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๓. โพชฺฌงฺคกถา 
[๑๗] สาวตฺถินิทานํ. สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค           

ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค สมาธิ            
สมฺโพชฺฌงฺโค อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค; อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา. 

โพชฺฌงฺคาติ : เกนตฺเถน โพชฺฌงฺคา ? โพธิยํ  สํวตฺตนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา, พุชฺฌนฺตีติ     1

โพชฺฌงฺคา, อนุพุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา, ปฏิพุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา, สมฺพุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 
พุชฺฌนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, อนุพุชฺฌนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, ปฏิพุชฺฌนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา,        

สมฺพุชฺฌนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา. (๑) 
โพเธนฺตีติ โพชฺฌงฺคา, อนุโพเธนฺตีติ โพชฺฌงฺคา, ปฏิโพเธนฺตีติ โพชฺฌงฺคา, สมฺโพเธนฺตีติ 

โพชฺฌงฺคา. (๒) 
โพธนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, อนุโพธนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, ปฏิโพธนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา,             

สมฺโพธนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา. (๓) 
โพธิปกฺขิยฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, อนุโพธิปกฺขิยฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, ปฏิโพธิปกฺขิยฏฺเฐน 

โพชฺฌงฺคา, สมฺโพธิปกฺขิยฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา. (๔) 
พุทฺธิปฏิลาภฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, พุทฺธิโรปนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, พุทฺธิอภิโรปนฏฺเฐน     

โพชฺฌงฺคา, พุทฺธิปาปนฏฺเฐน  โพชฺฌงฺคา พุทฺธิสมฺปาปนฏฺเฐน  โพชฺฌงฺคา. (ปญฺจมจตุกฺกํ) (๕) 2 3

  
มูลมูลกาทิทสก 

[๑๘] มูลฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, มูลจริยฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, มูลปริคฺคหฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา,      
มูลปริวารฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, มูลปริปูรฏฺเฐน  โพชฺฌงฺคา, มูลปริปากฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา,                4

มูลปฏิสมฺภิทฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, มูลปฏิสมฺภิทาปาปนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, มูลปฏิสมฺภิทาย             
วสีภาวนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, มูลปฏิสมฺภิทาย วสีภาวปฺปตฺตานมฺปิ โพชฺฌงฺคา. (๑) 

เหตุฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, เหตุจริยฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, เหตุปริคฺคหฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา,          
เหตุปริวารฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, เหตุปริปูรฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, เหตุปริปากฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา,             
เหตุปฏิสมฺภิทฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, เหตุปฏิสมฺภิทาปาปนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, เหตุปฏิสมฺภิทาย         
วสีภาวนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, เหตุปฏิสมฺภิทาย วสีภาวปฺปตฺตานมฺปิ โพชฺฌงฺคา. (๒) 

ปจฺจยฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, ปจฺจยจริยฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, ปจฺจยปริคฺคหฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, 
ปจฺจยปริวารฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, ปจฺจยปริปูรฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, ปจฺจยปริปากฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, 
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ปจฺจยปฏิสมฺภิทฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, ปจฺจยปฏิสมฺภิทาปาปนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, ปจฺจยปฏิสมฺภิทาย 
วสีภาวฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, ปจฺจยปฏิสมฺภิทาย วสีภาวปฺปตฺตานมฺปิ โพชฺฌงฺคา. (๓) 

วิสุทฺธฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิสุทฺธิจริยฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิสุทฺธิปริคฺคหฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา,      
วิสุทฺธิปริวารฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิสุทฺธิปริปูรฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิสุทฺธิปริปากฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา,        
วิสุทฺธิปฏิสมฺภิทฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิสุทฺธิปฏิสมฺภิทาปาปนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิสุทฺธิปฏิสมฺภิทาย 
วสีภาวฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา วิสุทฺธิปฏิสมฺภิทาย วสีภาวปฺปตฺตานมฺปิ โพชฺฌงฺคา. (๔) 

อนวชฺชฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, อนวชฺชจริยฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, อนวชฺชปริคฺคหฏฺเฐน        
โพชฺฌงฺคา, อนวชฺชปริวารฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, อนวชฺชปริปูรฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, อนวชฺชปริปากฏฺเฐน 
โพชฺฌงฺคา, อนวชฺชปฏิสมฺภิทฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, อนวชฺชปฏิสมฺภิทาปาปนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา,         
อนวชฺชปฏิสมฺภิทาย วสีภาวฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, อนวชฺชปฏิสมฺภิทาย วสีภาวปฺปตฺตานมฺปิ     
โพชฺฌงฺคา. (๕) 

เนกฺขมฺมฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, เนกฺขมฺมจริยฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, เนกฺขมฺมปริคฺคหฏฺเฐน 
โพชฺฌงฺคา, เนกฺขมฺมปริวารฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, เนกฺขมฺมปริปูรฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, เนกฺขมฺม            
ปริปากฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, เนกฺขมฺมปฏิสมฺภิทฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, เนกฺขมฺมปฏิสมฺภิทาปาปนฏฺเฐน 
โพชฺฌงฺคา, เนกฺขมฺมปฏิสมฺภิทาย วสีภาวฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, เนกฺขมฺมปฏิสมฺภิทาย                    
วสีภาวปฺปตฺตานมฺปิ โพชฺฌงฺคา. (๖) 

วิมุตฺตฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิมุตฺติจริยฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิมุตฺติปริคฺคหฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา,     
วิมุตฺติปริวารฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิมุตฺติปริปูรฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิมุตฺติปริปากฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา,      
วิมุตฺติปฏิสมฺภิทฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิมุตฺติปฏิสมฺภิทาปาปนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิมุตฺติปฏิสมฺภิทาย 
วสีภาวฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิมุตฺติปฏิสมฺภิทาย วสีภาวปฺปตฺตานมฺปิ โพชฺฌงฺคา. (๗) 

อนาสวฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, อนาสวจริยฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, อนาสวปริคฺคหฏฺเฐน          
โพชฺฌงฺคา, อนาสวปริวารฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, อนาสวปริปูรฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, อนาสวปริปากฏฺเฐน 
โพชฺฌงฺคา, อนาสวปฏิสมฺภิทฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, อนาสวปฏิสมฺภิทาปาปนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา,         
อนาสวปฏิสมฺภิทาย วสีภาวนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, อนาสวปฏิสมฺภิทาย วสีภาวปฺปตฺตานมฺปิ 
โพชฺฌงฺคา. (๘) 

วิเวกฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิเวกจริยฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิเวกปริคฺคหฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา,    
วิเวกปริวารฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิเวกปริปูรณฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิเวกปริปากฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, 
วิเวกปฏิสมฺภิทฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิเวกปฏิสมฺภิทาปาปนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิเวกปฏิสมฺภิทาย   
วสีภาวนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, วิเวกปฏิสมฺภิทาย วสีภาวปฺปตฺตานมฺปิ โพชฺฌงฺคา. (๙) 

โวสฺสคฺคฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, โวสฺสคฺคจริยฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, โวสฺสคฺคปริคฺคหฏฺเฐน 
โพชฺฌงฺคา, โวสฺสคฺคปริวารฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, โวสฺสคฺคปริปูรฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, โวสฺสคฺค             
ปริปากฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, โวสฺสคฺคปฏิสมฺภิทฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, โวสฺสคฺคปฏิสมฺภิทาปาปนฏฺเฐน 
โพชฺฌงฺคา, โวสฺสคฺคปฏิสมฺภิทาย วสีภาวนฏฺเฐน โพชฺฌงฺคา, โวสฺสคฺคปฏิสมฺภิทาย                 
วสีภาวปฺปตฺตานมฺปิ โพชฺฌงฺคา. (๑๐) 
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[๑๙] มูลฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เหตุฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ปจฺจยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. วิสุทฺธฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อนวชฺชฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เนกฺขมฺมฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วิมุตฺตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อนาสวฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.         
วิเวกฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. โวสฺสคฺคฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 

มูลจริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เหตุจริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ปจฺจยจริยฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วิสุทฺธิจริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อนวชฺชจริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ         
โพชฺฌงฺคา. เนกฺขมฺมจริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วิมุตฺติจริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.            
อนาสวจริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วิเวกจริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. โวสฺสคฺคจริยฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 

มูลปริคฺคหฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ โวสฺสคฺคปริคฺคหฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 
มูลปริวารฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ โวสฺสคฺคปริวารฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. มูลปริปูรฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ โวสฺสคฺคปริปูรฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. มูลปริปากฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ โวสฺสคฺคปริปากฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. มูลปฏิสมฺภิทฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ     
โพชฺฌงฺคาฯเปฯโวสฺสคฺคปฏิสมฺภิทฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. มูลปฏิสมฺภิทาปาปนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ โวสฺสคฺคปฏิสมฺภิทาปาปนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. มูลปฏิสมฺภิทาย            
วสีภาวนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ โวสฺสคฺคปฏิสมฺภิทาย วสีภาวนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ      
โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ . 

ปริคฺคหฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.ปริวารฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ปริปูรฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. เอกคฺคฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อวิกฺเขปฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ปคฺคหฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อวิสารฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อนาวิลฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.        
อนิญฺชนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺตุปฏฺฐานวเสน จิตฺตสฺส ฐิตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 
อารมฺมณฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. โคจรฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ปหานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. ปริจฺจาคฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วุฏฺฐานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วิวฏฺฏนฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. สนฺตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ปณีตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.               
วิมุตฺตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อนาสวฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ตรณฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ        
โพชฺฌงฺคา. อนิมิตฺตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อปฺปณิหิตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา.๑ 5

สุญฺญตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกรสฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อนติวตฺตนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. ยุคนทฺธฏฺฐํ  พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา. นิยฺยานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เหตุฏฺฐํ 6

พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ทสฺสนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อาธิปเตยฺยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 
สมถสฺส อวิกฺเขปฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วิปสฺสนาย อนุปสฺสนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ     

โพชฺฌงฺคา. สมถวิปสฺสนานํ เอกรสฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ยุคนทฺธสฺส อนติวตฺตนฏฺฐํ        

 -๑ อิ. อิเม ปาฐา น ทิสฺสนฺติ5

 สี., อิ. ยุคนนฺธฏฺฐํ6
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พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. สิกฺขาย สมาทานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อารมฺมณสฺส โคจรฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ลีนสฺส จิตฺตสฺส ปคฺคหฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อุทฺธตสฺส จิตฺตสฺส         
นิคฺคหฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อุโภวิสุทฺธานํ อชฺฌุเปกฺขนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.               
วิเสสาธิคมฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อุตฺตริปฏิเวธฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. สจฺจาภิสมยฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. นิโรเธ ปติฏฺฐาปกฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 

สทฺธินฺทฺริยสฺส อธิโมกฺขฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ ปญฺญินฺทฺริยสฺส ทสฺสนฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ สทฺธาพลสฺส อสฺสทฺธิเย อกมฺปิยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ 
ปญฺญาพลสฺส อวิชฺชาย อกมฺปิยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฏฺฐานฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ปฏิสงฺขานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ 
สมฺมาทิฏฺฐิยา ทสฺสนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ สมฺมาสมาธิสฺส อวิกฺเขปฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. 

อินฺทฺริยานํ อาธิปเตยฺยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. พลานํ อกมฺปิยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ    
โพชฺฌงฺคา. โพชฺฌงฺคานํ นิยฺยานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. มคฺคสฺส เหตุฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ        
โพชฺฌงฺคา. สติปฏฺฐานานํ อุปฏฺฐานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. สมฺมปฺปธานานํ ปทหนฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อิทฺธิปาทานํ อิชฺฌนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. สจฺจานํ ตถฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. ปโยคานํ  ปฏิปฺปสฺสทฺ ธฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ผลานํ สจฺ ฉิกิริยฏฺฐํ  พุชฺฌนฺตีติ 7

โพชฺฌงฺคา. 
วิตกฺกสฺส อภินิโรปนฏฺฐํ  พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.    วิจารสฺส  อุปวิจารฏฺฐํ   พุชฺฌนฺตีติ 8

โพชฺฌงฺคา. ปีติยา ผรณฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. สุขสฺส อภิสนฺทนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 
จิตฺตสฺส เอกคฺคฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อาวชฺชนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วิชานนฏฺฐํ     
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ปชานนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. สญฺชานนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 
เอโกทฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.  

อภิญฺเญยฺยฏฺฐํ  พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.  ปริญฺญาย ตีรณฏฺฐํ  พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา. 9

ปหานสฺส ปริจฺจาคฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ภาวนาย เอกรสฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.        
สจฺฉิกิริยาย ผสฺสนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ขนฺธานํ ขนฺธฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ธาตูนํ    
ธาตุฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อายตนานํ อายตนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. สงฺขตานํ สงฺขตฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อสงฺขตสฺส อสงฺขตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 

 ฉ.ม. มคฺคานํ7

 ฉ.ม. อภินิโรปนฏฺฐํ8

 ฉ.ม., อิ. อภิญฺญาย ญาตฏฺฐํ9
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จิตฺตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. จิตฺตานนฺตริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. จิตฺตสฺส 
วุฏฺฐานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. จิตฺตสฺส วิวฏฺฏนฏฺฐํ  พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. จิตฺตสฺส เหตุฏฺฐํ 10

พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. จิตฺตสฺส ปจฺจยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. จิตฺตสฺส วตฺถุฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. จิตฺตสฺส ภุมฺมฏฺฐํ  พุชฺฌนฺตีติ  โพชฺฌงฺคา. จิตฺตสฺส อารมฺมณฏฺฐํ  พุชฺฌนฺตีติ       11

โพชฺฌงฺคา.จิตฺตวตฺถุสฺส โคจรฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. จิตฺตสฺส จริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 12

จิตฺตสฺส คตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. จิตฺตสฺส อภินีหารฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. จิตฺตสฺส     
นิยฺยานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. จิตฺตสฺส นิสฺสรณฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 

เอกตฺเต อาวชฺชนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต วิชานนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 
เอกตฺเต ปชานนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต สญฺชานนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต 
เอโกทฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต อุปนิพนฺธนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต          
ปกฺขนฺทนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต ปสีทนฏฺฐํ  พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต          13

สนฺติฏฺฐนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต วิมุตฺตฏฺฐํ  พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต “เอตํ 14

สนฺตนฺ”ติ ปสฺสนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต ยานีกตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต 
วตฺถุกตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต อนุฏฺฐิตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต ปริจิตฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต สุสมารทฺธฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา เอกตฺเต ปริคฺคหฏฺฐํ     
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต ปริวารฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต ปริปูรฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต สโมธานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต อธิฏฺฐานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ     
โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต อาเสวนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต ภาวนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 
เอกตฺเต พหุลีกมฺมฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต สุสมุคฺคตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.        
เอกตฺเต สุวิมุตฺตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต พุชฺฌนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต 
อนุพุชฺฌนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต ปฏิพุชฺฌนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต      
สมฺพุชฺฌนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต โพธนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต             
อนุโพธนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต ปฏิโพธนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต          
สมฺโพธนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต โพธิปกฺขิยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต         
อนุโพธิปกฺขิยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต ปฏิโพธิปกฺขิยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.          
เอกตฺเต สมฺโพธิปกฺขิยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต โชตนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.       

 อิ. วิชานนฏฺฐํ10

 ฉ.ม. ภูมฏฺฐํ, อิ. สมฏฺฐํ11

 ฉ.ม., อิ. จิตฺตสฺส12

 สี. ปสฺสาทนฏฺฐํ13

 ฉ.ม. วิมุจฺจนฏฺฐํ14
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เอกตฺเต อุชฺโชตนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต อนุโชตนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต 
ปฏิโชตนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เอกตฺเต สญฺโชตนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 

วีมํสาย ปาทฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. นิ โรธฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.๑ ปตาปนฏฺฐํ 15

พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วิโรจนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. กิเลสานํ สนฺตาปนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. อมลฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วิมลฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. นิมฺมลฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. สมฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. สมยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วิเวกฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. วิเวกจริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วิราคฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วิราคจริยฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. นิโรธฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. นิโรธจริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 
โวสฺสคฺคฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. โวสฺสคฺคจริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วิมุตฺตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. วิมุตฺติจริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 

ฉนฺทฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ฉนฺทสฺส มูลฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ฉนฺทสฺส ปาทฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ฉนฺทสฺส ปธานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ฉนฺทสฺส อิชฺฌนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. ฉนฺทสฺส อธิโมกฺขฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ฉนฺทสฺส ปคฺคหฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ          
โพชฺฌงฺคา. ฉนฺทสฺส อุปฏฺฐานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ฉนฺทสฺส อวิกฺเขปฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ      
โพชฺฌงฺคา. ฉนฺทสฺส ทสฺสนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 

วีริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ จิตฺตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ วีมํสฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วีมํสาย มูลฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วีมํสาย ปาทฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. วีมํสาย ปธานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วีมํสาย อิชฺฌนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 
วีมํสาย อธิโมกฺขฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วีมํสาย ปคฺคหฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วีมํสาย     
อุปฏฺฐานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วีมํสาย อวิกฺเขปฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วีมํสาย             
ทสฺสนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 

ทุกฺขฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ทุกฺขสฺส ปีฬนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ทุกฺขสฺส 
สงฺขตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ทุกฺขสฺส สนฺตาปฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ทุกฺขสฺส                  
วิปริณามฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. สมุทยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. สมุทยสฺส อายุหนฏฺฐํฯเปฯ 
นิทานฏฺฐํ ฯเปฯ สญฺโญคฏฺฐํ ฯเปฯ ปลิโพธฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. นิโรธฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ    
โพชฺฌงฺคา. นิโรธสฺส นิสฺสรณฏฺฐํ ฯเปฯ วิเวกฏฺฐํ ฯเปฯ อสงฺขตฏฺฐํ ฯเปฯ อมตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. มคฺคฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. มคฺคสฺส นิยฺยานฏฺฐํ ฯเปฯ เหตุฏฺฐํ ฯเปฯ ทสฺสนฏฺฐํ 
ฯเปฯ อาธิปเตยฺยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 

ตถฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อนตฺตฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. สจฺจฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. ปฏิเวธฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อภิชานนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ปริชานนฏฺฐํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ธมฺมฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ธาตุฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ญาตฏฺฐํ 

 -๑ ฉ.ม. อิเม ปาฐา น ทิสฺสนฺติ15
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พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. สจฺฉิกิริยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ผสฺสนฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.      
อภิสมยฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 

เนกฺขมฺมํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อพฺยาปาทํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อาโลกสญฺญํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อวิกฺเขปํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ธมฺมววตฺถานํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 
ญาณํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ปามุชฺชํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ปฐมชฺฌานํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา 
ฯเปฯ อรหตฺตมคฺคํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อรหตฺตผลสมาปตฺตึ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 

อธิโมกฺขฏฺเฐน สทฺธินฺทฺริยํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ ทสฺสนฏฺเฐน ปญฺญินฺทฺริยํ   
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อสฺสทฺธิเย อกมฺปิยฏฺเฐน สทฺธาพลํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ อวิชฺชาย 
อกมฺปิยฏฺเฐน ปญฺญาพลํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อุปฏฺฐานฏฺเฐน สติสมฺโพชฺฌงฺคํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ ปฏิสงฺขานฏฺเฐน อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 

ทสฺสนฏฺเฐน สมฺมาทิฏฺฐึ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา ฯเปฯ อวิกฺเขปฏฺเฐน สมฺมาสมาธึ    
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อาธิปเตยฺยฏฺเฐน อินฺทฺริยํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อกมฺปิยฏฺเฐน พลํ 
พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. นิยฺยานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เหตุฏฺเฐน มคฺคํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 
อุปฏฺฐานฏฺเฐน สติปฏฺฐานํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ปทหนฏฺเฐน สมฺมปฺปธานํ พุชฺฌนฺตีติ      
โพชฺฌงฺคา. อิชฺฌนฏฺเฐน อิทฺธิปาทํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ตถฏฺเฐน สจฺจํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 
อวิกฺเขปฏฺเฐน สมถํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อนุปสฺสนฏฺเฐน วิปสฺสนํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา.         
เอกรสฏฺเฐน สมถวิปสฺสนํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อนติวตฺตนฏฺเฐน ยุคนทฺธํ พุชฺฌนฺตีติ         
โพชฺฌงฺคา. สํวรฏฺเฐน สีลวิสุทฺธึ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อวิกฺเขปฏฺเฐน จิตฺตวิสุทฺธึ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. ทสฺสนฏฺเฐน ทิฏฺฐิวิสุทฺธึ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. มุตฺตฏฺเฐน วิโมกฺขํ พุชฺฌนฺตีติ 
โพชฺฌงฺคา. ปฏิเวธฏฺเฐน วิชฺชํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ปริจฺจาคฏฺเฐน วิมุตฺตึ พุชฺฌนฺตีติ        
โพชฺฌงฺคา. สมุจฺเฉทฏฺเฐน ขเย ญาณํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ปฏิปฺปสฺสทฺธฏฺเฐน อนุปฺปาเท 
ญาณํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 

ฉนฺทํ มูลฏฺเฐน พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. มนสิการํ สมุฏฺฐานฏฺเฐน พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 
ผสฺสํ สโมธานฏฺเฐน พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. เวทนํ สโมสรณฏฺเฐน พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. สมาธึ 
ปมุขฏฺเฐน พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. สตึ อาธิปเตยฺยฏฺเฐน พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. ปญฺญํ                 
ตทุตฺตรฏฺเฐน  พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. วิมุตฺตึ สารฏฺ เฐน พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. อมโตคธํ         16

นิพฺพานํ ปริโยสานฏฺเฐน พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา. 
[๒๐] สาวตฺถินิทานํ. ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ “อาวุโส”ติ.  17

“อาวุโส”ติ โข เต ภิกฺขู อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสุํ. อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ :  

 ตตุตฺตรฏฺเฐนาติปิ ปาโฐ16

 ฉ.ม. อาวุโส ภิกฺขโวติ17
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สตฺติเม อาวุโส โพชฺฌงฺคา. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ 
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค; อิเม โข อาวุโส สตฺต โพชฺฌงฺคา. อิเมสํ สฺวาหํ  อาวุโส สตฺตนฺนํ          18

โพชฺฌงฺคานํ เยน เยน โพชฺฌงฺเคน อากงฺขามิ ปุพฺพณฺหสมยํ วิหริตุํ, เตน เตน โพชฺฌงฺเคน, 
ปุพฺพณฺหสมยํ วิหรามิ. เยน เยน โพชฺฌงฺเคน อากงฺขามิ มชฺฌนฺติกสมยํ ฯเปฯ สายณฺหสมยํ         
วิหริตุํ, เตน เตน โพชฺฌงฺเคน สายณฺหสมยํ วิหรามิ. สติสมฺโพชฺฌงฺโค อิติ เจ เม อาวุโส โหติ,      
“อปฺปมาโณ”ติ เม โหติ, “สุสมารทฺโธ”ติ เม โหติ, “ติฏฺฐนฺตํ จรํ  ติฏฺฐตี”ติ ปชานามิ, สเจปิ เม 19

จวติ, “อิทปฺปจฺจยา เม จวตี”ติ ปชานามิ. ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อิติ 
เจ เม อาวุโส โหติ, “อปฺปมาโณ”ติ เม โหติ, “สุสมารทฺโธ”ติ เม โหติ, “ติฏฺฐนฺตํ จรํ ติฏฺฐตี”ติ         
ปชานามิ. สเจปิ เม จวติ, “อิทปฺปจฺจยา เม จวตี”ติ ปชานามิ. 

เสยฺยถาปิ อาวุโส รญฺโญ วา ราชมหามตฺตสฺส วา นานารตฺตานํ ทุสฺสานํ ทุสฺสกรณฺฑโก 
ปูโร อสฺส, โส ยญฺญเทว ทุสฺสยุคํ อากงฺเขยฺย ปุพฺพณฺหสมเย ปารุปิตุํ, ตนฺตเทว ทุสฺสยุคํ ปุพฺพณฺห
สมยํ ปารุเปยฺย. ยญฺญเทว ทุสฺสยุคํ อากงฺเขยฺย มชฺฌนฺติกสมยํ ฯเปฯ สายณฺหสมยํ ปารุปิตุํ,    
ตนฺตเทว ทุสฺสยุคํ สายณฺหสมยํ ปารุเปยฺย. เอวเมว โข อหํ อาวุโส อิเมสํ  สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ 20

เยน เยน โพชฺฌงฺเคน อากงฺขามิ ปุพฺพณฺหสมยํ วิหริตุํ, เตน เตน โพชฺฌงฺเคน ปุพฺพณฺหสมยํ           
วิหรามิ. เยน เยน โพชฺฌงฺเคน อากงฺขามิ มชฺฌนฺติกสมยํ ฯเปฯ สายณฺหสมยํ วิหริตุํ, เตน เตน 
โพชฺฌงฺเคน สายนฺหสมยํ วิหรามิ. สติสมฺโพชฺฌงฺโค อิติ เจ เม อาวุโส โหติ, “อปฺปมาโณ”ติ เม 
โหติ, “สุสมารทฺโธ”ติ เม โหติ, “ติฏฺฐนฺตํ จรํ ติฏฺฐตี”ติ ปชานามิ, สเจปิ เม จวติ, “อิทปฺปจฺจยา เม 
จวตี”ติ ปชานามิ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อิติ เจ เม อาวุโส โหติ, “อปฺปมาโณ”ติ เม โหติ,     
“สุสมารทฺโธ”ติ เม โหติ, “ติฏฺฐนฺตํ จรํ ติฏฺฐตี”ติ ปชานามิ, สเจปิ เม จวติ, “อิทปฺปจฺจยา เม 
จวตี”ติ ปชานามิ. 

  
สุตฺตนฺตนิทฺเทส 

[๒๑] กถํ สติสมฺโพชฺฌงฺโค อิติ เจ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค ? ยาวตา นิโรธูปฏฺฐาติ, ตาวตา 
สติสมฺโพชฺฌงฺโค, อิติ เจ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค. เสยฺยถาปิ เตลปฺปทีปสฺส ฌายโต ยาวตา อจฺจิ, 
ตาวตา วณฺโณ. ยาวตา วณฺโณ, ตาวตา อจฺจิ. เอวเมว ยาวตา นิโรธูปฏฺฐาติ, ตาวตา                 
สติสมฺโพชฺฌงฺโค, อิติ เจ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค. 

 ฉ.ม. ขฺวาหํ18

 ฉ.ม. จ นํ, อิ. วจนํ. เอวมุปริปิ19

 อิ. อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ20
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กถํ อปฺปมาโณ อิติ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค ? ปมาณวนฺตา  กิเลสา สพฺเพว  ปริยุฏฺฐานา 21 22

เยว  สงฺขารา โปโนพฺภวิกา, อปฺปมาโณ นิโรโธ อจลฏฺ เฐน อสงฺขตฏฺเฐน ยาวตา นิโรธูปฏฺฐาติ, 23

ตาวตา อปฺปมาโณ อิติ เจ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค. 
กถํ สุสมารทฺโธ อิติ เจ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค ? วิสมา กิเลสา  สพฺเพว  ปริยุฏฺฐานา เยว     

สงฺขารา โปโนพฺภวิกา, สมธมฺโม นิโรโธ สนฺตฏฺเฐน ปณีตฏฺเฐน ยาวตา นิโรธูปฏฺฐาติ, ตาวตา         
สุสมารทฺโธ, อิติ เจ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค. 

กถํ ติฏฺฐนฺตํ จรํ ติฏฺฐตีติ ปชานามิ, สเจปิ จวติ, อิทปฺปจฺจยา เม  จวตี ติ ปชานามิ .         24

กติหากาเรหิ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, กติหากาเรหิ สติสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ ? อฏฺฐหากาเรหิ         
สติสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, อฏฺฐหากาเรหิ สติสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ. 

กตเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ ? อนุปฺปาทํ อาวชฺชิตตฺตา                     
สติสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, อุปฺปาทํ อนาวชฺชิตตฺตา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, อปฺปวตฺตํ                
อาวชฺชิตตฺตา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, ปวตฺตํ อนาวชฺชิตตฺตา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, อนิมิตฺตํ 
อาวชฺชิตตฺตา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, นิมิตฺตํ อนาวชฺชิตตฺตา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, นิโรธํ 
อาวชฺชิตตฺตา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, สงฺขาเร อนาวชฺชิตตฺตา สติสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ; อิเมหิ 
อฏฺฐหากาเรหิ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ. 

กตเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ สติสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ ? อุปฺปาทํ อาวชฺชิตตฺตา สติสมฺโพชฺฌงฺโค 
จวติ, อนุปฺปาทํ อนาวชฺชิตตฺตา สติสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ, ปวตฺตํ อาวชฺชิตตฺตา สติสมฺโพชฺฌงฺโค 
จวติ, อปฺปวตฺตํ อนาวชฺชิตตฺตา สติสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ, นิมิตฺตํ อาวชฺชิตตฺตา สติสมฺโพชฺฌงฺโค 
จวติ, อนิมิตฺตํ อนาวชฺชิตตฺตา สติสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ, สงฺขาเร อาวชฺชิตตฺตา สติสมฺโพชฺฌงฺโค 
จวติ, นิโรธํ อนาวชฺชิตตฺตา สติสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ. อิเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ สติสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ. 
เอวํ ติฏฺฐนฺตํ จรํ ติฏฺฐตีติ ปชานามิ. สเจปิ จวติ, อิทปฺปจฺจยา เม จวตีติ ปชานามิ ฯเปฯ . 

กถํ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อิติ เจ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค ? ยาวตา นิโรธูปฏฺฐาติ, ตาวตา    
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อิติ เจ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค. เสยฺยถาปิ เตลปฺปทีปสฺส ฌายโต ยาวตา       
อจฺจิ, ตาวตา วณฺโณ. ยาวตา วณฺโณ, ตาวตา อจฺจิ, เอวเมว ยาวตา นิโรธูปฏฺฐาติ, ตาวตา           
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อิติ เจ เม  โหตีติ โพชฺฌงฺโค. 25

 ฉ.ม. ปมาณพทฺธา, อิ. ปมาณพนฺธา21

 ฉ.ม., อิ. สพฺเพ จ22

 ฉ.ม., อิ. เย จ. เอวมุปริปิ23

 ฉ.ม., อิ. เมสทฺโท น ทิสฺสติ24

 ฉ.ม. เมสทฺโท น ทิสฺสติ25
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กถํ อปฺปมาโณ อิติ เม โหตีติ โพชฺฌงฺคา ? ปมาณวนฺตา กิเลสา สพฺเพว ปริยุฏฺฐานา เยว 
สงฺขารา โปโนพฺภวิกา, อปฺปมาโณ นิโรโธ อจลฏฺเฐน อสงฺขตฏฺเฐน. ยาวตา นิโรธูปฏฺฐาติ, ตาวตา 
อปฺปมาโณ อิติ เจ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค. 

กถํ สุสมารทฺโธ อิติ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค ? วิสมา กิเลสา สพฺเพว ปริยุฏฺฐานา เยว         
สงฺขารา โปโนพฺภวิกา, สมธมฺโม นิโรโธ สนฺตฏฺเฐน ปณีตฏฺเฐน. ยาวตา นิโรธูปฏฺฐาติ, ตาวตา       
สุสมารทฺโธ อิติ เจ เม โหตีติ โพชฺฌงฺโค. 

กถํ ติฏฺฐนฺตํ จรํ ติฏฺฐตีติ ปชานามิ ? สเจปิ จวติ อิทปฺปจฺจยา เม จวตีติ ปชานามิ.          
กติหากาเรหิ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, กติหากาเรหิ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ ?          
อฏฺฐหากาเรหิ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, อฏฺฐหากาเรหิ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ. 

กตเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ ? อนุปฺปาทํ อาวชฺชิตตฺตา อุเปกฺขา
สมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, อุปฺปาทํ อนาวชฺชิตตฺตา โพชฺฌงฺคา จิตฺ ตสฺส อภินีหารฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ 26

โพชฺฌงฺคา จิตฺตสฺส นิยฺยานฏฺฐํ พุชฺฌนฺตีติ โพชฺฌงฺคา จิตฺตสฺส นิสฺสรณฏฺฐ๑ํ อุเปกฺขา                
สมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, อปฺปวตฺตํ อาวชฺชิตตฺตา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, ปวตฺตํ                     
อนาวชฺชิตตฺตา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, อนิมิตฺตํ อาวชฺชิตตฺตา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค 
ติฏฺฐติ, นิมิตฺตํ อนาวชฺชิตตฺตา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, นิโรธํ อาวชฺชิตตฺตา อุเปกฺขา          
สมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, สงฺขาเร อนาวชฺชิตตฺตา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ, อิเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ 
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ติฏฺฐติ. 

กตเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ ? อุปฺปาทํ อาวชฺชิตตฺตา อุเปกฺขา    
สมฺโพชฺฌงฺคา จวติ, อนุปฺปาทํ อนาวชฺชิตตฺตา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ, ปวตฺตํ อาวชฺชิตตฺตา 
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ, อปฺปวตฺตํ อนาวชฺชิตตฺตา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ, นิมิตฺตํ          
อาวชฺชิตตฺตา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ, อนิมิตฺตํ อนาวชฺชิตตฺตา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ, 
สงฺขาเร อาวชฺชิตตฺตา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ, นิโรธํ อนาวชฺชิตตฺตา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค 
จวติ, อิเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค จวติ, เอวํ ติฏฺฐนฺตํ จรํ ติฏฺฐตีติ ปชานามิ, สเจปิ 
จวติ, อิทปฺปจฺจยา เม จวตีติ ปชานามีติ.  27

  
โพชฺฌงฺคกถา นิฏฺฐิตา. 
__________________ 

 -๑ ฉ.ม., อิ. โพชฺฌงฺคา จิตฺตสฺส ... จิตฺตสฺส นิสฺสรณฏฺฐนฺติ อิเม ปาฐา น ทิสฺสนฺติ26

 ฉ.ม. อิติสทฺโท น ทิสฺสติ27
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๔. เมตฺตากถา 
[๒๒] สาวตฺถินิทานํ. เมตฺตาย ภิกฺขเว เจโตวิมุตฺติยา อาเสวิตาย ภาวิตาย พหุลีกตาย 

ยานีกตาย วตฺถุกตาย อนุฏฺฐิตาย ปริจิตาย สุสมารทฺธาย เอกาทสานิสํสา ปาฏิกงฺขา : กตเม        
เอกาทส ? สุขํ สุปติ, สุขํ ปฏิพุชฺฌติ, น ปาปกํ สุปินํ ปสฺสติ, มนุสฺสานํ ปิโย โหติ, อมนุสฺสานํ ปิโย 
โหติ, เทวตา รกฺขนฺติ, นาสฺส อคฺคิ วา วิสํ วา สตฺถํ วา กมติ, ตุวฏํ จิตฺตํ สมาธิยติ, มุขวณฺโณ        
วิปฺปสีทติ, อสมฺมูโฬฺห กาลํ กโรติ, อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต พฺรหฺมโลกูปโค โหติ. เมตฺตาย ภิกฺขเว 
เจโตวิมุตฺติยา อาเสวิตาย ภาวิตาย พหุลีกตาย ยานีกตาย วตฺถุกตาย อนุฏฺฐิตาย ปริจิตาย         
สุสมารทฺธาย อิเม เอกาทสานิสํสา ปาฏิกงฺขา.  

อตฺถิ อโนธิโส ผรณา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ, อตฺถิ โอธิโส ผรณา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ, อตฺถิ 
ทิสา ผรณา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. กติหากาเรหิ อโนธิโส ผรณา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ, กติหากาเรหิ     
โอธิโส ผรณา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ, กติหากาเรหิ ทิสา ผรณา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ? ปญฺจหากาเรหิ 
อโนธิโส ผรณา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ, สตฺตหากาเรหิ โอธิโส ผรณา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ, ทสหากาเรหิ 
ทิสา ผรณา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 

กตเมหิ ปญฺจหากาเรหิ อโนธิโส ผรณา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ? สพฺเพ สตฺตา อเวรา          
อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ. สพฺเพ ปาณา ฯเปฯ สพฺเพ ภูตา ฯเปฯ สพฺเพ ปุคฺคลา 
ฯเปฯ สพฺเพ อตฺตภาวปริยาปนฺนา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตูติ. อิเมหิ 
ปญฺจหากาเรหิ อโนธิโส ผรณา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 

กตเมหิ สตฺตหากาเรหิ โอธิโส ผรณา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ? สพฺพา อิตฺถิโย อเวรา          
อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ. สพฺเพ ปุริสา ฯเปฯ สพฺเพ อริยา. สพฺเพ อนริยา. สพฺเพ 
เทวา. สพฺเพ มนุสฺสา. สพฺเพ วินิปาติกา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตูติ.        
อิเมหิ สตฺตหากาเรหิ โอธิโส ผรณา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 

กตเมหิ ทสหากาเรหิ ทิสา ผรณา เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ? สพฺเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย สตฺตา    
อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ, สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย สตฺตา ฯเปฯ สพฺเพ     
อุตฺตราย ทิสาย สตฺตา ฯเปฯ สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย สตฺตา ฯเปฯ สพฺเพ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย     
สตฺตา ฯเปฯ สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย สตฺตา ฯเปฯ สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย สตฺตา ฯเปฯ สพฺเพ 
ทกฺขิณาย อนุทิสาย สตฺตา ฯเปฯ สพฺเพ เหฏฺฐิมาย ทิสาย สตฺตา ฯเปฯ สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย    
สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ. สพฺเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย ปาณา ฯเปฯ 
ภูตา ปุคฺคลา. อตฺตภาวปริยาปนฺนา. สพฺพา อิตฺถิโย. สพฺเพ ปุริสา. สพฺเพ อริยา. สพฺเพ อนริยา. 
สพฺเพ เทวา. สพฺเพ มนุสฺสา. สพฺเพ วินิปาติกา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ. 
สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย วินิปาติกา ฯเปฯ สพฺเพ อุตฺตราย ทิสาย วินิปาติกา ฯเปฯ สพฺเพ             
ทกฺขิณาย ทิสาย วินิปาติกา ฯเปฯ สพฺเพ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย วินิปาติกา ฯเปฯ สพฺเพ ปจฺฉิมาย 
อนุทิสาย วินิปาติกา ฯเปฯ สพฺเพ อุตฺตราย อนุทิสาย วินิปาติกา ฯเปฯ สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย 
วินิปาติกา ฯเปฯ สพฺเพ เหฏฺฐิมาย ทิสาย วินิปาติกา ฯเปฯ สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย วินิปาติกา         
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อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตูติ. อิเมหิ ทสหากาเรหิ ทิสา ผรณา เมตฺตา        
เจโตวิมุตฺติ. 

  
๑. อินฺทฺริยวาร 

[๒๓] สพฺเพสํ สตฺตานํ ปีฬนํ วชฺเชตฺวา อปีฬนาย อุปฆาตํ วชฺเชตฺวา อนุปฆาเตน,        
สนฺตาปํ วชฺเชตฺวา อสนฺตาเปน ปริยาทานํ วชฺเชตฺวา อปริยาทาเนน, วิเหสํ วชฺเชตฺวา อวิเหสาย 
สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, มา เวริโน. สุขิโน โหนฺตุ, มา ทุกฺขิโน. สุขิตตฺตา โหนฺตุ, มา              
ทุกฺขิตตฺตาติ อิเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ สพฺเพ สตฺเต เมตฺตายตีติ เมตฺตา. ตํ ธมฺมํ เจตยตีติ เจโต. 
สพฺพพฺยาปาทปริยุฏฺฐาเนหิ วิมุจฺจตีติ  วิมุตฺติ. เมตฺตา จ เจโต จ เจโตวิมุตฺติ  จาติ เมตฺตา        28 29

เจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สทฺธาย อธิมุจฺจติ. สทฺธินฺทฺริย

ปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ วีริยํ ปคฺคณฺหาติ. วีริยินฺทฺริย

ปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สตึ อุปฏฺฐาเปติ. สตินฺทฺริย    

ปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ จิตฺตํ สมาทหติ. สมาธินฺทฺริย

ปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ, ปญฺญาย ปชานาติ. 

ปญฺญินฺทฺริยปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
อิมานิ ปญฺจินฺทฺริยานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา อาเสวนา โหนฺติ. อิเมหิ ปญฺจหินฺทฺริเยหิ 

เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ อาเสวียติ. อิมานิ ปญฺจินฺทฺริยานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ภาวนา โหนฺติ. อิเมหิ 
ปญฺจหินฺทฺริเยหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ภาวียติ. อิมานิ ปญฺจินฺทฺริยานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา          
พหุลีกตา โหนฺติ. อิเมหิ ปญฺจหินฺทฺริเยหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ พหุลีกรียติ. อิมานิ ปญฺจินฺทฺริยานิ 
เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา อลงฺการา โหนฺติ. อิเมหิ ปญฺจหินฺทฺริเยหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ สฺวาลงฺกตา 
โหติ. อิมานิ ปญฺจินฺทฺริยานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ปริกฺขารา โหนฺติ. อิเมหิ ปญฺจหินฺทฺริเยหิ     
เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ สุปริกฺขตา โหติ. อิมานิ ปญฺจินฺทฺริยานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ปริวารา โหนฺติ. 
อิเมหิ ปญฺจหินฺทฺริเยหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ สุปริวุตา โหติ. อิมานิ ปญฺจินฺทฺริยานิ เมตฺตาย เจโต       
วิมุตฺติยา อาเสวนา โหนฺติ, ภาวนา โหนฺติ, พหุลีกตา โหนฺติ, อลงฺการา โหนฺติ, ปริกฺขารา โหนฺติ, 
ปริวารา โหนฺติ, ปาริปูรี โหนฺติ, สหคตา โหนฺติ, สหชาตา โหนฺติ, สํสฏฺฐา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตา      
โหนฺติ, ปกฺขนฺทนา โหนฺติ, ปสีทนา โหนฺติ, สนฺติฏฺฐนา โหนฺติ, วิมุจฺจนา โหนฺติ, “เอตํ สนฺตนฺ”ติ    

 ฉ.ม., อิ. วิมุจฺจตีติ28

 ฉ.ม., อิ. เจโต จ วิมุตฺติ จาติ. เอวมุปริปิ29
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ปสฺสนา  โหนฺติ, ยานีกตา โหนฺติ, วตฺถุกตา โหนฺติ, อนุฏฺฐิตา โหนฺติ, ปริจิตา โหนฺติ, สุสมารทฺธา 30

โหนฺติ, สุภาวิตา โหนฺติ, สฺวาธิฏฺฐิตา โหนฺติ, สุสมุคฺคตา โหนฺติ. สุวิมุตฺตา โหนฺติ นิพฺพตฺเตนฺติ       
โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ.  31

  
๒. พลวาร 

[๒๔] สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ อสฺสทฺธิเย น กมฺปติ. 
สทฺธาพลปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 

สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ โกสชฺเช น กมฺปติ. วีริยพล    
ปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 

สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ ปมาเท น กมฺปติ. สติพล      
ปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 

สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ อุทฺธจฺเจ น กมฺปติ. สมาธิพล
ปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 

สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ อวิชฺชาย น กมฺปติ. ปญฺญา
พลปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 

อิมานิ ปญฺจ พลานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา อาเสวนา โหนฺติ. อิเมหิ ปญฺจหิ พเลหิ      
เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ อาเสวียติ. อิมานิ ปญฺจ พลานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ภาวนา โหนฺติ. อิเมหิ 
ปญฺจหิ พเลหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ภาวียติ. อิมานิ ปญฺจ พลานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา พหุลีกตา 
โหนฺติ. อิเมหิ ปญฺจหิ พเลหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ พหุลีกรียติ. อิมานิ ปญฺจ พลานิ เมตฺตาย            
เจโตวิมุตฺติยา อลงฺการา โหนฺติ. อิเมหิ ปญฺจหิ พเลหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ สฺวาลงฺกตา โหติ. อิมานิ 
ปญฺจ พลานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ปริกฺขารา โหนฺติ. อิเมหิ ปญฺจหิ พเลหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ     
สุปริกฺขตา โหติ. อิมานิ ปญฺจ พลานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ปริวารา โหนฺติ. อิเมหิ ปญฺจหิ พเลหิ 
เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ สุปริวุตา โหติ. อิมานิ ปญฺจ พลานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา อาเสวนา โหนฺติ, 
ภาวนา โหนฺติ, พหุลีกตา โหนฺติ, อลงฺการา โหนฺติ, ปริกฺขารา โหนฺติ, ปริวารา โหนฺติ, ปาริปูรี      
โหนฺติ, สหคตา โหนฺติ, สหชาตา โหนฺติ, สํสฏฺฐา โหนฺติ, สมฺปยุตฺตา โหนฺติ, ปกฺขนฺทนา โหนฺติ,     
ปสีทนา โหนฺติ, สนฺติฏฺฐนา โหนฺติ, วิมุจฺจนา โหนฺติ, “เอตํ สนฺตนฺ”ติ ปสฺสนา โหนฺติ, ยานีกตา     
โหนฺติ, วตฺถุกตา โหนฺติ, อนุฏฺฐิตา โหนฺติ, ปริจิตา โหนฺติ, สุสมารทฺธา โหนฺติ, สุภาวิตา โหนฺติ,      
สฺวาธิฏฺฐิตา โหนฺติ, สุสมุคฺคตา โหนฺติ, สุวิมุตฺตา โหนฺติ นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ. 

  

 ฉ.ม. ผสฺสนา. เอวมุปริปิ30

 สี., อิ. สพฺพวาเรสุ ปภาเสนฺตีติ ปาโฐ31
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๓. โพชฺฌงฺควาร 
[๒๕] สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สตึ อุปฏฺฐาเปติ.          

สติสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา ฯเปฯ ปญฺญาย ปวิจินาติ,  ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา โหติ เมตฺตา32

เจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา ฯเปฯ วีริยํ ปคฺคณฺหาติ. วีริยสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา โหติ เมตฺตา                

เจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา ฯเปฯ ปริฬาหํ ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ. ปีติสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา โหติ เมตฺตา      

เจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา ฯเปฯ ทุฏฺฐุลฺลํ ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ. ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา โหติ        

เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ จิตฺตํ สมาทหติ. สมาธิ       

สมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ ญาเณน กิเลเส ปฏิสงฺขาติ.    

อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา อาเสวนา โหนฺติ. อิเมหิ สตฺตหิ           

โพชฺฌงฺเคหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ อาเสวียติ. อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ภาวนา 
โหนฺติ. อิเมหิ สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ภาวียติ. อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา เมตฺตาย เจโต
วิมุตฺติยา พหุลีกตา โหนฺติ. อิเมหิ สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ พหุลีกรียติ. อิเม สตฺต 
โพชฺฌงฺคา เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา อลงฺการา โหนฺติ. อิเมหิ สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ 
สฺวาลงฺกตา โหติ. อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ปริกฺขารา โหนฺติ. อิเมหิ สตฺตหิ 
โพชฺฌงฺเคหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ สุปริกฺขตา โหติ. อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา      
ปริวารา โหนฺติ. อิเมหิ สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ สุปริวุตา โหติ. อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา 
เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา อาเสวนา โหนฺติ. ภาวนา โหนฺติ, พหุลีกตา โหนฺติ, อลงฺการา โหนฺติ,      
ปริกฺขารา โหนฺติ, ปริวารา โหนฺติ, ปาริปูรี โหนฺติ, สหคตา โหนฺติ, สหชาตา โหนฺติ, สํสฏฺฐา โหนฺติ, 
สมฺปยุตฺตา โหนฺติ, ปกฺขนฺทนา โหนฺติ, ปสีทนา โหนฺติ, สนฺติฏฺฐนา โหนฺติ, วิมุจฺจนา โหนฺติ, “เอตํ 
สนฺตนฺ”ติ ปสฺสนา โหนฺติ, ยานีกตา โหนฺติ, วตฺถุกตา โหนฺติ, อนุฏฺฐิตา โหนฺติ, ปริจิตา โหนฺติ,         
สุสมารทฺธา โหนฺติ, สุภาวิตา โหนฺติ, สฺวาธิฏฺฐิตา โหนฺติ, สุสมุคฺคตา โหนฺติ, สุวิมุตฺตา โหนฺติ 
นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ.  

 อ. ปริจินาติ32
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๔. มคฺคงฺควาร 
[๒๖] สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สมฺมา ปสฺสติ.            

สมฺมาทิฏฺฐิปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สมฺมา อภินิโรเปติ. สมฺมา

สงฺกปฺปปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สมฺมา ปริคฺคณฺหาติ. สมฺมา

วาจาปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สมฺมา สมุฏฺฐาเปติ.             

สมฺมากมฺมนฺตปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สมฺมา โวทาเปติ. สมฺมาอาชีว

ปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สมฺมา ปคฺคณฺหาติ.             

สมฺมาวายามปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สมฺมา อุปฏฺฐาเปติ. สมฺมาสติ

ปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สมฺมา สมาทหติ. สมฺมาสมาธิ

ปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
อิเม อฏฺฐ มคฺคงฺคา เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา อาเสวนา โหนฺติ. อิเมหิ อฏฺฐหิ มคฺคงฺเคหิ 

เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ อาเสวียติ. อิเม อฏฺฐ มคฺคงฺคา เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ภาวนา โหนฺติ. อิเมหิ 
อฏฺฐหิ มคฺคงฺเคหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ภาวียติ. อิเม อฏฺฐ มคฺคงฺคา เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา          
พหุลีกตา โหนฺติ. อิเมหิ อฏฺฐหิ มคฺคงฺเคหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ พหุลีกรียติ. อิเม อฏฺฐ มคฺคงฺคา    
เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา อลงฺการา โหนฺติ. อิเมหิ อฏฺฐหิ มคฺคงฺเคหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ สฺวาลงฺกตา 
โหนฺติ. อิเม อฏฺฐ มคฺคงฺคา เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ปริกฺขารา โหนฺติ. อิเมหิ อฏฺฐหิ มคฺคงฺเคหิ    
เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ สุปริกฺขตา โหติ. อิเม อฏฺฐ มคฺคงฺคา เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ปริวารา โหนฺติ.    
อิเมหิ อฏฺฐหิ มคฺคงฺเคหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ สุปริวุตา โหติ. อิเม อฏฺฐ มคฺคงฺคา เมตฺตาย              
เจโตวิมุตฺติยา อาเสวนา โหนฺติ, ภาวนา โหนฺติ, พหุลีกตา โหนฺติ, อลงฺการา โหนฺติ, ปริกฺขารา 
โหนฺติ, ปริวารา โหนฺติ, ปาริปูรี โหนฺติ, สหคตา โหนฺติ, สหชาตา โหนฺติ, สํสฏฺฐา โหนฺติ,           
สมฺปยุตฺตา โหนฺติ, ปกฺขนฺทนา โหนฺติ, ปสีทนา โหนฺติ, สนฺติฏฺฐนา โหนฺติ, วิมุจฺจนา โหนฺติ, “เอตํ 
สนฺตนฺ”ติ ปสฺสนา โหนฺติ, ยานีกตา โหนฺติ, วตฺถุกตา โหนฺติ, อนุฏฺฐิตา โหนฺติ, ปริจิตา โหนฺติ,        
สุสมารทฺธา โหนฺติ, สุภาวิตา โหนฺติ, สฺวาธิฏฺฐิตา โหนฺติ, สุสมุคฺคตา โหนฺติ, สุวิมุตฺตา โหนฺติ 
นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ. 

[๒๗] สพฺเพสํ ปาณานํ ฯเปฯ สพฺเพสํ ภูตานํ. สพฺเพสํ ปุคฺคลานํ. สพฺเพสํ อตฺตภาวปริยา
ปนฺนานํ. สพฺพาสํ อิตฺถีนํ. สพฺเพสํ ปุริสานํ. สพฺเพสํ อริยานํ. สพฺเพสํ อนริยานํ. สพฺเพสํ เทวานํ. 
สพฺเพสํ มนุสฺสานํ. สพฺเพสํ วินิปาติกานํ ปีฬนํ วชฺเชตฺวา อปีฬนาย อุปฆาตํ วชฺเชตฺวา               



 16

อนุปฆาเตน, สนฺตาปํ วชฺเชตฺวา อสนฺตาเปน, ปริยาทานํ วชฺเชตฺวา อปริยาทาเนน, วิเหสํ        
วชฺเชตฺวา อวิเหสาย สพฺเพ วินิปาติกา อเวริโน โหนฺตุ, มา เวริโน. สุขิโน โหนฺตุ, มา ทุกฺขิโน.        
สุขิตตฺตา โหนฺตุ, มา ทุกฺขิตตฺตาติ อิเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ สพฺเพ วินิปาติเก เมตฺตายตีติ เมตฺตา, ตํ 
ธมฺมํ เจตยตีติ เจโต, สพฺพพฺยาปาทปริยุฏฺฐาเนหิ มุจฺจตีติ  วิมุตฺติ, เมตฺตา จ เจโต จ วิมุตฺติ จาติ 33

เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 
สพฺเพ วินิปาติกา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สทฺธาย อธิมุจฺจติ. 

สทฺธินฺทฺริยปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ. 
สพฺเพสํ ปุรตฺถิมาย ทิสาย สตฺตานํ ฯเปฯ สพฺเพสํ ปจฺฉิมาย ทิสาย สตฺตานํ. สพฺเพสํ      

อุตฺตราย ทิสาย สตฺตานํ. สพฺเพสํ ทกฺขิณาย ทิสาย สตฺตานํ. สพฺเพสํ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย          
สตฺตานํ. สพฺเพสํ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย สตฺตานํ. สพฺเพสํ อุตฺตราย อนุทิสาย สตฺตานํ. สพฺเพสํ       
ทกฺขิณาย อนุทิสาย สตฺตานํ. สพฺเพสํ เหฏฺฐิมาย ทิสาย สตฺตานํ. สพฺเพสํ อุปริมาย ทิสาย สตฺตานํ 
ปีฬนํ วชฺเชตฺวา อปีฬนาย, อุปฆาตํ วชฺเชตฺวา อนุปฆาเตน, สนฺตาปํ วชฺเชตฺวา อสนฺตาเปน,         
ปริยาทานํ วชฺเชตฺวา อปริยาทาเนน, วิเหสํ วชฺเชตฺวา อวิเหสาย สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย สตฺตา      
อเวริโน โหนฺตุ, มา เวริโน. สุขิโน โหนฺตุ, มา ทุกฺขิโน. สุขิตตฺตา โหนฺตุ, มา ทุกฺขิตตฺตาติ. อิเมหิ 
อฏฺฐหากาเรหิ สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย สตฺเต เมตฺตายตีติ เมตฺตา, ตํ ธมฺมํ เจตยตีติ เจโต,       
สพฺพพฺยาปาทปริยุฏฺฐาเนหิ วิมุจฺจตีติ วิมุตฺติ, เมตฺตา จ เจโต จ วิมุตฺติ จาติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 

สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย สตฺตา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สทฺธาย      
อธิมุจฺจติ. สทฺธินฺทฺริยปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ. 

สพฺเพสํ ปุรตฺถิมาย ทิสาย ปาณานํ ฯเปฯ ภูตานํ. ปุคฺคลานํ. อตฺตภาวปริยาปนฺนานํ.    
สพฺพาสํ อิตฺถีนํ. สพฺเพสํ ปุริสานํ. สพฺเพสํ อริยานํ. สพฺเพสํ อนริยานํ. สพฺเพสํ เทวานํ. สพฺเพสํ    
มนุสฺสานํ. สพฺเพสํ วินิปาติกานํ. สพฺเพสํ ปจฺฉิมาย ทิสาย วินิปาติกานํ. สพฺเพสํ อุตฺตราย ทิสาย    
วินิปาติกานํ. สพฺเพสํ ทกฺขิณาย ทิสาย วินิปาติกานํ. สพฺเพสํ ปุรตฺถิมาย อนุทิสาย วินิปาติกานํ. 
สพฺเพสํ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย วินิปาติกานํ. สพฺเพสํ อุตฺตราย อนุทิสาย วินิปาติกานํ. สพฺเพสํ       
ทกฺขิณาย อนุทิสาย วินิปาติกานํ. สพฺเพสํ เหฏฺฐิมาย ทิสาย วินิปาติกานํ. สพฺเพสํ อุปริมาย        
ทิสาย วินิปาติกานํ. ปีฬนํ วชฺเชตฺวา อปีฬนาย, อุปฆาตํ วชฺเชตฺวา อนุปฆาเตน, สนฺตาปํ       
วชฺเชตฺวา อสนฺตาเปน, ปริยาทานํ วชฺเชตฺวา อปริยาทาเนน, วิเหสํ วชฺเชตฺวา อวิเหสาย สพฺเพ 
อุปริมาย ทิสาย วินิปาติกา อเวริโน โหนฺตุ, มา เวริโน. สุขิโน โหนฺตุ, มา ทุกฺขิโน. สุขิตตฺตา โหนฺตุ, 
มา ทุกฺขิตตฺตาติ อิเมหิ อฏฺฐหากาเรหิ สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย วินิปาติเก เมตฺตายตีติ เมตฺตา, ตํ 
ธมฺมํ เจตยตีติ เจโต, สพฺพพฺยาปาทปริยุฏฺฐาเนหิ มุจฺจตีติ วิมุตฺติ, เมตฺตา จ เจโต จ วิมุตฺติ จาติ 
เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 

สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย วินิปาติกา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สทฺธาย 
อธิมุจฺจติ. สทฺธินฺทฺริยปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 

 ฉ.ม., อิ. วิมุจฺจตีติ33
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สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย วินิปาติกา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ วีริยํ 
ปคฺคณฺหาติ. วีริยินฺทฺริยปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ  

สตึ อุปฏฺฐาเปติ, สตินฺทฺริยปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ จิตฺตํ สมาทหติ, 
สมาธินฺทฺริยปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ ปญฺญาย ปชานาติ, ปญฺญินฺทฺริยปริภาวิตา 
โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 

อิมานิ ปญฺจินฺทฺริยานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา อาเสวนา โหนฺติ. อิเมหิ ปญฺจหินฺทฺริเยหิ 
เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ อาเสวียติ ฯเปฯ นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ. 

สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย วินิปาติกา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ 
อสฺสทฺธิเย น กมฺปติ, สทฺธาพลปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ โกสชฺเช น กมฺปติ, วีริยพล
ปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ ปมาเท น กมฺปติ, สติพลปริภาวิตา โหติ เมตฺตา           
เจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ อุทฺธจฺเจ น กมฺปติ, สมาธิพลปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ อวิชฺชาย 
น กมฺปติ, ปญฺญาพลปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 

อิมานิ ปญฺจ พลานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา อาเสวนา โหนฺติ, อิเมหิ ปญฺจหิ พเลหิ      
เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ อาเสวียติ ฯเปฯ นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ. 

สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย วินิปาติกา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สตึ      
อุปฏฺฐาเปติ, สติสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 

ปญฺญาย ปวิจินาติ, ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ วีริยํ 
ปคฺคณฺหาติ, วีริยสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ ปริฬาหํ ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ, 
ปีติสมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ ทุฏฺฐุลฺลํ ปฏิปฺปสฺสมฺเภติ, ปสฺสทฺธิ        
สมฺโพชฺฌงฺคปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ จิตฺตํ สมาทหติ, สมาธิสมฺโพชฺฌงฺค           
ปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ ญาเณน กิเลเส ปฏิสงฺขาติ, อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺค          
ปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 

อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา อาเสวนา โหนฺติ. อิเมหิ สตฺตหิ          
โพชฺฌงฺเคหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ อาเสวียติ ฯเปฯ นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺติ. 

สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย วินิปาติกา อเวริโน โหนฺตุ, เขมิโน โหนฺตุ, สุขิโน โหนฺตูติ สมฺมา 
ปสฺสติ, สมฺมาทิฏฺฐิปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ สมฺมา อภินิโรเปติ, สมฺมาสงฺกปฺป    
ปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ สมฺมา ปริคฺคณฺหาติ. สมฺมาวาจาปริภาวิตา โหติ เมตฺตา
เจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ สมฺมา สมุฏฺฐาเปติ, สมฺมากมฺมนฺตปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ      
สมฺมา โวทาเปติ, สมฺมาอาชีวปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ สมฺมา ปคฺคณฺหาติ, สมฺมา
วายามปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ สมฺมา อุปฏฺฐาเปติ, สมฺมาสติปริภาวิตา โหติ 
เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ ฯเปฯ สมฺมา สมาธิยติ  สมฺมาสมาธิปริภาวิตา โหติ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ. 34

 ฉ.ม. สมาทหติ34
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อิเม อฏฺฐ มคฺคงฺคา เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา อาเสวนา โหนฺติ. อิเมหิ อฏฺฐหิ มคฺคงฺเคหิ 
เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ อาเสวียติ ฯเปฯ อิเม อฏฺฐ มคฺคงฺคา เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา ปริวารา  โหนฺติ. 35

อิเมหิ อฏฺฐหิ มคฺคงฺเคหิ เมตฺตาเจโตวิมุตฺติ สุปริวุตา โหติ. อิเม อฏฺฐ มคฺคงฺคา เมตฺตาย               
เจโตวิมุตฺติยา อาเสวนา โหนฺติ, ภาวนา โหนฺติ, พหุลีกตา โหนฺติ, อลงฺการา โหนฺติ, ปริกฺขารา 
โหนฺติ, ปริวารา โหนฺติ, ปาริปูรี โหนฺติ, สหคตา โหนฺติ, สหชาตา โหนฺติ, สํสฏฺฐา โหนฺติ,            
สมฺปยุตฺตา โหนฺติ, ปกฺขนฺทนา โหนฺติ, ปสีทนา โหนฺติ, สนฺติฏฺฐนา โหนฺติ, วิมุจฺจนา โหนฺติ, “เอตํ 
สนฺตนฺ”ติ ปสฺสนา โหนฺติ, ยานีกตา โหนฺติ, วตฺถุกตา โหนฺติ, อนุฏฺฐิตา โหนฺติ, ปริจิตา โหนฺติ,         
สุสมารทฺธา โหนฺติ, สุภาวิตา โหนฺติ, สฺวาธิฏฺฐิตา โหนฺติ, สุสมุคฺคตา โหนฺติ, สุวิมุตฺตา โหนฺติ 
นิพฺพตฺเตนฺติ โชเตนฺติ ปตาเปนฺตีติ.  

เมตฺตากถา นิฏฺฐิตา. 
___________________ 

 ฉ.ม. ปริภาวิตา35



 19

๓. โพชฌังคกถา  36

ว่าด้วยโพชฌงค์ 
[๑๗]  เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้  
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์   (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความระลึกได้) 
๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือการเลือกเฟ้น 
ธรรม) 
๓.  วิริยสัมโพชฌงค์   (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความเพียร) 
๔.  ปีติสัมโพชฌงค์   (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความอิ่มใจ) 
๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความสงบกาย 
สงบใจ) 
๖.  สมาธิสัมโพชฌงค์  (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความตั้งจิตมั่น) 
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ (ธรรมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือความมีใจเป็น 
กลาง) 
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้แล 
คำว่า โพชฌงค์ อธิบายว่า ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีความหมายว่าอย่างไร คือ  
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะเป็นไปในความตรัสรู้ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้ ชื่อว่า โพชฌงค์ เพราะ

ตรัสรู้ตาม ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้เฉพาะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้พร้อม 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะตรัสรู้ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะตรัสรู้ตาม ชื่อว่าโพชฌงค์ 

เพราะมีสภาวะตรัสรู้เฉพาะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะตรัสรู้พร้อม (๑) 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะให้ตรัสรู้ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะให้ตรัสรู้ตาม ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะให้ตรัสรู้

เฉพาะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะให้ตรัสรู้พร้อม (๒) 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะให้ตรัสรู้ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะให้ตรัสรู้ตาม ชื่อว่า

โพชฌงค์ เพราะมีสภาวะให้ตรัสรู้เฉพาะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะให้ตรัสรู้พร้อม (๓) 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นไปในธรรมฝ่ายตรัสรู้ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นไปใน

ธรรมฝ่ายตรัสรู้ตาม ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นไปในธรรมฝ่ายตรัสรู้เฉพาะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมี
สภาวะเป็นไปในธรรมฝ่ายตรัสรู้พร้อม (๔)  

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นเหตุให้ได้ความตรัสรู้ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะปลูกความ
ตรัสรู้ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะบำรุงความตรัสรู้ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะให้ถึงความตรัสรู้ ชื่อ
ว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะให้ถึงพร้อมความตรัสรู้ (๕) 

มูลมูลกาทิทสกะ 
ว่าด้วยหมวด ๑๐ แห่งธรรมท่ีเป็นมูลมีสภาวะเป็นมูลเป็นต้น 

[๑๘] ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นมูล ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะ ดำเนินไปใน
ธรรมที่เป็นมูล ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะกำหนดธรรมที่เป็นมูล ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็น

  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ ๓๑36
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บริวารแห่งธรรมที่เป็นมูล ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเต็มรอบในธรรมที่เป็นมูล ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมี
สภาวะแก่กล้าในธรรมที่เป็นมูล ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแตกฉานในธรรมที่เป็นมูล ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกฉานในธรรมที่เป็นมูล ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเจริญความชำนาญใน
ความแตกฉานในธรรมที่เป็นมูล ชื่อว่าโพชฌงค์ แม้ของบุคคลผู้ถึงความชำนาญในความแตกฉานในธรรมที่
เป็นมูล (๑) 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นเหตุ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะดำเนินไปในธรรมที่เป็นเหตุ 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะกำหนดธรรมที่เป็นเหตุ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งธรรมที่
เป็นเหตุ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเต็มรอบในธรรมที่เป็นเหตุ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแก่กล้าใน
ธรรมที่เป็นเหตุ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแตกฉานในธรรมที่เป็นเหตุ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะให้
ถึงความแตกฉานในธรรมที่เป็นเหตุ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเจริญความชำนาญในความแตกฉานใน
ธรรมที่เป็นเหตุ ชื่อว่าโพชฌงค์แม้ของบุคคลผู้ถึงความชำนาญในความแตกฉานในธรรมที่เป็นเหตุ (๒) 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นปัจจัย ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะดำเนินไปในธรรมที่เป็น
ปัจจัย ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะกำหนดธรรมที่เป็นปัจจัย ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นบริวาร
แห่งธรรมที่เป็นปัจจัย ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเต็มรอบในธรรมที่เป็นปัจจัย ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมี
สภาวะแก่กล้าในธรรมที่เป็นปัจจัย ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแตกฉานในธรรมที่เป็นปัจจัย ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกฉานในธรรมที่เป็นปัจจัย ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเจริญ
ความชำนาญในความแตกฉานในธรรมที่เป็นปัจจัย ชื่อว่าโพชฌงค์แม้ของบุคคลผู้ถึงความชำนาญในความ
แตกฉานในธรรมที่เป็นปัจจัย (๓) 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะหมดจด ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะดำเนินไปในความหมดจด 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะกำหนดความหมดจด ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งความ
หมดจด ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเต็มรอบในความหมดจด ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแก่กล้าใน
ความหมดจด ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแตกฉานในความหมดจด ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะให้ถึง
ความแตกฉานในความหมดจด ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเจริญความชำนาญในความแตกฉานใน
ความหมดจด ชื่อว่าโพชฌงค์แม้ของบุคคลผู้ถึงความชำนาญในความแตกฉานในความหมดจด (๔) 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะไม่มีโทษ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะดำเนินไปในความไม่มี
โทษ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะกำหนดความไม่มีโทษ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่ง
ความไม่มีโทษ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะ มีสภาวะเต็มรอบในความไม่มีโทษ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแก่
กล้าในความไม่มีโทษ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแตกฉานในความไม่มีโทษ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมี
สภาวะให้ถึงความแตกฉานในความไม่มีโทษ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเจริญความชำนาญในความ
แตกฉานในความไม่มีโทษ ชื่อว่าโพชฌงค์แม้ของบุคคลผู้ถึงความชำนาญในความแตกฉานในความไม่มี
โทษ (๕) 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นเนกขัมมะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะดำเนินไปในเนกขัม
มะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะกำหนดเนกขัมมะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งเนกขัม
มะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเต็มรอบในเนกขัมมะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแก่กล้าในเนกขัมมะ 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแตกฉานในเนกขัมมะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกฉานใน
เนกขัมมะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเจริญความชำนาญในความแตกฉานในเนกขัมมะ ชื่อว่าโพชฌงค์
แม้ของบุคคลผู้ถึงความชำนาญในความแตกฉานในเนกขัมมะ (๖) 
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ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะหลุดพ้น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะดำเนินไปในความหลุดพ้น 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะกำหนดความหลุดพ้น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งความ
หลุดพ้น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเต็มรอบในความหลุดพ้น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแก่กล้าใน
ความหลุดพ้น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแตกฉานในความหลุดพ้น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะให้
ถึงความแตกฉานในความหลุดพ้น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเจริญความชำนาญในความแตกฉานใน
ความหลุดพ้น ชื่อว่าโพชฌงค์แม้ของบุคคลผู้ถึงความชำนาญในความแตกฉานในความหลุดพ้น (๗) 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะไม่มีอาสวะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะดำเนินไปในความไม่มี
อาสวะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะกำหนดความไม่มีอาสวะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นบริวาร
แห่งความไม่มีอาสวะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเต็มรอบในความไม่มีอาสวะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมี
สภาวะแก่กล้าในความไม่มีอาสวะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแตกฉานในความไม่มีอาสวะ ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกฉานในความไม่มีอาสวะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเจริญ
ความชำนาญในความแตกฉานในความไม่มีอาสวะ ชื่อว่าโพชฌงค์แม้ของบุคคลผู้ถึงความชำนาญในความ
แตกฉานในความไม่มีอาสวะ (๘) 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นวิเวก ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะดำเนินไปในวิเวก ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะมีสภาวะกำหนดวิเวก ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งวิเวก ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะมีสภาวะเต็มรอบในวิเวก ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแก่กล้าในวิเวก ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมี
สภาวะแตกฉานในวิเวก ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกฉานในวิเวก ชื่อว่า โพชฌงค์ เพราะ
มีสภาวะเจริญความชำนาญในความแตกฉานในวิเวก ชื่อว่าโพชฌงค์แม้ของบุคคลผู้ถึงความชำนาญใน
ความแตกฉานในวิเวก (๙) 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะสละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะดำเนินไปในความสละ ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะมีสภาวะกำหนดความสละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเป็นบริวารแห่งความสละ ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเต็มรอบในความสละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแก่กล้าในความสละ ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะมีสภาวะแตกฉานในความสละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะให้ถึงความแตกฉานใน
ความสละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะมีสภาวะเจริญความชำนาญในความแตกฉานในความสละ ชื่อว่าโพชฌงค์
แม้ของบุคคลผู้ถึงความชำนาญในความแตกฉานในความสละ (๑๐) 

[๑๙] ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นมูล ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็น
เหตุ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นปัจจัย ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่หมดจด ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่มีโทษ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นเนกขัมมะ ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่หลุดพ้น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่มีอาสวะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่เป็นวิเวก ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่สละ 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะดำเนินไปในธรรมที่เป็นมูล ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะ
ดำเนินไปในธรรมที่เป็นเหตุ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะดำเนินไปในธรรมที่เป็นปัจจัย ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะดำเนินไปในความหมดจด ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะดำเนินไปในความไม่มีโทษ 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะดำเนินไปในเนกขัมมะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะดำเนินไปใน
ความหลุดพ้น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะดำเนินไปในความไม่มีอาสวะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะดำเนินไปในวิเวก ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะดำเนินไปในความสละ 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะกำหนดธรรมที่เป็นมูล ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะ
กำหนดความสละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นบริวารแห่งธรรมที่เป็นมูล ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ 
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เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นบริวารแห่งความสละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เต็มรอบแห่งธรรมที่เป็น
มูล ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะเต็มรอบในความสละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่แก่
กล้าในธรรมที่เป็นมูล ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่แก่กล้าในความสละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะ
ตรัสรู้สภาวะความแตกฉานในธรรมที่เป็นมูล ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะความแตกฉานใน
ความสละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ให้ถึงความแตกฉานในธรรมที่เป็นมูล ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่ให้ถึงความแตกฉานในความสละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะเจริญความ
ชำนาญในความแตกฉานในธรรมที่เป็นมูล ฯลฯ ชื่อว่า โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เจริญความชำนาญใน
ความแตกฉานในความสละ (ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแม้ของบุคคลผู้ถึงความชำนาญในความ
แตกฉานในธรรมที่เป็นมูล ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแม้ของบุคคลผู้ถึงความชำนาญในความ
แตกฉานในความสละ) 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ควรกำหนด ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นบริวาร 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เต็มรอบ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ประคองไว้ ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่กระจัดกระจายไป ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่ขุ่นมัว ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่หว่ันไหว ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ตั้งอยู่ด้วยอำนาจความปรากฏแห่งจิต
ที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นอารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่
เป็นโคจร ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่สละ ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่ออก ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่หลีกไป ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่
ละเอียด ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ประณีต ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่หลุดพ้น ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่มีอาสวะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะเครื่องข้าม ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่มีนิมิต ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่มีที่ตั้ง ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่ว่าง ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่มีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะ
ที่ไม่ล่วงเลยกัน ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแห่งธรรมที่เป็นคู่กัน ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะ
เครื่องนำออก ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นเหตุ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เห็น ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นใหญ่ 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งสมถะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่
พิจารณาเห็นแห่งวิปัสสนา ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่มีรสเป็นอย่างเดียวกันแห่งสมถะและ
วิปัสสนา ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่ล่วงเลยกันแห่งธรรมที่เป็นคู่กัน ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่สมาทานแห่งสิกขา ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นโคจรแห่งอารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่ประคองจิตที่ย่อท้อ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ข่มจิตที่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่คุมจิตอันบริสุทธ์ิจากความย่อท้อ และความฟุ้งซ่านทั้ง ๒ ประการ ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่บรรลุคุณวิเศษ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่รู้แจ้งอริยมรรคอันยอดเย่ียม ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ตรัสรู้สัจจะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ให้จิตตั้งอยู่เฉพาะในนิโรธ 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่น้อมใจเชื่อแห่งสัทธินทรีย์ ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่เห็นแห่งปัญญินทรีย์  

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่หว่ันไหว เพราะความไม่มีศรัทธาแห่งสัทธาพละ ฯลฯ ชื่อ
ว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่หว่ันไหว เพราะอวิชชาแห่งปัญญาพละ  
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ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ตั้งมั่นแห่งสติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่พิจารณาแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์  

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เห็นแห่งสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่
ไม่ฟุ้งซ่านแห่งสัมมาสมาธิ 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นใหญ่แห่งอินทรีย์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่
หว่ันไหวแห่งพละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่นำออกแห่งโพชฌงค์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่เป็นเหตุแห่งมรรค ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ตั้งมั่นแห่งสติปัฏฐาน ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะ
ตรัสรู้สภาวะที่เริ่มตั้งแห่งสัมมัปปธาน ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่สำเร็จแห่งอิทธิบาท ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นของแท้แห่งสัจจะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่สงบระงับแห่ง
มรรค ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ทำให้แจ้งแห่งผล 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ตรึกตรองแห่งวิตก ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ตรวจ
ตราแห่งวิจาร ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่แผ่ไปแห่งปีติ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไหล
มาแห่งสุข ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นเอกัคคตารมณ์แห่งจิต ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่นึก ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่รู้แจ้ง ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่รู้ชัด ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่จำได้ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้น 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ควรรู้ย่ิง ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่พิจารณาแห่ง
ปริญญา ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่สละแห่งปหานะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่มีรสเป็น
อย่างเดียวกันแห่งภาวนา ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ถูกต้องแห่งสัจฉิกิริยา ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะ
ตรัสรู้สภาวะที่เป็นกองแห่งขันธ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ทรงไว้แห่งธาตุทั้งหลาย ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่ต่อแห่งอายตนะทั้งหลาย ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งสังขต
ธรรม ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ปัจจัยมิได้ปรุงแต่งแห่งอสังขตธรรม 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแห่งจิต ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะ ที่ไม่มีระหว่างคั่น
แห่งจิต ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ออกแห่งจิต ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะหลีกไปแห่งจิต 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็น เหตุแห่งจิต ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นปัจจัยแห่งจิต 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ตั้งมั่นแห่งจิต ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นภูมิแห่งจิต ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นอารมณ์แห่งจิต ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นโคจรแห่งจิต ชื่อ
ว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เที่ยวไปแห่งจิต ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไปแห่งจิต ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่นำไปแห่งจิต ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่นำออกแห่งจิต ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่สลัดออกแห่งจิต 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่นึกในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่รู้แจ้งในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่รู้ชัดในจิตที่เป็นเอกัคคตา
รมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่จำได้ในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะ ที่เนื่องในจิตที่
เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่แล่นไปในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่ผ่องใสในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ตั้งมั่นในจิตที่
เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่หลุดพ้นในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์  

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เห็นว่า “นี้ละเอียด” ในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ทำให้เป็นดุจญาณในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
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สภาวะที่ทำให้เป็นที่ตั้งในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ตั้งขึ้นเนือง ๆ ในจิตที่
เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่อบรมในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่ปรารภเสมอดีในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่กำหนด
ในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นบริวารในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เต็มรอบในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่
ประชุมลงในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่อธิษฐานในจิตที่เป็นเอกัคคตา
รมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ปฏิบัติในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่เจริญในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ทำให้มากในจิตที่เป็นเอกัคค
ตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่รวมดีในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่หลุดพ้นด้วยดีในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์  

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ตรัสรู้ในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่ตรัสรู้ตามในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ตรัสรู้เฉพาะในจิตที่เป็น
เอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ตรัสรู้พร้อมในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่ให้ตรัสรู้ในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ให้ตรัสรู้ตามใน
จิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ให้ตรัสรู้เฉพาะในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อ
ว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ให้ตรัสรู้พร้อมในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่เป็นไปในฝ่ายตรัสรู้ในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นไปในฝ่าย
ตรัสรู้ตามในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นไปในฝ่ายให้ตรัสรู้เฉพาะใน
จิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นไปในฝ่ายตรัสรู้พร้อมในจิตที่เป็นเอกัคคตา
รมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่สว่างในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่สว่างขึ้นในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่สว่างเนือง ๆ ในจิตที่เป็น
เอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่สว่างเฉพาะในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่สว่างพร้อมในจิตที่เป็นเอกัคคตารมณ์ 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่อริยมรรคให้สว่าง ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่
อริยมรรคให้รุ่งเรือง ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่อริยมรรคทำให้กิเลสเร่าร้อน ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะ
ตรัสรู้สภาวะที่อริยมรรคไม่มีมลทิน ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่อริยมรรคปราศจากมลทิน ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่อริยมรรคหมดมลทิน ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแห่งความสงบ ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่อริยมรรคทำให้กิเลสระงับ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแห่งวิเวก ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ดำเนินไปในวิเวก ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแห่งความคลายกำหนัด 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ดำเนินไปในความคลายกำหนัด ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแห่ง
ความดับ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ดำเนินไปในความดับ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแห่ง
ความสละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ดำเนินไปในความสละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะ
แห่งความหลุดพ้น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ดำเนินไปในความหลุดพ้น 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแห่งฉันทะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นมูลแห่ง
ฉันทะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นบาทแห่งฉันทะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็น
ประธานแห่งฉันทะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่สำเร็จแห่งฉันทะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่น้อมไปแห่งฉันทะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ประคองไว้แห่งฉันทะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะ



 25

ตรัสรู้สภาวะที่ตั้งมั่นแห่งฉันทะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งฉันทะ ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่เห็นแห่งฉันทะ 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแห่งวิริยะ ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้ สภาวะแห่งจิตตะ 
ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแห่งวิมังสา ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นมูลแห่งวิมังสา 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นบาทแห่งวิมังสา ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นประธาน
แห่งวิมังสา ชื่อว่า โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่สำเร็จแห่งวิมังสา ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะ ที่
น้อมไปแห่งวิมังสา ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ประคองไว้แห่งวิมังสา ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่ตั้งมั่นแห่งวิมังสา ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ไม่ฟุ้งซ่านแห่งวิมังสา ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะ
ตรัสรู้สภาวะที่เห็นแห่งวิมังสา 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแห่งทุกข์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่บีบคั้นแห่งทุกข์ 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ปัจจัยปรุงแต่งแห่งทุกข์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ทำให้เดือด
ร้อนแห่งทุกข์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่แปรผันแห่งทุกข์ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแห่ง
สมุทัย ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ประมวลมาแห่งสมุทัย ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่
เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัย ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เก่ียวข้องแห่งสมุทัย ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่พัวพันแห่งสมุทัย ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแห่งนิโรธ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะ
ตรัสรู้สภาวะที่เป็นเครื่องสลัดออกแห่งนิโรธ ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นวิเวกแห่งนิโรธ 
ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นอสังขตะแห่งนิโรธ ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่
เป็นอมตะแห่งนิโรธ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะแห่งมรรค ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่นำ
ออกแห่งมรรค ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นเหตุแห่งมรรค ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
สภาวะที่เห็นแห่งมรรค ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นใหญ่แห่งมรรค 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นของแท้ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นอนัตตา 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นของจริง ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่รู้แจ้ง ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สภาวะที่รู้ย่ิง ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่กำหนดรู้ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่
เป็นธรรม ชื่อว่า โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่เป็นธาตุ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่รู้ ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ทำให้แจ้ง ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่ถูกต้อง ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะ
ตรัสรู้สภาวะที่ตรัสรู้ 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้เนกขัมมะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้อพยาบาท ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้อาโลกสัญญา ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้อวิกเขปะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้ธัมมววัตถาน 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้ญาณ ชื่อว่า โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้ปามุชชะ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
ปฐมฌาน ฯลฯ ชื่อว่า โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้อรหัตตมรรค ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้อรหัตตผลสมาบัติ 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สัทธินทรีย์ด้วยสภาวะน้อมใจเชื่อ ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
ปัญญินทรีย์ด้วยสภาวะเห็น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สัทธาพละด้วยสภาวะไม่หว่ันไหวเพราะความไม่มี
ศรัทธา ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้ปัญญาพละด้วยสภาวะไม่หว่ันไหวเพราะอวิชชา ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สติสัมโพชฌงค์ด้วยสภาวะตั้งมั่น ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ด้วย
สภาวะพิจารณา 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สัมมาทิฏฐิด้วยสภาวะเห็น ฯลฯ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สัมมา
สมาธิด้วยสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้อินทรีย์ ด้วยสภาวะเป็นใหญ่ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะ
ตรัสรู้พละด้วยสภาวะไม่หว่ันไหว ชื่อว่า โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สภาวะที่นำออก ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
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มรรคด้วยสภาวะเป็นเหตุ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สติปัฏฐานด้วยสภาวะตั้งมั่น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะ
ตรัสรู้สัมมัปปธานด้วยสภาวะตั้งไว้ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้อิทธิบาทด้วยสภาวะให้สำเร็จ ชื่อว่า
โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สัจจะด้วยสภาวะเป็นของแท้ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สมถะด้วยสภาวะไม่ฟุ้งซ่าน 
ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้วิปัสสนาด้วยสภาวะพิจารณาเห็น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สมถะและ
วิปัสสนาด้วยสภาวะมีรสเป็นอย่างเดียวกัน ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้ธรรมที่เป็นคู่กันด้วยสภาวะไม่ล่วง
เลยกัน ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สีลวิสุทธิด้วยสภาวะสำรวม ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้จิตตวิสุทธิด้วย
สภาวะไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้ทิฏฐิวิสุทธิด้วยสภาวะเห็น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้วิโมกข์
ด้วยสภาวะ หลุดพ้น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้วิชชาด้วยสภาวะรู้แจ้ง ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะ ตรัสรู้วิมุตติ
ด้วยสภาวะสละ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้ญาณในความสิ้นไปด้วยสภาวะตัดขาด ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะ
ตรัสรู้อนุปปาทญาณด้วยสภาวะสงบระงับ 

ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้ฉันทะด้วยสภาวะเป็นมูล ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้มนสิการด้วย
สภาวะเป็นสมุฏฐาน ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้ผัสสะด้วยสภาวะเป็นที่รวม ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้
เวทนาด้วยสภาวะเป็นที่ประชุม ชื่อว่า โพชฌงค์ เพราะตรัสรู้สมาธิด้วยสภาวะเป็นประธาน ชื่อว่าโพชฌงค์ 
เพราะตรัสรู้สติ ด้วยสภาวะเป็นใหญ่ ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้ปัญญาด้วยสภาวะเป็นธรรมที่ย่ิงกว่าธรรม
นั้น ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้วิมุตติด้วยสภาวะเป็นแก่นสาร ชื่อว่าโพชฌงค์ เพราะตรัสรู้ธรรมที่หย่ังลงสู่
อมตะคือนิพพานด้วยสภาวะเป็นที่สุด 

[๒๐] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี  
ณ ที่นั้น ท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่า “ท่านทั้งหลาย” ภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้ว 

ท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่า  
ท่านทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ โพชฌงค์ ๗ ประการอะไรบ้าง คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ   ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้แล ผมนั้นประสงค์จะอยู่ในเวลาเช้าด้วยโพชฌงค์ใด ๆ บรรดาโพชฌงค์ ๗ 

ประการนี้ ผมก็อยู่ในเวลาเช้าด้วยโพชฌงค์นั้น ๆ ประสงค์จะอยู่ในเวลาเที่ยง ฯลฯ ในเวลาเย็นด้วยโพชฌงค์
ใด ๆ ผมก็อยู่ในเวลาเย็นด้วยโพชฌงค์นั้น ๆ ถ้าสติสัมโพชฌงค์ของผมมีอยู่ดังนี้ สติสัมโพชฌงค์ของผม ก็
ชื่อว่าหาประมาณมิได้ ชื่อว่าผมปรารภเสมอดีแล้ว เมื่อผมกำลังเที่ยวไป ย่อมรู้ชัด สติสัมโพชฌงค์ที่ดำรงอยู่
ว่า “ดำรงอยู่” ถ้าแม้สติสัมโพชฌงค์ของผมเคลื่อนไป ก็รู้ชัดว่า “สติสัมโพชฌงค์ของผมเคลื่อนไปเพราะ
ปัจจัยนี้” ฯลฯ ท่านทั้งหลาย ถ้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมมีอยู่ดังนี้ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมก็ชื่อว่าหา
ประมาณมิได้ ชื่อว่าผมปรารภเสมอดีแล้ว เมื่อผมกำลังเที่ยวไป ย่อมรู้ชัดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ดำรงอยู่ว่า 
“ดำรงอยู่” ถ้าแม้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมเคลื่อนไป ก็รู้ชัดว่า “อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมเคลื่อนไป
เพราะปัจจัยนี้” 

ท่านทั้งหลาย เปรียบเหมือนตู้เก็บผ้าของพระราชาหรือของมหาอำมาตย์ของ พระราชา เต็มด้วย
ผ้าสีต่าง ๆ พระราชาหรือมหาอำมาตย์นั้นประสงค์จะใช้ผ้าคู่ใดในเวลาเช้า ก็ใช้ผ้าคู่นั้นนั่นแหละในเวลาเช้า 
ประสงค์จะใช้ผ้าคู่ใดในเวลาเที่ยง ฯลฯ ในเวลาเย็น ก็ใช้ผ้าคู่นั้นนั่นแหละในเวลาเย็น ฉันใด ผมก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ประสงค์จะอยู่ในเวลาเช้าด้วยโพชฌงค์ใด ๆ บรรดาโพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ก็อยู่ในเวลาเช้าด้วย
โพชฌงค์นั้น ๆ ประสงค์จะอยู่ในเวลาเที่ยง ฯลฯ ในเวลาเย็นด้วยโพชฌงค์ใด ๆ ก็อยู่ด้วยโพชฌงค์นั้น ๆ ถ้า
สติสัมโพชฌงค์ของผมมีอยู่ดังนี้ สติ-สัมโพชฌงค์ของผมก็ชื่อว่าหาประมาณมิได้ ชื่อว่าผมปรารภเสมอ
ดีแล้ว เมื่อผมกำลังเที่ยวไป ย่อมรู้ชัดสติสัมโพชฌงค์ที่ดำรงอยู่ว่า “ดำรงอยู่” ถ้าแม้สติ-สัมโพชฌงค์ของผม
เคลื่อนไปก็รู้ว่า “สติสัมโพชฌงค์ของผมเคลื่อนไปเพราะปัจจัยนี้” ฯลฯ ถ้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมมีอยู่
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ดังนี้ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมก็ชื่อว่าหาประมาณมิได้ ชื่อว่าผมปรารภเสมอดีแล้ว เมื่อผมกำลังเที่ยวไป
ย่อมรู้ชัดอุเบกขา-สัมโพชฌงค์ที่ดำรงอยู่ว่า “ดำรงอยู่” ถ้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมเคลื่อนไป ก็รู้ชัด ว่า 
“อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมเคลื่อนไปเพราะปัจจัยนี้” 

สุตตันตนิทเทส 
แสดงพระสูตร 

[๒๑] โพชฌงค์ ในข้อว่า “ถ้าสติสัมโพชฌงค์ของผมมีอยู่ ดังนี้” มีอยู่อย่างไร  
คือ นิโรธปรากฏเพียงใด โพชฌงค์ในข้อว่า “ถ้าสติสัมโพชฌงค์ของผมมีอยู่ ดังนี้” ก็มีเพียงนั้น 

เหมือนประทีปน้ำมันกำลังสว่างอยู่ เปลวไฟมีเพียงใด แสงก็มีเพียงนั้น แสงมีเพียงใด เปลวไฟก็มีเพียงนั้น 
นิโรธมีอยู่เพียงใด โพชฌงค์ในข้อว่า “ถ้าสติสัมโพชฌงค์ของผมมีอยู่ ดังนี้” ก็มีอยู่เพียงนั้น  

โพชฌงค์ในข้อว่า “สติสัมโพชฌงค์ของผมก็ชื่อว่าหาประมาณมิได้ ดังนี้” มีอยู่ อย่างไร  
คือ กิเลสทั้งหลาย ได้แก่ กิเลสที่กลุ้มรุมจิตทั้งปวงเทียว สังขารที่ให้เกิดในภพ ใหม่มีประมาณ 

นิโรธชื่อว่าหาประมาณมิได้ เพราะมีสภาวะไม่หว่ันไหว เพราะมีสภาวะเป็นอสังขตธรรม นิโรธปรากฏเพียง
ใด โพชฌงค์ในข้อว่า “สติสัมโพชฌงค์ ของผมก็ชื่อว่าหาประมาณมิได้ ดังนี้” ก็มีอยู่เพียงนั้น 

โพชฌงค์ในข้อว่า “สติสัมโพชฌงค์ ชื่อว่าผมปรารภเสมอดีแล้วนั้น ดังนี้” มีอยู่อย่างไร  
คือ กิเลสทั้งหลาย ได้แก่ กิเลสที่กลุ้มรุมจิตทั้งปวงเทียว สังขารที่ให้เกิดในภพใหม่ไม่เสมอ นิโรธมี

ความเสมอเป็นธรรมดา เพราะมีสภาวะเป็นธรรมละเอียด เพราะมีสภาวะเป็นธรรมประณีต นิโรธปรากฏ
เพียงใด โพชฌงค์ในข้อว่า “สติ-สัมโพชฌงค์ ชื่อว่าผมปรารภเสมอดีแล้ว ดังนี้” ก็มีอยู่เพียงนั้น 

เมื่อผมกำลังเที่ยวไป ย่อมรู้ชัดสติสัมโพชฌงค์ที่ดำรงอยู่ว่า “ดำรงอยู่” ถ้าสติสัมโพชฌงค์เคลื่อน
ไป ก็รู้ชัดว่า “สติสัมโพชฌงค์ของผมเคลื่อนไปเพราะปัจจัยนี้” เป็นอย่างไร   

คือ สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยอาการเท่าไร สติสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยอาการเท่าไร  
สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยอาการ ๘ อย่าง สติสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยอาการ ๘ อย่าง 
สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยอาการ ๘ อย่าง อะไรบ้าง คือ  
๑.  สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการนึกถึง(นิพพาน)ที่ไม่มีความเกิด 
๒.  สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการไม่นึกถึงความเกิด  
๓.  สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการนึกถึง(นิพพาน)ที่ไม่มีความเป็นไป  
๔.  สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการไม่นึกถึงความเป็นไป  
๕.  สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการนึกถึง(นิพพาน)ที่ไม่มีนิมิต  
๖.  สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการไม่นึกถึงนิมิต  
๗.  สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการนึกถึงนิโรธ  
๘.  สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการไม่นึกถึงสังขาร  
สติสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยอาการ ๘ อย่างนี้ 
สติสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยอาการ ๘ อย่าง อะไรบ้าง คือ  
๑.  สติสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการนึกถึงความเกิด  
๒.  สติสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึง(นิพพาน)ที่ไม่มีความเกิด  
๓.  สติสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการนึกถึงความเป็นไป  
๔.  สติสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึง(นิพพาน)ที่ไม่มีความเป็นไป  
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๕.  สติสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการนึกถึงนิมิต  
๖.  สติสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึง(นิพพาน)ที่ไม่มีนิมิต  
๗.  สติสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการนึกถึงสังขาร  
๘.  สติสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึงนิโรธ  
สติสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยอาการ ๘ อย่างนี้ เมื่อผมกำลังเที่ยวไป ย่อมรู้ชัดสติสัมโพชฌงค์ที่

ดำรงอยู่ว่า “ดำรงอยู่” ถ้าสติสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปก็รู้ชัดว่า “สติสัมโพชฌงค์ของผมเคลื่อนไปเพราะปัจจัยนี้ 
อย่างนี้แล” ฯลฯ 

โพชฌงค์ในข้อว่า “ถ้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมมีอยู่ ดังนี้” มีอยู่อย่างไร  
คือ นิโรธปรากฏเพียงใด โพชฌงค์ในข้อว่า “ถ้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมมีอยู่ ดังนี้” ก็มีอยู่เพียง

นั้น เหมือนประทีปน้ำมันกำลังสว่างอยู่ ฯลฯ 
โพชฌงค์ในข้อว่า “อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมก็ชื่อว่าหาประมาณมิได้ ดังนี้” มีอยู่อย่างไร ฯลฯ  
โพชฌงค์ในข้อว่า “อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ชื่อว่าผมปรารภเสมอดีแล้ว ดังนี้” มีอยู่อย่างไร ฯลฯ 
เมื่อผมกำลังเที่ยวไป ย่อมรู้ชัดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ดำรงอยู่ว่า “ดำรงอยู่” ถ้าอุเบกขาสัม

โพชฌงค์เคลื่อนไป ก็รู้ชัดว่า “อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมเคลื่อนไปเพราะปัจจัยนี้” เป็นอย่างไร   
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยอาการเท่าไร อุเบกขาสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยอาการเท่าไร  
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยอาการ ๘ อย่าง อุเบกขาสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยอาการ ๘ 

อย่าง 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยอาการ ๘ อย่าง อะไรบ้าง คือ  
๑.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการนึกถึง(นิพพาน)ที่ไม่มีความเกิด 
๒.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการไม่นึกถึงความเกิด  
๓.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการนึกถึง(นิพพาน)ที่ไม่มีความ เป็นไป  
๔.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการไม่นึกถึงความเป็นไป  
๕.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการนึกถึง(นิพพาน)ที่ไม่มีนิมิต  
๖.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการไม่นึกถึงนิมิต  
๗.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการนึกถึงนิโรธ  
๘.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยการไม่นึกถึงสังขาร  
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ดำรงอยู่ด้วยอาการ ๘ อย่างนี้ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยอาการ ๘ อย่าง อะไรบ้าง คือ  
๑.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการนึกถึงความเกิด  
๒.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึง(นิพพาน)ที่ไม่มีความเกิด  
๓.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการนึกถึงความเป็นไป  
๔.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึง(นิพพาน)ที่ไม่มีความเป็นไป  
๕.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการนึกถึงนิมิต  
๖.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึง(นิพพาน)ที่ไม่มีนิมิต  
๗.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการนึกถึงสังขาร  
๘.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยการไม่นึกถึงนิโรธ  
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อุเบกขาสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปด้วยอาการ ๘ อย่างนี้ เมื่อผมกำลังเที่ยวไป ย่อมรู้ชัดอุเบกขาสัม
โพชฌงค์ที่ดำรงอยู่ว่า “ดำรงอยู่” ถ้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์เคลื่อนไปก็รู้ชัดว่า “อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผม
เคลื่อนไปเพราะปัจจัยนี้ อย่างนี้แล” 

โพชฌังคกถา จบ 

๔. เมตตากถา 
ว่าด้วยเมตตา 

[๒๒] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลปฏิบัติแล้ว เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยาน 

ทำให้เป็นที่ตั้ง ตั้งไว้เนือง ๆ สั่งสมแล้ว ปรารภเสมอดีแล้ว พึงหวังได้อานิสงส์ ๑๑ ประการ  
อานิสงส์ ๑๑ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑.  หลับเป็นสุข 
๒.  ตื่นเป็นสุข  
๓.  ไม่ฝันร้าย 
๔.  เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย  
๕.  เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 
๖.  เทวดาทั้งหลายรักษา  
๗.  ไฟ ยาพิษ หรือศัสตรากล้ำกรายไม่ได้ 
๘.  จิตตั้งมั่นเร็ว  
๙.  สีหน้าสดใส 
๑๐. ไม่หลงลืมสติตาย  
๑๑. เมื่อยังไม่แทงตลอดคุณวิเศษอันยอดย่ิงย่อมเข้าถึงพรหมโลก  
ภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลปฏิบัติแล้ว เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยาน 

ทำให้เป็นที่ตั้ง ตั้งไว้เนือง ๆ สั่งสมแล้ว ปรารภเสมอดีแล้ว พึงหวังได้อานิสงส์ ๑๑ ประการนี้  37

เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงก็มี เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยเจาะจงก็มี เมตตาเจโต
วิมุตติแผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายก็มี เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจง ด้วยอาการเท่าไร เมตตาเจโตวิมุตติแผ่
ไปโดยเจาะจงด้วยอาการเท่าไร เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการเท่าไร  

คือ เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการ ๕ อย่าง เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดย
เจาะจงด้วยอาการ ๗ อย่าง เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการ ๑๐ อย่าง 

เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการ ๕ อย่าง อะไรบ้าง คือ  
๑.  ขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ มีสุข รักษาตนเถิด  
๒.  ขอปาณชาติทั้งปวง ฯลฯ  
๓.  ขอภูตทั้งปวง ฯลฯ  
๔.  ขอบุคคลทั้งปวง ฯลฯ  

 ดู องฺ.เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑๕/๔๒๕-๔๒๖37
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๕.  ขอผู้ที่นับเนื่องด้วยอัตภาพทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ มีสุข รักษาตน
เถิด  

เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยไม่เจาะจงด้วยอาการ ๕ อย่างนี้  
เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการ ๗ อย่าง อะไรบ้าง คือ  
๑.  ขอสตรีทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ มีสุข รักษาตนเถิด  
๒.  ขอบุรุษทั้งปวง ฯลฯ  
๓.  ขออารยชนทั้งปวง ฯลฯ  
๔.  ขออนารยชนทั้งปวง ฯลฯ  
๕.  ขอเทวดาทั้งปวง ฯลฯ  
๖.  ขอมนุษย์ทั้งปวง ฯลฯ  
๗.  ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ มีสุข รักษาตนเถิด  
เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปโดยเจาะจงด้วยอาการ ๗ อย่างนี้ 
เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปสู่ทิศท้ังหลายด้วยอาการ ๑๐ อย่าง อะไรบ้าง คือ  
๑.  ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศบูรพาจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ มีสุข รักษาตนเถิด  
๒.  ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศปัจฉิม ฯลฯ  
๓.  ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดร ฯลฯ 
๔.  ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณ ฯลฯ 
๕.  ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนย์ ฯลฯ 
๖.  ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพ ฯลฯ 
๗.  ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสาน ฯลฯ 
๘.  ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศหรดี ฯลฯ 
๙.  ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่าง ฯลฯ 
๑๐. ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ มีสุข รักษา

ตนเถิด  
ขอปาณชาติทั้งปวงในทิศบูรพา ฯลฯ ภูตทั้งปวง ฯลฯ บุคคลทั้งปวง ฯลฯ ผู้ที่นับเนื่องด้วยอัตภาพ

ทั้งปวง ฯลฯ สตรีทั้งปวง ฯลฯ บุรุษทั้งปวง ฯลฯ อารยชนทั้งปวง ฯลฯ อนารยชนทั้งปวง ฯลฯ เทวดาทั้งปวง 
ฯลฯ มนุษย์ทั้งปวง ฯลฯ  

๑. ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศบูรพา จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ มีสุข รักษาตน
เถิด  

๒. ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศปัจฉิม ฯลฯ  
๓. ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดร ฯลฯ  
๔. ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณ ฯลฯ  
๕. ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนย์ ฯลฯ  
๖. ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพ ฯลฯ  
๗. ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสาน ฯลฯ  
๘. ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศหรดี ฯลฯ  
๙. ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่าง ฯลฯ  
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๑๐. ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนกัน ไม่มีทุกข์ มี
สุข รักษาตนเถิด  

เมตตาเจโตวิมุตติแผ่ไปสู่ทิศทั้งหลายด้วยอาการ ๑๐ อย่างนี้ 
๑. อินทริยวาร 

วาระว่าด้วยอินทรีย์ 
[๒๓] ผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่สัตว์ท้ังปวงด้วยอาการ ๘ อย่างน้ี คือ  
๑.  ด้วยเว้นความบีบคั้น ไม่บีบคั้นสัตว์ทั้งปวง  
๒.  ด้วยเว้นการฆ่า ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวง  
๓.  ด้วยเว้นการทำให้เดือดร้อน ไม่ทำสัตว์ทั้งปวงให้เดือดร้อน  
๔.  ด้วยเว้นความย่ำยี ไม่ย่ำยีสัตว์ทั้งปวง  
๕.  ด้วยเว้นการเบียดเบียน ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง  
๖.  ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร อย่าได้มีเวรกัน  
๗.  จงเป็นผู้มีสุข อย่ามีทุกข์  
๘.  จงมีตนเป็นสุข อย่ามีตนเป็นทุกข์  
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเมตตา จิตคิดถึงธรรมนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเจโต จิตพ้นจากพยาบาท

และกิเลสที่กลุ้มรุมจิตทั้งปวง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวิมุตติ เมตตาด้วย เป็นเจโตวิมุตติด้วย เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าเมตตาเจโตวิมุตติ 

ผู้เจริญเมตตาน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอดโปร่ง มีสุข
เถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัทธินทรีย์ 

ผู้เจริญเมตตาประคองความเพียรว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ฯลฯ” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อ
ว่าอบรมแล้วด้วยวิริยินทรีย์ 

ผู้เจริญเมตตาตั้งสติไว้มั่นว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ฯลฯ” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรม
แล้วด้วยสตินทรีย์ 

ผู้เจริญเมตตาตั้งจิตไว้มั่นว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ฯลฯ” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรม
แล้วด้วยสมาธินทรีย์ 

ผู้เจริญเมตตารู้ชัดด้วยปัญญาว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ฯลฯ” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่า
อบรมแล้วด้วยปัญญินทรีย์ 

อินทรีย์ ๕ ประการนี้เป็นอาเสวนะ (การปฏิบัติ) ของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคล ย่อมปฏิบัติเมตตา
เจโตวิมุตติด้วยอินทรีย์ ๕ ประการนี้  

อินทรีย์ ๕ ประการนี้เป็นภาวนา (การเจริญ) ของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมเจริญเมตตาเจโต
วิมุตติด้วยอินทรีย์ ๕ ประการนี้  

อินทรีย์ ๕ ประการนี้เป็นพหุลีกรรม (การทำให้มาก) ของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมทำให้มาก
ซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติด้วยอินทรีย์ ๕ ประการนี้  

อินทรีย์ ๕ ประการนี้เป็นอลังการ (เครื่องประดับ) ของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมประดับเมตตา
เจโตวิมุตติด้วยอินทรีย์ ๕ ประการนี้  

อินทรีย์ ๕ ประการนี้เป็นบริขารของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมปรุงแต่งเมตตาเจโตวิมุตติด้วย
อินทรีย์ ๕ ประการนี้  
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อินทรีย์ ๕ ประการนี้เป็นบริวารของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมห้อมล้อมเมตตาเจโตวิมุตติด้วย
อินทรีย์ ๕ ประการนี้  

อินทรีย์ ๕ ประการนี้เป็นอาเสวนะ เป็นภาวนา เป็นพหุลีกรรม เป็นอลังการ เป็นบริขาร เป็นบริวาร 
เป็นความเต็มรอบ เป็นสหรคต (ไปร่วมกัน) เป็นสหชาติ (เกิดร่วมกัน) เป็นความเก่ียวข้อง เป็นสัมปยุตตะ 
(ประกอบกัน) เป็นความแล่นไป เป็นความผ่องใส เป็นความตั้งอยู่ดี เป็นความพ้นวิเศษ เป็นความเห็นว่า “นี้
ละเอียด” ของเมตตาเจโตวิมุตติ เมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลทำให้เป็นดุจยาน ทำ ให้เป็นที่ตั้ง ตั้งไว้เนือง ๆ 
สั่งสมแล้ว ปรารภเสมอดีแล้ว เจริญดีแล้ว อธิษฐานดีแล้ว ดำเนินไปดีแล้ว พ้นวิเศษแล้ว ย่อมยังเมตตานั้น
ให้เกิด ให้โชติช่วง ให้สว่างไสว 

อินทริยวาร จบ 
๒. พลวาร 

วาระว่าด้วยพละ 
[๒๔] ผู้เจริญเมตตาไม่หว่ันไหวเพราะความไม่มีศรัทธา ด้วยมนสิการว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจง

เป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัทธาพละ 
ผู้เจริญเมตตาไม่หว่ันไหวเพราะความเกียจคร้าน ด้วยมนสิการว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร 

มีความปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยวิริยพละ 
ผู้เจริญเมตตาไม่หว่ันไหวเพราะความประมาท ด้วยมนสิการว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มี

ความปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสติพละ 
ผู้เจริญเมตตาไม่หว่ันไหวเพราะอุทธัจจะ ด้วยมนสิการว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความ

ปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสมาธิพละ 
ผู้เจริญเมตตาไม่หว่ันไหวเพราะอวิชชา ด้วยมนสิการว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความ

ปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยปัญญาพละ 
พละ ๕ ประการนี้เป็นอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมปฏิบัติเมตตาเจโตวิมุตติด้วย

พละ ๕ ประการนี้  
พละ ๕ ประการนี้เป็นภาวนาของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมเจริญเมตตา-เจโตวิมุตติด้วยพละ 

๕ ประการนี้  
พละ ๕ ประการนี้เป็นพหุลีกรรมของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมทำให้มาก ซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติ

ด้วยพละ ๕ ประการนี้  
พละ ๕ ประการนี้เป็นอลังการของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมประดับเมตตาเจโตวิมุตติด้วย

พละ ๕ ประการนี้  
พละ ๕ ประการนี้เป็นบริขารของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมปรุงแต่ง เมตตาเจโตวิมุตติด้วย

พละ ๕ ประการนี้  
พละ ๕ ประการนี้เป็นบริวารของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมห้อมล้อมเมตตาเจโตวิมุตติด้วย

พละ ๕ ประการนี้  
พละ ๕ ประการนี้เป็นอาเสวนะ เป็นภาวนา เป็นพหุลีกรรม เป็นอลังการ เป็นบริขาร เป็นบริวาร 

เป็นความเต็มรอบ เป็นสหรคต เป็นสหชาติ เป็นความ เก่ียวข้อง เป็นสัมปยุตตะ เป็นความแล่นไป เป็น
ความผ่องใส เป็นความตั้งอยู่ด้วยดี เป็นความพ้นวิเศษ เป็นความเห็นว่า “นี้ละเอียด” ของเมตตาเจโตวิมุตติ 
เมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง ตั้งไว้เนืองๆ สั่งสมแล้ว ปรารภเสมอดีแล้ว เจริญ
ดีแล้ว อธิษฐานดีแล้ว ดำเนินไปดีแล้ว พ้นวิเศษแล้ว ย่อมยังเมตตานั้นให้เกิด ให้โชติช่วง ให้สว่างไสว 
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พลวาร จบ 
๓. โพชฌังควาร 

วาระว่าด้วยโพชฌงค์ 
[๒๕] ผู้เจริญเมตตาตั้งสติไว้มั่นว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอดโปร่ง มีสุข

เถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสติสัมโพชฌงค์ 
ผู้เจริญเมตตาเลือกเฟ้นด้วยปัญญาว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ฯลฯ” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อ

ว่าอบรมแล้วด้วยธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
ผู้เจริญเมตตาประคองความเพียรว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ฯลฯ” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อ

ว่าอบรมแล้วด้วยวิริยสัมโพชฌงค์ 
ผู้เจริญเมตตาระงับความเร่าร้อนว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ฯลฯ” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่า

อบรมแล้วด้วยปีติสัมโพชฌงค์ 
ผู้เจริญเมตตาระงับความคิดชั่วหยาบว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ฯลฯ” เมตตาเจโตวิมุตติ

ชื่อว่าอบรมแล้วด้วยปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 
ผู้เจริญเมตตาตั้งจิตไว้มั่นว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ฯลฯ” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรม

แล้วด้วยสมาธิสัมโพชฌงค์ 
ผู้เจริญเมตตาเพ่งเฉยกิเลสทั้งหลายด้วยญาณว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอด

โปร่ง มีสุขเถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้เป็นอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมปฏิบัติ เมตตาเจโตวิมุตติ

ด้วยโพชฌงค์ ๗ ประการนี้  
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้เป็นภาวนาของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมเจริญเมตตาเจโตวิมุตติด้วย

โพชฌงค์ ๗ ประการนี้  
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้เป็นพหุลีกรรมของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมทำ ให้มากซึ่งเมตตาเจโต

วิมุตติด้วยโพชฌงค์ ๗ ประการนี้  
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้เป็นอลังการของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมประดับ เมตตาเจโตวิมุตติ

ด้วยโพชฌงค์ ๗ ประการนี้  
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้เป็นบริขารของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมปรุงแต่งเมตตาเจโตวิมุตติด้วย

โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ โพชฌงค์ ๗ ประการนี้เป็นบริวารของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมห้อมล้อมเมตตา
เจโตวิมุตติด้วยโพชฌงค์ ๗ ประการนี้ 

โพชฌงค์ ๗ ประการนี้เป็นอาเสวนะ เป็นภาวนา เป็นพหุลีกรรม เป็นอลังการ เป็นบริขาร เป็น
บริวาร เป็นความเต็มรอบ เป็นสหรคต เป็นสหชาติ เป็นความ เก่ียวข้อง เป็นสัมปยุตตะ เป็นความแล่นไป 
เป็นความผ่องใส เป็นความตั้งอยู่ด้วยดี เป็นความพ้นวิเศษ เป็นความเห็นว่า “นี้ละเอียด” ของเมตตาเจโต
วิมุตติ เมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง ตั้งไว้เนืองๆ สั่งสมแล้ว ปรารภเสมอดีแล้ว 
เจริญดีแล้ว อธิษฐานดีแล้ว ดำเนินไปดีแล้ว พ้นวิเศษแล้ว ย่อมยังเมตตานั้นให้เกิด ให้โชติช่วง ให้สว่างไสว 

โพชฌังควาร จบ 
๔. มัคคังควาร 

วาระว่าด้วยองค์แห่งมรรค 
[๒๖] ผู้เจริญเมตตาเห็นโดยชอบว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอดโปร่ง มี

สุขเถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาทิฏฐิ 
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ผู้เจริญเมตตาตรึกตรองโดยชอบว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ฯลฯ” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่า
อบรมแล้วด้วยสัมมาสังกัปปะ 

ผู้เจริญเมตตากำหนดโดยชอบว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ฯลฯ” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่า
อบรมแล้วด้วยสัมมาวาจา 

ผู้เจริญเมตตาตั้งการงานไว้โดยชอบว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ฯลฯ” เมตตาเจโตวิมุตติ
ชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมากัมมันตะ 

ผู้เจริญเมตตาชำระอาชีวะให้ผ่องแผ้วโดยชอบว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ฯลฯ” เมตตาเจ
โตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาอาชีวะ 

ผู้เจริญเมตตาประคองความเพียรไว้โดยชอบว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ฯลฯ” เมตตาเจโต
วิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาวายามะ 

ผู้เจริญเมตตาตั้งสติไว้โดยชอบว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร ฯลฯ” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่า
อบรมแล้วด้วยสัมมาสติ 

ผู้เจริญเมตตาตั้งจิตไว้โดยชอบว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความ ปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” 
เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาสมาธิ 

องค์มรรค ๘ ประการนี้เป็นอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมปฏิบัติ เมตตาเจโตวิมุตติ
ด้วยองค์มรรค ๘ ประการนี้  

องค์มรรค ๘ ประการนี้เป็นภาวนาของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมเจริญเมตตาเจโตวิมุตติด้วย
องค์มรรค ๘ ประการนี้  

องค์มรรค ๘ ประการนี้เป็นพหุลีกรรมของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมทำให้ มากซึ่งเมตตาเจโต
วิมุตติด้วยองค์มรรค ๘ ประการนี้  

องค์มรรค ๘ ประการนี้เป็นอลังการของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมประดับเมตตาเจโตวิมุตติ
ด้วยองค์มรรค ๘ ประการนี้  

องค์มรรค ๘ ประการนี้เป็นบริขารของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมปรุงแต่ง เมตตาเจโตวิมุตติ
ด้วยองค์มรรค ๘ ประการนี้  

องค์มรรค ๘ ประการนี้เป็นบริวารของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมห้อมล้อม เมตตาเจโตวิมุตติ
ด้วยองค์มรรค ๘ ประการนี้  

องค์มรรค ๘ ประการนี้เป็นอาเสวนะ เป็นภาวนา เป็นพหุลีกรรม เป็นอลังการ เป็นบริขาร เป็น
บริวาร เป็นความเต็มรอบ เป็นสหรคต เป็นสหชาติ เป็นความเก่ียวข้อง เป็นสัมปยุตตะ เป็นความแล่นไป 
เป็นความผ่องใส เป็นความตั้งอยู่ด้วยดี เป็นความพ้นวิเศษ เป็นความเห็นว่า “นี้ละเอียด” ของเมตตาเจโต
วิมุตติ เมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง ตั้งไว้เนืองๆ สั่งสมแล้ว ปรารภเสมอดีแล้ว 
เจริญดีแล้ว อธิษฐานดีแล้ว ดำเนินไปดีแล้ว พ้นวิเศษแล้ว ย่อมยังเมตตานั้นให้เกิด ให้โชติช่วง ให้สว่างไสว 

[๒๗] ผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่ปาณชาติทั้งปวง ฯลฯ สู่ภูตทั้งปวง ฯลฯ สู่บุคคลทั้งปวง 
ฯลฯ สู่ผู้ที่นับเนื่องด้วยอัตภาพทั้งปวง ฯลฯ สู่สตรีทั้งปวง ฯลฯ สู่บุรุษทั้งปวง ฯลฯ สู่อารยชนทั้งปวง ฯลฯ สู่
อนารยชนทั้งปวง ฯลฯ สู่เทวดาทั้งปวง ฯลฯ สู่มนุษย์ทั้งปวง ฯลฯ  

ผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่วินิปาติกสัตว์ทั้งปวงด้วยอาการ ๘ อย่างนี้ คือ 
๑. ด้วยเว้นความบีบคั้น ไม่บีบคั้นวินิปาติกสัตว์ทั้งปวง 
๒. ด้วยเว้นการฆ่า ไม่ฆ่าวินิปาติกสัตว์ทั้งปวง 
๓. ด้วยเว้นการทำให้เดือดร้อน ไม่ทำวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงให้เดือดร้อน 
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๔. ด้วยเว้นความย่ำยี ไม่ย่ำยีวินิปาติกสัตว์ทั้งปวง 
๕. ด้วยเว้นการเบียดเบียน ไม่เบียดเบียนวินิปาติกสัตว์ทั้งปวง 
๖. ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร อย่าได้มีเวรกัน 
๗. จงเป็นผู้มีสุข อย่ามีทุกข์ 
๘. จงมีตนเป็นสุข อย่ามีตนเป็นทุกข์ 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเมตตา จิตคิดถึงธรรมนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเจโต จิตพ้นจากพยาบาท

และกิเลสที่กลุ้มรุมจิตทั้งปวง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวิมุตติ เมตตาด้วย เป็นเจโตวิมุตติด้วย เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าเมตตาเจโตวิมุตติ 

ผู้เจริญเมตตาน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาว่า “ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอด
โปร่ง มีสุขเถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัทธินทรีย์ ฯลฯ ย่อมให้รุ่งเรือง ให้โชติช่วง ให้
สว่างไสว 

ผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่สัตว์ทั้งปวงในทิศบูรพา ฯลฯ สู่สัตว์ทั้งปวงในทิศปัจฉิม ฯลฯ สู่สัตว์
ทั้งปวงในทิศอุดร ฯลฯ สู่สัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณ ฯลฯ สู่สัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนย์ ฯลฯ สู่สัตว์ทั้งปวงในทิศ
พายัพ ฯลฯ สู่สัตว์ทั้งปวงในทิศอีสาน ฯลฯ สู่สัตว์ทั้งปวงในทิศหรดี ฯลฯ สู่สัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่าง ฯลฯ 

ผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่สัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนด้วยอาการ ๘ อย่างนี้ คือ  
๑. ด้วยเว้นความบีบคั้น ไม่บีบคั้นสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน 
๒. ด้วยเว้นการฆ่า ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน 
๓. ด้วยเว้นการทำให้เดือดร้อน ไม่ทำสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนให้เดือดร้อน 
๔. ด้วยเว้นความย่ำยี ไม่ย่ำยีสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน 
๕. ด้วยเว้นการเบียดเบียน ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน 
๖. ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวร อย่าได้มีเวรกัน 
๗. จงเป็นผู้มีสุข อย่ามีทุกข์ 
๘. จงมีตนเป็นสุข อย่ามีตนเป็นทุกข์  
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเมตตา จิตคิดถึงธรรมนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเจโต จิตพ้นจากพยาบาท

และกิเลสที่กลุ้มรุมจิตทั้งปวง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวิมุตติ เมตตาด้วย เป็นเจโตวิมุตติด้วย เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าเมตตาเจโตวิมุตติ 

ผู้เจริญเมตตาน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาว่า “ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอด
โปร่ง มีสุขเถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัทธินทรีย์ ฯลฯ ย่อมให้รุ่งเรือง ให้โชติช่วง ให้
สว่างไสว 

ผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่ปาณชาติทั้งปวงในทิศบูรพา ฯลฯ สู่ภูตทั้งปวง ในทิศบูรพา ฯลฯ สู่
บุคคลทั้งปวงในทิศบูรพา ฯลฯ สู่ผู้นับเนื่องในอัตภาพทั้งปวง ในทิศบูรพา ฯลฯ สู่สตรีทั้งปวงในทิศบูรพา 
ฯลฯ สู่บุรุษทั้งปวงในทิศบูรพา ฯลฯ สู่อารยชนทั้งปวงในทิศบูรพา ฯลฯ สู่อนารยชนทั้งปวงในทิศบูรพา ฯลฯ 
สู่เทวดา ทั้งปวงในทิศบูรพา ฯลฯ สู่มนุษย์ทั้งปวงในทิศบูรพา ฯลฯ 

ผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่วินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศบูรพา ฯลฯ สู่วินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศ
ปัจฉิม ฯลฯ สู่วินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดร ฯลฯ สู่วินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณ ฯลฯ สู่วินิปาติกสัตว์
ทั้งปวงในทิศอาคเนย์ ฯลฯ สู่วินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพ ฯลฯ สู่วินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสาน ฯลฯ 
สู่วินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศหรดี ฯลฯ สู่วินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่าง ฯลฯ  

ผู้เจริญเมตตาแผ่ความรักไปสู่วินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนด้วยอาการ ๘ อย่างนี้ คือ  
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๑. ด้วยเว้นความบีบคั้น ไม่บีบคั้นวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน 
๒. ด้วยเว้นการฆ่า ไม่ฆ่าวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน 
๓. ด้วยเว้นการทำให้เดือดร้อน ไม่ทำวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนให้เดือดร้อน 
๔. ด้วยเว้นความย่ำยี ไม่ย่ำยีวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน 
๕. ด้วยเว้นการเบียดเบียน ไม่เบียดเบียนวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน 
๖. ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวร อย่าได้มีเวรกัน 
๗. จงเป็นผู้มีสุข อย่ามีทุกข์ 
๘. จงมีตนเป็นสุข อย่ามีตนเป็นทุกข์  
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเมตตา จิตคิดถึงธรรมนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าเจโต จิตพ้นจากพยาบาท

และกิเลสที่กลุ้มรุมจิตทั้งปวง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่าวิมุตติ เมตตาด้วย เป็นเจโตวิมุตติด้วย เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าเมตตาเจโตวิมุตติ 

ผู้เจริญเมตตาน้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาว่า “ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร 
มีความปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัทธินทรีย์ 

ผู้เจริญเมตตาประคองความเพียรไว้ว่า “ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร มี
ความปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยวิริยินทรีย์  

ผู้เจริญเมตตาตั้งสติไว้มั่น ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสตินทรีย์  
ผู้เจริญเมตตาตั้งจิตไว้มั่น ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสมาธินทรีย์  
ผู้เจริญเมตตารู้ชัดด้วยปัญญา ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยปัญญินทรีย์ 
อินทรีย์ ๕ ประการนี้เป็นอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมปฏิบัติเมตตาเจโตวิมุตติด้วย

อินทรีย์ ๕ ประการนี้ ฯลฯ ย่อมยังเมตตานั้นให้เกิด ให้โชติช่วง ให้สว่างไสว 
ผู้เจริญเมตตาไม่หว่ันไหวเพราะความไม่มีศรัทธา ด้วยมนสิการว่า “ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศ

เบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัทธาพละ  
ผู้เจริญเมตตาไม่หว่ันไหวเพราะความเกียจคร้าน ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่า อบรมแล้วด้วยวิริย

พละ  
ผู้เจริญเมตตาไม่หวั่นไหวเพราะความประมาท ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสติ

พละ  
ผู้เจริญเมตตาไม่หว่ันไหวเพราะอุทธัจจะ ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสมาธิพละ  
ผู้เจริญเมตตาไม่หว่ันไหวเพราะอวิชชา ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยปัญญาพละ 
พละ ๕ ประการนี้เป็นอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมปฏิบัติ เมตตาเจโตวิมุตติด้วย

พละ ๕ ประการนี้ ฯลฯ ย่อมยังเมตตานั้นให้เกิด ให้โชติช่วง ให้สว่างไสว 
ผู้เจริญเมตตาตั้งสติไว้มั่นว่า “ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความ

ปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสติ-สัมโพชฌงค์  
ผู้เจริญเมตตาเลือกเฟ้นด้วยปัญญา ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยธัมมวิจยสัม

โพชฌงค์  
ผู้เจริญเมตตาประคองความเพียร ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยวิริยสัมโพชฌงค์  
ผู้เจริญเมตตาระงับความเร่าร้อน ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยปีติสัมโพชฌงค์  
ผู้เจริญเมตตาระงับความคิดชั่วหยาบ ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยปัสสัทธิสัม

โพชฌงค์  
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ผู้เจริญเมตตาตั้งจิตไว้มั่น ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสมาธิสัมโพชฌงค์  
ผู้เจริญเมตตาเพ่งเฉยกิเลสทั้งปวงด้วยญาณ ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยอุเบกขา

สัมโพชฌงค์  
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้เป็นอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมปฏิบัติ เมตตาเจโตวิมุตติ

ด้วยโพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ฯลฯ ย่อมยังเมตตานั้นให้เกิด ให้โชติช่วง ให้สว่างไสว 
ผู้เจริญเมตตาเห็นโดยชอบว่า “ขอวินิปาติกสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเป็นผู้ไม่มีเวร มีความ

ปลอดโปร่ง มีสุขเถิด” เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาทิฏฐิ  
ผู้เจริญเมตตาตรึกตรองโดยชอบ ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาสังกัปปะ  
ผู้เจริญเมตตากำหนดโดยชอบ ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาวาจา  
ผู้เจริญเมตตาตั้งการงานไว้โดยชอบ ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรม แล้วด้วยสัมมากัมมันตะ  
ผู้เจริญเมตตาชำระอาชีวะให้ผ่องแผ้วโดยชอบ ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมา

อาชีวะ  
ผู้เจริญเมตตาประคองความเพียรไว้โดยชอบ ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมา

วายามะ  
ผู้เจริญเมตตาตั้งสติไว้โดยชอบ ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาสติ  
ผู้เจริญเมตตาตั้งจิตไว้โดยชอบ ฯลฯ เมตตาเจโตวิมุตติชื่อว่าอบรมแล้วด้วยสัมมาสมาธิ 
องค์มรรค ๘ ประการนี้เป็นอาเสวนะของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมปฏิบัติ เมตตาเจโตวิมุตติ

ด้วยองค์มรรค ๘ ประการนี้ ฯลฯ  
องค์มรรค ๘ ประการนี้เป็นบริวารของเมตตาเจโตวิมุตติ บุคคลย่อมห้อมล้อมเมตตาเจโตวิมุตติ

ด้วยองค์มรรค ๘ ประการนี้  
องค์มรรค ๘ ประการนี้เป็นอาเสวนะ เป็นภาวนา เป็นพหุลีกรรม เป็นอลังการ เป็นบริขาร เป็น

บริวาร เป็นความเต็มรอบ เป็นสหรคต เป็นสหชาติ เป็นความ เก่ียวข้อง เป็นสัมปยุตตะ เป็นความแล่นไป 
เป็นความผ่องใส เป็นความดำรงมั่น เป็นความพ้นวิเศษ เป็นความเห็นว่า “นี้ละเอียด” ของเมตตาเจโต
วิมุตติ เมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง ตั้งไว้เนือง ๆ สั่งสมแล้ว ปรารภ เสมอ
ดีแล้ว เจริญดีแล้ว อธิษฐานดีแล้ว ดำเนินไปดีแล้ว พ้นวิเศษแล้ว ย่อมยังเมตตานั้นให้เกิด ให้โชติช่วง ให้
สว่างไสว 

มัคคังควาร จบ 
เมตตากถา จบ 


