฺส  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  ยา  วา  สตฺต  สาสปมตฺติโย  
ปาสาณสกฺขรา  อวสิฏาติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  หิมวโต  ปพฺพตราชสฺส  ยทิท  
ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อปฺปมตฺติกา  สตฺต  สาสปมตฺติโย  ปาสาณสกฺขรา  อวสิฏา  
สงฺขมฺป  น  อุเปนฺติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปนฺติ  กลภาคมฺป  น  อุเปนฺติ  หิมวโต  
ปพฺพตราชสฺส  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อุปนิธาย  สตฺต  สาสปมตฺติโย  ปาสาณสกฺขรา  
อวสิฏาติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อริยสาวกสฺส  ทิฏิสมฺปนฺนสฺส  ปุคฺคลสฺส  
อภิสเมตาวิโน  เอตเทว  พหุตร  ทุกฺข  ยทิท  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อปฺปมตฺตก  
อวสิฏ  สงฺขมฺป  น  อุเปติ  อุปนิธมฺป  น  อุเปติ  กลภาคมฺป  น  อุเปติ  ปุริม  
ทุกฺขกฺขนฺธ  ปริกฺขีณ  ปริยาทินฺน  อุปนิธาย  ยทิท  สตฺตกฺขตฺตุํปรมตา ฯ  โย  อิท  
ทกุขฺนตฺ ิ ยถาภูต  ปชานาติ  ฯเปฯ  อย  ทกุขฺนิโรธคามนิ ี ปฏิปทาต ิ ยถาภูต  ปชานาติ ฯ  
ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว  อิท  ทุกฺขนฺติ  โยโค  กรณีโย  ฯเปฯ  อย  ทุกฺขนิโรธคามินี  
ปฏิปทาติ  โยโค  กรณีโยติ ฯ  

อภิสมยวคฺโค  ฉโ ฯ

ตสฺสุทฺทาน
   นขสิขาโปกฺขรณิโย   สมฺเภชฺช  อปเร  ทุเว
   ปวี  เทฺวสมุทฺเทหิ   เทฺวมา  จ  ปพฺพตูปมาติ ฯ
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ปพพตูปมาสูตรที่ ๒  
 เปรียบทุกขที่หมดไปเทากับขุนเขา

[๑๗๕๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนขุนเขาหิมวันต  พึงถึงความสิ้นไป  หมดไป  
ยังเหลือกอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ กอน  เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน  ขุนเขาหิมวันตที่สิ้นไป  หมดไป  กับกอนหินประมาณเทาเมล็ดผักกาด ๗ 
กอน  ที่ยังเหลืออยู  ไหนจะมากกวากัน ?  
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขุนเขาหิมวันตที่สิ้นไป  หมดไป  มากกวากอนหินประมาณ

เทาเมล็ดผักกาด ๗ กอน  ที่ยังเหลืออยู  มีประมาณนอย  เมื่อเทียบกับขุนเขาหิมวันตที่สิ้นไป  หมดไป  กอนหินประมาณ

เทาเมล็ดผักกาด ๗ กอน  ที่ยังเหลืออยู  ยอมไมถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแมสวนเสี้ยว.

 พ.  ฉนันัน้เหมือนกนั  ภกิษทุัง้หลาย  ทกุขของบุคคลผูเปนอริยสาวก  ผูสมบูรณ
ดวยทฏิฐ ิ ผูตรัสรู  ผูรูตามความเปนจรงิวา  นีท้กุข  นีท้กุขนิโรธคามนิปีฏปิทา  ทีส่ิน้ไป  
หมดไป  มากกวา  ทีย่งัเหลือมปีระมาณนอย  ยอมไมถงึซึง่การนบัการเปรยีบเทยีบ  หรือ
แมสวนเสีย้ว  เมือ่เทียบกบักองทกุขอนัมใีนกอนทีส่ิน้ไป  หมดไป  อยางสงูเพยีง ๗ ชาติ   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร  เพื่อรูตาม
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อภิสมยวรรคท่ี 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. ปพพตูปมาสูตรที่ ๑  ๑๐. ปพพตูปมาสูตรที่ 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  อาโรปโต  อย  วา  มหาปวีติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  ยทิท  มหาปวี  
อปฺปมตฺตกาย  ภควตา  ปริตฺโต  นขสิขาย  ปสุ  อาโรปโต  สงฺขมฺป  น  อุเปติ  
อุปนิธมฺป  น  อุเปติ  กลภาคมฺป  น  อุเปติ  มหาปวึ  อุปนิธาย  ภควตา  ปริตฺโต  
นขสิขาย  ปสุ  อาโรปโตติ 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  อทิฏตฺตา  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  อาโรปโต  อย  วา  มหาปวีติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  ยทิท  มหาปวี  
อปฺปมตฺตกาย  ภควตา  ปริตฺโต  นขสิขาย  ปสุ  อาโรปโต  สงฺขมฺป  น  อุเปติ  
อุปนิธมฺป  น  อุเปติ  กลภาคมฺป  น  อุเปติ  มหาปวึ  อุปนิธาย  ภควตา  ปริตฺโต  
นขสิขาย  ปสุ  อาโรปโตติ ฯ  เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปมตฺตกา  เต  สตฺตา  เย  

1.  ยุ. อปฺปกา ฯ  เอวมุปริป ฯ
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อามกธัญญเปยยาล  ปฐมวรรคที่ ๗  
อัญญตรสูตร  

 วาดวยสัตวผูมาเกิดในมนุษยนอย

[๑๗๕๗]
 ครัง้น้ันแล  พระผูมพีระภาคทรงชอนฝุนเลก็นอยไวในปลายพระนขาแลว  ตรสัเรยีกภกิษทุัง้หลายมาแลว  ตรสัถามวา  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ฝุนเล็กนอย
ที่เราชอนขึ้นไวในปลายเล็บกับแผนดินใหญนี้  ไหนจะมากกวากัน  
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  แผนดินใหญนี้แลมากกวา  ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระภาค

ทรงชอนไวในปลายพระนขามีประมาณนอย  เม่ือเทียบกับแผนดินใหญ  ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระภาคทรงชอนไว

ในปลายพระนขา  ยอมไมถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแมสวนเสี้ยว.

 พ.  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวที่กลับมาเกิดในหมูมนุษยมีนอย  
โดยที่แท  สัตวที่กลับมาเกิดนอกจากมนุษยมีมากกวา   ขอนั้นเพราะเหตุไร ?   เพราะ
ไมไดเห็นอริยสัจ ๔   อริยสัจ ๔ เปนไฉน ?   คือ  ทุกขอริยสัจ  ฯลฯ  ทุกขนิโรธคามินี-
ปฏิปทาอริยสัจ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะน้ันแหละ  เธอท้ังหลายพึงกระทํา
ความเพียรเพื่อรูตามความเปนจริงวานี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.

จบ  สูตรที่ ๑  

ปจจันตสูตร    
 วาดวยสัตวผูมาเกิดในปจจันตชนบทมาก

[๑๗๕๘]
 ครัง้น้ันแล  พระผูมพีระภาคทรงชอนฝุนเลก็นอยไวในปลายพระนขา  แลวตรสัเรยีกภกิษทุัง้หลายมาแลวตรสัถามวา  
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  ฝุนเล็กนอยที่เรา
ชอนขึ้นไวในปลายเล็บกับแผนดินใหญนี้  ไหนจะมากกวากัน ?  
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  แผนดินใหญนี้แลมากกวา  ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระภาค

ทรงชอนไวในปลายพระนขามีประมาณนอย  เม่ือเทียบกับแผนดินใหญ  ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระภาคทรงชอนไว

ในปลายพระนขา  ยอมไมถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบหรือแมสวนเสี้ยว.
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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  อปปฺกา  เต  สตฺตา  เย  สรุาเมรยมชชฺปมาทฏานา  ปฏวิริตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  สุราเมรยมชฺชปมาทฏานา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

1.  ม. ยุ. มิลกฺเขสุ ฯ
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 พ.  ฉันน้ันเหมือนกัน  ภิกษุทั้งหลาย  สัตวที่กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบท  
มปีระมาณนอย  โดยทีแ่ท  สตัวทีก่ลบัมาเกิดในปจจนัตชนบท  มมีากกวา  ทีก่ลบัมาเกดิ
ในพวกมิลักขะซึ่งเปนพวกที่ไมรูแจง  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๒  

ปญญาสูตร  
 วาดวยสัตวมีปญญาจักษุนอย  

[๑๗๕๙]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ฉนันัน้เหมอืนกัน  สตัวผูประกอบดวยปญญาจักษ ุ อนัเปนอรยิะ  
มีประมาณนอย  โดยที่แท  สัตวผูตกไปในอวิชชา  เปนผูงมงาย  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๓    

สุราเมรยสูตร  
 วาดวยสัตวผูงดเวนการดื่มนํ้าเมามีนอย

[๑๗๖๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันน้ันเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากการดื่มน้ําเมา  คือ  
สุราเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท  มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการดื่ม
นํ้าเมา  คือ  สุราและเมรัย  อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท  มีมากกวา  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 1   

[๑๗๖๒]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  เปตฺเตยฺยา  อถ  โข  เอเตว  

พหุตรา  สตฺตา  เย  อเปตฺเตยฺยา  ฯเปฯ 

1.  ขัอสังเกต : ขอ  [๑๗๖๑]  ในบาลีมี ๒ พระสูตร  -ผูรวบรวม
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อุทกสูตร  
 วาดวยสัตวที่เกิดในนํ้ามีมาก

[๑๗๖๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันน้ันเหมือนกัน  สัตวผูเกิดบนบก  มีนอย  โดยท่ีแท  
สัตวที่เกิดในนํ้า  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๕    

มัตเตยยสูตร  
 วาดวยสัตวผูเกื้อกูลมารดามีนอย  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูเกื้อกูลแกมารดา  มีนอย  โดยที่แท  
สัตวผูไมเกื้อกูลแกมารดา  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๖  

เปตเตยยสูตร  
 วาดวยสัตวผูเกื้อกูลบิดามีนอย  

[๑๗๖๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูเกื้อกูลแกบิดา  มีนอย  โดยที่แท  
สัตวผูไมเกื้อกูลแกบิดา  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๗  
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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  สตฺตา  เย  กเุลเชฏาปจายโิน  อถ  โข  เอเตว 1  

พหุตรา  สตฺตา  เย  อกุเลเชฏาปจายิโนต 2 ฯ  

วคฺโค ฯ

1.  ยุ. เอเต ฯ  เอวมุปริป ฯ
2.  ม. กุเลอเชฏาปจายิโนติ ฯ  ยุ. กุเล  เชฏาปจายิโนติ ฯ



1093 

สามัญญสูตร  
 วาดวยสัตวผูเกื้อกูลสมณะมีนอย

[๑๗๖๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูเกื้อกูลแกสมณะ  มีนอย  โดยที่แท  
สัตวผูไมเกื้อกูลแกสมณะ  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๘  

พราหมัญญสูตร  
 วาดวยสัตวเกื้อกูลพราหมณมีนอย

[๑๗๖๔]
 ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ฉนันัน้เหมอืนกนั  สตัวผูเกือ้กลูแกพราหมณ  มนีอย  โดยท่ีแท  
สัตวผูไมเกื้อกูลแกพราหมณ  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๙  

อปจายิกสูตร 1   
 วาดวยสัตวผูออนนอมตอผูเจริญมีนอย

[๑๗๖๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูนอบนอมตอบุคคลผูเจริญในสกุล  
มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมนอบนอมตอบุคคลผูเจริญในสกุล  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อามกธัญญเปยยาล  ปฐมวรรคท่ี ๗

1.  ขัอสังเกต : พระไตรปฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬา ฯ และฉบับเฉลิมพระเกียรติ ฯ  ใชชื่อพระสูตรนี้วา “ปจายิกสูตร”  -ผูรวบรวม
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อุทฺทาน
  อฺตฺร  ปจฺจนฺต  ปฺาย 1 สุราเมรยโอทกา 
  มตฺเตยฺยเปตฺเตยฺยา  จาป 2  สามฺ  พฺราหฺมปจายิกนฺติ ฯ 

1.  ม. ปฺา ฯ
2.  ยุ. เมตฺเตยฺยา  เปตฺเตยฺยา  จาป ฯ
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ
  ๑. อัญญตรสูตร        ๒. ปจจันตสูตร    
  ๓. ปญญาสูตร          ๔. สุราเมรยสูตร  
  ๕. อุทกสูตร                  ๖. มัตเตยยสูตร    
  ๗. เปตเตยยสูตร            ๘. สามัญญสูตร        
  ๙. พราหมัญญสูตร        ๑๐. อปจายิกสูตร  
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อามกธฺเปยฺยาเล  ทุติยวคฺโค  อฏโม

[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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อามกธัญญเปยยาล  ทุติยวรรคที่ ๘
ปาณาติปาตสูตร  

 วาดวยสัตวผูเวนปาณาติบาตมีนอย

[๑๗๖๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูเวนจากปาณาติบาต  มีนอย  
โดยที่แท  สัตวผูไมเวนจากปาณาติบาต  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๑  

อทินนาทานสูตร  
 วาดวยสัตวผูเวนอทินนาทานมีนอย

[๑๗๖๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันน้ันเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากอทินนาทาน  มีนอย  
โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากอทินนาทาน  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๒  

กาเมสุมิจฉาจารสูตร  
 วาดวยสัตวผูเวนกาเมสุมิจฉาจารมีนอย  

[๑๗๖๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันน้ันเหมือนกัน  สัตวผูงดเวน 1 กาเมสุมิจฉาจาร  มีนอย  
โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๓  

1.  สัตวผูงดเวนจาก  -ผูรวบรวม
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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  ปสุณาย  วาจาย  ปฏิวิรตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ปสุณาย  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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มุสาวาทสูตร  
 วาดวยสัตวผูเวนมุสาวาทมีนอย

[๑๗๖๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผู งดเวนจากมุสาวาท  มีนอย  
โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากมุสาวาท  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๔    

เปสุญญสูตร  
 วาดวยสัตวผูเวนคําสอเสียดมีนอย

[๑๗๗๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันน้ันเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากคําสอเสียด  มีนอย  
โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากคําสอเสียด  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๕  

ผรุสสูตร  
 วาดวยสัตวผูเวนคําหยาบมีนอย

[๑๗๗๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันน้ันเหมือนกัน  สัตวผู งดเวนจากคําหยาบ  มีนอย  
โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากคําหยาบ  มีมากกวา  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  ปฏิวริตา  

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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สัมผัปปลาปสูตร  
 วาดวยสัตวผูเวนการเพอเจอมีนอย

[๑๗๗๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากคําเพอเจอ  มีนอย  
โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากคําเพอเจอ  มีมากกวา  ฯลฯ

จบ  สูตรที่ ๗  

พีชสูตร
 วาดวยสัตวผูเวนการพรากพืชคามมีนอย

[๑๗๗๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผู งดเวนจากการพรากพืชคาม
และภูตคาม  มีนอย  โดยท่ีแท  สัตวผูไมงดเวนจากการพรากพืชคามและภูตคาม  
มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๘  

วิกาลโภชนสูตร  
 วาดวยสัตวผูเวนบริโภคในเวลาวิกาลมีนอย

[๑๗๗๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันน้ันเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากการบริโภคอาหาร  
ในเวลาวิกาล  มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล  
มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๙    
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[๑๗๗๕]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  มาลาคนฺธวิเลปนธารณ-

มณฺฑนวิภูสนฏานา  ปฏิวิรตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  มาลาคนฺธ-
วิเลปนธารณมณฺฑนวิภูสนฏานา  อปฺปฏิวิรตา ฯ  

วคฺโค ฯ

อุทฺทาน
  ปาณ  อทินฺน  กาเมสุ     มุสาวาทฺจ  เปสฺุ   
  ผรุส1  สมฺผปฺปลาป  พีช  วิกาเล  คนฺธวิเลปนนฺติ ฯ 

1.  ม. ผรุส  สมฺผปฺปลาป  พีชฺจ  วิกาล  คนฺธนฺติ ฯ



1103 

คันธวิเลปนสูตร  
 วาดวยสัตวผูเวนเครื่องลูบไลมีนอย  

[๑๗๗๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากการทัดทรง  ประดับ
และตกแตงรางกายดวยดอกไม  ของหอมและเคร่ืองประเทืองผิว  อันเปนฐาน
แหงการแตงตัว  มีนอย  โดยท่ีแท  สัตวผูไมงดเวนจากการทัดทรงประดับ  และตกแตง
รางกายดวยดอกไม  ของหอม  และเครื่องประเทืองผิวอันเปนฐานแหงการแตงตัว  
มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๑๐  

จบ  อามกธัญญเปยยาล  ทุติยวรรคท่ี ๘

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้  คือ
  ๑. ปาณาติปาตสูตร  ๒. อทินนาทานสูตร    
  ๓. กาเมสุมิจฉาจารสูตร  ๔. มุสาวาทสูตร      
  ๕. เปสุญญสูตร  ๖. ผรุสสูตร              
  ๗. สัมผัปปลาปสูตร  ๘. พีชสูตร              
  ๙. วิกาลโภชนสูตร  ๑๐. คันธวิเลปนสูตร  
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อามกธฺเปยฺยาเล  ตติยวคฺโค  นวโม

[๑๗๗๖]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา  

ปฏิวริตา  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  นจจฺคีตวาทติวิสกูทสฺสนา  อปฺปฏิวริตา 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  สตฺตา  เย  ชาตรูปรชตปฏคิคฺหณา  ปฏิวริตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ชาตรูปรชตปฏิคฺคหณา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  
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อามกธัญญเปยยาล  ตติยวรรคที่ ๙
นัจจสูตร  

 วาดวยสัตวผูเวนจากการฟอนรํามีนอย

[๑๗๗๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันน้ันเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากการฟอนรํา  ขับรอง  
ประโคมดนตรี  และดูการเลนอันเปนขาศึก  มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจาก
การฟอนรํา  ขับรอง  ประโคมดนตรี  และดูการเลนอันเปนขาศึก  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๑  

สยนสูตร
 วาดวยสัตวเวนการนั่งนอนในที่นั่งนอนสูงใหญมีนอย

[๑๗๗๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันน้ันเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากการน่ังนอนบนที่นั่ง  
ที่นอนอันสูงใหญ  มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอน
อันสูงใหญ  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๒  

รชตสูตร
 วาดวยสัตวผูเวนการรับเงินทองมีนอย

[๑๗๗๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากการรับทองและเงิน  
มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการรับทองและเงิน  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๓  
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[๑๗๗๙]
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  อามกธฺปฏคิคฺหณา  ปฏิวริตา  

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  ภกิขฺเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  อติถฺกีมุารกิปฏคิคฺหณา  ปฏิวริตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  อิตฺถีกุมาริกปฏิคฺคหณา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  
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ธัญญสูตร  
 วาดวยสัตวผูเวนจากการรับธัญญชาติดิบมีนอย

[๑๗๗๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากการรับธัญญชาติดิบ  
มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการรับธัญญชาติดิบ  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๔  

มังสสูตร  
 วาดวยสัตวผูเวนการรับเนื้อดิบมีนอย

[๑๗๘๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากการรับเนื้อดิบ  มีนอย  
โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการรับเนื้อดิบ  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๕    

กุมาริกาสูตร  
 วาดวยสัตวผูเวนการรับเด็กหญิงมีนอย

[๑๗๘๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันน้ันเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากการรับสตรีและกุมารี  
มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการรับสตรีและกุมารี  มีมากกวา  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  กกุกฺฏุสกูรปฏคิคฺหณา  ปฏิวริตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  กุกฺกุฏสูกรปฏิคฺคหณา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  
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ทาสีสูตร  
 วาดวยสัตวผูเวนการรับทาสมีนอย

[๑๗๘๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันน้ันเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากการรับทาสีและทาส  
มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการรับทาสีและทาส  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๗  

อเชฬกสูตร  
 วาดวยสัตวผูเวนการรับแพะแกะมีนอย

[๑๗๘๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันน้ันเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากการรับแพะและแกะ  
มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการรับแพะและแกะ  มีมากกวา  ฯลฯ.

จบ  สูตรที่ ๘  

กุกกุฏสูตร  
 วาดวยสัตวผูเวนการรับไกและสุกรมีนอย

[๑๗๘๔]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ฉนันัน้เหมือนกัน  สตัวผูงดเวนจากการรบัไกและสุกร  มนีอย  
โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการรับไกและสุกร  มีมากกวา  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  เอวมุปริป ฯ
2.  ยุ. กุมาริย ฯ
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หัตถีสูตร  
 วาดวยสัตวผูเวนการรับชางมีนอย

[๑๗๘๕]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ฉนัน้ันเหมอืนกนั  สตัวผูงดเวนจากการรบัชาง  โค  มา  และลา  
มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการรับชาง  โค  มา  และลา  มีมากกวา  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  ภกิขฺเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  ทเูตยยฺปหณิคมนานโุยคา  ปฏิวริตา  

อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ทูเตยฺยปหิณคมนานุโยคา  อปฺปฏิวิรตา  ฯเปฯ  

[๑๗๘๙]
เอวเมว  โข  ภกิขฺเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  ตลุากฏูกสกฏูมานกฏูา  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  อปฺปฏวิริตา ฯ  ต  กสิสฺ  เหต ุฯ  อทฏิตฺตา  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  เอวมุปริป ฯ
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อามกธัญญเปยยาล  จตุตถวรรคที่ ๑๐  
 วาดวยสัตวผูมีการทําตางๆ กัน  

[๑๗๘๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากการรับไรนาและท่ีดิน  
มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการรับไรนาและที่ดิน  มีมากกวา  ฯลฯ.

[๑๗๘๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันน้ันเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากการซ้ือและการขาย  
มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการซื้อและการขาย  มีมากกวา  ฯลฯ.

[๑๗๘๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวผูงดเวนจากการประกอบ  ทูตกรรม
และการรับใช  มนีอย  โดยทีแ่ท  สตัวผูไมงดเวนจากการประกอบทตูกรรมและการรบัใช  
มีมากกวา  ฯลฯ.

[๑๗๘๙]
 ดกูรภิกษทุัง้หลาย  ฉนัน้ันเหมือนกนั  สตัวผูงดเวนจากการโกงดวยตราช่ัง  การโกง
ดวยของปลอม  และการโกงดวยเครื่องตวงวัด  มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจาก
การโกงดวยตราช่ัง  การโกงดวยของปลอม  และการโกงดวยเคร่ืองตวงวัด  มมีากกวา  ฯลฯ. 

[๑๗๙๐]
 ดกูรภิกษุทัง้หลาย  ฉนัน้ันเหมอืนกนั  สตัวผูงดเวนจากการรบัสินบน  การลอลวง  
และการทําของปลอม  มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจากการรับสินบน  การลอลวง  
และการทําของปลอม  มีมากกวา  ฯลฯ.  

[๑๗๙๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันน้ันเหมือนกัน  สัตวผู งดเวนจากการตัด  การฆา  
การจองจํา  การตีชิง  การปลน  และกรรโชก  มีนอย  โดยที่แท  สัตวผูไมงดเวนจาก
การตัด  การฆา  การจองจํา  การตีชิง  การปลน  และกรรโชก  มีมากกวา  ฯลฯ.
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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  
อาโรปโต  อย  วา  มหาปวีติ ฯ  เอตเทว  ภนฺเต  พหุตร  ยทิท  มหาปวี  
อปฺปมตฺตกาย  ภควตา  ปริตฺโต  นขสิขาย  ปสุ  อาโรปโต  สงฺขมฺป  น  อุเปติ  
อุปนิธมฺป  น  อุเปติ  กลภาคมฺป  น  อุเปติ  มหาปวึ  อุปนิธาย  ภควตา  ปริตฺโต  
นขสิขาย  ปสุ  อาโรปโตติ 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  มนุสสฺา  จตุา  นริเย  ปจจฺาชายนตฺ ิฯ  ตริจฺฉานโยนยิา  ปจจฺาชายนตฺ ิฯ  
ปตฺติวิสเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ

[๑๗๙๔]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  เทวา  จุตา  เทเวสุ  

ปจฺจาชายนฺติ  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  เทวา  จุตา  นิรเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  
ติรจฺฉานโยนิยา  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ปตฺติวิสเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  

[๑๗๙๕]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  เทวา  จุตา  มนุสฺเสสุ  

ปจจฺาชายนตฺ ิ อถ  โข  เอเตว  พหตุรา  สตฺตา  เย  เทวา  จตุา  นริเย  ปจจฺาชายนฺต ิฯ  
ตริจฉฺานโยนิยา  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ปตฺติวิสเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  

[๑๗๙๖]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  นิรยา  จุตา  มนุสฺเสสุ  

ปจฺจาชายนฺติ  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  นิรยา  จุตา  นิรเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  
ตริจฉฺานโยนิยา  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ปตฺติวิสเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  
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[๑๗๙๒]
 ครั้งนั้น  พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุนไวในปลายพระนขาแลว  ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว  ตรัสถามวา  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ฝุนเล็กนอยท่ี
เราชอนไวในปลายเล็บกับแผนดินใหญ  ไหนจะมากกวากัน ?  
 ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  แผนดินใหญนี้แลมากกวา  ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระภาค

ทรงชอนไวที่ปลายพระนขามีประมาณนอย  เมื่อเทียบกับแผนดินใหญ  ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระภาคทรงชอนไวที่ปลาย

พระนขา  ยอมไมถึงซึ่งการนับ  การเปรียบเทียบ  หรือแมสวนเสี้ยว  

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวที่จุติในพวกมนุษยแลวกลับมาเกิด
ในพวกมนุษย  มีนอย  โดยที่แท  สัตวที่จุติจากมนุษยไปแลว  กลับไปเกิดในนรก  
มีมากกวา  ฯลฯ.  

[๑๗๙๓]
 ดกูรภกิษุทัง้หลาย  ฉนัน้ันเหมือนกนั  สตัวทีจ่ตุจิากมนษุยไปแลว  จะกลับมาเกดิ
ในพวกมนุษย  มนีอย  โดยท่ีแท  สตัวทีจ่ตุจิากมนษุยไปแลว  กลบัไปเกิดในกาํเนดิสตัว
ดิรัจฉาน  มีมากกวา  ฯลฯ.      
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวที่จุติจากมนุษยไปแลว  จะกลับมาเกิด
ในพวกเทวดา  มีนอย  โดยที่แท  สัตวที่จุติจากมนุษยไปแลว  กลับไปเกิดในนรก  
ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ในปตติวิสัย  มีมากกวา  ฯลฯ.  

[๑๗๙๔]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวที่จุติจากเทวดาแลว  จะกลับมาเกิด
ในพวกเทวดา  มีนอย  โดยที่แท  สัตวที่จุติจากเทวดาไปแลว  กลับไปเกิดในนรก  
ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ในปตติวิสัย  มีมากกวา  ฯลฯ.  

[๑๗๙๕]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวที่จุติจากเทวดาแลว  จะกลับไปเกิด
ในพวกมนุษย  มีนอย  โดยท่ีแท  สัตวที่จุติจากเทวดาไปแลว  กลับไปเกิดในนรก  
ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ในปตติวิสัย  มีมากกวา  ฯลฯ.    

[๑๗๙๖]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวที่จุติจากนรกไปแลว  จะกลับไปเกิด
ในพวกมนุษย  มีนอย  โดยที่แท  สัตวที่จุติจากนรกไปแลว  กลับไปเกิดในนรก  
ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ในปตติวิสัย  มีมากกวา  ฯลฯ    
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[๑๗๙๗]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  นิรยา  จุตา  เทเวสุ  

ปจจฺาชายนตฺ ิ อถ  โข  เอเตว  พหตุรา  สตตฺา  เย  นริยา  จตุา  นริเย  ปจจฺาชายนฺต ิฯ  
ติรจฺฉานโยนิยา  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ปตฺติวิสเย  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  ปตฺติวิสเย  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  ปตฺติวิสเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  

[๑๘๐๐]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  ปตฺติวิสยา  จุตา  มนุสฺเสสุ  

ปจฺจาชายนฺติ  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ปตฺติวิสยา  จุตา  นิรเย  
ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ติรจฺฉานโยนิยา  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  ปตฺติวิสเย  ปจฺจาชายนฺติ ฯ  

[๑๘๐๑]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  ปตฺติวิสยา  จุตา  เทเวสุ  

ปจฺจาชายนฺติ  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ปตฺติวิสยา  จุตา  นิรเย  
ปจฺจาชายนฺติ ฯ  

[๑๘๐๒]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  ปตฺติวิสยา  จุตา  เทเวสุ  

ปจจฺาชายนตฺ ิ อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตตฺา  เย  ปตตฺวิสิยา  จตุา  ตริจฉฺานโยนิยา  
ปจฺจาชายนฺติ ฯ  

[๑๘๐๓]
เอวเมว  โข  ภิกฺขเว  อปฺปกา  เต  สตฺตา  เย  ปตฺติวิสยา  จุตา  เทเวสุ  

ปจฺจาชายนฺติ  อถ  โข  เอเตว  พหุตรา  สตฺตา  เย  ปตฺติวิสยา  จุตา  ปตฺติวิสเย  
ปจจฺาชายนตฺ ิฯ  ต  กสิสฺ  เหต ุฯ  อทฏิตฺตา  ภกิขฺเว  จตุนนฺ  อรยิสจฺจาน ฯ  กตเมส  
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[๑๗๙๗]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวที่จุติจากนรกไปแลว  จะกลับไปเกิด
ในพวกเทวดา  มีนอย  โดยท่ีแท  สัตวที่จุติจากนรกไปแลว  กลับไปเกิดในนรก  
ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ในปตติวิสัย  มีมากกวา  ฯลฯ  

[๑๗๙๘]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวที่จุติจากกําเนิดสัตวดิรัจฉานไปแลว  
กลับไปเกิดในพวกมนุษย  มีนอย  โดยที่แท  สัตวที่จุติจากกําเนิดสัตวดิรัจฉานไปแลว  
กลับไปเกิดในนรก  ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ในปตติวิสัย  มีมากกวา  ฯลฯ.  

[๑๗๙๙]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวที่จุติจากกําเนิดสัตวดิรัจฉานไปแลว  
จะกลบัไปเกดิในพวกเทวดา  มนีอย  โดยท่ีแท  สตัวทีจ่ตุจิากกาํเนิดสัตวดริจัฉานไปแลว
กลับไปเกิดในนรก  ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ในปตติวิสัย  มีมากกวา  ฯลฯ.

[๑๘๐๐]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว  จะกลับ
ไปเกิดในพวกเทวดา  มีนอย  โดยที่แท  สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว  กลับไปเกิด
ในนรก  ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ในปตติวิสัย  มีมากกวา  ฯลฯ.

[๑๘๐๑]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว  จะกลับ
ไปเกิดในพวกมนุษย  มีนอย  โดยที่แท  สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว  กลับไปเกิด
ในนรก  มีมากกวา  ฯลฯ.  

[๑๘๐๒]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว  จะกลับ
ไปเกิดในพวกเทวดา  มีนอย  โดยที่แท  สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว  กลับไปเกิด
ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน  มีมากกวา  ฯลฯ.

[๑๘๐๓]
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน  สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว  จะกลับ
ไปเกิดในพวกเทวดา  มีนอย  โดยที่แท  สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปแลว  กลับไปเกิดใน
ปตตวิสิยั  มมีากกวา  ขอนัน้เพราะเหตุไร ?  เพราะไมเหน็อรยิสจั ๔   อรยิสจั ๔ เปนไฉน ?  
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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  นิฏิต ฯ

ตสฺสุทฺทาน
  มคฺคโพชฺฌงฺค  สติยา  อินฺทฺริยสมฺมปฺปธาน  จ
  พลิทฺธิปาทานุรุทฺธา    ฌานานาปานสยุต 
  โสตาปตฺติ  สจฺจฺจาติ    เทสิตานิ  สยมฺภุนา 2 

  มหาวารวคฺคนาเมน   วิสฺสุตานิ  ทฺวาทสาต ิ3 ฯ 

1.  ยุ. อามกธฺณเปยฺยาล ฯ  จกฺกเปยฺยาลสมตฺติ ฯ
2.  ม. มหาวคฺโคติ วุจฺจตีติ ฯ
3.  ม. อิท ปาททฺวย นตฺถิ ฯ
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คอื  ทกุขอริยสจั  ทกุขสมทุยอริยสจั  ทกุขนิโรธอรยิสจั  ทกุขนิโรธคามนิปีฏปิทาอรยิสจั  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะฉะนั้นแหละ  เธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียร  เพื่อรูตาม
ความเปนจริงวานี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  
 พระผูมพีระภาคไดตรัสไวยากรณภาษติน้ีจบลงแลว  ภกิษุเหลาน้ันช่ืนชมยินดีพระภาษติของพระผูมพีระภาค  ฉะน้ีแล.    

จบ  จักกเปยยาล  

จบ  สัจจสังยุต  
จบ  มหาวารวรรคสังยุต  
รวมสังยุตที่มีในมหาวารวรรคนี้  คือ

  ๑. มรรคสังยุต      ๒. โพชฌงคสังยุต      
  ๓. สติปฏฐานสังยุต        ๔. อินทรียสังยุต
  ๕. สัมมัปปธานสังยุต      ๖. พลสังยุต          
  ๗. อิทธิปาทสังยุต        ๘. อนุรุทธสังยุต
  ๙. ฌานสังยุต        ๑๐. อานาปานสังยุต  
  ๑๑. โสตาปตติสังยุต      ๑๒. สัจจสังยุต  
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ปทานุกรม
พระสุตตันตปฎก  เลม ๑๑
สังยุตตนิกาย  มหาวารวรรค

________

  ขอ/หนา
อังคะ แควน ๑๐๑๐/๕๙๑
อันธวัน ปา ๑๒๘๓/๗๔๙
อัญชนมิคทายวัน-มฤคทายวัน ปา ๓๙๔,๙๗๕/๒๔๓,๕๗๗
อจิรวดี แมน้ํา ๑๘๖,๒๐๙/๑๑๑,๑๒๗
อชปาลนิโครธ ตนไทร 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 ปา ๖๗๘/๓๙๓
อานนท พระเถระพุทธอุปฏฐาก ๔,๑๒/๕,๙
อาปณะ นิคม ๑๐๑๐/๕๙๑
อิจฉานังคละ ราวปา ๑๓๖๓/๗๙๗
อิจฉานังคละ เมือง ๑๓๖๓/๗๙๗
อิสิทัตตะ ชางไม ๑๔๓๕/๘๓๗
อิสิปตนะ ปา ๑๖๒๕/๙๖๗
อุกกเจละ นคร ๗๔๑/๔๓๕
อุณณาภะ พราหมณ ๙๖๖,๑๑๖๒/๕๗๓,๖๘๓
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  ขอ/หนา
อุตติยะ พระเถระ ๘๖,๗๕๐/๔๙,๔๔๑
อุทายี พระเถระ ๔๕๐,๔๕๔/๒๗๗,๒๘๑
อุเทน เจดีย ๑๑๒๔/๖๖๑
อุปวาณะ พระเถระ ๔๐๓/๒๔๙
อุรุเวลกัปปะ นิคม ๑๐๒๗/๖๐๑
อุรุเวลา ตําบล ๘๒๐/๔๙๑
กัณฏกี ปา ๗๘๑/๔๖๑
กกุฏะ อุบาสก ๑๔๗๖/๘๕๙
กฎิสสหะ อุบาสก ๑๔๗๖/๘๕๙
กบิลพัสดุ นคร ๑๓๖๙/๗๙๙
กภิะ อุบาสก ๑๔๗๖/๘๕๙
กาสี แควน ๑๔๔๐/๘๓๙
กาิโคธา เจาศากิยานี 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 บาน ๑๖๙๘/๑๐๒๑
โกศล บานพราหมณ ๖๙๑/๓๙๙
โกศล แควน ชนบท ๖๙๑/๓๙๙
โกสัมพี เมือง ๔๐๓/๒๔๙
คงคา แมน้ํา ๑๘๓,๒๐๖/๑๐๙,๑๒๕
ควัมปติ พระเถระ ๑๗๑๑/๑๐๓๑
คิชฌกูฏ ภูเขา ๔๒๐,๖๒๗/๒๖๑,๓๖๕
โคตมกะ เจดีย ๑๑๒๔/๖๖๑
โคธา เจาศากยะ ๑๕๑๓/๘๘๙
โฆสิตาราม วิหาร ๑๐๐๓/๕๘๙
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  ขอ/หนา
จิตตปาฏลี ตนไมของพวกอสูร ๑๐๗๖/๖๒๗
จุนทะ สามเณร ๗๓๔/๔๓๑
เจดีย แควน ๑๗๑๐/๑๐๓๑
ชาณุสโสณี พราหมณ 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 เจาศากยะ ๑๖๑๗/๙๕๙
นันทกะ มหาอํามาตย ๑๕๘๐/๙๒๕
นันทา ภิกษุณี ๑๔๖๙/๘๕๕
นาฬกคาม บาน ๗๓๓/๔๓๑
นาันทา เมือง ๗๒๖/๔๒๕
นิโครธาราม วิหาร ๑๓๖๙/๗๙๙
เนรัญชรา แมน้ํา ๗๕๔,๘๒๐/๔๔๓,๔๙๑
ปเสนทิ พระราชา ๑๔๔๙/๘๔๓
ปาฏลีบุตร นคร ๕๖,๗๖๗/๓๕,๔๕๓
ปาริฉัตตกะ ตนไมของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ๑๐๗๓,๑๐๗๕/๖๒๕
ปาวาริกะ สวนมะมวง ๗๒๖/๔๒๕
ปณโฑลภารทวาชะ พระเถระ ๑๐๐๓/๕๘๙
ปปผลิ ถ้ํา ๔๑๕/๒๕๙
ปุพพาราม วิหาร ๙๖๒,๙๘๗/๕๗๑,๕๘๓
ปุรณกัสสป เจาลัทธิ ๖๒๘/๓๖๕
พหุปุตตกะ เจดีย ๑๑๒๔/๖๖๑
พาหิยะ พระเถระ ๗๔๗/๔๓๙



1123 

  ขอ/หนา
พาราณสี นคร ๑๖๒๕/๙๖๗
ภัททะ พระเถระ ๕๖,๗๖๗/๓๕,๔๕๓
ภัททะ อุบาสก ๑๔๗๖/๘๕๙
ภัททิยะ เจาศากยะ ๑๖๑๘/๙๕๙
มคธ แควน ๗๓๓,๑๔๔๑/๔๓๑,๘๓๙
มัลละ แควน ๑๐๒๗,๑๔๓๙/๖๐๑,๘๓๙
มหากัสสป พระเถระ ๔๑๕/๒๕๙
มหาจุนทะ พระเถระ ๔๒๖/๒๖๓
มหากัปปนะ พระเถระ ๑๓๒๑/๗๗๗
มหานามะ เจาศากยะ ๑๓๖๙/๗๙๙
มหาโมคคัลลานะ พระเถระอัครสาวก ๑๑๕๕/๖๘๑
มหาวัน ปา ๑๑๒๓/๖๕๙
มหี แมน้ํา ๑๘๘,๒๑๑/๑๑๑,๑๒๙
มานทินนะ คฤหบดี ๗๙๓/๔๖๙
เมทกถาลิกะ ศิษยเรียนศิลปะไตราว ๗๕๘/๔๔๗
โมคคัลลานะ พระเถระอัครสาวก ๔๒๐,๗๔๑/๒๖๑,๔๓๕
ยมุนา แมน้ํา ๑๘๕,๒๐๘/๑๐๙,๑๒๗
ราชคฤห พระนคร ๔๑๕,๔๒๐/๒๕๙,๒๖๑
โลมสกังภิยะ พระเถระ ๑๓๖๙/๗๙๙
วัชชี แควน ๗๔๑/๔๓๕
วิสาขา อุบาสิกา ๙๖๒,๙๘๗/๕๗๑,๕๘๓
เวฬุวคาม บาน ๗๐๘/๔๑๓
เวสาลี เมือง ๖๗๘/๓๙๓
เวฬุวัน พระวิหาร ๔๑๕,๔๒๐/๒๕๙,๒๖๑
เวฬุทวาระ บานพราหมณ ๑๔๕๔/๘๔๕
สักกะ แควน ๔,๑๓๖๙/๕,๗๙๙
สักระ นิคม ๔/๕
สัตตัมพะ เจดีย ๑๑๒๔/๖๖๑
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  ขอ/หนา
สันตุฏฐะ อุบาสก ๑๔๗๖/๘๕๙
สคารวะ พราหมณ ๖๐๑/๓๕๓
สรภู แมน้ํา ๑๘๗,๒๑๐/๑๑๑,๑๒๗
สรกานิ เจาศากยะ ๑๕๒๗/๘๙๕
สรฬาคาร บรรณศาลา ๑๒๗๙/๗๔๕
สหชนิยะ เมือง ๑๗๑๐/๑๐๓๑
สาเกต เมือง ๗๘๑/๔๖๑
สารันททะ เจดีย ๑๑๒๔/๖๖๑
สาฬหะ ภิกษุ ๑๔๖๙/๘๕๕
สารีบุตร พระเถระอัครสาวก ๘,๓๘๓/๗,๒๓๙
สาวัตถี พระนคร ๑,๓๘๓/๓,๒๓๙
สิริวัฑฒะ คฤหบดี ๗๘๗/๔๖๕
สีสปาวัน ปา ๑๗๑๒/๑๐๓๕
สูกรขาตา ถ้ํา ๑๐๕๒/๖๑๓
สุชาดา อุบาสิกา ๑๔๖๙/๘๕๕
สุมภะ แควน 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
หิมวันต หรือ หิมพานต ขุนเขา ๓๕๕/๒๒๕

________
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ธรรมประเภท
พระสุตตันตปฎก  เลม ๑๑

สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค
________

  ขอ/หนา
หมวด ๑

อานาปานสติ ๑ ๑๓๐๕/๗๖๗

หมวด ๒
สวนสุด ๒ ๑๖๖๔/๙๙๙

หมวด ๓
อกุศลวิตก ๓ ๑๖๖๐/๙๙๓
ตัณหา ๓ ๓๒๙/๒๐๗
อาสวะ ๓ ๓๑๕/๒๐๑
อินทรีย ๓ ๘๙๗/๕๓๗
อินทรีย อีกนัยหนึ่ง ๓ ๘๙๘/๕๓๙
เอสนา การแสวงหา ๓ ๒๙๘,๓๐๐/๑๙๑
ขีละ เสาเขื่อน ๓ ๓๒๑/๒๐๓
ทุกขตา ความเปนทุกข 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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  ขอ/หนา
หมวด ๔

อุปาทาน ๔ ๓๓๗/๒๑๓
โอฆะ ๔ ๓๓๓/๒๑๑
คันถะ กิเลสเครื่องรอยรัด ๔ ๓๓๙/๒๑๓
โยคะ ๔ ๓๓๕/๒๑๑
สติปฏฐาน 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 แวนสองธรรม ๔ ๑๔๗๒/๘๕๗
มหาภูตรูป ๔ ๑๔๙๕/๘๗๕
โสตาปตติยังคะองคแหงธรรม ๔ ๑๔๒๘,๑๖๒๐/๘๓๕,๙๖๑
 เปนเครื่องบรรลุโสดา 
หวงบุญหวงกุศล ๔ ๑๕๘๔/๙๒๙

หมวด ๕
อินทรีย ๕ ๘๔๓,๘๔๔/๕๐๗
อินทรีย ๕ ๙๑๔/๕๔๙
อินทรีย ๕ ๙๖๗/๕๗๓
อุปาทานขันธ ๕ ๑๖๗๙/๑๐๐๗
อุทธัมภาคิยสังโยชน ๕ ๓๕๑/๒๑๙
อุปกิเลสของทอง ๕ ๔๖๘,๔๗๒/๒๘๙
อุปกิเลสของจิต ๕ ๔๗๕-๔๗๖/๒๙๑
อุปาทานขันธ                ๕ ๒๙๑,๓๔๗/๑๘๕,๒๑๗
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ขอ/หนา
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ๓๔๙/๒๑๙
กามคุณ ๕ ๘๗,๓๔๓/๔๙,๒๑๕
นิวรณ ๕ ๓๔๕/๒๑๗
พละ ๕ ๑๐๙๙/๖๔๓

หมวด ๖
อินทรีย ๖ ๙๐๑/๕๔๑

หมวด ๗
อนุสัย ๗ ๓๔๑/๒๑๕
อปริหานิยธรรม ๗ ๔๔๘/๒๗๗
ผลานิสงสแหงการเจริญโพชฌงค ๗ ๓๘๒/๒๓๗
โพชฌงค 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

________





พุทธวจน

www.

United Kingdom
~ 6,000

United States
~ 36,000

France
~ 6,000

Australia
~ 5,000

Thailand
~ 420,000

Germany
~ 8,000

www.watnapp.com   madia.watnapahpong.org   www.watnapahpong.net   www.buddhakos.com   www.etipitaka.com

การประกาศคำพระศาสนา
ไปยังภูมิภาคต่างๆทัวโลก

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์วัดนาปาพง ทีกระจายไปยังพุทธบริษัททีพำนักอยู่ในประเทศต่างๆถึง ๑๑๑ ประเทศ (แหล่งข้อมูลจาก google analytics เดือน ม.ค. ๕๕ - พ.ค. ๕๕)








