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ขุทฺทกนิกาย 
อิติวุตฺตก 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
๑. เอกกนิปาต 
๑. ปฐมวคฺค 
๑. โลภสุตฺต 

[๑]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เอกธมฺมํ ภิกฺขเว ปชหถ, อหํ โว ปาฏิโภโค อนาคามิตาย. กตมํ เอกธมฺมํ ? โลภํ ภิกฺขเว เอกธมฺมํ 

ปชหถ, อหํ โว ปาฏิโภโค อนาคามิตายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
เยน โลเภน ลุทฺธาเส   สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ 

  ตํ โลภํ สมฺมทญฺญาย   ปชหนฺติ วิปสฺสิโน 
  ปหาย น ปุนายนฺติ   อิมํ โลกํ กุทาจนนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปฐมํ. 

๒. โทสสุตฺต 
[๒]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เอกธมฺมํ ภิกฺขเว ปชหถ, อหํ โว ปาฏิโภโค อนาคามิตาย. กตมํ เอกธมฺมํ ? โทสํ ภิกฺขเว เอกธมฺมํ 

ปชหถ, อหํ โว ปาฏิโภโค อนาคามิตายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
เยน โทเสน ทุฏฺฐาเส   สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ 

  ตํ โทสํ สมฺมทญฺญาย   ปชหนฺติ วิปสฺสิโน 
  ปหาย น ปุนายนฺติ   อิมํ โลกํ กุทาจนนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทุติยํ. 

๓. โมหสุตฺต 
[๓]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เอกธมฺมํ ภิกฺขเว ปชหถ, อหํ โว ปาฏิโภโค อนาคามิตาย. กตมํ เอกธมฺมํ ? โมหํ ภิกฺขเว เอกธมฺมํ 

ปชหถ, อหํ โว ปาฏิโภโค อนาคามิตายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
เยน โมเหน มูฬฺหาเส   สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ 

  ตํ โมหํ สมฺมทญฺญาย   ปชหนฺติ วิปสฺสิโน 
  ปหาย น ปุนายนฺติ   อิมํ โลกํ กุทาจนนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ตติยํ. 

๔. โกธสุตฺต 
[๔]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
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เอกธมฺมํ ภิกฺขเว ปชหถ, อหํ โว ปาฏิโภโค อนาคามิตาย. กตมํ เอกธมฺมํ ? โกธํ ภิกฺขเว เอกธมฺมํ 
ปชหถ, อหํ โว ปาฏิโภโค อนาคามิตายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

เยน โกเธน กุทฺธาเส   สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ 
  ตํ โกธํ สมฺมทญฺญาย   ปชหนฺติ วิปสฺสิโน 
  ปหาย น ปุนายนฺติ   อิมํ โลกํ กุทาจนนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. จตุตฺถํ. 

๕. มกฺขสุตฺต 
[๕]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เอกธมฺมํ ภิกฺขเว ปชหถ, อหํ โว ปาฏิโภโค อนาคามิตาย. กตมํ เอกธมฺมํ ? มกฺขํ ภิกฺขเว เอกธมฺมํ 

ปชหถ, อหํ โว ปาฏิโภโค อนาคามิตายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
เยน มกฺเขน มกฺขิตาเส   สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ 1

  ตํ มกฺขํ สมฺมทญฺญาย   ปชหนฺติ วิปสฺสิโน 
  ปหาย น ปุนายนฺติ   อิมํ โลกํ กุทาจนนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปญฺจมํ. 

๖. มานสุตฺต 
[๖]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เอกธมฺมํ ภิกฺขเว ปชหถ, อหํ โว ปาฏิโภโค อนาคามิตาย. กตมํ เอกธมฺมํ ? มานํ ภิกฺขเว เอกธมฺมํ 

ปชหถ, อหํ โว ปาฏิโภโค อนาคามิตายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
เยน มาเนน มตฺตาเส   สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ 

  ตํ มานํ สมฺมทญฺญาย   ปชหนฺติ วิปสฺสิโน 
  ปหาย น ปุนายนฺติ   อิมํ โลกํ กุทาจนนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ฉฏฺฐํ. 

๗. สพฺพปริญฺญาสุตฺต 
[๗]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
สพฺพํ ภิกฺขเว อนภิชานํ อปริชานํ ตตฺถ จิตฺตํ อวิราชยํ อปฺปชหํ อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย. สพฺพญฺจ 

โข ภิกฺขเว อภิชานํ ปริชานํ ตตฺถ จิตฺตํ วิราชยํ ปชหํ ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, 
ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  โย สพฺพํ สพฺพโต ญตฺวา  สพฺพตฺเถสุ น รชฺชติ 
  สเว สพฺพํ ปริญฺญา โส  สพฺพํ ทุกฺขํ อุปจฺจคาติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. สตฺตมํ. 

 ฉ.ม. มกฺขาเส1
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๘. มานปริญฺญาสุตฺต 
[๘]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
มานํ ภิกฺขเว อนภิชานํ อปริชานํ ตตฺถ จิตฺตํ อวิราชยํ อปฺปชหํ อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย. มานญฺจ โข 

ภิกฺขเว อภิชานํ ปริชานํ ตตฺถ จิตฺตํ วิราชยํ ปชหํ ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ 
อิติ วุจฺจติ : 

  มานุเปตา อยํ ปชา   มานคนฺถา ภเว รตา 
  มานํ อปริชานนฺตา   อาคนฺตาโร ปุนพฺภวํ. 

เย จ มานํ ปหนฺตฺวาน   วิมุตฺตา มานสงฺขเย 
เต มานคนฺถาภิภุโน   สพฺพทุกฺขมุปจฺจคุนฺ”ติ. 2

อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. อฏฺฐมํ. 

๙. โลภปริญฺญาสุตฺต 
[๙]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
โลภํ ภิกฺขเว อนภิชานํ อปริชานํ ตตฺถ จิตฺตํ อวิราชยํ อปฺปชหํ อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย. โลภญฺจ โข 

ภิกฺขเว อภิชานํ ปริชานํ ตตฺถ จิตฺตํ วิราชยํ ปชหํ ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ 
อิติ วุจฺจติ : 

เยน โลเภน ลุทฺธาเส   สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ 
  ตํ โลภํ สมฺมทญฺญาย   ปชหนฺติ วิปสฺสิโน 
  ปหาย น ปุนายนฺติ   อิมํ โลกํ กุทาจนนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. นวมํ. 

๑๐. โทสปริญฺญาสุตฺต 
[๑๐]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
โทสํ ภิกฺขเว อนภิชานํ อปริชานํ ตตฺถ จิตฺตํ อวิราชยํ อปฺปชหํ อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย. โทสญฺจ โข 

ภิกฺขเว อภิชานํ ปริชานํ ตตฺถ จิตฺตํ วิราชยํ ปชหํ ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ 
อิติ วุจฺจติ : 

เยน โทเสน ทุฏฺฐาเส   สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ 
  ตํ โทสํ สมฺมทญฺญาย   ปชหนฺติ วิปสฺสิโน 
  ปหาย น ปุนายนฺติ   อิมํ โลกํ กุทาจนนฺติ. 

อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทสมํ. 
ปาฏิโภควคฺโค ปฐโม. 

 -๑ ฉ.ม. สพฺพทุกฺขมุปจฺจคุํํ2
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ตสฺสุทฺทานํ 
  ราคโทสา อถ โมโห   
  โกธมกฺขา มานํ สพฺพํ 
  มานโต ราคโทสา ปุน เทฺว  
  ปกาสิตา วคฺคมาหุ ปฐมนฺติ. 

๒. ทุติยวคฺค 
๑. โมหปริญฺญาสุตฺต 

[๑๑]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
โมหํ ภิกฺขเว อนภิชานํ อปริชานํ ตตฺถ จิตฺตํ อวิราชยํ อปฺปชหํ อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย. โมหญฺจ โข 

ภิกฺขเว อภิชานํ ปริชานํ ตตฺถ จิตฺตํ วิราชยํ ปชหํ ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ 
อิติ วุจฺจติ : 

เยน โมเหน มูฬฺหาเส   สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ 
  ตํ โมหํ สมฺมทญฺญาย   ปชหนฺติ วิปสฺสิโน 
  ปหาย น ปุนายนฺติ   อิมํ โลกํ กุทาจนนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปฐมํ. 

๒. โกธปริญฺญาสุตฺต 
[๑๒]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
โกธํ ภิกฺขเว อนภิชานํ อปริชานํ ตตฺถ จิตฺตํ อวิราชยํ อปฺปชหํ อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย. โกธญฺจ โข 

ภิกฺขเว อภิชานํ ปริชานํ ตตฺถ จิตฺตํ วิราชยํ ปชหํ ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ 
อิติ วุจฺจติ : 

เยน โกเธน กุทฺธาเส   สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ 
  ตํ โกธํ สมฺมทญฺญาย   ปชหนฺติ วิปสฺสิโน 
  ปหาย น ปุนายนฺติ   อิมํ โลกํ กุทาจนนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทุติยํ. 

๓. มกฺขปริญฺญาสุตฺต 
[๑๓]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
มกฺขํ ภิกฺขเว อนภิชานํ อปริชานํ ตตฺถ จิตฺตํ อวิราชยํ อปฺปชหํ อภพฺโพ ทุกฺขกฺขยาย. มกฺขญฺจ โข 

ภิกฺขเว อภิชานํ ปริชานํ ตตฺถ จิตฺตํ วิราชยํ ปชหํ ภพฺโพ ทุกฺขกฺขยายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ 
อิติ วุจฺจติ : 
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เยน มกฺเขน มกฺขิตาเส    สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตึ 3

  ตํ มกฺขํ สมฺมทญฺญาย   ปชหนฺติ วิปสฺสิโน 
  ปหาย น ปุนายนฺติ   อิมํ โลกํ กุทาจนนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ตติยํ. 

๔. อวิชฺชานีวรณสุตฺต 
[๑๔]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
นาหํ ภิกฺขเว อญฺญํ เอกนีวรณมฺปิ สมนุปสฺสามิ, เยน นีวรเณน นิวุตา ปชา ทีฆรตฺตํ สนฺธาวนฺติ 

สํสรนฺติ, ยถยิทํ ภิกฺขเว อวิชฺชานีวรณํ. อวิชฺชานีวรเณน หิ ภิกฺขเว นิวุตา ปชา ทีฆรตฺตํ สนฺธาวนฺติ        
สํสรนฺตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  นตฺถญฺโญ เอกธมฺโมปิ   เยเนวํ  นิวุตา ปชา 4

  สํสรนฺติ อโหรตฺตํ   ยถา โมเหน อาวุฏา. 
เย จ โมหํ ปหนฺตฺวาน   ตโมกฺขนฺธํ ปทาลยํุ 

  น เต ปุน สํสรนฺติ   เหตุ เตสํ น วิชฺชตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. จตุตฺถํ. 

๕. ตณฺหาสํโยชนสุตฺต 
[๑๕]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
นาหํ ภิกฺขเว อญฺญํ เอกสํโยชนมฺปิ สมนุปสฺสามิ เยน, สํโยชเนน สํยุตฺตา สตฺตา ทีฆรตฺตํ       

สนฺธาวนฺติ สํสรนฺติ, ยถยิทํ ภิกฺขเว ตณฺหาสํโยชนํ. ตณฺหาสํโยชเนน หิ ภิกฺขเว สํยุตฺตา สตฺตา ทีฆรตฺตํ 
สนฺธาวนฺติ สํสรนฺตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  ตณฺหาทุติโย ปุริโส   ทีฆมทฺธาน สํสรํ 
  อิตฺถมฺภาวญฺญถาภาวํ   สํสารํ นาติวตฺตติ. 5

เอตมาทีนวํ  ญตฺวา   ตณฺหํ ทุกฺขสฺส สมฺภวํ 6

  วีตตณฺโห อนาทาโน   สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปญฺจมํ. 

 ฉ.ม. มกฺขาเส3

 ม.สี.อิ. เยเนว4

 ฉ.ม. อิตฺถภาวญฺญถาภาวํ5

 สี.อิ.ม. เอวมาทีนวํ6
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๖. ปฐมเสขสุตฺต 
[๑๖]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เสขสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อปฺปตฺตมานสสฺส อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ ปตฺถยมานสฺส วิหรโต “อชฺฌตฺติกํ 

องฺคนฺ”ติ กริตฺวา น อญฺญํ เอกงฺคมฺปิ สมนุปสฺสามิ, ยํ เอวํ พหุการํ,  ยถยิทํ ภิกฺขเว โยนิโส มนสิกาโร. 7

โยนิโส ภิกฺขเว ภิกฺขุ มนสิกโรนฺโต อกุสลํ ปชหติ, กุสลํ ภาเวตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ      
วุจฺจติ : 

  โยนิโส มนสิกาโร   ธมฺโม เสขสฺส ภิกฺขุโน 
  นตฺถญฺโญ เอวํ พหุกาโร  อุตฺตมตฺถสฺส ปตฺติยา 
  โยนิโส ปทหํ ภิกฺขุ   ขยํ ทุกฺขสฺส ปาปุเณติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ฉฏฺฐํ. 

๗. ทุติยเสขสุตฺต 
[๑๗]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เสขสฺส ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อปฺปตฺตมานสสฺส อนุตฺตรํ โยคกฺเขมํ ปตฺถยมานสฺส วิหรโต “พาหิรํ        

องฺคนฺ”ติ กริตฺวา น อญฺญํ เอกงฺคมฺปิ สมนุปสฺสามิ, ยํ เอวํ พหุการํ, ยถยิทํ ภิกฺขเว กลฺยาณมิตฺตตา.       
กลฺยาณมิตฺโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ อกุสลํ ปชหติ, กุสลํ ภาเวตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

กลฺยาณมิตฺโต โย ภิกฺขุ   สปฺปติสฺโส สคารโว 
  กรํ มิตฺตาน วจนํ   สมฺปชาโน ปติสฺสโต 
  ปาปุเณ อนุปุพฺเพน   สพฺพสํโยชนกฺขยนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. สตฺตมํ. 

๘. สํฆเภทสุตฺต 
[๑๘]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เอกธมฺโม ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ พหุชนาหิตาย พหุชนาสุขาย พหุโน ชนสฺส     

อนตฺถาย อหิตาย ทุกฺขาย เทวมนุสฺสานํ. กตโม เอกธมฺโม ? สํฆเภโท. สงฺเฆ โข ปน ภิกฺขเว ภินฺเน 
อญฺญมญฺญํ ภณฺฑนานิ เจว โหนฺติ, อญฺญมญฺญํ ปริภาสา จ โหนฺติ, อญฺญมญฺญํ ปริกฺเขปา จ โหนฺติ, 
อญฺญมญฺญํ ปริจฺจชนา จ โหนฺติ. ตตฺถ อปฺปสนฺนา เจว นปฺปสีทนฺติ, ปสนฺนานญฺจ เอกจฺจานํ 
อญฺญถตฺตํ โหตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  อาปายิโก เนรยิโก   กปฺปฏฺโฐ สํฆเภทโก 
  วคฺคาราโม อธมฺมฏฺโฐ   โยคกฺเขมา ปธํสติ๑ 8

 ฉ.ม. พหูปการํ7

 -๑ ก. โยคกฺเขมโต ธํสติ, สี.อิ. โยคกฺเขมา วิธํสติ. เอวมุปริปิ8



 7

  สํฆํ สมคฺคํ เภตฺวาน   กปฺปํ นิรยมฺหิ ปจฺจตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. อฏฺฐมํ. 

๙. สํฆสามคฺคีสุตฺต 
[๑๙]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เอกธมฺโม ภิกฺขเว โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย พหุโน ชนสฺส          

อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ. กตโม เอกธมฺโม ? สํฆสฺส สามคฺคี. สงฺเฆ โข ปน ภิกฺขเว สมคฺเค    
น เจว อญฺญมญฺญํ ภณฺฑนานิ โหนฺติ, น จ อญฺญมญฺญํ ปริภาสา โหนฺติ, น จ อญฺญมญฺญํ ปริกฺเขปา 
โหนฺติ, น จ อญฺญมญฺญํ ปริจฺจชนา โหนฺติ. ตตฺถ อปฺปสนฺนา เจว ปสีทนฺติ ปสนฺนานญฺจ ภิยฺโยภาโว     
โหตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  สุขา สํฆสฺส สามคฺคี   สมคฺคานญฺจนุคฺคโห 
  สมคฺครโต ธมฺมฏฺโฐ   โยคกฺเขมา น ธํสติ 
  สํฆํ สมคฺคํ กตฺวาน   กปฺปํ สคฺคมฺหิ โมทตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. นวมํ. 

๑๐. ปทุฏฺฐจิตฺตสุตฺต 
[๒๐]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
อิธาหํ ภิกฺขเว เอกจฺจํ ปุคฺคลํ ปทุฏฺฐจิตฺตํ เอวํ เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมมฺหิ จายํ สมเย 

ปุคฺคโล กาลํ กเรยฺย, ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต เอวํ นิรเย. ตํ กิสฺส เหตุ ? จิตฺตญฺหิสฺส ภิกฺขเว ปทุฏฺฐํ.                
เจโตปโทสเหตุ โข ปน ภิกฺขเว เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ      
นิรยํ อุปปชฺชนฺตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  ปทุฏฺฐจิตฺตํ ญตฺวาน   เอกจฺจํ อิธ ปุคฺคลํ 
เอตมตฺถํ พฺยากาสิ   พุทฺโธ ภิกฺขูน สนฺติเก. 

  อิมมฺหิ จายํ สมเย   กาลํ กยิราถ ปุคฺคโล 
  นิรยํ อุปปชฺเชยฺย   จิตฺตญฺหิสฺส ปทูสิตํ. 
  ยถา หริตฺวา นิกฺขิเปยฺย  เอวเมว ตถาวิโธ 
  เจโตปโทสเหตู  หิ   สตฺตา คจฺฉนฺติ ทุคฺคตินฺติ. 9

อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทสมํ. 
ทุติยวคฺโค ทุติโย.  
ตสฺสุทฺทานํ 

  โมหโกธา อถ มกฺโข   โมหกามา เสกฺขา ทุเว 10

  เภทโมทา ปุคฺคโล จ   วคฺคมาหุ ทุติยนฺติ วุจฺจตีติ.๒ 

 ฉ.ม. เจโตปโทสเหตุ, เอวมุปริปิ9

 -๒ ฉ.ม. โมโห โกโธ อถ มกฺโข-  วิชฺชา ตณฺหา เสขทุเว จ 10

เภโท สามคฺคิปุคฺคโล  วคฺคมาหุ ทุติยนฺติ วุจฺจตีติ.
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๓. ตติยวคฺค 
๑. ปสนฺนจิตฺตสุตฺต 

[๒๑]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
อิธาหํ ภิกฺขเว เอกจฺจํ ปุคฺคลํ ปสนฺนจิตฺตํ เอวํ เจตสา เจโต ปริจฺจ ปชานามิ อิมมฺหิ จายํ สมเย 

ปุคฺคโล กาลํ กเรยฺย, ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต เอวํ สคฺเค. ตํ กิสฺส เหตุ ? จิตฺตญฺหิสฺส ภิกฺขเว ปสนฺนํ. เจโต
ปสาทเหตุ โข ปน ภิกฺขเว เอวมิเธกจฺเจ สตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชนฺตีติ. 
เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  ปสนฺนจิตฺตํ ญตฺวาน   เอกจฺจํ อิธ ปุคฺคลํ 
เอตมตฺถํ พฺยากาสิ    พุทฺโธ ภิกฺขูน สนฺติเก 11

  อิมมฺหิ จายํ สมเย   กาลํ กยิราถ ปุคฺคโล 
  สุคตึ อุปปชฺเชยฺย   จิตฺตญฺหิสฺส ปสาทิตํ 
  ยถา หริตฺวา นิกฺขิเปยฺย  เอวเมว ตถาวิโธ 
  เจโตปสาทเหตู หิ   สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคฺคตินฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปฐมํ. 

๒. เมตฺตสุตฺต 
[๒๒]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :-  
มา ภิกฺขเว ปุญฺญานํ ภายิตฺถ, สุขสฺเสตํ ภิกฺขเว อธิวจนํ อิฏฺฐสฺส กนฺตสฺส ปิยสฺส มนาปสฺส, ยทิทํ 

ปุญฺญานิ. อภิชานามิ โข ปนาหํ ภิกฺขเว ทีฆรตฺตํ กตานํ ปุญฺญานํ ทีฆรตฺตํ อิฏฺฐํ กนฺตํ ปิยํ มนาปํ วิปากํ 
ปจฺจนุภูตํ, สตฺต วสฺสานิ เมตฺตจิตฺตํ ภาเวตฺวา สตฺต สํวฏฺฏวิวฏฺฏกปฺเป นยิมํ โลกํ ปุนราคมาสึ.          
สํวฏฺฏมาเน สุทํ ภิกฺขเว กปฺเป อาภสฺสรูปโค โหมิ, วิวฏฺฏมาเน กปฺเป สุญฺญํ พฺรหฺมวิมานํ อุปปชฺชามิ. 

ตตฺร สุทํ ภิกฺขเว พฺรหฺมา โหมิ มหาพฺรหฺมา อภิภู อนภิภูโต อญฺญทตฺถุทโส วสวตฺตี. ฉตฺตึสกฺขตฺตุํ 
โข ปนาหํ ภิกฺขเว สกฺโก อโหสึ เทวานมินฺโท, อเนกสตกฺขตฺตุํ ราชา อโหสึ จกฺกวตฺติ ธมฺมิโก ธมฺมราชา 
จาตุรนฺโต วิชิตาวี ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต สตฺตรตนสมนฺนาคโต, โก ปน วาโท ปเทสรชฺชสฺส. 

ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิสฺส นุ โข เม อิทํ กมฺมสฺส ผลํ, กิสฺส กมฺมสฺส วิปาโก, เยนาหํ       
เอตรหิ เอวํมหิทฺธิโก เอวํมหานุภาโว”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “ติณฺณํ โข เม อิทํ กมฺมานํ ผลํ, 
ติณฺณํ กมฺมานํ วิปาโก, เยนาหํ เอตรหิ เอวํมหิทฺธิโก เอวํมหานุภาโว”ติ. เสยฺยถีทํ  : ทานสฺ ส ทมสฺส 12

สญฺญมสฺสาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
  ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย  อายตคฺคํ สุขุทฺรยํ 
  ทานญฺจ สมจริยญฺจ   เมตฺตจิตฺตญฺจ ภาวเย. 

เอเต ธมฺเม ภาวยิตฺวา  ตโย สุขสมุทฺทเย 

 ฉ.ม. เอตมตฺถญฺจ พฺยากาสิ11

 ฉ.ม. เสยฺยถิทํ12
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  อพฺยาปชฺชํ  สุขํ โลกํ   ปณฺฑิโต อุปปชฺชตีติ. 13

อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทุติยํ. 

๓. อุภยตฺถสุตฺต 
[๒๓]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เอกธมฺโม ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต อุโภ อตฺเถ สมธิคยฺห ติฏฺฐติ ทิฏฺฐธมฺมิกญฺเจว อตฺถํ            

สมฺปรายิกญฺจ. กตโม เอกธมฺโม ? อปฺปมาโท กุสเลสุ ธมฺเมสุ. อยํ โข ภิกฺขเว เอกธมฺโม ภาวิโต            
พหุลีกโต อุโภ อตฺเถ สมธิคฺคยฺห ติฏฺฐติ ทิฏฺฐธมฺมิกญฺเจว อตฺถํ สมฺปรายิกญฺจาติ. เอตมตฺถํ ภควา 
อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ   ปุญฺญกิริยาสุ ปณฺฑิตา 
  อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ   อธิคฺคณฺหาติ ปณฺฑิโต. 
  ทิฏฺเฐ ธมฺเม จ โย อตฺโถ  โย จตฺโถ สมฺปรายิโก 

อตฺถาภิสมยา ธีโร   “ปณฺฑิโต”ติ ปวุจฺจตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ตติยํ. 

๔. อฏฺฐิปุญฺชสุตฺต 
[๒๔]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เอกปุคฺคลสฺส ภิกฺขเว กปฺปํ สนฺธาวโต สํสรโต สิยา เอวํ มหา อฏฺฐิกงฺกโล อฏฺฐิปุญฺโช อฏฺฐิราสิ, 

ยถายํ เวปุลฺลปพฺพโต,  สเจ สํหารโก อสฺส, สมฺภตญฺจ น วินสฺเสยฺยาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ 14

อิติ วุจฺจติ : 
เอกสฺเสเกน กปฺเปน   ปุคฺคลสฺสฏฺฐิสญฺจโย 

  สิยา ปพฺพตสโม ราสิ   อิติ วุตฺตํ มเหสินา. 
  โส โข ปนายํ อกฺขาโต   เวปุลฺโล ปพฺพโต มหา 
  อุตฺตโร คิชฺฌกูฏสฺส   มคธานํ คิริพฺพเช. 
  ยโต จ อริยสจฺจานิ   สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ 
  ทุกฺขํ ทุกฺขสมุปฺปาทํ   ทุกฺขสฺส จ อติกฺกมํ 
  อริยญฺจฏฺฐงฺคิกํ มคฺคํ   ทุกฺขูปสมคามินํ. 
  ส สตฺตกฺขตฺตุํปรมํ   สนฺธาวิตฺวาน ปุคฺคโล 
  ทุกฺขสฺสนฺตกโร โหติ   สพฺพสํโยชนกฺขยาติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. จตุตฺถํ. 

 ฉ. อพฺยาปชฺฌํ13

 ฉ.ม. เวปุลฺโล ปพฺพโต14
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๕. มุสาวาทสุตฺต 
[๒๕]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เอกธมฺมํ อตีตสฺส ภิกฺขเว ปุริสปุคฺคลสฺส นาหํ ตสฺส กิญฺจิ ปาปกมฺมํ อกรณียนฺติ วทามิ. กตมํ 

เอกธมฺมํ ? ยถยิทํ  ภิกฺขเว สมฺปชานมุสาวาโทติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 15

เอกธมฺมํ อตีตสฺส   มุสาวาทิสฺส ชนฺตุโน 
  วิติณฺณปรโลกสฺส   นตฺถิ ปาปํ อการิยนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปญฺจมํ. 

๖. ทานสุตฺต 
[๒๖]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เอวญฺเจ ภิกฺขเว สตฺตา ชาเนยฺยํุ ทานสํวิภาคสฺส วิปากํ, ยถาหํ ชานามิ, น อทตฺวา ภุญฺเชยฺยํุ,    

น จ เนสํ มจฺเฉรมลํ จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺเฐยฺย. โยปิ เนสํ อสฺส จริโม อาโลโป จริมํ กพลํ  ตโตปิ น            16

อสํวิภชิตฺวา ภุญฺเชยฺยํุ, สเจ เนสํ ปฏิคฺคาหกา อสฺสุ. ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว สตฺตา น เอวํ ชานนฺติ            
ทานสํวิภาคสฺส วิปากํ ยถาหํ ชานามิ, ตสฺมา อทตฺวา ภุญฺชนฺติ, มจฺเฉรมลญฺจ เนสํ จิตฺตํ ปริยาทาย 
ติฏฺฐตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

เอวํ เจ สตฺตา ชาเนยฺยํุ  ยถาวุตฺตํ มเหสินา 
  วิปากํ สํวิภาคสฺส   ยถา โหติ มหปฺผลํ. 
  วิเนยฺย มจฺเฉรมลํ   วิปฺปสนฺเนน เจตสา 
  ทชฺชุํ กาเลน อริเยสุ   ยตฺถ ทินฺนํ มหปฺผลํ. 
  อนฺนญฺจ ทตฺวาน  พหุโน  ทกฺขิเณยฺเยสุ ทกฺขิณํ 17

  อิโต จุตา มนุสฺสตฺตา   สคฺคํ คจฺฉนฺติ ทายกา. 
เต จ สคฺคคตา  ตตฺถ   โมทนฺติ กามกามิโน 18

  วิปากํ สํวิภาคสฺส   อนุโภนฺติ อมจฺฉราติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ฉฏฺฐํ. 

๗. เมตฺตาภาวนาสุตฺต 
[๒๗]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 

 ฉ. ยทิทํ, อิ. ยถายิทํ15

 ฉ.ม. กพฬํ16

 ฉ.ม. ทตฺวา17

 สี.อิ.ม. สคฺคํ คตา18
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ยานิ กานิจิ ภิกฺขเว โอปธิกานิ ปุญฺญกิริยาวตฺถูนิ,  สพฺพานิ ตานิ  เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา กลํ 19

นาคฺฆนฺติ โสฬสึ. เมตฺตาเยว ตานิ เจโตวิมุตฺติ อธิคฺคเหตฺวา ภาสเต จ ตปเต จ วิโรจติ จ. 
เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ยากาจิ ตารกรูปานํ ปภา, สพฺพา ตา จนฺทิยา ปภาย  กลํ นาคฺฆนฺติ โสฬสึ, 20

จนฺทปฺปภาเยว ตานิ  อธิคฺคเหตฺวา ภาสเต จ ตปเต จ วิโรจเต จ. เอวเมว โข ภิกฺขเว ยานิ กานิจิ      21

โอปธิกานิ ปุญฺญกิริยวตฺถูนิ, สพฺพานิ ตานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา กลํ นาคฺฆนฺติ โสฬสึ, เมตฺตาเยว 
ตานิ เจโตวิมุตฺติ อธิคฺคเหตฺวา ภาสเต จ ตปเต จ วิโรจติ จ. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว วสฺสานํ ปจฺฉิเม มาเส สรทสมเย วิทฺเธ วิคตวลาหเก เทเว  อาทิจฺโจ นภํ     22

อพฺภุสฺสกฺกมาโน สพฺพํ อากาสํ ตมคตํ อภิหจฺจ๔ ภาสเต จ ตปเต จ วิโรจเต จ. เอวเมว โข ภิกฺขเว ยานิ 23

กานิจิ โอปธิกานิ ปุญฺญกิริยวตฺถูนิ, สพฺพานิ ตานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา กลํ นาคฺฆนฺติ โสฬสึ,         
เมตฺตาเยว ตานิ เจโตวิมุตฺติ อธิคฺคเหตฺวา ภาสเต จ ตปเต จ วิโรจเต จ. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว รตฺติยา ปจฺจูสสมยํ โอสธิตารกา ภาสเต จ ตปเต จ วิโรจเต จ. เอวเมว โข 
ภิกฺขเว ยานิ กานิจิ โอปธิกานิ ปุญฺญกิริยวตฺถูนิ, สพฺพานิ ตานิ เมตฺตาย เจโตวิมุตฺติยา กลํ นาคฺฆนฺติ 
โสฬสึ, เมตฺตาเยว ตานิ เจโตวิมุตฺติ อธิคฺคเหตฺวา ภาสเต จ ตปเต จ วิโรจเต จาติ. เอตมตฺถํ ภควา 
อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  โย จ เมตฺตํ ภาวยติ   อปฺปมาณํ ปฏิสฺสโต 
ตนู สํโยชนา โหนฺติ   ปสฺสโต อุปธิกฺขยํ. 
เอกมฺปิ เจ ปาณมทุฏฺฐจิตฺโต  

  เมตฺตายติ กุสโล เตน โหติ 
  สพฺเพ จ ปาเณ มนสานุกมฺปํ  
  ปหูตมริโย ปกโรติ ปุญฺญํ. 

เย สตฺตสณฺฑํ ปฐวึ วิชิตฺวา  
  ราชีสโย  ยชมานานุปริยคา 24

  (อสฺสเมธํ ปุริสเมธํ  
  สมฺมาปาสํ วาชเปยฺยํ นิรคฺคฬํ) 
  เมตฺตสฺส จิตฺตสฺส สุภาวิตสฺส  

 ฉ.ม. ปุญฺญกิริยวตฺถูนิ, เอวมุปริปิ19

 ก. จนฺทปฺปภาย, ตพฺพณฺณนายํ ปน “จนฺทิยา”ติ จนฺทสฺส อยนฺติ จนฺที.20

 ฉ.ม. ตา21

 สี. นเภ22

 -๔ ฉ.ม. อากาสคตํ ตมคตํ อภิวิหจฺจ23

 ฉ.ม. ราชิสโย24
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  กลมฺปิ เต นานุภวนฺติ โสฬสึ. 
  (จนฺทปฺปภา ตารคณาว สพฺเพ.) 
  โย น หนฺติ น ฆาเตติ   น ชินาติ น ชาปเย 
  เมตฺตํโส สพฺพภูเตสุ   เวรํ ตสฺส น เกนจีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. สตฺตมํ. 

ตติยวคฺโค ตติโย. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  จิตฺตํ ฌายี  อุโภ อตฺเถ  ปุญฺชํ  เวปุลฺลปพฺพตํ 25 26

  สมฺปชานมุสาวาโท   ทานญฺจ เมตฺตภาวญฺจ.  27

  สตฺติมานิ จ สุตฺตานิ   ปุริมานิ จ วีสติ 
เอกธมฺเมสุ สุตฺตนฺตา   สตฺตวีสติ สงฺคหาติ. 

เอกกนิปาโต นิฏฺฐิโต. 
________________________ 

๒. ทุกนิปาต 
๑. ปฐมวคฺค 

๑. ทุกฺขวิหารสุตฺต 
[๒๘] ( )  วุตฺตํ เหตํ ภควตา วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 28

ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏฺเฐว ธมฺเม ทุกฺขํ วิหรติ สวิฆาตํ สอุปายาสํ สปริฬาหํ, 
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา. กตเมหิ ทฺวีหิ ? อินฺทฺริเยสุ อคุตฺตทฺวารตาย จ, โภชเน    
อมตฺตญฺญุตาย จ. อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทฺวีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏฺเฐว ธมฺเม ทุกฺขํ วิหรติ สวิฆาตํ 
สอุปายาสํ สปริฬาหํ, กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ 
วุจฺจติ : 

  จกฺขุโสตญฺจ ฆานญฺจ   ชิวฺหา กาโย ตถา มโน 
เอตานิ ยสฺส ทฺวารานิ   อคุตฺตานิ จ ภิกฺขุโน. 

  โภชนมฺหิ อมตฺตญฺญู   อินฺทฺริเยสุ อสํวุโต 

 ฉ.ม เมตฺตํ, อิ.ม. ฌายิ25

 ก. ปุญฺญํ26

 ฉ.ม. เมตฺตภาวนา27

 ฉ.ม. (เทฺว ธมฺเม อนุกฺกฏิ)28
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  กายทุกฺขํ เจโตทุกฺขํ   ทุกฺขํ โส อธิคจฺฉติ. 
  ฑยฺหมาเนน กาเยน   ฑยฺหมาเนน เจตสา 
  ทิวา วา ยทิ วา รตฺตึ   ทุกฺขํ วิหรติ ตาทิโสติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปฐมํ. 

๒. สุขวิหารสุตฺต 
[๒๙]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สุขํ วิหรติ อวิฆาตํ อนุปายาสํ อปริฬาหํ, 

กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคติ ปาฏิกงฺขา. กตเมหิ ทฺวีหิ ? อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวารตาย จ โภชเน 
มตฺตญฺญุตาย จ. อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทฺวีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สุขํ วิหรติ อวิฆาตํ      
อนุปายาสํ อปริฬาหํ, กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคติ ปาฏิกงฺขาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ 
วุจฺจติ : 

  จกฺขุโสตญฺจ ฆานญฺจ   ชิวฺหา กาโย อโถ  มโน 29

เอตานิ ยสฺส ทฺวารานิ   สุคุตฺตานิ จ ภิกฺขุโน 
โภชนมฺหิ จ มตฺตญฺญู   อินฺทฺริเยสุ จ สํวุโต 

  กายสุขํ เจโตสุขํ   สุขํ โส อธิคจฺฉติ. 
อฑยฺหมาเนน กาเยน   อฑยฺหมาเนน เจตสา 

  ทิวา วา ยทิ วา รตฺตึ   สุขํ วิหรติ ตาทิโสติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทุติยํ. 

๓. ตปนียสุตฺต 
[๓๐]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา ตปนียา. กตเม เทฺว ? อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ อกตกลฺยาโณ โหติ อกตกุสโล 

อกตภีรุตฺตาโณ กตปาโป กตลุทฺโท กตกิพฺพิโส, โส “อกตํ เม กลฺยาณนฺ”ติปิ ตปฺปติ, “กตํ เม ปาปนฺ”ติปิ 
ตปฺปติ, อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา ตปนียาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  กายทุจฺจริตํ กตฺวา   วจีทุจฺจริตานิ วา  30

  มโนทุจฺจริตํ กตฺวา   ยญฺจญฺญํ โทสสญฺหิตํ. 
  อกตฺวา กุสลกมฺมํ   กตฺวานากุสลํ พหุํ 
  กายสฺส เภทา ทุปฺปญฺโญ  นิรยํ โส อุปปชฺชตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ตติยํ. 

 ฉ. ตถา29

 ฉ.ม. จ. เอวมุปริปิ30
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๔. อตปนียสุตฺต 
[๓๑]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เทฺวเม ภิกฺขเว ธมฺมา อตปนียา. กตเม ทฺเว ? อิธ ภิกฺขเว เอกจฺโจ กตกลฺยาโณ โหติ กตกุสโล    

กตภีรุตฺตาโณ อกตปาโป อกตลุทฺโท อกตกิพฺพิโส, โส “กตํ เม กลฺยาณนฺ”ติปิ น ตปฺปติ, “อกตํ เม        
ปาปนฺติปิ น ตปฺปติ. อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ธมฺมา อตปนียาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  กายทุจฺจริตํ หิตฺวา   วจีทุจฺจริตานิ วา 
  มโนทุจฺจริตํ หิตฺวา   ยญฺจญฺญํ โทสสญฺหิตํ. 

อกตฺวา อกุสลํ กมฺมํ   กตฺวาน กุสลํ พหุํ 
  กายสฺส เภทา สปฺปญฺโญ  สคฺคํ โส อุปปชฺชตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. จตุตฺถํ. 

๕. ปฐมสีลสุตฺต 
[๓๒]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต เอวํ นิรเย. กตเมหิ ทฺวีหิ ? ปาปเกน 

จ สีเลน, ปาปิกาย จ ทิฏฺฐิยา. อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทฺวีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต เอวํ 
นิรเยติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  ปาปเกน จ สีเลน   ปาปิกาย จ ทิฏฺฐิยา 
เอเตหิ ทฺวีหิ ธมฺเมหิ   โย สมนฺนาคโต นโร 

  กายสฺส เภทา ทุปฺปญฺโญ  นิรยํ โส อุปปชฺชตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปญฺจมํ. 

๖. ทุติยสีลสุตฺต 
[๓๓]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต เอวํ สคฺเค. กตเมหิ ทฺวีหิ ? ภทฺทเกน 

จ สีเลน, ภทฺทิกาย จ ทิฏฺฐิยา. อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทฺวีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ปุคฺคโล ยถาภตํ นิกฺขิตฺโต เอวํ 
สคฺเคติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  ภทฺทเกน จ สีเลน   ภทฺทิกาย จ ทิฏฺฐิยา 
เอเตหิ ทฺวีหิ ธมฺเมหิ   โย สมนฺนาคโต นโร 

  กายสฺส เภทา สปฺปญฺโญ  สคฺคํ โส อุปปชฺชตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ฉฏฺฐํ. 

๗. อาตาปีสุตฺต 
[๓๔]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
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อนาตาปี ภิกฺขเว ภิกฺขุ อโนตฺตปฺปี  อภพฺโพ สมฺโพธาย, อภพฺโพ นิพฺพานาย, อภพฺโพ             31

อนุตฺตรสฺส โยคกฺเขมสฺส อธิคมาย. อาตาปี จ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ โอตฺตปฺปี  ภพฺโพ สมฺโพธาย, ภพฺโพ     32

นิพฺพานาย, ภพฺโพ อนุตฺตรสฺส โยคกฺเขมสฺส อธิคมายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
  อนาตาปี อโนตฺตปฺปี   กุสีโต หีนวีริโย 
  โย ถีนมิทฺธพหุโล   อหิริโก อนาทโร 
  อภพฺโพ ตาทิโส ภิกฺขุ   ผุฏฺฐุํ สมฺโพธิมุตฺตมํ. 

  โย จ สติมา นิปโก ฌายี  
  อาตาปี โอตฺตปฺปี จ อปฺปมตฺโต 
  สญฺโญชนํ ชาติชราย เฉตฺวา  
  อิเธว สมฺโพธิมนุตฺตรํ ผุเสติ. 

อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. สตฺตมํ. 

๘. ปฐมนกุหนสุตฺต 
[๓๕]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
นยิทํ ภิกฺขเว พฺรหฺมจริยํ วุสฺสติ ชนกุหนตฺถํ, น  ชนลปนตฺถํ, น๑ ลาภสกฺการสิโลกานิสํสตฺถํ, น  33

อิติ มํ ชโน ชานาตูติ, อถ โข อิทํ ภิกฺขเว พฺรหฺมจริยํ วุสฺสติ สํวรตฺถญฺเจว ปหานตฺถญฺจาติ. เอตมตฺถํ 
ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  สํวรตฺถํ ปหานตฺถํ   พฺรหฺมจริยํ อนีติหํ 
  อเทสยิ โส ภควา   นิพฺพาโนคธคามินํ. 

เอส มคฺโค มหตฺเถหิ    อนุยาโต มเหสิภิ  34 35

เย เย ตํ ปฏิปชฺชนฺติ   ยถา พุทฺเธน เทสิตํ 
  ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสนฺติ   สตฺถุสาสนการิโนติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. อฏฺฐมํ. 

๙. ทุติยนกุหนสุตฺต 
[๓๖]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 

 ฉ. อโนตฺตาปี. เอวมุปริปิ31

 ฉ. โอตฺตาปี. เอวมุปริปิ32

 อฏฺฐกถายํ น ทิสฺสนฺติ.33

 ฉ.อิ. มหตฺเตหิ, สี.ม. มหนฺเตหิ. เอวมุปริปิ34

 ม.สี.อิ. มเหสิโน. เอวมุปริปิ35
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นยิทํ ภิกฺขเว พฺรหฺมจริยํ วุสฺสติ ชนกุหนตฺถํ, น ชนลปนตฺถํ, น ลาภสกฺการสิโลกานิสํสตฺถํ, น อิติ 
มํ ชโน ชานาตูติ, อถ โข อิทํ ภิกฺขเว พฺรหฺมจริยํ วุสฺสติ อภิญฺญตฺถญฺเจว ปริญฺญตฺถญฺจาติ. เอตมตฺถํ 
ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  อภิญฺญตฺถํ ปริญฺญตฺถํ  พฺรหฺมจริยํ อนีติหํ 
  อเทสยิ โส ภควา   นิพฺพาโนคธคามินํ. 

เอส มคฺโค มหตฺเถหิ   อนุยาโต มเหสิภิ 
เย เย ตํ ปฏิปชฺชนฺติ   ยถา พุทฺเธน เทสิตํ 

  ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสนฺติ   สตฺถุสาสนการิโนติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. นวมํ. 

๑๐. โสมนสฺสสุตฺต 
[๓๗]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ทฺวีหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สุขโสมนสฺสพหุโล วิหรติ,  โยนิ  จสฺส 36

อารทฺธา โหติ อาสวานํ ขยาย.๓ กตเมหิ ทฺวีหิ  ? สํเวชนีเยสุ ฐาเนสุ สํเวชเนน, สํวิคฺคสฺส จ โยนิโส 
ปธาเนน. อิเมหิ โข ภิกฺขเว ทฺวีหิ ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต ภิกฺขุ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สุขโสมนสฺสพหุโล วิหรติ, 
๓โยนิ จสฺส อารทฺธา โหติ อาสวานํ ขยายา๓ ติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  สํเวชนีเยสุ ฐาเนสุ๔   สํวิชฺเชเถว ปณฺฑิโต 37

  อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ   ปญฺญาย สมเวกฺขิย. 
เอวํ วิหารี อาตาปี   สนฺตวุตฺติ อนุทฺธโต 

  เจโตสมถมนุยุตฺโต   ขยํ ทุกฺขสฺส ปาปุเณติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทสมํ. 

ปฐโม วคฺโค. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  เทฺวเม  ภิกฺขุ ตปนียา   ตปนียา ปรตฺเถหิ 38

  อาตาปี น กุหนา จ๒   โสมนสฺเสน เต ทสาติ. 39

 -๓ โยนิโส อารทฺโธ โหติ อาสวานํ ขยายาติ.36

 -๔ ฉ.ม. สํเวชนียฏฺฐาเนสุ37

 ฉ.ม. เทฺว จ38

 -๒ ฉ. นกุหนา เทฺว39



 17

พระสุตตันตปิฎก 
ขุททกนิกาย  อิติวุตตกะ 

_____________ 
ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 

๑. เอกกนิบาต 
๑. ปฐมวรรค 
หมวดท่ี ๑ 
๑. โลภสูตร 
ว่าด้วยโลภะ 

[๑]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมา
อย่างนี้  40

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้ เราขอรับรองความเป็น อนาคามีของเธอทั้งหลาย  
ธรรมอย่างหนึ่ง คืออะไร  
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งคือโลภะ(ความอยากได้)ได้ เราขอรับรองความเป็นอนาคามี

ของเธอทั้งหลาย” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

โลภะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุคติ 
ผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง  ย่อมละโลภะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบ 41

ครั้นละได้แล้ว จึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก  
ไม่ว่าในกาลไหน ๆ  

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
โลภสูตรท่ี ๑ จบ 

๒. โทสสูตร 
ว่าด้วยโทสะ 

[๒] แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสู ตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมา
อย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้ เราขอรับรองความเป็น อนาคามีของเธอทั้งหลาย 
ธรรมอย่างหนึ่ง คืออะไร  
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งคือโทสะ(ความคิดประทุษร้าย)ได้ เราขอรับรองความเป็น

อนาคามีของเธอทั้งหลาย” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

โทสะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ประทุษร้ายไปสู่ทุคติ 
ผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมละโทสะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบ 
ครั้นละได้แล้ว จึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก  

 แปลตามนัย ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๘40

 เห็นแจ้ง ในที่นี้หมายถึงเห็นอุปาทานขันธ์ ๕ โดยความไม่เที่ยง เป็นต้น (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑/๔๙) 41
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ไม่ว่าในกาลไหน ๆ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

โทสสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. โมหสูตร 
ว่าด้วยโมหะ 

[๓]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมา
อย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้ เราขอรับรองความเป็น อนาคามีของเธอทั้งหลาย  
ธรรมอย่างหนึ่ง คืออะไร  
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งคือโมหะ(ความหลง)ได้ เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของ

เธอทั้งหลาย” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

โมหะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้หลงไปสู่ทุคติ 
ผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมละโมหะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบ 
ครั้นละได้แล้ว จึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก  
ไม่ว่าในกาลไหน ๆ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
โมหสูตรท่ี ๓ จบ 

๔. โกธสูตร 
ว่าด้วยโกธะ 

[๔]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมา
อย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้ เราขอรับรองความเป็น อนาคามีของเธอทั้งหลาย  
ธรรมอย่างหนึ่ง คืออะไร  
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งคือโกธะ(ความโกรธ)ได้ เราขอรับรองความเป็นอนาคามีของ

เธอทั้งหลาย” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

โกธะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โกรธไปสู่ทุคติ 
ผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมละโกธะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบ 
ครั้นละได้แล้ว จึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก  
ไม่ว่าในกาลไหน ๆ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
โกธสูตรท่ี ๔ จบ 
๕. มักขสูตร 
ว่าด้วยมักขะ 

[๕]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมา
อย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้ เราขอรับรองความเป็น อนาคามีของเธอทั้งหลาย  
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ธรรมอย่างหนึ่ง คืออะไร  
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งคือมักขะ(ความลบหลู่)ได้ เราขอ รับรองความเป็นอนาคามี

ของเธอทั้งหลาย” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

มักขะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ลบหลู่คุณท่านไปสู่ทุคติ  
ผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมละมักขะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบ 
ครั้นละได้แล้ว จึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก  
ไม่ว่าในกาลไหน ๆ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
มักขสูตรท่ี ๕ จบ 

๖. มานสูตร 
ว่าด้วยมานะ 

[๖]  แท้จริ ง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมา
อย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งได้ เราขอรับรองความเป็น อนาคามีของเธอทั้งหลาย  
ธรรมอย่างหนึ่ง คืออะไร  
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายละธรรมอย่างหนึ่งคือมานะ(ความถือตัว)ได้ เราขอรับรองความเป็นอนาคามี

ของเธอทั้งหลาย” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

มานะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ถือตัวไปสู่ทุคติ 
ผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมละมานะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบ 
ครั้นละได้แล้ว จึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก  
ไม่ว่าในกาลไหน ๆ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
มานสูตรท่ี ๖ จบ 

๗. สัพพปริญญาสูตร 
ว่าด้วยการกำหนดรู้ธรรมท้ังปวง 

[๗]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมา
อย่างนี้ 
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“ภิกษุทั้งหลาย ผู้ไม่รู้ซึ้งถึงธรรมทั้งปวง  ยังกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงไม่ได้  ยังไม่คลายความพอใจในธรรม42 43

ทั้งปวงนั้น ยังละธรรมทั้งปวงไม่ได้  ก็ยังไม่อาจ สิ้นทุกข์ได้ ภิกษุทั้งหลาย ส่วนผู้รู ้ซึ้งถึงธรรมทั้งปวง กำหนดรู้ธรรม44

ทั้งปวงได้ คลายความพอใจในธรรมทั้งปวงนั้นได้ ละธรรมทั้งปวงได้ จึงอาจสิ้นทุกข์ได้” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

ผู้ใดรู้ธรรมทั้งปวงโดยอาการทุกอย่าง 
ไม่ยินดีในธรรมทั้งปวง  
ผู้นั้นแล กำหนดรู้ธรรมทั้งปวงได้ 
ล่วงพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
สัพพปริญญาสูตรท่ี ๗ จบ 

๘. มานปริญญาสูตร 
ว่าด้วยการกำหนดรู้มานะ  

[๘]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมา
อย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ผู้ไม่รู้ซึ้งถึงมานะ ยังกำหนดรู้มานะไม่ได้ ยังไม่คลายความพอใจในมานะนั้น ยังละมานะ
ไม่ได้ ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ ภิกษุทั้งหลาย ส่วนผู้รู้ซึ้งถึงมานะ กำหนดรู้มานะได้ คลายความพอใจในมานะนั้นได้ 
ละมานะได้ จึงอาจ สิ้นทุกข์ได้ 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
หมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะ 

ถูกมานะร้อยรัดไว้ ยินดีแล้วในภพ 
ไม่กำหนดรู้มานะ จึงกลับมาเกิดซ้ำอีก 

ส่วนหมู่สัตว์ที่ละมานะได้แล้ว 
น้อมใจไปในธรรมเป็นที่สิ้นมานะ 
ครอบงำมานะที่ร้อยรัดได้แล้ว  
ล่วงพ้นกิเลสเครื่องร้อยรัดได้ทั้งหมด 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
มานปริญญาสูตรท่ี ๘ จบ 

๙. โลภปริญญาสูตร 
ว่าด้วยการกำหนดรู้โลภะ 

[๙]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมา
อย่างนี้ 

 ไม่ รู้ซึ้งถึงธรรมท้ังปวง หมายถึงไม่รู้ธรรมที่ควรรู้ทั้งปวง โดยนัยว่า “เหล่านี้คือขันธ์  ๕ เหล่านี ้คืออายตนะ ๑๒ เหล่ านี้คือธาตุ 42

๑๘ นี้คือทุกขอริยสัจ นี้คือทุกขสมุทัยอริยสัจ” เป็นต้น (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๗/๕๙) 

 ยังกำหนดรู้ธรรมท้ังปวงไม่ได้ หมายถึงยังไม่สามารถกำหนดรู้ธรรมด้วยญาตปริญญา ตีรณปริญญา และปหานปริญญาได้ 43

(ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๗/๕๙) 

 ยังละธรรมท้ังปวงไม่ได้ หมายถึงยังละกิเลสวัฏที่ควรละด้วยมัคคปัญญาไม่ได้ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๗/๖๐) 44
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“ภิกษุทั้งหลาย ผู้ไม่รู้ซึ้งถึงโลภะ ยังกำหนดรู้โลภะไม่ได้ ยังไม่คลายความพอใจในโลภะนั้น ยังละโลภะไม่
ได้ ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ ภิกษุทั้งหลาย ส่วนผู้รู้ซึ้งถึงโลภะ กำหนดรู้โลภะได้ คลายความพอใจในโลภะนั้นได้ ละ
โลภะได้แล้ว จึงอาจสิ้นทุกข์ได้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
โลภะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้โลภไปสู่ทุคติ 

ผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมละโลภะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบ 
ครั้นละได้แล้ว จึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก  
ไม่ว่าในกาลไหน ๆ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
โลภปริญญาสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. โทสปริญญาสูตร 

ว่าด้วยการกำหนดรู้โทสะ 
[๑๐]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ

มาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ผู้ไม่รู้ซึ้งถึงโทสะ ยังกำหนดรู้โทสะไม่ได้ ยังไม่คลายความพอใจในโทสะนั้น ยังละโทสะไม่

ได้ ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ ภิกษุทั้งหลาย ส่วนผู้รู้ซึ้ง ถึงโทสะ กำหนดรู้โทสะได้ คลายความพอใจในโทสะนั้นได้ ละ
โทสะได้แล้ว จึงอาจ สิ้นทุกข์ได้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
โทสะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ประทุษร้ายไปสู่ทุคติ 

ผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมละโทสะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบ 
ครั้นละได้แล้ว จึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก  
ไม่ว่าในกาลไหน ๆ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
โทสปริญญาสูตรท่ี ๑๐ จบ 

ปฐมวรรค จบ 
 รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 

๑.  โลภสูตร   ๒.  โทสสูตร 
๓.  โมหสูตร   ๔.  โกธสูตร 
๕.  มักขสูตร   ๖.  มานสูตร 
๗.  สัพพปริญญาสูตร  ๘.  มานปริญญาสูตร 
๙.  โลภปริญญาสูตร  ๑๐.  โทสปริญญาสูตร  

๒. ทุติยวรรค 
หมวดท่ี ๒ 

๑. โมหปริญญาสูตร 
ว่าด้วยการกำหนดรู้โมหะ 

[๑๑]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 
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“ภิกษุทั้งหลาย ผู้ไม่รู้ซึ้งถึงโมหะ ยังกำหนดรู้โมหะไม่ได้ ยังไม่คลายความพอใจในโมหะนั้น ยังละโมหะไม่
ได้ ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ ภิกษุทั้งหลาย ส่วนผู้รู้ซึ้ง ถึงโมหะ กำหนดรู้โมหะได้ คลายความพอใจในโมหะนั้นได้ ละ
โมหะได้แล้ว จึงอาจ สิ้นทุกข์ได้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
โมหะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้หลงไปสู่ทุคติ 

ผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมละโมหะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบ 
ครั้นละได้แล้ว จึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก  
ไม่ว่าในกาลไหน ๆ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
โมหปริญญาสูตรท่ี ๑ จบ 

๒. โกธปริญญาสูตร 
ว่าด้วยการกำหนดรู้โกธะ 

[๑๒]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ผู้ไม่รู้ซึ้งถึงโกธะ ยังกำหนดรู้โกธะไม่ได้ ยังไม่คลายความ พอใจในโกธะนั้น ยังละโกธะไม่
ได้ ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ ภิกษุทั้งหลาย ส่วนผู้ รู้ซึ้งถึงโกธะ กำหนดรู้โกธะได้ คลายความพอใจในโกธะนั้นได้ ละ
โกธะได้แล้ว จึงอาจ สิ้นทุกข์ได้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
โกธะใดเป็นเหตุให้สัตวผู้โกรธไปสู่ทุคติ  

ผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมละโกธะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบ 
ครั้นละได้แล้ว ก็ไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก  
ไม่ว่าในกาลไหน ๆ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
โกธปริญญาสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. มักขปริญญาสูตร 

ว่าด้วยการกำหนดรู้มักขะ 
[๑๓]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ

มาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ผู้ไม่รู้ซึ้งถึงมักขะ ยังกำหนดรู้มักขะไม่ได้ ยังไม่คลายความพอใจในมักขะนั้น ยังละมักขะ

ไม่ได้ ก็ยังไม่อาจสิ้นทุกข์ได้ ภิกษุทั้งหลาย ส่วนผู้รู้ซึ้งถึงมักขะ กำหนดรู้มักขะได้ คลายความพอใจในมักขะนั้นได้ 
ละมักขะได้แล้ว จึงอาจสิ้นทุกข์ได้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
มักขะใดเป็นเหตุให้สัตว์ผู้ลบหลู่คุณท่านไปสู่ทุคติ  

ผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมละมักขะนั้นได้เพราะรู้โดยชอบ 
ครั้นละได้แล้ว จึงไม่ต้องหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก  
ไม่ว่าในกาลไหน ๆ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
มักขปริญญาสูตรท่ี ๓ จบ 
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๔. อวิชชานีวรณสูตร 
ว่าด้วยธรรมเครื่องกางก้ันคืออวิชชา 

[๑๔]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นธรรมเครื่องกางก้ันอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่เป็นเหตุให้ หมู่สัตว์ซึ่งถูกธรรมเครื่องกาง
ก้ันปิดบังแล้ว ต้องแล่นไป ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนาน เหมือนธรรมเครื่องกางก้ันคืออวิชชานี้เลย ภิกษุทั้งหลาย หมู่
สัตว์ที่ถูกธรรมเครื่องกางก้ันคืออวิชชาปิดบังแล้ว ต้องแล่นไป ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนาน” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ไม่มีธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้หมู่สัตว์  

ซึ่งถูกปิดบังแล้ว ต้องแล่นไป ท่องเที่ยวไปตลอดวันและคืน  
เหมือนถูกโมหะปิดก้ันเลย  

ส่วนอริยสาวกทั้งหลาย ละโมหะได้  
ทำลายกองแห่งความมืด ได้ 45

ย่อมไม่ท่องเที่ยวไปอีก 
เพราะท่านเหล่านั้นไม่มีอวิชชาเป็นเหตุ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
อวิชชานีวรณสูตรท่ี ๔ จบ 
๕. ตัณหาสังโยชนสูตร 

ว่าด้วยสังโยชน์คือตัณหา 
[๑๕]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ

มาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็นสังโยชน์อื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้หมู่สัตว์ซึ่งถูก สังโยชน์ผูกมัดแล้วต้องแล่น

ไป ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนานเหมือนสังโยชน์คือตัณหานี้เลย ภิกษุทั้งหลาย หมู่สัตว์ที่ถูกสังโยชน์คือตัณหาผูกมัด
แล้ว ต้องแล่นไป ท่องเที่ยวไป สิ้นกาลนาน” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บุคคลผู้มีตัณหาเป็นเพ่ือน ท่องเที่ยวไปตลอดกาลยาวนาน  

ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่น 
ภิกษุรู้โทษนี้ รู้ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 

พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหา ไม่มีความถือมั่น มีสติสัมปชัญญะอยู่  46

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
ตัณหาสังโยชนสูตรท่ี ๕ จบ 

๖. ปฐมเสขสูตร 
ว่าด้วยพระเสขะ สูตรท่ี ๑ 

 กองแห่งความมืด ในที่นี้หมายถึงโมหะ (ความหลง) (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๔/๖๖) 45

 ดูเทียบ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๙/๑๕, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๙๑/๕๔๐, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๐๗/๓๖๔46
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[๑๖]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุผู้เป็นพระเสขะยังไม่บรรลุ ปรารถนาจะบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจาก
โยคะ อันยอดเยี่ยม เราไม่ เห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ทำเหตุซึ่งมีอยู่ภายในตนให้มีอุปการะมากอย่างนี้เหมือน47

โยนิโสมนสิการ(การมนสิการโดยแยบคาย) นี้เลย ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อมนสิการโดยแยบคายย่อมละอกุศลได้ 
และทำกุศลให้เจริญ” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ไม่มีธรรมอื่นที่จะมีอุปการะมาก 

แก่ภิกษุผู้เป็นพระเสขะเพ่ือการบรรลุประโยชน์สูงสุด 
เหมือนกับโยนิโสมนสิการ  
เพราะภิกษุเมื่อเริ่มตั้งความเพียรด้วยโยนิโสมนสิการไว้  
ก็พึงบรรลุความสิ้นทุกข์ได้  

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
ปฐมเสขสูตรท่ี ๖ จบ 

๗. ทุติยเสขสูตร 
ว่าด้วยพระเสขะ สูตรท่ี ๒ 

[๑๗]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุผู้เป็นพระเสขะยังไม่บรรลุ ปรารถนาจะบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอัน
ยอดเย่ียม เราไม่เห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่งที่ทำเหตุซึ่งมี อยู่ภายนอกตนให้มีอุปการะมากอย่างนี้เหมือนความเป็นผู้
มีมิตรดีนี้เลย ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีมิตรดี ย่อมละอกุศลได้ และทำกุศลให้เจริญ” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ภิกษุผู้มีมิตรดี มีความเคารพ ยำเกรง  

ปฏิบัติตามคำของมิตรทั้งหลาย  
มีสติสัมปชัญญะมั่นคง  
ก็พึงถึงความสิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้โดยลำดับ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
ทุติยเสขสูตรท่ี ๗ จบ 

๘. สังฆเภทสูตร 
ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกัน 

[๑๘]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอย่างหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้น เพ่ือไม่ใช่เก้ือกูลแก่คนหมู่มาก เพ่ือไม่ใช่
ความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ือไม่ใช่ประโยชน์ เพ่ือไม่ใช่เก้ือกูลแก่คนหมู่มาก เกิดขึ้นเพ่ือความทุกข์แก่เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย  

ธรรมอย่างหนึ่ง คืออะไร  

 ธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ หมายถึงอรหัตตผลและนิพพาน (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๖/๗๐,๑๘/๗๙) 47
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คือ สังฆเภท  48

ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อสงฆ์แตกกัน ย่อมมีความบาดหมางกัน มีการบริภาษกัน มีการดูหมิ่นกัน และมีการขับ
ไล่กัน ในเพราะสังฆเภทนั้น ชนทั้งหลายที่ยังไม่เลื่อมใส ก็ไม่เลื่อมใส และบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว ก็ย่อมเป็นอื่นไป” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน ยินดีในการแตกกัน  

ตั้งอยู่ในอธรรม เป็นผู้เข้าถึงอบาย อยู่ในนรกตลอดกัป 
พลาดจากธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ  49

เสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกัป 
เพราะทำลายสงฆ์ที่สามัคคีกันให้แตกแยกกัน  50

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
สังฆเภทสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. สังฆสามัคคีสูตร 

ว่าด้วยการทำสงฆ์ให้สามัคคีกัน 
[๑๙]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ

มาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอย่างหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือเก้ือกูลแก่คนหมู่มาก เพ่ือความสุขแก่

คนหมู่มาก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเก้ือกูลแก่คนหมู่มาก เกิดขึ้นเพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  
ธรรมอย่างหนึ่ง คืออะไร  
คือ สังฆสามัคคี 
ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อสงฆ์พร้อมเพรียงกัน ย่อมไม่มีความบาดหมางกัน ไม่มีการข่มขู่กัน ไม่มีการด่าว่ากัน 

และไม่มีการขับไล่กัน ในเพราะความสามัคคีของสงฆ์นั้น ชนทั้งหลายที่ยังไม่เลื่อมใส ก็เลื่อมใส ส่วนชนทั้งหลายที่
เลื่อมใสแล้ว ก็เลื่อมใส ย่ิง ๆ ขึ้นไป” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ความสามัคคีแห่งสงฆ์ เป็นเหตุให้เกิดสุข 

และบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้สามัคคีกันแล้ว 
ผู้ยินดีในความสามัคคีกัน ตั้งอยู่ในธรรม  
ย่อมไม่พลาดจากธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะ  
ย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกัป เพราะสมานสงฆ์ให้สามัคคีกัน  51

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
สังฆสามัคคีสูตรท่ี ๙ จบ 

๑๐. ปทุฏฐจิตตสูตร 

 สังฆเภท หมายถึงการทำสงฆ์ให้แตกจากกัน เช่นการไม่ทำอุโบสถ ปวารณา และสังฆกรรมร่วมกัน (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๘/๗๘) 48

 ดูเชิงอรรถที่ ๑ หน้า ๓๖๐ ในเล่มนี้49

 วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๕๔/๒๑๖, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๓๙/๙๑, อภิ.ก. (บาลี) ๓๗/๖๕๗/๗๐๑,๘๖๒/๘๙๕50

 ดูเทียบ วิ.จู. (ไทย) ๗/๓๕๔/๒๑๗, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๔๐/๙๒51
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ว่าด้วยบุคคลผู้มีจิตถูกประทุษร้าย  52

[๒๐]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เรากำหนดวาระจิตของบุคคลผู้มีจิตถูกประทุษร้ายบางคนในโลกนี้ด้วยใจ จึงรู้ชัดอย่างนี้
ว่า ถ้าบุคคลนี้ตายในขณะนี้ จะถูกไหม้ในนรกเหมือนถูก นำไปฝังไว้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะจิตของเขาถูก
ประทุษร้าย ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่มีจิตถูกประทุษร้ายนั่นเอง สัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ หลังจากตาย
แล้วจึงไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ด้วยอาการอย่างนี้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
พระพุทธเจ้าทรงรู้บุคคลบางคน  

ผู้มีจิตถูกประทุษร้ายแล้วในโลกนี้ 
จึงทรงขยายเนื้อความนี้ให้ชัดแก่ภิกษุในที่ใกล้ว่า  

ถ้าบุคคลนี้ตายในขณะนี้ ต้องไปเกิดในนรก  
เพราะจิตของเขาถูกประทุษร้าย  
เขาเป็นอย่างนั้น เหมือนถูกนำไปฝังไว้ 
ก็เพราะเหตุที่มีจิตถูกประทุษร้าย 
สัตว์ทั้งหลายจึงไปสู่ทุคติ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
ปทุฏฐจิตตสูตรท่ี ๑๐ จบ 

ทุติยวรรค จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑.  โมหปริญญาสูตร  ๒.  โกธปริญญาสูตร 
๓.  มักขปริญญาสูตร  ๔.  อวิชชานีวรณสูตร 
๕.  ตัณหาสังโยชนสูตร  ๖.  ปฐมเสขสูตร 
๗.  ทุติยเสขสูตร   ๘.  สังฆเภทสูตร 
๙.  สังฆสามัคคีสูตร  ๑๐. ปทุฏฐจิตตสูตร 

๓. ตติยวรรค 
หมวดท่ี ๓ 

๑. ปสันนจิตตสูตร 
ว่าด้วยบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใส 

[๒๑]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เรากำหนดวาระจิตของบุคคลผู้มีจิตเลื่อมใสบางคนในโลกนี้ด้วยใจ จึงรู้ชัดอย่างนี้ว่า ถ้า
บุคคลนี้ตายในขณะนี้ จะดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญ ไปประดิษฐานไว้ ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะ
จิตของเขาเลื่อมใส ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่มีจิตเลื่อมใสนั่นเอง สัตว์ทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ หลังจากตาย
แล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ด้วยอาการอย่างนี้” 

 จิตถูกประทุษร้าย หมายถึงจิตขุ่นมัวด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้น (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๐/๘๒) 52
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
พระพุทธเจ้าทรงรู้บุคคลบางคน 

ผู้มีจิตเลื่อมใส ในโลกนี้ 53

จึงทรงขยายเนื้อความนี้ให้ชัดแก่ภิกษุในที่ใกล้ว่า 
ถ้าบุคคลนี้ตายในขณะนี้ ต้องไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 

เพราะจิตของเขาเลื่อมใส  
เขาเป็นอย่างนั้น เหมือนได้รับอัญเชิญไปประดิษฐานไว้  
ก็เพราะเหตุที่มีจิตเลื่อมใส สัตว์ทั้งหลายจึงไปสู่สุคติ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ปสันนจิตตสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. เมตตสูตร 

ว่าด้วยการเจริญเมตตา 
[๒๒]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ

มาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลย คำว่า “บุญ” นี้ เป็นชื่อของความสุข ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ 

น่ารัก น่าพอใจ เรารู้ชัดผลที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่ารัก น่าพอใจของบุญที่เราทำไว้ตลอดกาลนาน เราเจริญเมตตา
พรหมวิหารมาถึง ๗ ปี จึงไม่มาเกิดในโลกนี้อีกถึง ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัป  ทราบมาว่า เมื่อกัปพินาศไป เราบังเกิด อยู่54

ในพรหมโลกชั้นอาภัสระ เมื่อกัปเจริญขึ้นใหม่ เราบังเกิดอยู่ในพรหมวิมานที่ว่างเปล่า 
ภิกษุทั้งหลาย ณ พรหมวิมานนั้น เราเป็นพรหม เป็นผู้ย่ิงใหญ่ ไม่มีใครเทียบได้ด้วยคุณธรรม เป็นผู้

สามารถเห็นอดีต อนาคต และปัจจุบันได้อย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้บังคับจิตให้เป็นไปในอำนาจของตนได้ ภิกษุทั้ง
หลาย เราเคยเป็นท้าวสักกะจอมเทพ ถึง ๓๖ ชาติติดต่อกัน เคยเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรม เป็นธรรมราชามี
อำนาจ แผ่ไปทั่วมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นผู้พิชิตชัยได้ทั้งภายในและภายนอก มีแว่นแคว้น มั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง 
สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ  นับได้หลายร้อยครั ้ง ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการเกิ ดเป็นพระเจ้าแผ่นดิน55

ประเทศราชเลย 
เรานั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า “บัดนี้ เราเป็นผู้มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากถึงเพียงนี้ด้วยผลของกรรมและ

วิบากของกรรมอะไรหนอ” 
ภิกษุทั้งหลาย เราตอบตนเองได้ว่า “บัดนี้ เราเป็นผู้มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากถึงเพียงนี้ด้วยผลของกรรม

และวิบากของกรรม ๓ ประการ คือ  
๑. ทาน (การให้)  56

 ผู้มีจิตเลื่อมใส หมายถึงผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย และเชื่อผลแห่งกรรม (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๑/๘๔) 53

 ๗ สังวัฏฏวิวัฏฏกัป หมายถึง ๗ มหากัป (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๒/๘๖) 54

 รัตนะ ๗ ประการ คือ (๑) จักรแก้ว (๒) ช้างแก้ว (๓) ม้าแก้ว (๔) มณีแก้ว (๕) นารีแก้ว (๖) คหบดีแก้ว (๗) ปริณายกแก้ว 55

(ที.สี. (ไทย) ๙/๒๕๘/๙๑, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๔๓-๒๕๑/๑๘๕-๑๘๙, ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๙/๑๕๙, องฺ.สตฺตก. (ไทย) 
๒๓/๖๒/๑๒๔, ขุ.อิติ.อ. (ไทย) ๒๒/๘๘) 

 การให้ ในที่นี้หมายถึงการบริจาคไทยธรรมมีข้าวเป็นต้น (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๒/๘๙) 56
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๒. ทมะ (การฝึกตน)  57

๓.  สัญญมะ (การสำรวม) ” 58

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บัณฑิตพึงศึกษาบุญที่ดีเลิศ  

มีความสุขเป็นกำไรเท่านั้น คือพึงบำเพ็ญทาน  
ประพฤติธรรมสม่ำเสมอ และเจริญเมตตาจิต 
บัณฑิตครั้นบำเพ็ญธรรม ๓ ประการ  
อันเป็นเหตุเกิดความสุขเหล่านี้แล้ว  
ย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุข ซึ่งไม่มีการเบียดเบียนกัน  

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
เมตตสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. อุภยัตถสูตร 

ว่าด้วยประโยชน์ท้ังสอง  
[๒๓]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ

มาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอย่างหนึ่งที่บุคคลอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมถือเอาประโยชน์ทั้งสองได้ คือ 

ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า  
ธรรมอย่างหนึ่ง คืออะไร  
คือ ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย  
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอย่างหนึ่งนี้แล ที่บุคคลอบรมแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมถือเอาประโยชน์ทั้งสองได้ คือ 

ประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท  
ในการทำบุญทั้งหลาย  
บัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมบรรลุประโยชน์ทั้งสอง 
ธีรชน เราเรียกว่า บัณฑิต  
เพราะยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้ คือ 
ประโยชน์ในปัจจุบัน และประโยชน์ในภายหน้า  59

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
อุภยัตถสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. อัฏฐิปุญชสูตร 
ว่าด้วยร่างกระดูก 

 การฝึกตน ในที่นี้หมายถึงการสำรวมอินทรีย์มีตาเป็นต้น และการข่มกิเลสมีราคะเป็นต้น (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๒/๘๙) 57

 การสำรวม หมายถึงการสำรวมกาย วาจา (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๒/๘๙) 58

 ดูเทียบ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๘/๑๕๒, องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๓/๕๑๖59
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[๒๔]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลคนหนึ่งพึงแล่นไป ท่องเที่ยวไปตลอดกัป โครงกระดูก ร่างกระดูก กองกระดูก 
ถ้ามีคนรวบรวมเก็บไว้ และไม่สูญหายไป ก็จะเป็นกองกระดูกใหญ่โตเท่าภูเขาเวปุลละนี้แน่นอน” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงแสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ได้ตรัสไว้ดังนี้ว่า  

กองกระดูกของคนคนหนึ่ง ตลอดกัปหนึ่ง 
จะเป็นกองกระดูกเสมอเท่าภูเขา 
ภูเขาเวปุลละนี้นั้น เป็นภูเขากว้างใหญ่  
ตั้งอยู่ทางเหนือภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ของชาวมคธ 

เมื่อใด บุคคลพิจารณาเห็นอริยสัจ ๔ คือ  
ทุกข์ เหตุเกิดแห่งทุกข์ ความพ้นทุกข์ และอริยมรรคมีองค์ ๘  
ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ด้วยปัญญาอันชอบ 
เมื่อนั้น บุคคลนั้นแล่นไปแล้วอีก ๗ ชาติเป็นอย่างย่ิง  
ก็จะทำที่สุดทุกข์ได้ เพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไป  60

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
อัฏฐิปุญชสูตรท่ี ๔ จบ 

๕. มุสาวาทสูตร 
ว่าด้วยการกล่าวเท็จ 

[๒๕]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลล่วงละเมิดธรรมอย่างหนึ่งแล้ว เราขอบอกว่า บาปกรรมอะไร ๆ อย่างอื่นที่เขา
จะไม่ทำนั้นย่อมไม่มี  

ธรรมอย่างหนึ่ง คืออะไร  
คือ สัมปชานมุสาวาท (การกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่)” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

คนที่ล่วงละเมิดธรรมอย่างหนึ่ง  
มักกล่าวเท็จเสมอ ปฏิเสธปรโลก  
จะไม่ทำบาปนั้นไม่มี  61

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
มุสาวาทสูตรท่ี ๕ จบ 

๖. ทานสูตร 
ว่าด้วยการให้ 

 ดูเทียบ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๔๓๓/๒๒๔, อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๗๔/๔๕60

 ดูธรรมบทข้อ ๑๗๖ หน้า ๘๘ ในเล่มนี้61
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[๒๖]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ถ้าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งทานเจตนาและการจำแนกทาน เหมือนอย่างที่เรารู้ สัตว์เหล่า
นั้นไม่ให้ทานเสียก่อน ก็จะไม่บริโภค และมลทินคือความตระหนี่ก็จะไม่พึงครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้นได้ แม้คำ
ข้าวคือก้อนข้าวของสัตว์เหล่านั้นจะพึงเหลืออยู่คำสุดท้ายก็ตาม 

ถ้าปฏิคาหกของพวกเขายังมีอยู่ สัตว์เหล่านั้นยังไม่ได้แบ่งคำข้าวคำสุดท้าย แม้นั้น(ให้แก่ปฏิคาหก) ก็จะ
ไม่บริโภค ภิกษุทั้งหลาย แต่เพราะสัตว์ทั้งหลายไม่รู้ผล แห่งทานเจตนาและการจำแนกทานเหมือนอย่างที่เรารู้ 
ฉะนั้น สัตว์เหล่านั้นจึงไม่ให้ทาน เสียก่อนแล้วบริโภค และมลทินคือความตระหนี่ก็ครอบงำจิตของสัตว์เหล่านั้น
ได้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ถ้าสัตว์ทั้งหลายรู้ผลของการจำแนกทาน 

ตามที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่ตรัสไว้  
โดยวิธีที่วิบากนั้นจะมีผลมากอย่างนี้ 
พึงกำจัดมลทินคือความตระหนี่ มีใจเลื่อมใสย่ิง  
พึงถวายทานตามกาลในพระอริยะทั้งหลาย 
ซึ่งเป็นเขตที่ทานอันบุคคลถวายแล้วมีผลมาก 

อนึ่ง ทายกจำนวนมากถวายข้าว 
ให้เป็นทักษิณาทานในพระทักขิไณยบุคคลทั้งหลาย  
ตายจากมนุษยโลกนี้แล้ว ย่อมไปเกิดในสวรรค์  
ครั้นไปเกิดในสวรรค์นั้นแล้ว 
ยังปรารถนากามอยู่ แต่ไม่ตระหนี่ 
ก็จะบันเทิงในสวรรค์นั้น เสวยผลของการจำแนกทานอยู่ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ทานสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. เมตตาภาวนาสูตร 
ว่าด้วยการเจริญเมตตา 

[๒๗]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย บุญกิริยาวัตถุ ที่มีอุปธิเป็นเหตุทั้งหมด ไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งเมตตาเจโตวิมุตติ เมตตาเจ62

โตวิมุตติเท่านั้น แผ่แสงบริสุทธ์ิ แผดเผากิเลส รุ่งเรืองเหนือกว่าบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้น 
แสงดาวทุกดวงรวมกัน ก็ยังสว่างไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งแสงจันทร์ แสงจันทร์เท่านั้นกระจ่าง สว่างไสว 

รุ่งเรืองข่มแสงดาวทั้งหมดนั้น ฉันใด บุญกิริยาวัตถุที่มีอุปธิเป็นเหตุทั้งหมดนั้นไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งเมตตาเจโต
วิมุตติ ฉันนั้นเหมือนกัน เมตตาเจโตวิมุตติเท่านั้น แผ่แสงบริสุทธ์ิ แผดเผากิเลส รุ่งเรืองเหนือกว่าบุญกิริยาวัตถุ
ทั้งหมดนั้น 

 บุญกิริยาวัตถุ หมายถึงการบำเพ็ญบุญอันเป็นเหตุให้ได้ อานิสงส์ มี ๓ อย่าง คือ (๑) ทานมัย (๒) สีลมัย (๓) ภาวนามั ย 62

(ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๗/๑๐๒) 
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เมื่ออากาศโปร่ง ปราศจากเมฆหมอกในสารทกาลในช่วงเดือนท้ายของฤดูฝน ดวงอาทิตย์ลอยขึ้นอยู่บน
อากาศ แผดแสงเจิดจ้า สว่างไสว ไล่ขจัดความมืดสลัวให้หมดไป ฉันใด บุญกิริยาวัตถุที่มีอุปธิเป็นเหตุทั้งหมดนั้น 
ไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งเมตตาเจโตวิมุตติก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมตตาเจโตวิมุตติเท่านั้น แผ่แสงบริสุทธ์ิ แผดเผากิเลส 
รุ่งเรืองเหนือกว่าบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้น  

ภิกษุทั้งหลาย ในเวลาใกล้รุ่งแห่งราตรี ดาวประกายพรึกทั้งหลาย ต่างทอแสงแพรวพราวระยิบระยับ 
ฉันใด บุญกิริยาวัตถุที่มีอุปธิเป็นเหตุทั้งหมด ไม่ถึงเสี้ยว ที่ ๑๖ แห่งเมตตาเจโตวิมุตติ ฉันนั้นเหมือนกัน เมตตาเจ
โตวิมุตติเท่านั้น แผ่แสงบริสุทธ์ิ แผดเผากิเลส รุ่งเรืองเหนือกว่าบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดนั้น 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ผู้มีสติตั้งมั่น เจริญเมตตาแผ่ไปไม่มีประมาณ  

พิจารณาเห็นธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิ ย่อมมีสังโยชน์เบาบาง 
หากบุคคลมีจิตไม่คิดประทุษร้ายสัตว์แม้ชีวิตเดียว  
เจริญเมตตาเป็นประจำอยู่ 
ก็เป็นผู้ชื่อว่าฉลาดเพราะการเจริญเมตตานั้น  

แต่พระอริยบุคคลผู้มีใจอนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่า 
ชื่อว่าสั่งสมบุญไว้เป็นอันมาก 

พระราชาผู้ทรงธรรมเช่นกับฤษี  
ทรงชนะใจหมู่สัตว์ทั่วแผ่นดินด้วยราชธรรม 
ทรงบูชายัญ คือ (สัสสเมธะ ปุริสเมธะ สัมมาปาสะ  
วาชเปยยะ และนิรัคคฬะ)  เสด็จเที่ยวไป  63

ยัญเหล่านั้น ยังไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖  
แห่งเมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเจริญดีแล้ว  

(เหมือนแสงหมู่ดวงดาวทุกดวงไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งแสงจันทร์ ฉะนั้น) 
ผู้มีเมตตาในสัตว์ทุกหมู่เหล่า  

จะไม่ฆ่าเอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า  
ไม่ชนะเอง ไม่ใช้ให้ผู้อื่นชนะ ไม่มีเวรกับใคร ๆ  64

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
เมตตาภาวนาสูตรท่ี ๗ จบ 

ตติยวรรค จบ 

 ยั ญ ๕ นี ้ เดิมทีเดียว คื อราชสังคหวัตถุ(หลักสงเคราะห์ของพระราชา) มีดั งนี้ (๑) สัสสเมธะ (ฉลาดในการบำรุงพืชพันธ์ุ63

ธัญญาหาร) (๒) ปุริสเมธะ (ฉลาดในการบำรุงข้าราชการ รู้จักส่งเสริมคนดีมีความสามารถ) (๓) สัมมาปาสะ (ความรู้จักผูกผสาน
รวมใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ) (๔) วาชเปยยะ (ความมีวาจาอันดูดดื่มน้ำใจ) (๕) นิรัคคฬะ (บ้านเมืองสงบสุข 
ปราศจากโจรผู้ร้าย ไม่ต้องระแวงภัย บ้านเรือนไม่ต้องลงกลอน) ยัญ ๔ ประการแรก เป็นเหตุ ส่วนยัญประการสุดท้ายเป็นผล 
ต่อมาพราหมณ์สมัยหนึ่งดัดแปลงเป็นการบูชายัญ เพ่ือผลประโยชน์ในทางลาภสักการะแก่ตน และมีความหมายแตกต่างออก

ไปดังนี้ อัสสเมธะ (การฆ่าม้ าบูชายัญ) ปุริสเมธะ (การฆ่าคนบูชายัญ) สัมมาปาสะ (การทำบ่วงแล้วขว้างไม้ลอดบ่วง ไม้ตก
ที่ไหนก็ทำพิธีบูชายัญที่นั่น) วาชเปยยะ (การดื่มน้ำเมา เพ่ือกล่อมจิตใจให้พร้อมที่จะบูชายัญ) นิรัคคฬะ (ยัญไม่มีลิ่มสลัก คือ
ทั่วไปไม่มีขีดขั้นจำกัด หรือการฆ่าครบทุกอย่างบูชายัญ) (องฺ.อฏฺฐก.อ. (บาลี) ๓/๑/๒๑๓, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๒๗/๑๐๖-๑๐๘, องฺ.จตุ
กฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๓๙/๓๗๑-๓๗๒, องฺ.อฏฺฐก.ฏีกา (บาลี) ๓/๑/๒๕๐-๒๕๑) 

 ดูเทียบ องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) ๒๓/๑/๑๙๔-๑๙๕64
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รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. ปสันนจิตตสูตร   ๒.  เมตตสูตร 
๓.  อุภยัตถสูตร   ๔.  อัฏฐิปุญชสูตร 
๕.  มุสาวาทสูตร   ๖.  ทานสูตร 
๗.  เมตตาภาวนาสูตร 

รวมพระสูตรในนิบาตน้ี 
ในเอกกนิบาตนี้มีพระสูตรรวมได้ ๒๗ สูตร คือ ในวรรคนี้มี ๗ สูตร ใน ๒ วรรคข้างต้นมี ๒๐ สูตร 

เอกกนิบาต จบ 
๒. ทุกนิบาต 
๑. ปฐมวรรค 
หมวดท่ี ๑ 

๑. ทุกขวิหารสูตร 
ว่าด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นทุกข์ 

[๒๘]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการ ย่อมอยู่เป็นทุกข์ อึดอัด คับแค้น กระวนกระวายใน
ปัจจุบันนี้ หลังจากมรณภาพแล้ว พึงหวังได้ทุคติ 

ธรรม ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. ความไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย  
๒. ความไม่รู้จักประมาณในการบริโภค  

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการนี้แล ย่อมอยู่เป็นทุกข์ อึดอัด คับแค้น กระวนกระวาย
ในปัจจุบันนี้ หลังจากมรณภาพแล้ว พึงหวังได้ทุคติ 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ภิกษุใดไม่คุ้มครองทวารทั้ง ๖ นี้ คือ  

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 
ทั้งไม่รู้จักประมาณในการบริโภค  
ไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลาย  
ภิกษุนั้นย่อมประสบทุกข์ทั้งทางกายและทางใจ 
ภิกษุเช่นนั้นจะมีแต่ความรุ่มร้อนกาย เร่าร้อนใจ  
ชื่อว่าอยู่เป็นทุกข์ทั้งกลางวันและกลางคืน 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
ทุกขวิหารสูตรท่ี ๑ จบ 

๒. สุขวิหารสูตร 
ว่าด้วยธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข 

[๒๙]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 
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“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการ ย่อมอยู่เป็นสุข ไม่อึดอัด ไม่คับแค้น ไม่
กระวนกระวายในปัจจุบันนี้ หลังจากมรณภาพแล้วพึงหวังได้สุคติ 

ธรรม ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. ความคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย  
๒. ความรู้จักประมาณในการบริโภค  

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการนี้แล ย่อมอยู่เป็นสุข ไม่อึดอัด ไม่คับแค้น ไม่
กระวนกระวายในปัจจุบันนี้ หลังจากมรณภาพแล้วพึงหวังได้สุคติ 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ภิกษุใดคุ้มครองทวารทั้ง ๖ นี้ คือ  

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 
ทั้งรู้จักประมาณในการบริโภค สำรวมอินทรีย์ทั้งหลาย  
ภิกษุนั้นย่อมประสบสุขทั้งทางกายและทางใจ 
ภิกษุเช่นนั้นจะไม่มีความรุ่มร้อนกาย เร่าร้อนใจเลย  
ชื่อว่าอยู่เป็นสุขทั้งกลางวันและกลางคืน 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
สุขวิหารสูตรท่ี ๒ จบ 

๓. ตปนียสูตร 
ว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้เดือดร้อน 

[๓๐]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเป็นเหตุให้เดือดร้อน ๒ ประการนี้  
ธรรม ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่ได้ทำความดีไว้ ไม่ได้ทำกุศลไว้ ไม่ได้ทำบุญเครื่องต่อต้านความหวาดกลัวทุกข์

ไว้ ทำแต่ความชั่ว ทำแต่ความหยาบช้า ทำแต่ความร้ายกาจไว้  
๑. เขาคิดว่า “เราไม่ได้ทำความดีไว้” จึงเดือดร้อน  
๒. เขาคิดว่า “เราทำแต่ความชั่ว” จึงเดือดร้อน  

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เป็นเหตุให้เดือดร้อน ๒ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

บุคคลมีปัญญาทราม ทำกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  
และอกุศลกรรมอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยโทษ 
ไม่ทำกุศลกรรมไว้ ทำแต่อกุศลกรรมไว้มากมาย  
หลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในนรก 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
ตปนียสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. อตปนียสูตร 

ว่าด้วยธรรมไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน 
[๓๑]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ

มาอย่างนี้ 
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“ภิกษุทั้งหลาย ธรรมไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน ๒ ประการนี้  
ธรรม ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ 
บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำความดีไว้ ทำกุศลไว้ ทำบุญเครื่องต่อต้านความหวาดกลัวทุกข์ไว้ ไม่ได้ทำความ

ชั่ว ไม่ได้ทำความหยาบช้า ไม่ได้ทำความร้ายกาจไว้  
๑. เขาคิดว่า “เราทำความดีไว้” จึงไม่เดือดร้อน  
๒. เขาคิดว่า “เราไม่ได้ทำความชั่วไว้” จึงไม่เดือดร้อน  

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมไม่เป็นเหตุให้เดือดร้อน ๒ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังต่อไปนี้ 

บุคคลผู้มีปัญญา ละกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  
และอกุศลกรรมอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วยโทษได้แล้ว  
ไม่ทำอกุศลกรรมไว้ ทำแต่กุศลกรรมไว้มากมาย  
หลังจากตายแล้วจะไปบังเกิดในสวรรค์ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
อตปนียสูตรท่ี ๔ จบ 

๕. ปฐมสีลสูตร 
ว่าด้วยศีลและทิฏฐิ สูตรท่ี ๑ 

[๓๒]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการ ย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนำไปฝังไว้  
ธรรม ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ 

๑. ศีลวิบัติ (ความวิบัติแห่งศีล)  
๒. มิจฉาทิฏฐิ  (ความเห็นผิด) 65

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการนี้แล ย่อมดำรงอยู่ในนรก เหมือนถูกนำไปฝังไว้” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

นรชนผู้มีปัญญาทราม ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการนี้  
คือ ศีลวิบัติ และมิจฉาทิฏฐิ  
หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในนรก 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
ปฐมสีลสูตรท่ี ๕ จบ 

๖. ทุติยสีลสูตร 
ว่าด้วยศีลและทิฏฐิ สูตรท่ี ๒ 

[๓๓]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

 มิจฉาทิฏฐิ หมายถึงมิจฉาทิฏฐิ ๓ อย่าง คือ (๑) อเหตุ กทิฏฐิ ความเห็นที่ถือว่าไม่มีเหตุ ปัจจัยเพ่ือความบริสุทธ์ิแห่งสัตว์ทั้ง65

หลาย (๒) อกิริยทิฏฐิ ความเห็นที่ถือว่าการทำทุกอย่างไม่มีผล ทำดีก็ไม่ได้ดี ทำชั่วก็ไม่ได้ชั่ว เป็นความเห็นที่ปฏิเสธกฎแห่งกรรม 
(๓) นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นที่ถือว่า ทานที่บุคคลให้แล้ว ไม่มีผล (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๓๒/๑๑๘) 



 35

“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการ ย่อมดำรงอยู่ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไป
ประดิษฐานไว้  

ธรรม ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. ศีลสมบัติ (ความสมบูรณ์แห่งศีล)  
๒. สัมมาทิฏฐิ  (ความเห็นชอบ) 66

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการนี้แล ย่อมดำรงอยู่ ในสวรรค์ เหมือนได้รับอัญเชิญไป
ประดิษฐานไว้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
นรชนผู้มีปัญญา ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการนี้  

คือ ศีลสมบัติ และสัมมาทิฏฐิ  
หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสวรรค์ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
ทุติยสีลสูตรท่ี ๖ จบ 

๗. อาตาปีสูตร 
ว่าด้วยภิกษุผู้ไม่มีความเพียร 

[๓๔]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่มีความเพียร ไม่มีโอตตัปปะ จึงไม่ควรเพ่ือตรัสรู้ ไม่ควรเพ่ือนิพพาน ไม่ควรเพ่ือ
บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีความเพียร มีโอตตัปปะนั้นแล จึงควร
เพ่ือตรัสรู้ ควรเพ่ือนิพพาน ควรเพ่ือบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียม” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ภิกษุผู้ไม่มีความเพียร ไม่มีโอตตัปปะ  

เป็นผู้เกียจคร้าน มีความเพียรย่อหย่อน  
มักท้อแท้ ง่วงซึม ไม่มีหิริ  
ไม่มีความเอื้อเฟ้ือต่อธรรม เช่นนี้  
ย่อมไม่ควรเพ่ือจะบรรลุสัมโพธิ อันยอดเย่ียมได้ 67

แต่ภิกษุผู้มีสติ มีปัญญารักษาตน  
มีฌาน มีความเพียร  
มีโอตตัปปะ และไม่ประมาท 
ตัดสังโยชน์ ในชาติ ชราได้แล้ว  68

พึงบรรลุสัมโพธิอันยอดเย่ียม ในอัตภาพนี้ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

อาตาปีสูตรท่ี ๗ จบ 

 สัมมาทิฏฐิ ในที่นี้หมายถึงกัมมัสสกตาญาณ และสัมมาทฏฐิในกุศลกรรมบถ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๓๓/๑๑๙) 66

 สัมโพธิ ในที่นี้หมายถึงอรหัตตผล (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๓๔/๑๒๑) 67

 ดูเชิงอรรถที่ ๑ หน้า ๓๔ ในเล่มนี้68
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๘. ปฐมนกุหนสูตร  69

ว่าด้วยการไม่หลอกลวง สูตรท่ี ๑ 
[๓๕]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ

มาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์นี้ มิใช่เพ่ือจะลวงคน มิใช่เพ่ือจะ เกลี้ยกล่อมคน มิใช่เพ่ือ

อานิสงส์คือลาภสักการะและการสรรเสริญ มิใช่เพ่ือให้ คนรู้ว่า “คนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้” แท้จริง ภิกษุ
ประพฤติพรหมจรรย์นี้ก็เพ่ือสังวร  และเพ่ือปหานะ เท่านั้น” 70 71

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 

ได้ทรงแสดงพรหมจรรย์อันเป็นธรรมกำจัดความจัญไร  72

ทำให้สัตว์ถึงนิพพานเพ่ือสังวร เพ่ือปหานะ  
ทางนี้ ท่านผู้ใหญ่ผู้แสวงหาคุณย่ิงใหญ่ดำเนินไปแล้ว  

อนึ่ง เหล่าชนผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว  
ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดา  
จักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
ปฐมนกุหนสูตรท่ี ๘ จบ 

๙. ทุติยนกุหนสูตร 
ว่าด้วยการไม่หลอกลวง สูตรท่ี ๒ 

[๓๖]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประพฤติพรหมจรรย์นี้ มิใช่เพ่ือจะลวงคน มิใช่เพ่ือจะ เกลี้ยกล่อมคน มิใช่เพ่ือ
อานิสงส์คือลาภสักการะและการสรรเสริญ มิใช่เพ่ือให้ คนรู้ว่า “คนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้” แท้จริง ภิกษุ
ประพฤติพรหมจรรย์นี้ ก็เพ่ือความรู้ย่ิง และเพ่ือความรอบรู้เท่านั้น” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัส คาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 

ได้ทรงแสดงพรหมจรรย์อันเป็นธรรมกำจัดความจัญไร 

 ดูเทียบ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๖/๔๑69

 สังวร (การสำรวม) มี ๕ อย่าง คือ (๑) ปาติโมกขสังวร (การสำรวมในปาติโมกข์) (๒) สติสังวร (การสำรวมด้วยสติ) (๓) ญาณ70

สังวร (การสำรวมด้วยญาณ) (๔) ขันติสังวร (การสำรวมด้วยขันติ) (๕) วิริยสังวร (การสำรวมด้วยความเพียร) (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) 
๓๕/๑๒๕-๑๒๖, องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๒๕/๓๒๓-๓๒๔) 

 ปหานะ (การละ) มี ๕ อย่าง คือ (๑) ตทังคปหานะ (ละกิเลสด้วยองค์นั้น ๆ) (๒) วิกขัมภนปหานะ (ละกิเลสด้วยการข่มไว้) (๓) 71

สมุจเฉทปหานะ (ละกิเลสด้วยตัดขาด) (๔) ปฏิปัสสัทธิปหานะ (ละกิเลส ด้วยสงบระงับ) (๕) นิสสรณปหานะ (ละกิเลสด้วยสลัด
ออกได้) (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๓๕/๑๒๖, องฺ.จตุกฺก.ฏีกา (บาลี) ๒/๒๕/๓๒๔-๓๒๕) 

 ความจัญไร มีความหมายหลายนัย คือ นัยท่ี ๑ หมายถึงอุปัททวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต นัยท่ี ๒ หมายถึงอุปกิเลสมี72

ตัณหาเป็นต้น นัยท่ี ๓ หมายถึงลัทธิเดียรถีย์ นัยท่ี ๔ หมายถึงวิจิกิจฉา (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๓๕/๑๒๗) 
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ทำให้สัตว์ถึงนิพพาน ก็เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือความรอบรู้ 
ทางนี้ ท่านผู้ใหญ่ผู้แสวงหาคุณย่ิงใหญ่ดำเนินไปแล้ว  

อนึ่ง เหล่าชนผู้ปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว  
ชื่อว่าทำตามคำสั่งสอนของพระศาสดา  
จักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
ทุติยนกุหนสูตรท่ี ๙ จบ 

๑๐. โสมนัสสสูตร 
ว่าด้วยโสมนัส 

[๓๗]  แท้จริง พระสู ตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดั บ
มาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการ ย่อมอยู่อย่างมีความสุขโสมนัสมากในปัจจุบัน และ
ย่อมเริ่มประกอบความเพียรโดยแยบคาย เพ่ือความ สิ้นอาสวะ  

ธรรม ๒ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. ความมีสังเวคธรรม ในฐานะที่ควรมีสังเวคธรรม  73 74

๒. ความเพียรโดยแยบคายแห่งบุคคลผู้มีสังเวคธรรม  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการนี้แล ย่อมอยู่อย่างมี ความสุขโสมนัสมากในปัจจุบัน 

และย่อมเริ่มประกอบความเพียรโดยแยบคาย เพ่ือความสิ้นอาสวะ 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

ภิกษุผู้เป็นบัณฑิต มีความเพียร  
มีปัญญารักษาตน พิจารณาเห็นชอบด้วยปัญญา  
ควรมีสังเวคธรรมในฐานะที่ควรมีสังเวคธรรมทีเดียว 
ภิกษุผู้มีความเพียร มีความประพฤติสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน  
หมั่นประกอบอุบายเป็นเครื่องสงบใจอยู่อย่างนี้  
พึงถึงความสิ้นทุกข์ 

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
โสมนัสสสูตรท่ี ๑๐ จบ 

ปฐมวรรค จบ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 

๑. ทุกขวิหารสูตร   ๒. สุขวิหารสูตร 
๓.  ตปนียสูตร   ๔.  อตปนียสูตร  
๕.  ปฐมสีลสูตร   ๖.  ทุติยสีลสูตร 
๗.  อาตาปีสูตร   ๘.  ปฐมนกุหนสูตร 
๙.  ทุติยนกุหนสูตร   ๑๐.  โสมนัสสสูตร

 ดูเชิงอรรถที่ ๒ หน้า ๗๖ ในเล่มนี้73

 ฐานะท่ีควรมีสังเวคธรรม หมายถึงชาติ ชรา มรณะ ทุกข์ในอบาย วัฏฏมูลกทุกข์ อาหารปริเยฏฐิ- มูลกทุกข์  (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) 74

๓๗/๑๓๑) 


