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๔. จตุตฺถวคฺค  1

๑. วิตกฺกสุตฺต 
[๘๐]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตโยเม ภิกฺขเว อกุสลา วิตกฺกา. กตเม ตโย? อนวญฺญตฺติปฏิสํยุตฺโต วิตกฺโก, ลาภ-       

สกฺการสิโลกปฏิสํยุตฺโต วิตกฺโก, ปรานุทฺทยตาปฏิสํยุตฺโต วิตกฺโก. อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อกุสลา     
วิตกฺกาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

อนวญฺญตฺติสญฺญุตฺโต   ลาภสกฺการคารโว 
สหนนฺที อมจฺเจหิ              อารา สํโยชนกฺขยา. 
โยธ ปุตฺเต ปสุํ หิตฺวา๑             วิวาเห สํหรานิ จ๒ 2 3

ภพฺโพ โส ตาทิโส ภิกฺขุ  ผุฏฺฐุํ สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปฐมํ. 

๒. สกฺการสุตฺต 
[๘๑]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ทิฏฺฐา มยา ภิกฺขเว สตฺตา สกฺกาเรน อภิภูตา ปริยาทินฺนจิตฺตา กายสฺส เภทา             

ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนา. 
ทิฏฺฐา มยา ภิกฺขเว สตฺตา อสกฺกาเรน อภิภูตา ปริยาทินฺนจิตฺตา กายสฺส เภทา          

ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนา. 
ทิฏฺฐา มยา ภิกฺขเว สตฺตา สกฺกาเรน จ อสกฺกาเรน จ ตทุภเยน อภิภูตา ปริยาทินฺนจิตฺตา 

กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนา. 
ตํ โข ปนาหํ ภิกฺขเว นาญฺญสฺส สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา สุตฺวา วทามิ.  
(ทิฏฺฐา มยา ภิกฺขเว สตฺตา สกฺกาเรน อภิภูตา ปริยาทินฺนจิตฺตา กายสฺส เภทา          

ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนา. ทิฏฺฐา มยา ภิกฺขเว สตฺตา อสกฺกาเรน อภิภูตา 
ปริยาทินฺนจิตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนา. ทิฏฺฐา มยา 
ภิกฺขเว สตฺตา สกฺกาเรน จ อสกฺกาเรน จ ตทุภเยน อภิภูตา ปริยาทินฺนจิตฺตา กายสฺส เภทา      
ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนา.)  อปิ จ ภิกฺขเว ยเทว เม สามํ ญาตํ สามํ ทิฏฺฐํ 4

สามํ วิทิตํ, ตเทวาหํ  วทามิ. 5

  พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย ฉบับมหาจุฬาฯ เล่ม ๒๕1

 -๑ ฉ.ม. โย จ ปุตฺตปสุํ หิตฺวา2
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ทิฏฺฐา มยา ภิกฺขเว สตฺตา สกฺกาเรน อภิภูตา ปริยาทินฺนจิตฺตา กายสฺส เภทา            
ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนา. 

ทิฏฺฐา มยา ภิกฺขเว สตฺตา อสกฺกาเรน อภิภูตา ปริยาทินฺนจิตฺตา กายสฺส เภทา          
ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนา. ทิฏฺฐา มยา ภิกฺขเว สตฺตา สกฺกาเรน จ           
อสกฺกาเรน จ ตทุภเยน อภิภูตา ปริยาทินฺนจิตฺตา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ           
วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

ยสฺส สกฺการิยมานสฺส   อสกฺกาเรน จูภยํ 
สมาธิ น วิกมฺปติ              อปฺปมาทวิหาริโน.  6

ตํ ฌายินํ สาตติกํ              สุขุมทิฏฺฐิวิปสฺสกํ   7

อุปาทานกฺขยารามํ   อาหุ สปฺปุริโส อิตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทุติยํ. 

๓. เทวสทฺทสุตฺต 
[๘๒]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตโยเม ภิกฺขเว เทเวสุ เทวสทฺทา นิจฺฉรนฺติ สมยา สมยํ อุปาทาย. กตเม ตโย ?  
ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย อริยสาวโก เกสมสฺสุํ โอหาเรตฺวา กาสายานิ วตฺถานิ อจฺฉาเทตฺวา 

อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชฺชาย เจเตติ, ตสฺมึ สมเย เทเวสุ เทวสทฺโท นิจฺฉรติ “เอโส อริยสาวโก 
มาเรน สทฺธึ สงฺคามาย เจเตตี”ติ, อยํ ภิกฺขเว ปฐโม เทเวสุ เทวสทฺโท นิจฺฉรติ สมยา สมยํ            
อุปาทาย. 

ปุน จ ปรํ ภิกฺขเว ยสฺมึ สมเย อริยสาวโก สตฺตนฺนํ โพธิปกฺขิยานํ ธมฺมานํ ภาวนานุโยค-
มนุยุตฺโต วิหรติ, ตสฺมึ ภิกฺขเว สมเย เทเวสุ เทวสทฺโท นิจฺฉรติ “เอโส อริยสาวโก มาเรน สทฺธึ      
สงฺคาเมตี”ติ. อยํ ภิกฺขเว ทุติโย เทเวสุ เทวสทฺโท นิจฺฉรติ สมยา สมยํ อุปาทาย. 

ปุน จ ปรํ ภิกฺขเว ยสฺมึ สมเย อริยสาวโก อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ            
ปญฺญาวิมุตฺตึ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ, ตสฺมึ สมเย เทเวสุ        
เทวสทฺโท นิจฺฉรติ “เอโส อริยสาวโก วิชิตสงฺคาโม ตเมว สงฺคามสีสํ อภิวิชิย อชฺฌาวสตี”ติ. อยํ 
ภิกฺขเว ตติโย เทเวสุ เทวสทฺโท นิจฺฉรติ สมยา สมยํ อุปาทาย. อิเม โข ภิกฺขเว ตโย เทเวสุ          
เทวสทฺทา นิจฺฉรนฺติ สมยา สมยํ อุปาทายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

ทิสฺวา วิชิตสงฺคามํ   สมฺมาสมฺพุทฺธสาวกํ 
เทวตาปิ นมสฺสนฺติ   มหนฺตํ วีตสารทํ. 
นโม เต ปุริสาชญฺญ   โย ตฺวํ ทุชฺชยมชฺฌภู 
เชตฺวาน มจฺจุโน เสนํ   วิโมกฺเขน อนาวรํ. 

 สี. อปฺปมาณวิหาริโน6

 ฉ. สุขุมํ ทิฏฺฐิวิปสฺสกํ7
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อิติเหตํ นมสฺสนฺติ              เทวตา ปตฺตมานสํ 
ตญฺหิ ตสฺส น ปสฺสนฺติ   เยน มจฺจุวสํ วเชติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ตติยํ. 

๔. ปญฺจปุพฺพนิมิตฺตสุตฺต 
[๘๓]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ยทา ภิกฺขเว เทโว เทวกายา จวนธมฺโม โหติ, ปญฺจสฺส ปุพฺพนิมิตฺตานิ ปาตุภวนฺติ 

“มาลา มิลายนฺติ, วตฺถานิ กิลิสฺสนฺติ, กจฺเฉหิ เทสา มุจฺจนฺติ, กาเย ทุพฺพณฺณิยํ โอกฺกมติ, สเก 
เทโว เทวาสุเน นาภิรมตี”ติ. ตเมนํ ภิกฺขเว เทวา “จวนธมฺโม อยํ เทวปุตฺโต”ติ อิติ วิทิตฺวา ตีหิ     
วาจาหิ อนุโมทนฺติ  “อิโต โภ สุคตึ คจฺฉ, สุคตึ คนฺตฺวา สุลทฺ ธลาภํ ลภ, สุลทฺธลาภํ ลภิตฺวา         8

สุปติฏฺฐิโต ภวาหี”ติ. 
เอวํ วุตฺเต, อญฺญตโร ภิกฺขุ ภควนฺตํ เอตทโวจ “กินฺนุ โข ภนฺเต เทวานํ สุคติคมนสงฺขาตํ, 

กิญฺจ ภนฺเต เทวานํ สุลทฺธลาภสงฺขาตํ, กึ ปน ภนฺเต เทวานํ สุปติฏฺฐิ ตสงฺขาตนฺ”ติ. 
มนุสฺสตฺตํ โข ภิกฺขเว  เทวานํ สุคติคมนสงฺขาตํ, ยํ มนุสฺสภูโต สมาโน ตถาคตปฺปเวทิเต 9

ธมฺมวินเย สทฺธํ ปฏิลภติ. อิทํ โข ภิกฺขเว เทวานํ สุลทฺธลาภสงฺขาตํ. สา โข ปนสฺส สทฺธา นิวิฏฺฐา 
โหติ มูลชาตา ปติฏฺฐิตา ทฬฺหา อสํหาริยา สมเณน วา พฺราหฺมเณน วา เทเวน วา มาเรน วา    
พฺรหฺมุนา วา เกนจิ วา โลกสฺมึ. อิทํ โข ภิกฺขเว เทวานํ สุปติฏฺฐิตสงฺขาตนฺติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, 
ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

ยทา เทโว เทวกายา   จวติ อายุสงฺขยา 
ตโย สทฺทา นิจฺฉรนฺติ   เทวานํ อนุโมทตํ. 
อิโต โภ สุคตึ คจฺฉ   มนุสฺสานํ สหพฺยตํ 
มนุสฺสภูโต สทฺธมฺเม   ลภ สทฺธํ อนุตฺตรํ. 
สา เต สทฺธา นิวิฏฺฐสฺส   มูลชาตา ปติฏฺฐิตา 
ยาวชีวํ อสํหีรา    สทฺธมฺเม สุปเวทิเต. 
กายทุจฺจริตํ หิตฺวา   วจีทุจฺจริตานิ จ 
มโนทุจฺจริตํ หิตฺวา   ยญฺจญฺญํ โทสสญฺหิตํ. 
กาเยน กุสลํ กตฺวา   วาจาย กุสลํ พหุํ 
มนสา กุสลํ กตฺวา   อปฺปมาณํ นิรูปธึ. 
ตโต โอปธิกํ ปุญฺญํ   กตฺวา ทาเนน ตํ พหุํ 

 ฉ.ม. อนุโมเทนฺติ8

 ฉ.ม. ภิกฺขุ. เอวมุปริปิ9
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อญฺเญปิ มจฺเจ สทฺธมฺเม             พฺรหฺมจริเย นิเวสย.  10

อิมาย อนุกมฺปาย              เทวา เทวํ ยทา วิทู 
จวนฺตํ อนุโมเทนฺติ   เอหิ เทว ปุนปฺปุนนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. จตุตฺถํ. 

๕. พหุชนหิตสุตฺต 
[๘๔]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :-  
ตโยเม ปุคฺคลา โลเก อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย              

โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ. กตเม ตโย ? อิธ ภิกฺขเว ตถาคโต โลเก        
อุปฺปชฺชติ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา 
เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควา, โส ธมฺมํ เทเสติ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ     
สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสติ. อยํ ภิกฺขเว ปฐโม ปุคฺคโล โลเก    
อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย           
เทวมนุสฺสานํ. 

ปุน จ ปรํ ภิกฺขเว ตสฺเสว สตฺถุ สาวโก อรหํ โหติ ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย โอหิตภาโร 
อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสํโยชโน สมฺมทญฺญา วิมุตฺโต, โส ธมฺมํ เทเสติ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌ
กลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสติ. อยมฺปิ 
ภิกฺขเว ทุติโย ปุคฺคโล โลเก อุปฺปชฺชมาโน อุปฺปชฺชติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย 
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ. 

ปุน จ ปรํ ภิกฺขเว ตสฺเสว สตฺถุโน สาวโก เสกฺโข โหติ ปาฏิปโท พหุสฺสุโต สีลวตูปปนฺโน, 
โสปิ ธมฺมํ เทเสติ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ                   
เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสติ. อยมฺปิ ภิกฺขเว ตติโย ปุคฺคโล โลเก อุปฺปชฺชมาโน    
อุปฺปชฺชติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ. อิเม โข 
ภิกฺขเว ตโย ปุคฺคลา โลเก อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชนฺติ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย 
อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานนฺติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

สตฺถา หิ โลเก ปฐโม มเหสี  
ตสฺสนฺวโย สาวโก ภาวิตตฺโต 
อถาปโร ปาฏิปโทปิ เสกฺโข  
พหุสฺสุโต สีลวตูปปนฺโน. 
เอเต ตโย เทวมนุสฺสเสฏฺฐา  
ปภงฺกรา ธมฺมมุทีริยนฺตา  11

 สี. นิเวสเย10

 ฉ.ม. ธมฺมมุทีรยนฺตา11
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อปาปุรนฺติ อมตสฺส ทฺวารํ  
โยคา ปโมจนฺติ  พหุชนํ เต. 12

เย สตฺถวาเหน อนุตฺตเรน  
สุเทสิตํ มคฺคมนุกฺกมนฺติ 
อิเธว ทุกฺขสฺส กโรนฺติ อนฺตํ  
เย อปฺปมตฺตา สุคตสฺส สาสเนติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปญฺจมํ. 

๖. อสุภานุปสฺสีสุตฺต 
[๘๕]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
อสุภานุปสฺสี ภิกฺขเว กายสฺมึ วิหรถ, อานาปานสฺสติ จ โว อชฺฌตฺตํ ปริมุขํ สูปฏฺฐิตา  13

โหตุ, สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสิโน วิหรถ. อสุภานุปสฺสีนํ ภิกฺขเว กายสฺมึ วิหรตํ โย สุภาย   
ธาตุยา ราคานุสโย, โส ปหียติ. อานาปานสฺสติยา อชฺฌตฺตํ ปริมุขํ สูปฏฺฐิตาย,  เย พาหิ รา       14

วิตกฺกาสยา วิฆาตปกฺขิกา, เต น โหนฺติ. สพฺพสงฺขาเรสุ อนิจฺจานุปสฺสีนํ วิหรตํ, ยา อวิชฺชา, สา     
ปหียติ. ยา วิชฺชา, สา อุปฺปชฺชตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

อสุภานุปสฺสี กายสฺมึ   อานาปาเน ปฏิสฺสโต 
สพฺพสงฺขารสมถํ              ปสฺสํ อาตาปิ สพฺพทา. 
ส เว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ   ยโต ตตฺถ วิมุจฺจติ 
อภิญฺญาโวสิโต สนฺโต   ส เว โยคาติโค มุนีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ฉฏฺฐํ. 

๗. ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนสุตฺต 
[๘๖]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺนสฺส ภิกฺขุโน อยมนุธมฺโม โหติ เวยฺยากรณาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน

ยนฺติ, ภาสมาโน ธมฺมญฺเญว ภาสติ โน อธมฺมํ, วิตกฺกยมาโน วา ธมฺมวิตกฺกญฺเญว วิตกฺเกติ โน  
อธมฺมวิตกฺกํ, ตทุภยํ วา ปน อภินิวชฺเชตฺวา อุเปกฺขโก วิหรติ สโต สมฺปชาโนติ. เอตมตฺถํ ภควา 
อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

ธมฺมาราโม ธมฺมรโต   ธมฺมํ อนุวิจินฺตยํ 
ธมฺมํ อนุสฺสรํ ภิกฺขุ   สทฺธมฺมา น ปริหายติ. 

 ฉ.ม. ปโมเจนฺติ, สี. ยาคา ปมุจฺจนฺติ12

 ก. สุปติฏฺฐิตา13

 ก. สุปติฏฺฐิตาย. อฏฺฐกถา โอโลเกตพฺพา14
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จรํ วา ยทิ วา ติฏฺฐํ   นิสินฺโน อุท วา สยํ 
อชฺฌตฺตํ สมยํ จิตฺตํ   สนฺติเมวาธิคจฺฉตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. สตฺตมํ. 

๘. อนฺธกรณสุตฺต 
[๘๗]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตโยเม ภิกฺขเว อกุสลวิตกฺกา อนฺธกรณา อจกฺขุกรณา อญฺญาณกรณา ปญฺญานิโรธิกา 

วิฆาตปกฺขิกา อนิพฺพานสํวตฺตนิกา. กตเม ตโย ? กามวิตกฺโก ภิกฺขเว อนฺธกรโณ อจกฺขุกรโณ 
อญฺญาณกรโณ ปญฺญานิโรธิโก วิฆาตปกฺขิโก อนิพฺพานสํวตฺตนิโก, พฺยาปาทวิตกฺโก ภิกฺขเว 
อนฺธกรโณ อจกฺขุกรโณ อญฺญาณกรโณ ปญฺญานิโรธิโก วิฆาตปกฺขิโก อนิพฺพานสํวตฺตนิโก,         
วิหึสาวิตกฺโก ภิกฺขเว อนฺธกรโณ อจกฺขุกรโณ อญฺญาณกรโณ ปญฺญานิโรธิโก วิฆาตปกฺขิโก         
อนิพฺพานสํวตฺตนิโก. อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อกุสลวิตกฺกา อนฺธกรณา อจกฺขุกรณา อญฺญาณกรณา 
ปญฺญานิโรธิกา วิฆาตปกฺขิกา อนิพฺพานสํวตฺตนิกา. 

ตโยเม ภิกฺขเว กุสลา วิตกฺกา อนนฺธกรณา จกฺขุกรณา ญาณกรณา ปญฺญาวุทฺธิกา        
อวิฆาตปกฺขิกา นิพฺพานสํวตฺตนิกา. กตเม ตโย ? เนกฺขมฺมวิตกฺโก ภิกฺขเว อนนฺธกรโณ จกฺขุกรโณ 
ญาณกรโณ ปญฺญาวุทฺธิโก อวิฆาตปกฺขิโก นิพฺพานสํวตฺตนิโก, อพฺยาปาทวิตกฺโก ภิกฺขเว      
อนนฺธกรโณ จกฺขุกรโณ ญาณกรโณ ปญฺญาวุทฺธิโก อวิฆาตปกฺขิโก นิพฺพานสํวตฺตนิโก,              
อวิหึสาวิตกฺโก ภิกฺขเว อนนฺธกรโณ จกฺขุกรโณ ญาณกรโณ ปญฺญาวุทฺธิโก อวิฆาตปกฺขิโก       
นิพฺพานสํวตฺตนิโก. อิเม โข ภิกฺขเว ตโย กุสลา วิตกฺกา อนนฺธกรณา จกฺขุกรณา ญาณกรณา 
ปญฺญาวุทฺธิกา อวิฆาตปกฺขิกา นิพฺพานสํวตฺตนิกาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  ตโย วิตกฺเก กุสเล วิตกฺกเย  
  ตโย ปน อกุสเล นิรากเร 
  ส เว วิตกฺกานิ วิจาริตานิ  
  สเมติ วุฏฺฐีว รชํ สมูหตํ. 
  ส เว วิตกฺกูปสเมน เจตสา  
  อิเธว โส สนฺติปทํ สมชฺฌคาติ. 
  อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. อฏฺฐมํ. 

๙. อนฺตรามลสุตฺต 
[๘๘]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตโยเม ภิกฺขเว อนฺตรามลา อนฺตราอมิตฺตา อนฺตราสปตฺตา อนฺตราวธกา อนฺตรา-    

ปจฺจตฺถิกา. กตเม ตโย ? โลโภ ภิกฺขเว อนฺตรามโล อนฺตราอมิตฺโต อนฺตราสปตฺโต อนฺตราวธโก 
อนฺตราปจฺจตฺถิโก, โทโส ภิกฺขเว อนฺตรามโล อนฺตราอมิตฺโต อนฺตราสปตฺโต อนฺตราวธโก อนฺตรา-
ปจฺจตฺถิโก, โมโห ภิกฺขเว อนฺตรามโล อนฺตราอมิตฺโต อนฺตราสปตฺโต อนฺตราวธโก อนฺตรา-      
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ปจฺจตฺถิโก. อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อนฺตรามลา อนฺตราอมิตฺตา อนฺตราสปตฺตา อนฺตราวธกา  
อนฺตรปจฺจตฺถิกาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

  อนตฺถชนโน โลโภ   โลโภ จิตฺตปฺปโกปโน 
  ภยมนฺตรโต ชาตํ   ตํ ชโน นาวพุชฺฌติ. 
  ลุทฺโธ อตฺถํ น ชานาติ   ลุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ 
  อนฺธตมํ ตทา โหติ   ยํ โลโภ สหเต นรํ. 
  โย จ โลภํ ปหนฺตฺวาน  โลภเนยฺเย น ลุพฺภติ 
  โลโภ ปหิยฺยเต ตมฺหา   อุทพินฺทุว  โปกฺขรา. 15

  อนตฺถชนโน โทโส   โทโส จิตฺตปฺปโกปโน 
  ภยมนฺตรโต ชาตํ   ตํ ชโน นาวพุชฺฌติ. 
  ทุฏฺโฐ อตฺถํ น ชานาติ   ทุฏฺโฐ ธมฺมํ น ปสฺสติ 
  อนฺธตมํ ตทา โหติ   ยํ โทโส สหเต นรํ. 
  โย จ โทสํ ปหนฺตฺวาน   โทสเนยฺเย น ทุสฺสติ 
  โทโส ปหิยฺยเต ตมฺหา   ตาลปกฺกํว พนฺธนา. 
  อนตฺถชนโน โมโห   โมโห จิตฺตปฺปโกปโน 
  ภยมนฺตรโต ชาตํ   ตํ ชโน นาวพุชฺฌติ. 
  มูโฬฺห อตฺถํ น ชานาติ   มูโฬฺห ธมฺมํ น ปสฺสติ 
  อนฺธตมํ ตทา โหติ   ยํ โมโห สหเต นรํ. 
  โย จ โมหํ ปหนฺตฺวาน   โมหเนยฺเย น มุยฺหติ 
  โมหํ วิหนฺติ โส สพฺพํ   อาทิจฺโจวุทยํ ตมนฺติ. 
  อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. นวมํ. 

๑๐. เทวทตฺตสุตฺต 
[๘๙]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตีหิ ภิกฺขเว อสทฺธมฺเมหิ อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต เทวทตฺโต อาปายิโก เนรยิโก กปฺปฏฺโฐ 

อเตกิจฺโฉ. กตเมหิ ตีหิ ? ปาปิจฺฉตาย ภิกฺขเว อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต เทวทตฺโต อาปายิโก    
เนรยิโก กปฺปฏฺโฐ อเตกิจฺโฉ, ปาปมิตฺตตาย ภิกฺขเว อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต เทวทตฺโต อาปายิโก 
เนรยิโก กปฺปฏฺโฐ อเตกิจฺโฉ, สติ โข ปน อุตฺตรึ กรณีเย โอรมตฺตเกน วิเสสาธิคเมน อนฺตรา โวสานํ 
อาปาทิ. อิเมหิ โข ภิกฺขเว ตีหิ อสทฺธมฺเมหิ อภิภูโต ปริยาทินฺนจิตฺโต เทวทตฺโต อาปายิโก เนรยิโก 
กปฺปฏฺโฐ อเตกิจฺโฉติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

 ฉ.ม. อุทพินฺทูว15
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  มา ชาตุ โกจิ โลกสฺมึ   ปาปิจฺโฉ อุปปชฺชถ  16

  ตทมินาปิ ชานาถ   ปาปิจฺฉานํ ยถา คติ. 
  ปณฺฑิโตติ สมญฺญาโต  ภาวิตตฺโตติ สมฺมโต 
  ชลํว ยสสา อฏฺฐา   เทวทตฺโตติ วิสฺสุโต. 
  โส ปมาณมนุจิณฺโณ   อาสชฺช นํ ตถาคตํ 17

  อวีจินิรยํ ปตฺโต   จตุทฺวารํ ภยานกํ. 
  อทุฏฺฐสฺส หิ โย ทุพฺเภ   ปาปกมฺมํ อกุพฺพโต 
  ตเมว ปาปํ ผุสฺเสติ    ทุฏฺฐจิตฺตํ อนาทรํ. 18

  สมุทฺทํ วิสกุมฺเภน   โย มญฺเญยฺย ปทูสิตุํ 
  น โส เตน ปทูเสยฺย   ตสฺมา  หิ อุทธี มหา. 19

  เอวเมว ตถาคตํ   โย วาเทน วิหึสติ 
  สมฺมคฺคตํ สนฺตจิตฺตํ   วาโท ตมฺหิ น รูหติ. 
  ตาทิสํ มิตฺตํ กุพฺเพถ   ตญฺจ เสเวยฺย ปณฺฑิโต 
  ยสฺส มคฺคานุโค ภิกฺขุ   ขยํ ทุกฺขสฺส ปาปุเณติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทสมํ. 

จตุตฺโถ วคฺโค.  

ตสฺสุทฺทานํ 
วิตกฺกาสกฺการสทฺท-   จวนโลเก อสุภํ 
ธมฺมอนฺธการมลํ             เทวทตฺเตน เต ทสาติ. 

๕. ปญฺจมวคฺค 
๑. อคฺคปฺปสาทสุตฺต 

[๙๐]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตโยเม ภิกฺขเว อคฺคปฺปสาทา. กตเม ตโย ? ยาวตา ภิกฺขเว สตฺตา อปทา วา ทฺวิปทา วา 

จตุปฺปทา วา พหุปฺปทา วา รูปิโน วา อรูปิโน วา สญฺญิโน วา อสญฺญิโน วา เนวสญฺญิ
นาสญฺญิโน วา, ตถาคโต เตสํ อคฺคมกฺขายติ อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ. เย ภิกฺขเว พุทฺเธ ปสนฺนา, 
อคฺเค เต ปสนฺนา. อคฺเค โข ปน ปสนฺนานํ อคฺโค วิปาโก โหติ. 

 ฉ.ม. อุทปชฺชถ16

 ก. ปมาทมนุจิณฺโณ17

 ฉ.ม. ผุสติ18

 ฉ.ม. เภสฺมา19
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ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา วา อสงฺขตา วา, วิราโค เตสํ อคฺคมกฺขายติ ยทิทํ             
มทนิมฺมทโน ปิปาสวินโย อาลยสมุคฺฆาโต วฏฺฏุปจฺเฉโท ตณฺหกฺขโย วิราโค นิโรโธ นิพฺพานํ. เย 
ภิกฺขเว วิราเค ธมฺเม ปสนฺนา, อคฺเค เต ปสนฺนา. อคฺเค โข ปน ปสนฺนานํ อคฺโค วิปาโก โหติ. 

ยาวตา ภิกฺขเว ธมฺมา สงฺขตา, อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค เตสํ อคฺคมกฺขายติ. เสยฺยถีทํ : 20

สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป, สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว, สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ 
สมฺมาสมาธิ. เย ภิกฺขเว อริยมคฺคธมฺเม ปสนฺนา อคฺเค, เต ปสนฺนา. อคฺเค โข ปน ปสนฺนานํ อคฺโค 
วิปาโก โหติ.๑  

ยาวตา ภิกฺขเว สํฆา วา คณา วา, ตถาคตสาวกสงฺโฆ เตสํ อคฺคมกฺขายติ ยทิทํ จตฺตาริ 
ปุริสยุคานิ อฏฺฐ ปุริสปุคฺคลา. เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย ปาหุเนยฺโย ทกฺขิเณยฺโย       
อญฺชลีกรณีโย อนุตฺตรํ ปุญฺญกฺเขตฺตํ โลกสฺส. เย ภิกฺขเว สํเฆ ปสนฺนา, อคฺเค เต ปสนฺนา. อคฺเค 
โข ปน ปสนฺนานํ อคฺโค วิปาโก โหติ.  

อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อคฺคปฺปสาทาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
อคฺคโต เว ปสนฺนานํ   อคฺคํ ธมฺมํ วิชานตํ 
อคฺเค พุทฺเธ ปสนฺนานํ   ทกฺขิเณยฺเย อนุตฺตเร. 
อคฺเค ธมฺเม ปสนฺนานํ  วิราคูปสเม สุเข 
อคฺเค สงฺเฆ ปสนฺนานํ   ปุญฺญกฺเขตฺเต อนุตฺตเร. 
อคฺคสฺมึ ทานํ ททตํ   อคฺคํ ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ 
อคฺคํ อายุ จ วณฺโณ จ   ยโส กิตฺติ สุขํ พลํ. 
อคฺคสฺส ทาตา เมธาวี   อคฺคธมฺมสมาหิโต 
เทวภูโต มนุสฺโส วา   อคฺคปฺปตฺโต ปโมทตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปฐมํ. 

๒. ชีวิกสุตฺต 
[๙๑]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
อนฺตมิทํ ภิกฺขเว ชีวิกานํ ยทิทํ ปิณฺโฑลฺยํ, อภิลาปายํ  ภิกฺขเว โลกสฺมึ “ปิณฺโฑโล วิจรสิ 21

ปตฺตปาณี”ติ. ตญฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว กุลปุตฺตา อุเปนฺติ อตฺถวสิกา อตฺถวสํ ปฏิจฺจ, เนว ราชาภินีตา 
น โจราภินีตา น อิณฏฺฏา น ภยฏฺฏา น อาชีวิกา ปกตา,  อปิ จ โข “โอติณฺณมฺหา ชาติยา       22

ชรามรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ ทุกฺโขติณฺณา ทุกฺขปเรตา, อปฺเปว 
นาม อิมสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส อนฺตกิริยา ปญฺญาเยถา”ติ. เอวํ ปพฺพชิโต จายํ ภิกฺขเว        

 -๑ อยํ ปโยโค มรมฺมโปตฺถเก ฉฏฺฐสงฺคายเน นตฺถิ. ตพฺพณฺณนายํ ปน อยมตฺโถ ปากโฏ “เอวเมตฺถ อสงฺขตธมฺมวเสเนว อคฺคภาเว 20

อาคโต, สพฺพสํขตนิสฺสรณตฺถํ อริยมคฺควเสนาปิ อยมตฺโถ ลพฺภเต วา”ติ.

 ฉ.ม. อภิสาโปยํ, ม.สี. อภิสาปายํ21

 ฉ. น อาชีวกาปกตา22
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กุลปุตฺโต โหติ. โส จ โหติ อภิชฺฌาลุ กาเมสุ ติพฺพสาราโค พฺยาปนฺนจิตฺโต ปทุฏฺฐมนสงฺกปฺโป 
มุฏฺฐสฺสติ อสมฺปชาโน อสมาหิโต วิพฺภนฺตจิตฺโต ปากตินฺทฺริโย. เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ฉวาลาตํ อุภโต
ปทิตฺตํ มชฺเฌ คูถคตํ เนว คาเม กฏฺฐตฺถํ ผรติ น อรญฺเญ, ตถูปมาหํ ภิกฺขเว อิมํ ปุคฺคลํ วทามิ    
“คิหิโภคา ปริหีโน, สามญฺญตฺถญฺจ น ปริปูเรตี”ติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

คิหิโภคา จ ปริหีโน   สามญฺญตฺถญฺจ ทุพฺภโค 
ปริธํสมาโน ปกิเรติ   ฉวาลาตํว นสฺสติ. 
กาสาวกณฺฐา พหโว   ปาปธมฺมา อสญฺญตา 
ปาปา ปาเปหิ กมฺเมหิ   นิรยํ เต อุปปชฺชเร. 
เสยฺโย อโยคุโฬ ภุตฺโต   ตตฺโต อคฺคิสิขูปโม 
ยญฺเจ ภุญฺเชยฺย ทุสฺสีโล             รฏฺฐปิณฺฑมสญฺญโตติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทุติยํ. 

๓. สํฆาฏิกณฺณสุตฺต 
[๙๒]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
สงฺฆาฏิกณฺเณ เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ คเหตฺวา ปิฏฺฐิโต ปิฏฺฐิโต อนุพนฺโธ อสฺส ปาเท ปาทํ 

นิกฺขิปนฺโต, โส จ โหติ อภิชฺฌาลุ กาเมสุ ติพฺพสาราโค พฺยาปนฺนจิตฺโต ปทุฏฺฐมนสงฺกปฺโป      
มุฏฺฐสฺสติ อสมฺปชาโน อสมาหิโต วิพฺภนฺตจิตฺโต ปากตินฺทฺริโย, อถ โข โส อารกา ว มยฺหํ, อหญฺจ 
ตสฺส. ตํ กิสฺส เหตุ ? ธมฺมํ หิ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ น ปสฺสติ, ธมฺมํ อปสฺสนฺโต มํ น ปสฺสติ. 

โยชนสเต เจปิ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ วิหเรยฺย, โส จ โหติ อนภิชฺฌาลุ กาเมสุ น ติพฺพสาราโค 
อพฺยาปนฺนจิตฺโต อปทุฏฺฐมนสงฺกปฺโป อุปฏฺฐิตสติ สมฺปชาโน สมาหิโต เอกคฺคจิตฺโต สํวุตินฺทฺริโย, 
อถ โข โส สนฺติเกว มยฺหํ, อหญฺจ ตสฺส. ตํ กิสฺส เหตุ ? ธมฺมํ หิ โส ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปสฺสติ, ธมฺมํ       
ปสฺสนฺโต มํ ปสฺสตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

อนุพนฺโธปิ เจ อสฺส   มหิจฺโฉ จ วิฆาตวา 
เอชานุโค อเนชสฺส   นิพฺพุตสฺส อนิพฺพุโต 
คิทฺโธ โส วีตเคธสฺส   ปสฺส ยาวญฺจ อารกา. 
โย จ ธมฺมมภิญฺญาย   ธมฺมมญฺญาย ปณฺฑิโต 
รหโทว นิวาเต จ              อเนโช วูปสมฺมติ. 
อเนโช โส อเนชสฺส   นิพฺพุตสฺส จ นิพฺพุโต 
อคิทฺโธ วีตเคธสฺส              ปสฺส ยาวญฺจ สนฺติเกติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ตติยํ. 
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๔. อคฺคิสุตฺต 
[๙๓]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตโยเม ภิกฺขเว อคฺคี. กตเม ตโย ? ราคคฺคิ, โทสคฺคิ, โมหคฺคิ. อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อคฺคีติ. 

เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
ราคคฺคิ ทหติ มจฺเจ   รตฺเต กาเมสุ มุจฺฉิเต 
โทสคฺคิ ปน พฺยาปนฺเน             นเร ปาณาติปาติโน 
โมหคฺคิ ปน สมฺมูเฬฺห  อริยธมฺเม อโกวิเท. 
เอเต อคฺคี อชานนฺตา   สกฺกายาภิรตา ปชา. 
เต วฑฺฒยนฺติ นิรยํ   ติรจฺฉานญฺจ โยนิโย. 
อสุรํ ปิตฺติวิสยญฺจ    อมุตฺตา มารพนฺธนา. 23

เย จ รตฺตินฺทิวา ยุตฺตา   สมฺมาสมฺพุทฺธสาสเน 
เต นิพฺพาเปนฺติ ราคคฺคึ             นิจฺจํ อสุภสญฺญิโน. 
โทสคฺคึ ปน เมตฺตาย   นิพฺพาเปนฺติ นรุตฺตมา 
โมหคฺคึ ปน ปญฺญาย   ยายํ นิพฺเพธคามินี. 
เต นิพฺพาเปตฺวา นิปกา             รตฺตินฺทิวมตนฺทิตา 
อเสสํ ปรินิพฺพนฺติ              อเสสํ ทุกฺขมชฺฌคุํ. 
อริยทฺทสา เวทคุโน   สมฺมทญฺญาย ปณฺฑิตา. 
ชาติกฺขยมภิญฺญาย   นาคจฺฉนฺติ ปุนพฺภวนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. จตุตฺถํ. 

๕. อุปปริกฺขสุตฺต 
[๙๔]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ตถา ตถา ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุปปริกฺเขยฺย, ยถา ยถา  อุปปริกฺขโต พหิทฺธา จสฺส วิญฺญาณํ   24

อวิกฺขิตฺตํ อวิสฏํ, อชฺฌตฺตํ อสณฺฐิตํ อนุปาทาย น ปริตสฺเสยฺย พหิทฺธา ภิกฺขเว วิญฺญาเณ            
อวิกฺขิตฺเต อวิสเฏ สติ, อชฺฌตฺตํ อสณฺฐิเต, อนุปาทาย อปริตสฺสโต อายตึ ชาติชรามรณทุกฺข-
สมุทยสมฺภโว น โหตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

สตฺตสงฺคปหีนสฺส              เนตฺติจฺฉินฺนสฺส ภิกฺขุโน 
วิกฺขีโณ ชาติสํสาโร   นตฺถิ ตสฺส ปุนพฺภโวติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปญฺจมํ. 

 ฉ.ม. เปตฺติวิสยํ23

 ฉ.ม. ยถาสฺส24
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๖. กามูปปตฺติสุตฺต 
[๙๕]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว กามูปปตฺติโย. กตมา ติสฺโส ? ปจฺจุปฏฺฐิตกามา, นิมฺมานรติโน,      

ปรนิมฺมิตวสวตฺติโน. อิมา โข ภิกฺขเว ติสฺโส กามูปปตฺติโยติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ 
วุจฺจติ : 

ปจฺจุปฏฺฐิตกามา จ   เย เทวา วสวตฺติโน 
นิมฺมานรติโน เทวา   เย จญฺเญ กามโภคิโน. 
อิตฺถภาวญฺญถาภาวํ   สํสารํ นาติวตฺตเร 
เอตมาทีนวํ ญตฺวา   กามโภเคสุ ปณฺฑิโต 
สพฺเพ ปริจฺจเช กาเม   เย ทิพฺพา เย จ มานุสา. 
ปิยรูปสาตคธิตํ              เฉตฺวา โสตํ ทุรจฺจยํ 
อเสสํ ปรินิพฺพนฺติ              อเสสํ ทุกฺขมชฺฌคุํํ. 
อริยทฺทสา เวทคุโน   สมฺมทญฺญาย ปณฺฑิตา 
ชาติกฺขยมภิญฺญาย   นาคจฺฉนฺติ ปุนพฺภวนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ฉฏฺฐํ. 

๗. กามโยคสุตฺต 
[๙๖]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
กามโยคยุตฺโต ภิกฺขเว ภวโยคยุตฺโต อาคามี โหติ อาคนฺตา อิตฺถตฺตํ, กามโยควิสํยุตฺโต 

ภิกฺขเว ภวโยคยุตฺโต อนาคามี โหติ อนาคนฺตา อิตฺถตฺตํ, กามโยควิสํยุตฺโต ภิกฺขเว ภวโยค-          
วิสํยุตฺโต อรหํ โหติ ขีณาสโวติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

กามโยเคน สํยุตฺตา   ภวโยเคน จูภยํ 
สตฺตา คจฺฉนฺติ สํสารํ   ชาติมรณคามิโน. 
เย จ กาเม ปหนฺตฺวาน   อปฺปตฺตา อาสวกฺขยํ 
ภวโยเคน สํยุตฺตา              อนาคามีติ วุจฺจเร. 
เย จ โข ฉินฺนสํสยา   ขีณมานปุนพฺภวา 
เต เว ปารคตา โลเก   เย ปตฺตา อาสวกฺขยนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. สตฺตมํ. 

๘. กลฺยาณสีลสุตฺต 
[๙๗]   วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
กลฺยาณสีโล ภิกฺขเว ภิกฺขุ กลฺยาณธมฺโม กลฺยาณปญฺโญ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย “เกวลี         

วุสิตวา อุตฺตมปุริโส”ติ วุจฺจติ. 
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กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กลฺยาณสีโล โหติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลวา โหติ, ปาฏิโมกฺขสํวร-     
สํวุโต วิหรติ อาจารโคจรสมฺปนฺโน, อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวี สมาทาย สิกฺขติ สิกฺขาปเทสุ. 
เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ กลฺยาณสีโล โหติ, อิติ กลฺยาณสีโล. 

กลฺยาณธมฺโม จ กถํ โหติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตฺตตฺตึสโพธิปกฺขิกานํ  ธมฺมานํ     25

ภาวนานุโยคมนุยุตฺโต วิหรติ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ กลฺยาณธมฺโม โหติ, อิติ กลฺยาณสีโล            
กลฺยาณธมฺโม. 

กลฺยาณปญฺโญ จ กถํ โหติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ      
ปญฺญาวิมุตฺตึ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ     
กลฺยาณปญฺโญ โหติ. 

อิติ กลฺยาณสีโล กลฺยาณธมฺโม กลฺยาณปญฺโญ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย “เกวลี วุสิตวา อุตฺตม-
ปุริโส”ติ วุจฺจตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

ยสฺส กาเยน วาจาย   มนสา นตฺถิ ทุกฺกฏํ 
ตํ เว “กลฺยาณสีโล”ติ   อาหุ ภิกฺขุํ หิรีมนํ. 
ยสฺส ธมฺมา สุภาวิตา   สตฺต สมฺโพธิคามิโน  26

ตํ เว “กลฺยาณธมฺโม”ติ             อาหุ ภิกฺขุํ อนุสฺสทํ. 
โย ทุกฺขสฺส ปชานาติ   อิเธว ขยมตฺตโน 
ตํ เว “กลฺยาณปญฺโญ”ติ             อาหุ ภิกฺขุํ อนาสวํ. 
เตหิ ธมฺเมหิ สมฺปนฺนํ   อนีฆํ ฉินฺนสํสยํ 
อสิตํ สพฺพโลกสฺส              อาหุ สพฺพปหายินนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. อฏฺฐมํ. 

๙. ทานสุตฺต 
[๙๘]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เทฺวมานิ ภิกฺขเว ทานานิ : อามิสทานํ จ ธมฺมทานํ จ, เอตทคฺคํ ภิกฺขเว อิเมสํ ทฺวินฺนํ     

ทานานํ, ยทิทํ ธมฺมทานํ. เทฺวเม ภิกฺขเว สํวิภาคา : อามิสสํวิภาโค จ ธมฺมสํวิภาโค จ. เอตทคฺคํ 
ภิกฺขเว อิเมสํ ทฺวินฺนํ สํวิภาคานํ, ยทิทํ ธมฺมสํวิภาโค. 

เทฺวเม ภิกฺขเว อนุคฺคหา : อามิสานุคฺคโห จ, ธมฺมานุคฺคโห จ. เอตทคฺคํ ภิกฺขเว อิเมสํ     
ทฺวินฺนํ อนุคฺคหานํ, ยทิทํ ธมฺมานุคฺคโหติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

ยมาหุ ทานํ ปรมํ อนุตฺตรํ  
ยํ สํวิภาคํ ภควา อวณฺณยิ 
อคฺคมฺหิ เขตฺตมฺหิ ปสนฺนจิตฺโต  

 ฉ.ม. สตฺตนฺนํ โพธิปกฺขิยานํ25

 ก. ปตฺตสมฺโพธิคามิโน26
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วิญฺญู ปชานํ โก น ยเชถ กาเล. 
เย เจว ภาสนฺติ สุณนฺติ จูภยํ  
ปสนฺนจิตฺตา สุคตสฺส สาสเน 
เตสํ โส อตฺโถ ปรโม วิสุชฺฌติ  
เย อปฺปมตฺตา สุคตสฺส สาสเนติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. นวมํ. 

๑๐. เตวิชฺชสุตฺต 
[๙๙]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ธมฺเมนาหํ ภิกฺขเว เตวิชฺชํ พฺราหฺมณํ ปญฺญาเปมิ, นาญฺญํ ลปิตลาปนมตฺเตน. 
กถญฺจาหํ ภิกฺขเว ธมฺเมน เตวิชฺชํ พฺราหฺมณํ ปญฺญาเปมิ, นาญฺญํ ลปิตลาปนมตฺเตน ? 

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อเนกวิหิตํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรติ. เสยฺยถีทํ ? เอกมฺปิ ชาตึ เทฺวปิ ชาติโย ติสฺโสปิ 
ชาติโย จตสฺโสปิ ชาติโย ปญฺจปิ ชาติโย ทสปิ ชาติโย วีสมฺปิ ชาติโย ตึสมฺปิ ชาติโย จตฺตาฬีสมฺปิ 
ชาติโย ปญฺญาสมฺปิ ชาติโย ชาติสตมฺปิ ชาติสหสฺสมฺปิ ชาติสตสหสฺสมฺปิ อเนเกปิ สํวฏฺฏกปฺเป 
อเนเกปิ วิวฏฺฏกปฺเป อเนเกปิ สํวฏฺฏวิวฏฺฏกปฺเป “อมุตฺราสึ เอวํนาโม เอวํโคตฺโต เอวํวณฺโณ       
เอวมาหาโร เอวํสุขทุกฺขปฏิสํเวที เอวมายุปริยนฺโต, โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ, ตตฺราปาสึ เอวํ
นาโม เอวํโคตฺโต เอวํวณฺโณ เอวมาหาโร เอวํสุขทุกฺขปฏิสํเวที เอวมายุปริยนฺโต, โส ตโต จุโต     
อิธูปปนฺโน”ติ, อิติ สาการํ สอุทฺเทสํ อเนกวิหิตํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรติ. อยมสฺส ปฐมา วิชฺชา        
อธิคตา โหติ, อวิชฺชา วิหตา, วิชฺชา อุปฺปนฺนา, ตโม วิหโต, อาโลโก อุปฺปนฺโน. ยถาตํ อปฺปมตฺตสฺส 
อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต. 

ปุน จ ปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ       
จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต, ยถากมฺมูปเค สตฺเต         
ปชานาติ “อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา          
มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา อริยานํ อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏฺฐิกา มิจฺฉาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา, เต    
กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนา. อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา      
กายสุจริเตน สมนฺนาคตา วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน สมนฺนาคตา อริยานํ             
อนุปวาทกา สมฺมาทิฏฺฐิกา สมฺมาทิฏฺฐิกมฺมสมาทานา, เต กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ 
โลกํ อุปปนฺนา”ติ, อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน        
อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต, ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาติ.       
อยมสฺส ทุติยา วิชฺชา อธิคตา โหติ, อวิชฺชา วิหตา, วิชฺชา อุปฺปนฺนา, ตโม วิหโต, อาโลโก            
อุปฺปนฺโน, ยถาตํ อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส วิหรโต. 

ปุน จ ปรํ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ ปญฺญาวิมุตฺตึ ทิฏฺเฐว ธมฺเม 
สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรติ. อยมสฺส ตติยา วิชฺชา อธิคตา โหติ, อวิชฺชา วิหตา, 
วิชฺชา อุปฺปนฺนา, ตโม วิหโต, อาโลโก อุปฺปนฺโน. ยถาตํ อปฺปมตฺตสฺส อาตาปิโน ปหิตตฺตสฺส        
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วิหรโต. เอวํ โข อหํ ภิกฺขเว ธมฺเมน เตวิชฺชํ พฺราหฺมณํ ปญฺญาเปมิ, นาญฺญํ ลปิตลาปนมตฺเตนาติ. 
เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

ปุพฺเพนิวาสํ โย เวทิ    สคฺคาปายญฺจ ปสฺสติ 27

อถ  ชาติกฺขยํ ปตฺโต   อภิญฺญาโวสิโต มุนิ 28

เอตาหิ ตีหิ วิชฺชาหิ   เตวิชฺโช โหติ พฺราหฺมโณ 
ตมหํ วทามิ เตวิชฺชํ   นาญฺญํ ลปิตลาปนนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทสมํ. 

ปญฺจโม วคฺโค. 
  

ตสฺสุทฺทานํ 
ปสาทชีวิตสํฆาฏิ   อคฺคิ อุปปริกฺขยา 
อุปปตฺติ  กาม กลฺยาณํ  ทานํ ธมฺเมน เต ทสาติ. 29

ติกนิปาโต นิฏฺฐิโต. 
—————————— 

๔. จตุกฺกนิปาต 
๑. พฺราหฺมณธมฺมยาคสุตฺต 

[๑๐๐] วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
อหมสฺมิ ภิกฺขเว พฺราหฺมโณ ยาจโยโค สทา ปยตาปาณี  อนฺติมเทหธโร  อนุตฺตโร        30

ภิสโก สลฺลกตฺโต, ตสฺส เม ตุเมฺห ปุตฺตา โอรสา มุขโต ชาตา ธมฺมชา ธมฺมนิมฺมิตา ธมฺมทายาทา 
โน อามิสทายาทา. 

เทฺวมานิ ภิกฺขเว ทานานิ : อามิสทานญฺจ, ธมฺมทานญฺจ, เอตทคฺคํ ภิกฺขเว อิเมสํ ทฺวินฺนํ 
ทานานํ, ยทิทํ ธมฺมทานํ. 

เทฺวเม ภิกฺขเว สํวิภาคา : อามิสสํวิภาโค จ, ธมฺมสํวิภาโค จ, เอตทคฺคํ ภิกฺขเว อิเมสํ       
ทฺวินฺนํ สํวิภาคานํ, ยทิทํ ธมฺมสํวิภาโค. 

เทฺวเม ภิกฺขเว อนุคฺคหา : อามิสานุคฺคโห จ, ธมฺมานุคฺคโห จ, เอตทคฺคํ ภิกฺขเว อิเมสํ      
ทฺวินฺนํ อนุคฺคหานํ, ยทิทํ ธมฺมานุคฺคโห. 

 ฉ.ม. เวติ27

 ฉ.ม. อโถ28

 สี อุปฺปตฺติ29

 ฉ.ม. ปยตปาณิ30
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เทฺวเม ภิกฺขเว ยาคา : อามิสยาโค จ, ธมฺมยาโค จ, เอตทคฺคํ ภิกฺขเว อิเมสํ ทฺวินฺนํ       
ยาคานํ, ยทิทํ ธมฺมยาโคติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

โย ธมฺมยาคํ อยชี อมจฺฉรี  
ตถาคโต สพฺพสตฺตานุกมฺปี  31

ตํ ตาทิสํ เทวมนุสฺสเสฏฺฐํ  
สตฺตา นมสฺสนฺติ ภวสฺส ปารคุนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปฐมํ. 

๒. สุลภสุตฺต 
[๑๐๑]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว อปฺปานิ เจว สุลภานิ จ ตานิ จ อนวชฺชานิ. กตมานิ จตฺตาริ ? ปํสุกูลํ 

ภิกฺขเว จีวรานํ อปฺปญฺจ สุลภญฺจ ตญฺจ อนวชฺชํ, ปิณฺฑิยาโลโป ภิกฺขเว โภชนานํ อปฺปญฺจ 
สุลภญฺจ ตญฺจ อนวชฺชํ, รุกฺขมูลํ ภิกฺขเว เสนาสนานํ อปฺปญฺจ สุลภญฺจ ตญฺจ อนวชฺชํ, ปูติมุตฺตํ 
ภิกฺขเว เภสชฺชานํ อปฺปญฺจ สุลภญฺจ ตญฺจ อนวชฺชํ. อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ อปฺปานิ เจว        
สุลภานิ จ ตานิ จ อนวชฺชานิ. ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อปฺเปน จ ตุฏฺโฐ โหติ สุลเภน จ อนวชฺเชน 
จ,  อิมสฺสาหํ  อญฺญตรํ สามญฺญงฺคนฺติ วทามีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 32 33

อนวชฺเชน ตุฏฺฐสฺส   อปฺเปน สุลเภน จ 
น เสนาสนมารพฺภ   จีวรํ ปานโภชนํ 
วิฆาโต โหติ จิตฺตสฺส   ทิสา นปฺปฏิหญฺญติ 
เยปสฺส  ธมฺมา อกฺขาตา             สามญฺญสฺสานุโลมิกา 34

อธิคฺคหิตา ตุฏฺฐสฺส   อปฺปมตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ.  35

อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทุติยํ. 

๓. อาสวกฺขยสุตฺต 
[๑๐๒]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
ชานโต อหํ ภิกฺขเว ปสฺสโต อาสวานํ ขยํ วทามิ, โน อชานโต โน อปสฺสโต. กิญฺจ ภิกฺขเว 

ชานโต กึ ปสฺสโต อาสวานํ ขโย โหติ ? “อิทํ ทุกฺขนฺ”ติ ภิกฺขเว ชานโต ปสฺสโต อาสวานํ ขโย โหติ, 

 ฉ.ม. สพฺพภูตานุกมฺปี31

 สี.อิ. กตฺถจิ นตฺถิ32

 ฉ.ม. อิทมสฺสาหํ33

 ฉ.ม. เยจสฺส34

 สี. กตฺถจิ สิกฺขโต35
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“อยํ ทุกฺขสมุทโย”ติ ภิกฺขเว ชานโต ปสฺสโต อาสวานํ ขโย โหติ, “อยํ ทุกฺขนิโรโธ”ติ ภิกฺขเว ชานโต 
ปสฺสโต อาสวานํ ขโย โหติ, “อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา”ติ ภิกฺขเว ชานโต ปสฺสโต อาสวานํ 
ขโย โหติ. เอวํ โข ภิกฺขเว ชานโต เอวํ ปสฺสโต อาสวานํ ขโย โหตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ 
อิติ วุจฺจติ : 

เสกฺขสฺส สิกฺขมานสฺส   อุชุมคฺคานุสาริโน 
ขยสฺมึ ปฐมํ ญาณํ   ตโต อญฺญา อนนฺตรา.  36

ตโต อญฺญา วิมุตฺตสฺส   วิมุตฺติญาณมุตฺตมํ 
อุปฺปชฺชติ ขเย ญาณํ   ขีณา สํโยชนา อิติ. 
น เตฺววิทํ กุสีเตน              พาเลนมวิชานตา 
นิพฺพานํ อธิคนฺตพฺพํ   สพฺพคนฺถปโมจนนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ตติยํ. 

๔. สมณพฺราหฺมณสุตฺต 
[๑๐๓]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เย เกจิ  ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา “อิทํ ทุกฺขนฺ”ติ ยถาภูตํ นปฺปชานนฺติ, “อยํ 37

ทุกฺขสมุทโย”ติ ยถาภูตํ นปฺปชานนฺติ, “อยํ ทุกฺขนิโรโธ”ติ ยถาภูตํ นปฺปชานนฺติ, “อยํ ทุกฺขนิโรธ-
คามินี ปฏิปทา”ติ ยถาภูตํ นปฺปชานนฺติ. น เม เต ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา สมเณสุ วา 
สมณสมฺมตา, พฺราหฺมเณสุ วา พฺราหฺมณสมฺมตา, น จ ปเนเต อายสฺมนฺโต สามญฺญตฺถํ วา 
พฺรหฺมญฺญตฺถํ วา ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ. 

เย จ โข เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา “อิทํ ทุกฺขนฺ”ติ ยถาภูตํ ปชานนฺติ, “อยํ 
ทุกฺขสมุทโย”ติ ยถาภูตํ ปชานนฺติ, “อยํ ทุกฺขนิโรโธ”ติ ยถาภูตํ ปชานนฺติ, “อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี 
ปฏิปทา”ติ ยถาภูตํ ปชานนฺติ. เต จ โข เม ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา สมเณสุ เจว          
สมณสมฺมตา, พฺราหฺมเณสุ จ พฺราหฺมณสมฺมตา, เต จ ปนายสฺมนฺโต สามญฺญตฺถญฺจ 
พฺรหฺมญฺญตฺถญฺจ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ. เอตมตฺถํ ภควา 
อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

เย ทุกฺขํ นปฺปชานนฺติ   อโถ ทุกฺขสฺส สมฺภวํ 
ยตฺถ จ สพฺพโส ทุกฺขํ   อเสสํ อุปรุชฺฌติ 
ตญฺจ มคฺคํ น ชานนฺติ   ทุกฺขูปสมคามินํ. 
เจโตวิมุตฺติหีนา เต   อโถ ปญฺญาวิมุตฺติยา 
อภพฺพา เต อนฺตกิริยาย             เต เว ชาติชรูปคา. 
เย จ ทุกฺขํ ปชานนฺติ  อโถ ทุกฺขสฺส สมฺภวํ 

 ก. อนุตฺตรา36

 ฉ.ม. เย หิ เกจิ37
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ยตฺถ จ สพฺพโส ทุกฺขํ   อเสสํ อุปรุชฺฌติ 
ตญฺจ มคฺคํ ปชานนฺติ   ทุกฺขูปสมคามินํ. 
เจโตวิมุตฺติสมฺปนฺนา   อโถ ปญฺญาวิมุตฺติยา 
ภพฺพา เต อนฺตกิริยาย   น เต ชาติชรูปคาติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. จตุตฺถํ. 

๕. สีลสมฺปนฺนสุตฺต 
[๑๐๔]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เย เต ภิกฺขเว ภิกฺขู สีลสมฺปนฺนา สมาธิสมฺปนฺนา ปญฺญาสมฺปนฺนา วิมุตฺติสมฺปนฺนา       

วิมุตฺติญาณทสฺสนสมฺปนฺนา โอวาทกา วิญฺญาปกา สนฺทสฺสกา สมาทปกา สมุตฺเตชกา         
สมฺปหํสกา อลํ สมกฺขาตาโร สทฺธมฺมสฺส ทสฺสนมฺปหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ พหุการํ  วทามิ,        38

สวนมฺปหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ พหุการํ วทามิ, อุปสงฺกมนมฺปหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ พหูปการํ         
วทามิ, ปยิรุปาสนมฺปหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ พหูปการํ วทามิ, อนุสฺสติมฺปหํ  ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ 39

พหุการํ วทามิ, อนุปพฺพชฺชมฺปหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ พหุการํ วทามิ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ตถารูเป 
ภิกฺขเว ภิกฺขู เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต อปริปูโรปิ สีลกฺขนฺโธ ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ, อปริปูโรปิ 
สมาธิกฺขนฺโธ ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ, อปริปูโรปิ ปญฺญากฺขนฺโธ ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ, อปริปูโรปิ 
วิมุตฺติกฺขนฺโธ ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ, อปริปูโรปิ วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺโธ ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ. 
เอวรูปา จ เต ภิกฺขเว ภิกฺขู “สตฺถาโร”ติปิ วุจฺจนฺติ, “สตฺถวาหา”ติปิ วุจฺจนฺติ, “รณญฺชหา”ติปิ        
วุจฺจนฺติ, “ตโมนุทา”ติปิ วุจฺจนฺติ, “อาโลกกรา”ติปิ วุจฺจนฺติ, “โอภาสกรา”ติปิ วุจฺจนฺติ,                
“ปชฺโชตกรา”ติปิ วุจฺจนฺติ, “ปภงฺกรา”ติปิ วุจฺจนฺติ, “อุกฺกาธารา”ติปิ  วุจฺจนฺติ, “อริยา”ติปิ           40

วุจฺจนฺติ, “จกฺขุมนฺโต”ติปิ วุจฺจนฺตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
ปาโมชฺชกรณฏฺฐานํ   เอตํ โหติ วิชานตํ 
ยทิทํ ภาวิตตฺตานํ              อริยานํ ธมฺมชีวินํ. 
เต โชตยนฺติ สทฺธมฺมํ   ภาสยนฺติ ปภงฺกรา 
อาโลกกรณา ธีรา              จกฺขุมนฺโต รณญฺชหา. 
เยสํ เว สาสนํ สุตฺวา   สมฺมทญฺญาย ปณฺฑิตา 
ชาติกฺขยมภิญฺญาย   นาคจฺฉนฺติ ปุนพฺภวนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ปญฺจมํ. 

 ฉ.ม. พหูปการํ. เอวมุปริปิ38

 ฉ.ม. อนุสฺสรณมฺปหํ39

 ฉ.ม. “อุกฺกาธารา”ติปิ “ปภงฺกรา”ติปิ. อฏฺฐกถายํ “อุกฺกาธรา”ติปิ ปากฏา40
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๖. ตณฺหุปฺปาทสุตฺต 
[๑๐๕]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ตณฺหุปฺปาทา, ยตฺถ ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ. กตเม 

จตฺตาโร ? จีวรเหตุ วา ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ, ปิณฺฑปาตเหตุ วา 
ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ, เสนาสนเหตุ วา ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ตณฺหา           
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ, อิติภวาภวเหตุ วา ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ.     
อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร ตณฺหุปฺปาทา, ยตฺถ ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชตีติ. เอตมตฺถํ 
ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

ตณฺหาทุติโย ปุริโส   ทีฆมทฺธาน สํสรํ 
อิตฺถภาวญฺญถาภาวํ   สํสารํ นาติวตฺตติ. 
เอตมาทีนวํ ญตฺวา   ตณฺหํ ทุกฺขสฺส สมฺภวํ 
วีตตโณฺห อนาทาโน   สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ฉฏฺฐํ. 

๗. สพฺรหฺมกสุตฺต 
[๑๐๖]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
สพฺรหฺมกานิ ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ, เยสํ ปุตฺตานํ มาตาปิตโร อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ.      

สปุพฺพเทวตานิ ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ, เยสํ ปุตฺตานํ มาตาปิตโร อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ. สปุพฺพา
จริยกานิ ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ, เยสํ ปุตฺตานํ มาตาปิตโร อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ. สาหุเนยฺยกานิ 
ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ, เยสํ ปุตฺตานํ มาตาปิตโร อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ. 

“พฺรหฺมา”ติ ภิกฺขเว มาตาปิตูนํ เอตํ อธิวจนํ. “ปุพฺพเทวตา”ติ ภิกฺขเว มาตาปิตูนํ เอตํ     
อธิวจนํ. “ปุพฺพาจริยา”ติ ภิกฺขเว มาตาปิตูนํ เอตํ อธิวจนํ. “อาหุเนยฺยา”ติ ภิกฺขเว มาตาปิตูนํ เอตํ 
อธิวจนํ. ตํ กิสฺส เหตุ ? พหุการา ภิกฺขเว มาตาปิตโร ปุตฺตานํ อาปาทกา โปสกา อิมสฺส โลกสฺส 
ทสฺเสตาโรติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร   ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร 
อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ   ปชาย อนุกมฺปกา. 
ตสฺมา หิ เน นมสฺเสยฺย   สกฺกเรยฺย จ ปณฺฑิโต 
อนฺเนน อถ ปาเนน   วตฺเถน สยเนน จ 
อุจฺฉาทเนน นฺหาปเนน             ปาทานํ โธวเนน จ. 
ตาย นํ ปาริจริยาย   มาตาปิตูสุ ปณฺฑิตา 
อิเธว นํ ปสํสนฺติ              เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. สตฺตมํ. 
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๘. พหุการสุตฺต 
[๑๐๗]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
พหุการา  ภิกฺขเว พฺราหฺมณคหปติกา ตุมฺหากํ, เย เต  ปจฺจุปฏฺฐิตา จีวรปิณฺฑปาต-41 42

เสนาสนคิลานปจฺจยเภสชฺชปริกฺขาเรหิ. ตุเมฺหปิ ภิกฺขเว พหุการา พฺราหฺมณคหปติกานํ, ยํ เนสํ 
ธมฺมํ เทเสถ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ     
ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ. เอวมิทํ ภิกฺขเว อญฺญมญฺญํ นิสฺสาย พฺรหฺมจริยํ วุสฺสติ โอฆสฺส       
นิตฺถรณตฺถาย สมฺมาทุกฺขสฺส อนฺตกิริยายาติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

สาคารา อนาคารา  จ   อุโภ อญฺโญญฺญนิสฺสิตา 43

อาราธยนฺติ สทฺธมฺมํ   โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํ. 
สาคาเรสุ จ จีวรํ              ปจฺจยํ สยนาสนํ 
อนาคารา ปฏิจฺฉนฺติ   ปริสฺสยวิโนทนํ. 
สุคตํ  ปน นิสฺสาย   คหฏฺฐา ฆรเมสิโน 44

สทฺทหานา อรหตํ              อริยปญฺญาย ฌายิโน. 
อิธ ธมฺมํ จริตฺวาน              มคฺคํ สุคติคามินํ 
นนฺทิโน เทวโลกสฺมึ   โมทนฺติ กามกามิโนติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. อฏฺฐมํ. 

๙. กุหสุตฺต 
[๑๐๘]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เย เกจิ ภิกฺขเว ภิกฺขู กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี อุนฺนฬา อสมาหิตา. น เม เต ภิกฺขเว ภิกฺขู    

มามกา, อปคตา จ เต ภิกฺขเว ภิกฺขู อิมสฺมา ธมฺมวินยา, น จ เต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ    
เวปุลฺลํ อาปชฺชนฺติ. เย จ โข ภิกฺขเว ภิกฺขู นิกฺกุหา นิลฺลปา ธีรา อถทฺธา สุสมาหิตา, เต จ โข เม 
ภิกฺขเว ภิกฺขู มามกา, อนปคตา จ เต ภิกฺขเว ภิกฺขู อิมสฺมา ธมฺมวินยา, อิมสฺมึ จ เต ธมฺมวินเย 
วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺลํ อาปชฺชนฺตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

กุหา ถทฺธา ลปา สิงฺคี   อุนฺนฬา อสมาหิตา 
น เต ธมฺเม วิรูหนฺติ   สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเต. 
นิกฺกุหา นิลฺลปา ธีรา   อถทฺธา สุสมาหิตา 
เต เว ธมฺเม วิรูหนฺติ   สมฺมาสมฺพุทฺธเทสิเตติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. นวมํ. 

 สี.อิ. พหูปการา. เอวมุปริปิ41

 ฉ.ม. โว42

 ฉ.ม. อนคารา43

 สี.ม. ปุคฺคลํ44
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๑๐. นทีโสตสุตฺต 
[๑๐๙]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ปุริโส นทิยา โสเตน โอวุเยฺหยฺย ปิยรูปสาตรูเปน, ตเมนํ จกฺขุมา ปุริโส 

ตีเร ฐิโต ทิสฺวา เอวํ วเทยฺย “กิญฺจาปิ โข ตฺวํ อมฺโภ ปุริส นทิยา โสเตน โอวุยฺหสิ ปิยรูปสาตรูเปน, 
อตฺถิ เจตฺถ เหฏฺฐา รหโท สอูมิ สาวฏฺโฏ สคโห สรกฺขโส, ยํ ตฺวํ อมฺโภ ปุริส รหทํ ปาปุณิตฺวา มรณํ 
วา นิคจฺฉสิ มรณมตฺตํ วา ทุกฺขนฺ”ติ. อถ โข โส ภิกฺขเว ปุริโส ตสฺส ปุริสสฺส สทฺทํ สุตฺวา หตฺเถหิ จ 
ปาเทหิ จ ปฏิโสตํ วายเมยฺย. อุปมา โข เม อยํ ภิกฺขเว กตา อตฺถสฺส วิญฺญาปนาย. อยญฺเจเวตฺถ 
อตฺโถ : 

“นทิยา โสเตนา”ติ  โข ภิกฺขเว ตณฺหาเยตํ อธิวจนํ. 45

“ปิยรูปสาตรูเปนา”ติ  โข ภิกฺขเว ฉนฺเนตํ อชฺฌตฺติกานํ อายตนานํ อธิวจนํ. 46

“เหฏฺฐา รหโท”ติ โข ภิกฺขเว ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สํโยชนานํ อธิวจนํ. 
“อูมิภยนฺ”ติ  โข ภิกฺขเว โกธุปายาสสฺเสตํ อธิวจนํ. 47

“สาวฏฺโฏ”ติ  โข ภิกฺขเว ปญฺจนฺเนตํ กามคุณานํ อธิวจนํ. 48

“สคโห สรกฺขโส”ติ  โข ภิกฺขเว มาตุคามสฺเสตํ อธิวจนํ. 49

“ปฏิโสตนฺ”ติ  โข ภิกฺขเว เนกฺขมฺมสฺเสตํ อธิวจนํ. 50

“หตฺเถหิ จ ปาเทหิ จ วายาโม”ติ โข ภิกฺขเว วีริยารมฺภสฺเสตํ อธิวจนํ. 
“จกฺขุมาปุริโส ตีเร ฐิโต”ติ โข ภิกฺขเว ตถาคตสฺเสตํ อธิวจนํ อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ. 

เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 
สหาปิ ทุกฺเขน ชเหยฺย กาเม  
โยคกฺเขมํ อายตึ ปตฺถยาโน 
สมฺมปฺปชาโน สุวิมุตฺตจิตฺโต 
วิมุตฺติยา ผสฺสเย ตตฺถ ตตฺถ. 
ส เวทคู วุสิตพฺรหฺมจริโย  
โลกนฺตคู ปารคโตติ วุจฺจตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทสมํ. 

 ฉ.ม. “นทิยา โสโต”ติ45

 ฉ.ม. “ปิยรูปํ สาตรูปนฺ”ติ46

 สฺยา. “สอูมี”ติ47

 ฉ.ม. “อาวฏฺฏนฺ”ติ48

 ฉ.ม. “คหรกฺขโส”ติ49

 ฉ.ม. “ปฏิโสโต”ติ50
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๑๑. จรสุตฺต 
[๑๑๐]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
จรโต เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสาวิตกฺโก 

วา, ตญฺเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อธิวาเสติ นปฺปชหติ น วิโนเทติ น พฺยนฺตีกโรติ  น อนภาวํ คเมติ. จรมฺปิ 51

ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวํภูโต อนาตาปี อโนตฺตปฺปี  สตตํ สมิตํ กุสีโต หีนวีริโยติ วุจฺจติ. 52

ฐิตสฺส เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสาวิตกฺโก 
วา, ตญฺเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อธิวาเสติ นปฺปชหติ น วิโนเทติ น พฺยนฺตีกโรติ น อนภาวํ คเมติ. ฐิโตปิ 
ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวํภูโต อนาตาปี อโนตฺตปฺปี สตตํ สมิตํ กุสีโต หีนวีริโยติ วุจฺจติ. 

นิสินฺนสฺส เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสา-      
วิตกฺโก วา, ตญฺเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อธิวาเสติ นปฺปชหติ น วิโนเทติ น พฺยนฺตีกโรติ น อนภาวํ คเมติ. 
นิสินฺโนปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวํภูโต อนาตาปี อโนตฺตปฺปี สตตํ สมิตํ กุสีโต หีนวีริโยติ วุจฺจติ. 

สยานสฺส เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ชาครสฺส อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา     
วิหึสาวิตกฺโก วา, ตญฺเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อธิวาเสติ นปฺปชหติ น วิโนเทติ น พฺยนฺตีกโรติ น อนภาวํ    
คเมติ. สยาโนปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชาคโร เอวํภูโต อนาตาปี อโนตฺตปฺปี สตตํ สมิตํ กุสีโต หีนวีริโยติ 
วุจฺจติ. 

จรโต เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสาวิตกฺโก 
วา, ตญฺเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวํ คเมติ. จรมฺปิ ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ เอวํภูโต อาตาปี โอตฺตปฺปี  สตตํ สมิตํ อารทฺธวีริโย ปหิตตฺโตติ วุจฺจติ. 53

ฐิตสฺส เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสาวิตกฺโก 
วา, ตญฺเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ น อธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวํ คเมติ. ฐิโตปิ ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ เอวํภูโต อาตาปี โอตฺตปฺปี สตตํ สมิตํ อารทฺธวีริโย ปหิตตฺโตติ วุจฺจติ. 

นิสินฺนสฺส เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสา-        
วิตกฺโก วา, ตญฺเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวํ คเมติ. นิสินฺโนปิ 
ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวํภูโต อาตาปี โอตฺตปฺปี สตตํ สมิตํ อารทฺธวีริโย ปหิตตฺโตติ วุจฺจติ. 

สยานสฺส เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ชาครสฺส อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา     
วิหึสาวิตกฺโก วา, ตญฺเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวํ คเมติ.      
สยาโนปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชาคโร เอวํภูโต อาตาปี โอตฺตปฺปี สตตํ สมิตํ อารทฺธวีริโย ปหิตตฺโตติ       
วุจฺจตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

จรํ วา ยทิ วา ติฏฺฐํ   นิสินฺโน อุทวา สยํ 

 สี.อ. พฺยนฺติกโรติ, น พยนฺตึกโรติ. เอวมุปริปิ51

 ฉ.ม. อโนตฺตาปี. เอวมุปริปิ52

 ฉ.ม. โอตฺตาปี, เอวมุปริปิ53
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โย วิตกฺกํ วิตกฺเกติ   ปาปกํ เคหนิสฺสิตํ. 
กุมฺมคฺคํ ปฏิปนฺโน โส   โมหเนยฺเยสุ มุจฺฉิโต 
อภพฺโพ ตาทิโส ภิกฺขุ   ผุฏฺฐุํ สมฺโพธิมุตฺตมํ. 
โย จรํ วา ยทิ วา ติฏฺฐํ วา     นิสินฺโน อุทวา สยํ 
วิตกฺกํ สมยิตฺวาน              วิตกฺกูปสเม รโต 
ภพฺโพ โส ตาทิโส ภิกฺขุ             ผุฏฺฐุํ สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. เอกาทสมํ. 

๑๒. สมฺปนฺนสีลสุตฺต 
[๑๑๑]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
สมฺปนฺนสีลา ภิกฺขเว โหถ  สมฺปนฺนปาติโมกฺขา, ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา วิหรถ อาจาโคจร 54

สมฺปนฺนา อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวิโน สมาทาย สิกฺขถ สิกฺขาปเทสุ. 
สมฺปนฺนสีลานํ โว ภิกฺขเว ภวตํ  สมฺปนฺนปาติโมกฺขานํ ปาติโมกฺขสํ วรสํวุตานํ วิหรตํ 55

อาจารโคจรสมฺปนฺนานํ อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวีนํ สมาทาย สิกฺขตํ สิกฺขาปเทสุ, กิมสฺส 
ภิกฺขเว อุตฺตรึ กรณียํ. 

จรโต เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อภิชฺฌา วิคตา โหติ, พฺยาปาโท วิคโต โหติ, ถีนมิทฺธํ วิคตํ 
โหติ, อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ วิคตํ โหติ, วิจิกิจฺฉา ปหีนา โหติ, อารทฺธวีริยํ  โหติ อสลฺลีนํ, อุปฏฺฐิตา สติ 56

อปฺปมุฏฺฐา,  ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ, สมาหิตํ จิตฺตํ เอกคฺคํ. จรํปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวํภู โต         57

อาตาปี โอตฺตปฺปี สตตํ สมิตํ อารทฺธวีริโย ปหิตตฺโตติ วุจฺจติ. 
ฐิตสฺส เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อภิชฺฌา วิคตา โหติ, พฺยาปาโท วิคโต โหติ, ถีนมิทฺธํ วิคตํ 

โหติ, อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ วิคตํ โหติ, วิจิกิจฺฉา ปหีนา โหติ, อารทฺธ โหติ วีริยํ อสลฺลีนํ, อุปฏฺฐิตา สติ 
อปฺปมุฏฺฐา, ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ, สมาหิตํ จิตฺตํ เอกคฺคํ. ฐิโตปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวํภูโต อาตาปี 
โอตฺตปฺปี สตตํ สมิตํ อารทฺธวีริโย ปหิตตฺโตติ วุจฺจติ. 

นิสินฺนสฺส เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อภิชฺฌา วิคตา โหติ, พฺยาปาโท วิคโต โหติ, ถีนมิทฺธํ วิคตํ 
โหติ, อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ วิคตํ โหติ, วิจิกิจฺฉา ปหีนา โหติ, อารทฺธํ โหติ วีริยํ อสลฺลีนํ, อุปฏฺฐิตา สติ 
อปฺปมุฏฺฐา, ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ, สมาหิตํ จิตฺตํ เอกคฺคํ. นิสินฺโนปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวํภูโต     
อาตาปี โอตฺตปฺปี สตตํ สมิตํ อารทฺธวีริโย ปหิตตฺโตติ วุจฺจติ. 

 ฉ.ม. วิหรถ54

 ฉ.ม. วิหรตํ55

 ฉ.ม. อารทฺธํ โหติ วิริยนฺติปิ56

 ฉ.ม. สี.อิ. อสมฺมุฏฺฐา57
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สยานสฺส เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ชาครสฺส อภิชฺฌา วิคตา โหติ, พฺยาปาโท วิคโต โหติ,     
ถีนมิทฺธํ วิคตํ โหติ, อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ วิคตํ โหติ, วิจิกิจฺฉา ปหีนา โหติ, อารทฺธํ โหติ วีริยํ อสลฺลีนํ, 
อุปฏฺฐิตา สติ อปฺปมุฏฺฐา, ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ, สมาหิตํ จิตฺตํ เอกคฺคํ. สยาโนปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ 
ชาคโร เอวํภูโต อาตาปี โอตฺตปฺปี สตตํ สมิตํ อารทฺธวีริโย ปหิตตฺโตติ วุจฺจตีติ. เอตมตฺถํ ภควา 
อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

ยตํ จเร ยตํ ติฏฺเฐ              ยตํ อจฺเฉ ยตํ สเย 
ยตํ สมฺมิญฺชเย  ภิกฺขุ   ยตเมนํ ปสารเย. 58

อุทฺธํ ติริยํ อปาจีนํ              ยาวตา ชคโต คติ 
สมเวกฺขิตา จ ธมฺมานํ   ขนฺธานํ อุทยพฺพยํ. 
เอวํ วิหาริมาตาปึ              สนฺตวุตฺตึ อนุทฺธตํ 
เจโตสมถสามีจึ              สิกฺขมานํ สทา สตํ 
สตตํ ปหิตตฺโตติ              อาหุ ภิกฺขุํ ตถาวิธนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทฺวาทสมํ. 

๑๓. โลกสุตฺต 
[๑๑๒]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
โลโก ภิกฺขเว ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ, โลกสฺมา ตถาคโต วิสํยุตฺโต. โลกสมุทโย ภิกฺขเว   

ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺโธ, โลกสมุทโย ตถาคตสฺส ปหีโน. โลกนิโรโธ ภิกฺขเว ตถาคเตน                 
อภิสมฺพุทฺโธ, โลกนิโรโธ ตถาคตสฺส สจฺฉิกโต. โลกนิโรธคามินี ปฏิปทา ภิกฺขเว ตถาคเตน          
อภิสมฺพุทฺธา, โลกนิโรธคามินี ปฏิปทา ตถาคตสฺส ภาวิตา. 

ยํ ภิกฺขเว สเทวกสฺส โลกสฺส สมารกสฺส สพฺรหฺมกสฺส สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทว-
มนุสฺสาย ทิฏฺฐํ สุตํ มุตํ วิญฺญาตํ ปตฺตํ ปริเยสิตํ อนุวิจริตํ มนสา, ยสฺมา ตํ ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธํ, 
ตสฺมา ตถาคโต”ติ วุจฺจติ. 

ยญฺจ ภิกฺขเว รตฺตึ ตถาคโต อนุตฺตรํ สมฺมาสมฺโพธึ อภิสมฺพุชฺฌติ, ยญฺจ รตฺตึ               
อนุปาทิเสสาย นิพฺพานธาตุยา ปรินิพฺพายติ, ยเมตสฺมึ อนฺตเร ภาสติ ลปติ นิทฺทิสติ, สพฺพนฺตํ 
ตเถว โหติ โน อญฺญถา, ตสฺมา “ตถาคโต”ติ วุจฺจติ. 

ยถาวาที ภิกฺขเว ตถาคโต ตถาการี, ยถาการี ตถาวาที. อิติ ยถาวาที ตถาการี, ยถาการี 
ตถาวาที, ตสฺมา “ตถาคโต”ติ วุจฺจติ. 

สเทวเก ภิกฺขเว โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย    
ตถาคโต อภิภู อนภิภูโต อญฺญทตฺถุทโส วสวตฺตี, ตสฺมา “ตถาคโต”ติ วุจฺจตีติ. เอตมตฺถํ ภควา 
อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 

สพฺพโลกํ อภิญฺญาย   สพฺพโลเก ยถาตถํ 

 ฉ.ม. สมิญฺชเย58
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สพฺพโลกวิสํยุตฺโต              สพฺพโลเก อนูปโย.  59

ส เว สพฺพาภิภู ธีโร   สพฺพคนฺถปฺปโมจโน 
ผุฏฺฐาสฺส ปรมา สนฺติ   นิพฺพานํ อกุโตภยํ. 
เอส ขีณาสโว พุทฺโธ   อนีโฆ ฉินฺนสํสโย 
สพฺพกมฺมกฺขยํ ปตฺโต   วิมุตฺโต อุปธิสงฺขเย. 
เอส โส ภควา พุทฺโธ   เอส สีโห อนุตฺตโร 
สเทวกสฺส โลกสฺส              พฺรหฺมจกฺกํ ปวตฺตยิ. 
อิติ เทวา มนุสฺสา จ   เย พุทฺธํ สรณํ คตา 
สงฺคมฺม ตํ นมสฺสนฺติ   มหนฺตํ วีตสารทํ. 
ทนฺโต ทมยตํ เสฏฺโฐ   สนฺโต สมยตํ อิสิ 
มุตฺโต โมจยตํ อคฺโค   ติณฺโณ ตารยตํ วโร. 
อิติ เหตํ นมสฺสนฺติ   มหนฺตํ วีตสารทํ 
สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ   นตฺถิ เต ปฏิปุคฺคโลติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. เตรสมํ. 

จตุกฺกนิปาโต นิฏฺฐิโต. 

ตสฺสุทฺทานํ 
พฺราหฺมณา จตฺตาริ๒ ชานํ  สมณสีลา ตณฺหา พฺรหฺมา 60

พหุการา กุหนา ปุริสา๓  จรํ สมฺปนฺนโลเกน๔ เตรสาติ. 61 62

อิติวุตฺตเก ทฺวาทสาธิกสตสุตฺตนฺติ.  
อิติวุตฺตกํ นิฏฺฐิตํ.  

__________________ 

 ก. อนูปโม. อฏฺฐกถายํ อนูสโย59

 -๒ ฉ.ม. พฺราหฺมณสุลภา60

 -๓ ฉ.ม. กุหปุริสา61

 -๔ จรสมฺปนฺนโลเกน62
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๔. จตุตถวรรค  63

หมวดท่ี ๔ 
๑. วิตักกสูตร 

ว่าด้วยอกุศลวิตก 
[๘๐]  แท้จริง  พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย อกุศลวิตก ๓ ประการนี้  
อกุศลวิตก ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑.  วิตกที่เก่ียวกับความไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูหมิ่นตน  
๒.  วิตกที่เก่ียวกับลาภสักการะและการสรรเสริญ  
๓.  วิตกที่เก่ียวกับความเอ็นดูในคนอื่น  
ภิกษุทั้งหลาย อกุศลวิตก ๓ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บุคคลผู้ประกอบด้วยวิตกที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูหมิ่นตน  
เป็นผู้หนักในลาภสักการะและการสรรเสริญ  
มีปกติยินดีกับพวกอำมาตย์  
ย่อมอยู่ห่างไกลจากธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชน์ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ละทิ้งบุตร สัตว์เลี้ยง  
การแต่งงาน และความห่วงใยได้ เช่นนี้ 
จึงควรเพ่ือจะบรรลุอรหัตตผลอันยอดเย่ียมได้ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

วิตักกสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. สักการสูตร 

ว่าด้วยผู้ถูกสักการะครอบงำจิต 
[๘๑]  แท้จริง  พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย เราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกสักการะครอบงำย่ำยีจิต หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดใน

อบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
เราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกความเสื่อมสักการะครอบงำย่ำยีจิต หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก 
เราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกสักการะและความเสื่อมสักการะทั้งสองครอบงำย่ำยีจิต หลังจากตาย

แล้ว จะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
คำที่ว่า “เราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกสักการะครอบงำย่ำยีจิต หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย 

ทุคติ วินิบาต นรก เราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกความเสื่อมสักการะ ครอบงำย่ำยีจิต หลังจากตายแล้ว จะไปเกิด
ในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เราได้ เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกสักการะและความเสื่อมสักการะทั้งสองครอบงำย่ำยี

  พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๒๕63
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จิต หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก” นั้น เราหาได้กล่าวเพราะรับฟังมาจากสมณะ
หรือพราหมณ์อื่น ๆ ไม่ 

ภิกษุทั้งหลาย แท้จริงแล้ว เรารู้เอง เห็นเอง ทราบเองทั้งนั้น จึงกล่าวคำนี้ว่า “เราได้เห็นเหล่าสัตว์
ที่ถูกสักการะครอบงำย่ำยีจิต หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่
ถูกความเสื่อมสักการะครอบงำย่ำยีจิต หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เราได้เห็น
เหล่าสัตว์ที่ถูก สักการะและความเสื่อมสักการะทั้งสองครอบงำย่ำยีจิต หลังจากตายแล้ว จะไปเกิด ใน
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
สมาธิของภิกษุใด ผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท 
ย่อมหว่ันไหวด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ 
(๑) ด้วยมีผู้สักการะ (๒) ด้วยไม่มีผู้สักการะ 
ภิกษุนั้นผู้เข้าฌาน มีความเพียรต่อเนื่อง 
พิจารณาเห็นด้วยปัญญาที่สุขุม 
ยินดีในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทาน  64

นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่า สัตบุรุษ  65

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
สักการสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. เทวสัททสูตร 

ว่าด้วยการเปล่งเสียงของเทวดา 
[๘๒]  แท้จริง  พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย เทวดาอาศัยโอกาส ๓ โอกาส จึงเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดา  
โอกาส ๓ โอกาส อะไรบ้าง คือ 
๑. โอกาสที่อริยสาวกปลงผม โกนหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 

เทวดาย่อมเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดาว่า “อริยสาวกนี้ตั้งใจจะทำสงครามกับกิเลสมาร” นี้เป็นเสียง ของ
เทวดาข้อที่ ๑ ที่เปล่งออกไปเพราะอาศัยโอกาส 

๒.  โอกาสที่อริยสาวกบำเพ็ญเพียรด้วยการเจริญโพธิปักขิยธรรม ๗ หมวด เทวดาย่อมเปล่งเสียง
ออกไปในหมู่เทวดาว่า “อริยสาวกนี้กำลังผจญกับกิเลสมาร” นี้เป็นเสียงของเทวดาข้อที่ ๒ ที่เปล่งออกไป
เพราะอาศัยโอกาส  

๓.  โอกาสที่อริยสาวกทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วย
ปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน เทวดา ย่อมเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดาว่า “อริยสาวกนี้
ชนะสงครามแล้ว เอาชนะได้ขาด จึงครอบครองตำแหน่งความเป็นใหญ่ในสงครามนั้นนั่นแล” นี้เป็นเสียง
ของเทวดาข้อที่ ๓ ที่เปล่งออกไปเพราะอาศัย โอกาส 

 ธรรมเป็นท่ีสิ้นไปแห่งอุปาทาน หมายถึงอรหัตตผลอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทาน ๔ ประการ คือ (๑) กามุปาทาน (ความยึดมั่น64

ในกาม) (๒) ทิฏฐุปาทาน (ความยึดมั่นในทิฏฐิ) (๓) สีลัพพตุปาทาน (ความยึดมั่นในศีลและวัตร) (๔) อัตตวาทุปาทาน (ความยึด
มั่นในอัตตวาทะ) (ขุ.อิติ.อ. ๘๑/๒๘๖) , ดูเทียบ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๒/๒๙๓

 ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๑๐๑๐-๑๐๑๑/๕๐๕65
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ภิกษุทั้งหลาย เทวดาอาศัยโอกาส ๓ โอกาสนี้แล จึงเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดา” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
แม้เทวดาเห็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ผู้ชนะสงครามกิเลส ทรงคุณธรรมย่ิงใหญ่  
ปราศจากความสะทกสะท้าน 
ย่อมนอบน้อมพร้อมกับกล่าวว่า  
ท่านบุรุษอาชาไนย ขอนอบน้อมต่อท่าน  
ผู้ครอบงำกิเลสที่ชนะได้ยาก  
เอาชนะเสนาของมัจจุราชอันไม่มีใครก้ันไว้ได้ ด้วยวิโมกข์ 
เทวดาย่อมนอบน้อมท่านผู้มีจิตบรรลุอรหัตตผลแล้ว  
ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แล  
เพราะท่านไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งมัจจุราช 
เทวดาจึงนอบน้อมต่อท่าน 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

เทวสัททสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. ปัญจปุพพนิมิตตสูตร 

ว่าด้วยบุพพนิมิต ๕ ประการ 
[๘๓]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ในเวลาที่เทพบุตรจะจุติจากหมู่เทพ ย่อมปรากฏบุพพนิมิต ๕ ประการ คือ  
๑. ดอกไม้ที่ประดับเหี่ยวแห้ง  
๒.  พัสตราภรณ์ที่สวมใส่หมองจางลง  
๓.  เหงื่อไหลออกจากรักแร้  
๔.  ผิวพรรณเศร้าหมองปรากฏที่กาย  
๕.  เทพบุตรนั้นจะหมดความยินดีในทิพยสมบัติของตน 
เทวดาทราบว่า เทพบุตรนี้จะจุติ ก็พลอยยินดีอวยพรให้ ๓ ประการ คือ  
๑.  ท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้ว ขอให้ได้ไปเกิดในภูมิที่ดี  
๒.  ท่านได้ไปเกิดในภูมิที่ดีแล้ว ขอให้ได้ลาภที่ได้ด้วยดี   66

๓.  ท่านครั้นได้ลาภอัน(ที่ได้ด้วย)ดีแล้ว ขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยดี  
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ การไปเกิดในภูมิที่ดีของเทวดาเป็นอย่างไร การได้ลาภ อันดีของเทวดาเป็นอย่างไร การ
ดำรงตนอยู่ด้วยดีของเทวดาเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าข้า” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “ภิกษุทั้งหลาย การเกิดเป็นมนุษย์ ชื่อว่าเป็นการ ไปเกิดในภูมิที่ดี
ของเทวดา การที่เทพบุตรลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ความศรัทธาในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ นี้ชื่อว่า

 ลาภท่ีได้ด้วยดี ในที่นี้หมายถึงลาภมีศรัทธาเป็นต้น เพราะศรัทธาเป็นสภาพที่จะติดตามตนไปได้ เป็นของไม่ทั่วไปแก่คนอื่น มี66

อยู่เฉพาะตน เป็นเหตุแห่งสมบัติทุกอย่าง และเป็นเหตุให้ได้ทรัพย์ มีเงินและทองเป็นต้นที่เป็นโลกิยะอีกด้วย (ขุ.อิติ.อ. 
๑/๘๓/๒๙๓) 
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เป็นการได้ลาภอันดีของเทวดา ก็ความศรัทธาของเทพบุตรนั้นแล ตั้งมั่น มีเหตุเกิด หย่ังลง มั่นคง อันสมณ
พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใคร ๆ ในโลกไม่สามารถทำให้คลอนแคลนไปได้ นี้ชื่อว่า เป็นการดำรงตน
อยู่ด้วยดีของเทวดา” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ 
เมื่อเทพบุตรจะจุติจากเทวโลก เพราะสิ้นอายุ  
เทวดาผู้พลอยยินดี ย่อมเปล่งเสียงอวยพร ๓ ประการ คือ 
ท่านผู้เจริญ ท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้ว 
ขอให้ไปเกิดในภูมิที่ดี คืออยู่ร่วมกับมนุษย์เถิด  
ท่านเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ขอให้ได้มีศรัทธาอย่างสูงย่ิง 
ในพระสัทธรรมเถิด  
ศรัทธาของท่านนั้นขอให้ตั้งมั่น มีเหตุเกิด  
หย่ังลง มั่นคงในสัทธรรม 
ที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้ว  
ใคร ๆ ทำให้คลอนแคนไม่ได้ตลอดชีวิตเถิด 
ท่านจงละกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตได้ทั้งหมด 
รวมทั้งละกรรมชั่วที่ประกอบด้วยโทษอื่น ๆ  
จงทำความดีทางกาย วาจาให้มาก 
และทำความดีทางใจที่ประมาณมิได้ ปราศจากอุปธิ 
นอกจากนั้น ท่านจงทำบุญ 
ที่ให้เกิดสมบัตินั้นให้มาก ด้วยการให้ทาน 
ชักชวนผู้อื่นให้ดำรงอยู่ในสัทธรรม  
ในพุทธศาสนาเถิด 
เมื่อเทวดารู้แน่ว่า เทพบุตรกำลังจะจุติ  
ย่อมพลอยยินดีด้วยการอนุเคราะห์กล่าวชวนดังนี้ว่า  
ท่านเทพบุตร ท่านจงหวนกลับมาเกิด 
ในเทวโลกนี้บ่อย ๆ เถิด 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ปัญจปุพพนิมิตตสูตรท่ี  ๔  จบ 
๕.  พหุชนหิตสูตร 

ว่าด้วยบุคคลเก้ือกูลชาวโลก 
[๘๔]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้ เมื่อเกิดขึ้นในโลก  ย่อมเกิดขึ้นเพื ่อเก้ือกูลแก่คนหมู่มาก เพ่ือ67

ความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย  

 โลก มี ๓ คือ (๑) สัตวโลก โลกคือหมู่สัตว์ (๒) สังขารโลก โลกคือสังขาร (ขันธ์ ๕) (๓) โอกาสโลก โลกคือแผ่นดิน ในที่นี้หมายถึง67

สัตวโลก (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๘๔/๒๙๖) 
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บุคคล ๓ จำพวก คือ 
๑. พระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้ เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อม

ด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเย่ียม เป็นศาสดา ของเทวดา
และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค ตถาคตพระองค์นั้น ทรงแสดงธรรมมีความงาม
ในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและ
พยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ ครบถ้วน นี้คือบุคคล จำพวกที่ ๑ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือเก้ือกูลแก่
คนหมู่มาก เพ่ือความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุขแก่
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  

๒.  สาวกของพระตถาคตศาสดาพระองค์นั้นนั่นเอง เป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์ 
ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระ ได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้น
เพราะรู้โดยชอบ สาวกนั้นแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามใน
ที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ ครบถ้วน นี้คือบุคคลจำพวกที่ ๒ 
ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือเก้ือกูลแก่คน หมู่มาก เพ่ือความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาว
โลก เพ่ือ ประโยชน์ เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  

๓.  สาวกของพระตถาคตศาสดาพระองค์นั้นนั่นเอง ยังเป็นพระเสขะ กำลังปฏิบัติอยู่ เป็นพหูสูต 
ถึงพร้อมด้วยศีลและวัตร แม้สาวกนั้น ก็แสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมี
ความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ ครบถ้วน นี้คือบุคคล
จำพวกที่ ๓ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้น ในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือเก้ือกูลแก่คนหมู่มาก เพ่ือความสุขแก่คน หมู่มาก เพ่ือ
อนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือประโยชน์ เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือ ความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย” 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้แล เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพ่ือเก้ือกูลแก่คนหมู่มาก เพ่ือ
ความสุขแก่คนหมู่มาก เพ่ืออนุเคราะห์ชาวโลก เพ่ือ ประโยชน์ เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุขแก่เทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย  

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
พระศาสดาผู้ทรงแสวงหาคุณอันย่ิงใหญ่  
จัดเป็นบุคคลจำพวกที่ ๑ ในโลก  
พระสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระศาสดาพระองค์นั้น  
ผู้อบรมตนแล้ว จัดเป็นบุคคลจำพวกที่ ๒  
พระสาวกอื่น ๆ นอกจากนั้น ผู้ยังเป็นพระเสขะ  
กำลังปฏิบัติอยู่ เป็นพหูสูต ถึงพร้อมด้วยศีลและวัตร  
จัดเป็นบุคคลจำพวกที่ ๓  
บุคคล ๓ จำพวกนี้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในเทวดาและมนุษย์  
เป็นผู้ส่องแสงสว่าง เผยแผ่สัจธรรมอยู่  
ย่อมเปิดประตูเข้าสู่นิพพาน  
ท่านเหล่านั้นช่วยปลดเปลื้องชนจำนวนมากออกจากโยคะ 
ชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามอริยมรรค 
ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงนำหมู่เวไนยชนออกจากภพ  
ผู้ไม่มีผู้อื่นย่ิงกว่า ทรงแสดงไว้ดีแล้ว  
เป็นผู้ไม่ประมาทในศาสนธรรมของพระสุคต  
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ย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ในอัตภาพนี้ได้ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

พหุชนหิตสูตรท่ี ๕ จบ 
๖. อสุภานุปัสสีสูตร 

ว่าด้วยการพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่งาม 
[๘๕]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เสมอเถิด จงหมั่นเจริญอานา

ปานัสสติ มุ่งเฉพาะอารมณ์ที่เป็นภายในของพวกเธอ จงพิจารณาเห็นสภาวะไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่
เสมอเถิด เมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เสมอ ย่อมละราคานุสัยในธาตุที่สวยงามได้ 
เมื่อเธอทั้งหลาย หมั่นเจริญอานาปานัสสติ มุ่งเฉพาะอารมณ์ที่เป็นภายในของพวกเธอ มิจฉาวิตกภายนอก 
ที่เป็นฝ่ายแห่งความทุกข์ก็จะไม่มี เมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นสภาวะไม่เที่ยงในสังขาร ทั้งปวงอยู่เสมอ 
ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกิดขึ้น” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ภิกษุผู้มีความเพียรพิจารณาเห็นความไม่งามในกาย  
ตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าออก  
พิจารณาเห็นภาวะที่สงบระงับสังขารทั้งปวงตลอดกาล 
ภิกษุนั้นแล เป็นผู้เห็นโดยชอบ  
เพราะเหตุที่น้อมจิตไปในนิพพานธาตุนั้น  
จึงชื่อว่าสำเร็จอภิญญา ๖ ประการ 
เป็นผู้สงบ ล่วงพ้นโยคะได้แล้ว เป็นมุนีแท้จริง 
 แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

อสุภานุปัสสีสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. ธัมมานุธัมมปฏิปันนสูตร 

ว่าด้วยผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 
[๘๖]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อกล่าวว่า “สภาวะที่สมควรใดเป็นเหตุให้บุคคลเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควร

แก่ธรรมด้วยการพยากรณ์  สภาวะที่สมควรนี้ชื่อว่าเป็นธรรมที่สมควรแก่ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่68

ธรรม” ชื่อว่ากล่าวแต่เรื่องที่เป็นธรรมเท่านั้น ไม่กล่าวเรื่องที่ไม่เป็นธรรม เมื่อตรึก ชื่อว่าตรึกถึงแต่วิตกที่เป็น
ธรรมเท่านั้น ไม่ตรึก ถึงวิตกที่ไม่เป็นธรรม หรือเว้นกิริยาทั้งสองนั้น ชื่อว่าเป็นผู้มีอุเบกขา มีสติ มี
สัมปชัญญะอยู่” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดี ยินดีแล้วในธรรม  
พิจารณาใคร่ครวญถึงธรรม ระลึกถึงธรรมอยู่ 

 การพยากรณ์ ในที่นี้หมายถึงการบอก การกล่าว ซึ่งเป็นเหตุอันสมควรแก่การบอกกล่าว (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑/๘๖/๓๐๖)  68
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ย่อมไม่เสื่อมจากสัทธรรม  69

ภิกษุเมื่อยืน เดิน นั่ง หรือนอนก็ตาม  
ควบคุมจิตให้สงบอยู่ภายในได้  
ย่อมบรรลุความสงบแท้จริง 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ธัมมานุธัมมปฏิปันนสูตรท่ี ๗ จบ 
๘. อันธกรณสูตร 

ว่าด้วยวิตกท้ังท่ีทำให้มืดมนและไม่มืดมน 
[๘๗]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย อกุศลวิตก ๓ ประการนี้ทำความมืดมน ไม่ทำให้เกิด ปัญญาจักษุ ทำแต่ความไม่รู้ 

ดับปัญญา  เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน  70

อกุศลวิตก ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑.  กามวิตก ทำความมืดมน ไม่ทำให้เกิดปัญญาจักษุ ทำแต่ความไม่รู้ ดับปัญญา เป็นบ่อเกิด

แห่งทุกข์ ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน 
๒.  พยาบาทวิตก ทำความมืดมน ไม่ทำให้เกิดปัญญาจักษุ ทำแต่ความไม่รู้ ดับปัญญา เป็นบ่อ

เกิดแห่งทุกข์ ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน 
๓. วิหิงสาวิตก ทำความมืดมน ไม่ทำให้เกิดปัญญาจักษุ ทำแต่ความไม่รู้ ดับปัญญา เป็นบ่อเกิด

แห่งทุกข์ ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน 
อกุศลวิตก ๓ ประการนี้แล ทำความมืดมน ไม่ทำให้เกิดปัญญาจักษุ ทำแต่ความไม่รู้ ดับปัญญา 

เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน 
ภิกษุทั้งหลาย กุศลวิตก ๓ ประการนี้ไม่ทำความมืดมน ทำให้เกิดปัญญาจักษุ ทำให้เกิดความรู้ 

ทำปัญญาให้เจริญ ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ เป็นไปเพ่ือนิพพาน 
กุศลวิตก ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. เนกขัมมวิตก ไม่ทำความมืดมน ทำให้เกิดปัญญาจักษุ ทำให้เกิดความรู้ ทำปัญญาให้เจริญ 

ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ เป็นไปเพ่ือนิพพาน 
๒. อพยาบาทวิตก ไม่ทำความมืดมน ทำให้เกิดปัญญาจักษุ ทำให้เกิดความรู้ ทำปัญญาให้เจริญ 

ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ เป็นไปเพ่ือนิพพาน 
๓.  อวิหิงสาวิตก ไม่ทำความมืดมน ทำให้เกิดปัญญาจักษุ ทำให้เกิดความรู้ ทำปัญญาให้เจริญ 

ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ เป็นไปเพ่ือนิพพาน 
กุศลวิตก ๓ ประการนี้แล ไม่ทำความมืดมน ทำให้เกิดปัญญาจักษุ ทำให้เกิดความรู้ ทำปัญญา

ให้เจริญ ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ เป็นไปเพ่ือนิพพาน” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร ควรตรึกถึงกุศลวิตก ๓ ประการ  

 ดูธรรมบทข้อ ๓๖๔ หน้า ๑๔๗ ในเล่มนี้ และดูเทียบ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๑๐๓๕/๕๐๙69

 ปัญญา หมายถึงปั ญญา ๓ ประการ คื อ (๑) กัมมั สสกตาปัญญา (๒) ฌานปั ญญา (๓) วิปัสสนาปัญญา (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) 70

๘๗/๓๐๘) 
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และควรขจัดอกุศลวิตก ๓ ประการออก  
ภิกษุนั้นย่อมทำมิจฉาวิตกและมิจฉาวิจารให้สงบลงได้พลัน  
เหมือนฝนตกทำฝุ่นธุลีที่ฟุ้งขึ้นให้สงบหายได้ ฉะนั้น  
ภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรนั้น มีใจสงบจากอกุศลวิตกทั้งหมด  
ย่อมบรรลุสันติบท ได้ในอัตภาพนี้แน่นอน 71

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
อันธกรณสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. อันตรามลสูตร 

ว่าด้วยธรรมเป็นมลทินภายใน 
[๘๘]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้ เป็นมลทิน ภายใน เป็นอมิตรภายใน เป็นศัตรูภายใน เป็น72

เพชฌฆาตภายใน เป็นข้าศึกภายใน   73

ธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. โลภะเป็นมลทินภายใน เป็นอมิตรภายใน เป็นศัตรูภายใน เป็นเพชฌฆาตภายใน เป็นข้าศึก

ภายใน  
๒.  โทสะเป็นมลทินภายใน เป็นอมิตรภายใน เป็นศัตรูภายใน เป็นเพชฌฆาตภายใน เป็นข้าศึก

ภายใน  
๓.  โมหะเป็นมลทินภายใน เป็นอมิตรภายใน เป็นศัตรูภายใน เป็นเพชฌฆาตภายใน เป็นข้าศึก

ภายใน 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการนี้แล เป็นมลทินภายใน เป็นอมิตรภายใน เป็นศัตรูภายใน เป็น

เพชฌฆาตภายใน เป็นข้าศึกภายใน”  
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
โลภะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  
โลภะทำให้จิตกำเริบ โลภะเป็นภัยที่เกิดภายใน 
คน(ส่วนมาก)ไม่รู้จักภัยนั้น  
คนโลภไม่รู้จักผล คนโลภไม่รู้จักเหตุ 
ความโลภครอบงำนรชนเมื่อใด  
ความมืดบอดย่อมมีเมื่อนั้น 
ส่วนผู้ใดละโลภะได้  
ไม่ทะยานอยากในอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งความโลภ  
โลภะจะถูกอริยมรรคละได้เด็ดขาดไปจากผู้นั้น 

 สันติบท ในที่นี้หมายถึงนิพพาน (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๘๗/๓๑๑) 71

 มลทิน ในที่นี้หมายถึงมลทิน ๒ อย่าง คือ (๑) มลทินทางกายมีเหงื่อเป็นต้นชำระได้ด้วยน้ำ (๒) มลทิน ทางจิตมีราคะป็นต้น72

ชำระได้ด้วยอริยมรรคเท่านั้น (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑/๘๘/๓๑๒) 
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เหมือนหยาดน้ำกลิ้งตกจากใบบัว ฉะนั้น  
โทสะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  
โทสะทำให้จิตกำเริบ โทสะเป็นภัยที่เกิดภายใน 
คน(ส่วนมาก)ไม่รู้จักภัยนั้น  
คนโกรธไม่รู้จักผล คนโกรธไม่รู้จักเหตุ  
ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด  
ความมืดบอดย่อมมีเมื่อนั้น 
ส่วนผู้ใดละโทสะได้  
ไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งความขัดเคือง  
โทสะจะถูกอริยมรรคละได้เด็ดขาดไปจากผู้นั้น  
เหมือนผลตาลสุกหลุดจากขั้ว ฉะนั้น 
โมหะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  
โมหะทำจิตให้กำเริบ โมหะเป็นภัยที่เกิดภายใน 
คน(ส่วนมาก)ไม่รู้จักภัยนั้น 
คนหลงไม่รู้จักผล คนหลงไม่รู้จักเหตุ  
ความหลงครอบงำนรชนเมื่อใด  
ความมืดบอดย่อมมีเมื่อนั้น 
ส่วนผู้ใดละโมหะได้ 
ไม่ลุ่มหลงในอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งความหลง  
ผู้นั้นย่อมกำจัดโมหะทั้งหมดได้เด็ดขาด  
เหมือนดวงอาทิตย์กำจัดความมืด ฉะนั้น  74

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
อันตรามลสูตรท่ี ๙ จบ 

๑๐. เทวทัตตสูตร 
ว่าด้วยพระเทวทัตถูกอสัทธรรมครอบงำ 

[๘๙]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย พระเทวทัตถูกอสัทธรรม ๓ ประการครอบงำย่ำยีจิต ต้องไปเกิดในอบาย ต้องไป
เกิดในนรก ดำรงอยู่ชั่วกัป แก้ไขไม่ได้ 

อสัทธรรม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. เทวทัตถูกความปรารถนาชั่วครอบงำย่ำยีจิต ต้องไปเกิดในอบาย ต้องไปเกิดในนรก ดำรงอยู่

ชั่วกัป แก้ไขไม่ได้ 
๒.  เทวทัตถูกความมีมิตรชั่วครอบงำย่ำยีจิต ต้องไปเกิดในอบาย ต้องไปเกิดในนรก ดำรงอยู่ชั่ว

กัป แก้ไขไม่ได้ 
๓.  เมื่อยังมีมรรคผลที่ควรทำให้สูงขึ้นไป เทวทัตกลับมาถึงความเสื่อมเสียกลางคัน เพราะบรรลุ

คุณวิเศษขั้นต่ำ 
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ภิกษุทั้งหลาย เทวทัตถูกอสัทธรรม ๓ ประการนี้แล ครอบงำย่ำยีจิต ต้องไปเกิดในอบาย ต้องไป
เกิดในนรก ดำรงอยู่ชั่วกัป แก้ไขไม่ได้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ใคร ๆ อย่าได้เกิดเป็นคนปรารถนาชั่ว 
ไม่ว่าในกาลไหน ๆ ในโลก 
เธอทั้งหลายจงรู้จักเทวทัตว่า  
มีคติเหมือนกับคนปรารถนาชั่ว 
เทวทัตเป็นที่ยกย่องกันว่า เป็นบัณฑิต  
เป็นที่รู้กันว่า ได้อบรมตนแล้ว  
เราได้ฟังมาว่า เทวทัตดุจรุ่งเรืองอยู่ด้วยยศ 
เทวทัตนั้นสั่งสมความประมาท  
เบียดเบียนตถาคตนั้น 
จึงต้องไปเกิดในนรกอเวจี มีประตู ๔ ด้าน  
น่าสะพรึงกลัวย่ิงนัก 
ผู้ใดประทุษร้ายต่อคนที่ไม่ประทุษร้าย  
ผู้ไม่ทำกรรมชั่ว 
บาปย่อมถูกต้องเฉพาะผู้นั้นเท่านั้น 
ผู้มีจิตคิดประทุษร้าย ไม่มีความเอื้อเฟ้ือ 
ผู้ใดเบียดเบียนตถาคต ผู้เสด็จไปดี 
มีพระทัยสงบ ด้วยการกล่าวตำหนิ 
การตำหนิพระองค์ ย่อมฟังไม่ขึ้น 
เปรียบเหมือนผู้ที่ตั้งใจประทุษร้ายมหาสมุทร 
ด้วยยาพิษจำนวนเป็นหม้อ 
เขาไม่อาจประทุษร้ายได้ เพราะมหาสมุทรน่ากลัว  75

ภิกษุผู้ดำเนินตามมรรคาของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวก  
พึงถึงความสิ้นทุกข์ได้  
บัณฑิตทำพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกให้เป็นกัลยาณมิตร 
และคบหาท่านเหล่านั้น  76

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
เทวทัตตสูตรท่ี ๑๐ จบ 

จตุตถวรรค จบ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 

๑.  วิตักกสูตร   ๒.  สักการสูตร 
๓.  เทวสัททสูตร   ๔.  ปัญจปุพพนิมิตตสูตร 

 น่ากลัว หมายถึงทั้งกว้างและลึก (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๘๙/๓๑๙) 75
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๕.  พหุชนหิตสูตร   ๖.  อสุภานุปัสสีสูตร 
๗.  ธัมมานุธัมมปฏิปันนสูตร  ๘.  อันธกรณสูตร 
๙.  อันตรามลสูตร   ๑๐.  เทวทัตตสูตร 

๕. ปัญจมวรรค 
หมวดท่ี ๕ 

๑. อัคคัปปสาทสูตร  77

ว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งท่ีเลิศ 
[๙๐] แท้จริ ง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ๓ ประการนี้  
ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ๓ ประการ คือ 
๑. สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้า มีสองเท้า มีสี่เท้า และมีเท้ามากก็ตาม มีรูป หรือไม่มีรูปก็ตาม มี

สัญญา ไม่มีสัญญา หรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตาม มีประมาณเท่าใด ตถาคตอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจ้า บัณฑิตกล่าวว่า เลิศกว่าสัตว์มีประมาณเท่านั้น บุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ชื่อว่าเลื่อมใส
ในสิ่งที่เลิศ และวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 

๒. ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งมีประมาณเท่าใด วิราคะ(ความคลาย
กำหนัด) คือความสร่างความเมา ความดับความกระหาย ความถอนอาลัย ความตัดวัฏฏะ ความสิ้นตัณหา 
ความคลายกำหนัด ความดับทุกข์ นิพพาน บัณฑิตกล่าวว่า เลิศกว่าธรรมเหล่านั้น บุคคลผู้เลื่อมใสในวิราค
ธรรม ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ และวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 

[ธรรมทั้งหลายที่ปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใด อริยมรรคมีองค์ ๘ คือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)  ๒. สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ) 
๓. สัมมาวาจา (เจรจาชอบ)  ๔. สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ) 
๕. สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) ๖. สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 
๗. สัมมาสติ (ระลึกชอบ)  ๘.         สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ) 
เรากล่าวว่า เลิศกว่าธรรมเหล่านั้น บุคคลผู้เลื่อมใสในอริยมรรคมีองค์ ๘ ชื่อว่า เลื่อมใสในสิ่งที่

เลิศ และวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เสื่อมใสในสิ่งที่เลิศ]  78

๓. หมู่ก็ดี คณะก็ดี มีประมาณเท่าใด พระสงฆ์สาวกของตถาคต ได้แก่ อริยบุคคล ๔ คู่ คือ ๘ 
บุคคล  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ 79

ทักษิณา ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเย่ียมของโลก บัณฑิตกล่าวว่า เลิศกว่าหมู่หรือคณะเหล่า
นั้น บุคคลผู้เลื่อมใส ในสงฆ์ ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ และวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เสื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 

ภิกษุทั้งหลาย ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ๓ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

 ดูเทียบ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๔/๕๓-๕๕, องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๒/๔๙-๕๑ 77
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บุญที่เลิศ คือ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ สุข และพละ  
ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้เลื่อมใส  
ผู้รู้ธรรมที่เลิศโดยความเป็นธรรมที่เลิศ 
ผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศ ซึ่งเป็นทักขิไณยบุคคลชั้นเย่ียม 
ผู้เลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศ อันเป็นที่คลายความกำหนัด 
และเป็นที่สงบระงับ นำสุขมาให้ 
ผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศ ซึ่งเป็นนาบุญอันยอดเย่ียม  
ให้ทานแก่ท่านผู้เลิศ 
นักปราชญ์ตั้งมั่นในธรรมที่เลิศ ให้ทานแก่ท่านผู้เลิศ 
เกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตาม 
ย่อมถึงความเป็นผู้เลิศ บันเทิงอยู่ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

อัคคัปปสาทสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. ชีวกสูตร 

ว่าด้วยชีวิตของผู้ทุศีล 
[๙๑]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย การที่ภิกษุทุศีลเที่ยวบิณฑบาตเลี้ยงชีพนี้ เป็นการกระทำที่ต่ำทราม การที่ภิกษุ

ทุศีลประพฤติเช่นนี้ย่อมถูกชาวโลกด่าว่า “เจ้าคนนี้อุ้มบาตรเที่ยวขอชาวโลกเลี้ยงชีพ” 
กุลบุตรต่างเป็นผู้ตระหนักในเหตุ อาศัยความตระหนักในเหตุ จึงเข้ามาใช้ชีวิตเที่ยวขอก้อนข้าวนี้ 

มิใช่ถูกพระราชารับสั่งให้นำไปจองจำ มิใช่ถูกพวกโจรนำไปกักขัง มิใช่เป็นลูกหนี้ มิใช่ตกอยู่ในห้วงอันตราย 
มิใช่มุ่งจะยึดเป็นอาชีพ แท้จริง กุลบุตรเหล่านั้นเข้ามาบวชด้วยเหตุผลว่า “พวกเราต่างถูกความเกิด ความ
แก่ ความตาย ความโศก ความร่ำไร ความทุกข์ ความเสียใจ ความตรอมใจ ทับถมครอบงำ จมอยู่ในทุกข์ 
สาละวนอยู่กับทุกข์ ทำอย่างไรเล่า การทำที่สุดกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏได้” 

กุลบุตรนี้เป็นผู้บวชแล้วด้วยเหตุผลตามที่กล่าวแล้วนี้ แต่แล้วกุลบุตรนั้นกลับมีความละโมบ 
กำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกาม มีจิตพยาบาท คิดประทุษร้าย หลงลืมสติ ไม่รู้สึกตัว มีจิตไม่ตั้งมั่น กระสับ
กระส่าย ไม่สำรวมอินทรีย์ 

ภิกษุทั้งหลาย ท่อนฟืนในที่เผาศพ ถูกไฟไหม้ทั้งด้านหัวและท้าย และตรงกลางยังเปื้อนคูถ จะใช้
เป็นฟืนในบ้านหรือในป่าก็ไม่ได้ทั้งนั้น ฉันใด บุคคลผู้นี้ก็เปรียบเช่นนั้น เราเรียกว่า “เป็นคนเสื่อมจากโภคะ
ของคฤหัสถ์ และไม่สามารถบำเพ็ญประโยชน์สำหรับความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ได้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
คนผู้มีส่วนชั่ว เสื่อมจากโภคะของคฤหัสถ์  
ทั้งยังทำลายประโยชน์ของความเป็นสมณะให้เสื่อมสูญสิ้นไป  
เหมือนท่อนฟืนในที่เผาศพมอดไหม้ไป ฉะนั้น 
ภิกษุชั่วจำนวนมากมีผ้ากาสาวะพันที่คอ  
มีธรรมเลวทราม ไม่สำรวม  
ย่อมตกนรกเพราะบาปกรรมทั้งหลาย 
การกลืนกินก้อนเหล็กแดงที่ร้อนดุจเปลวเพลิง 
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ยังดีกว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีล ไม่สำรวม 
บริโภคอาหารที่ชาวบ้านเขาถวาย  80

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
ชีวกสูตรท่ี ๒ จบ 

๓. สังฆาฏิกัณณสูตร 
ว่าด้วยผู้เกาะชายผ้าสังฆาฏิ 

[๙๒]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย แม้ถ้าภิกษุจับชายผ้าสังฆาฏิแล้วเดินตามรอยเท้าเรา ติดตาม ไปข้างหลัง แต่ภิกษุ
นั้นมีความละโมบ กำหนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกาม มีจิต พยาบาท คิดประทุษร้าย หลงลืมสติ ไม่รู้สึกตัว มี
จิตไม่ตั้งมั่น กระสับกระส่าย ไม่สำรวมอินทรีย์ แท้จริงแล้ว ภิกษุนั้นก็ยังชื่อว่าอยู่ห่างไกลเรา เราก็ห่างไกล 
ภิกษุนั้น นั่นเป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นยังไม่เห็นธรรม เมื่อไม่เห็นธรรม ชื่อว่าไม่เห็นเรา 

ภิกษุทั้งหลาย แม้ถ้าภิกษุอยู่ไกลเราถึง ๑๐๐ โยชน์ แต่ภิกษุนั้นไม่มีความ ละโมบ ไม่กำหนัดยินดี
อย่างแรงกล้าในกาม มีจิตไม่พยาบาท ไม่คิดประทุษร้าย มีสติตั้งมั่น มีความรู้สึกตัว มีจิตตั้งมั่น แน่วแน่ 
สำรวมอินทรีย์ แท้จริงแล้ว ภิกษุนั้นก็ชื่อว่าอยู่ใกล้เรา เราก็อยู่ใกล้ภิกษุนั้น นั่นเป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุ 
นั้นเห็นธรรม เมื่อเห็นธรรม ชื่อว่าเห็นเรา” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บุคคลผู้มักมาก มีความคับแค้น  
ตกอยู่ในอำนาจตัณหา ยังดับความเร่าร้อนไม่ได้  
ถึงจะติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
ผู้หมดตัณหาที่ทำให้หว่ันไหว ผู้ทรงดับความเร่าร้อนได้  
ผู้นั้นชื่อว่ามีความกำหนัดยินดี  
เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากความกำหนัดยินดี  
เป็นผู้อยู่ห่างไกล  81

ส่วนบุคคลผู้เป็นบัณฑิต  
พิจารณารู้ธรรม ด้วยปัญญาอันย่ิงแล้ว  82

ต่อมาจึงกำหนดรู้ธรรมนั้น  
เป็นผู้หมดกิเลสที่ทำให้หว่ันไหว สงบระงับกิเลสได้เด็ดขาด  
ดุจห้วงน้ำสงบเรียบยามสงัดลม ฉะนั้น 
ผู้นั้นไม่หว่ันไหว ดับความเร่าร้อนได้แล้ว  
ชื่อว่าหมดความกำหนัดยินดี 
เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่ทรงมีความหว่ันไหว  
ทรงดับความเร่าร้อนได้  

 ดูธรรมบท ข้อ ๓๐๗-๓๐๘ หน้า ๑๒๙, อิติวุตตกะ ข้อ ๔๘ หน้า ๓๙๙ ในเล่มนี้80

 ห่างไกล หมายถึงห่างไกลจากสภาวธรรม (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๙๒/๓๓๕) 81

 ธรรม ในที่นี้หมายถึงอริยสัจ ๔ ประการ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๙๒/๓๓๕) 82
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ทรงปราศจากความกำหนัดยินดี เป็นผู้อยู่ใกล้ทีเดียว 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

สังฆาฏิกัณณสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. อัคคิสูตร 

ว่าด้วยไฟกิเลส 
[๙๓]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ไฟ ๓ กองนี้  
ไฟ ๓ กอง คือ  
๑. ไฟคือราคะ ๒. ไฟคือโทสะ ๓. ไฟคือโมหะ 
ภิกษุทั้งหลาย ไฟ ๓ กองนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ไฟคือราคะ ย่อมเผาผลาญนรชนผู้กำหนัด  
หมกมุ่นอยู่ในกามทั้งหลาย  
ไฟคือโทสะ ย่อมเผาผลาญนรชนผู้มีจิตพยาบาท ชอบฆ่าสัตว์  
ไฟคือโมหะ ย่อมเผาผลาญนรชนผู้ลุ่มหลง  
ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ 
หมู่สัตว์ เมื่อไม่รู้จักไฟทั้ง ๓ กองนี้  
จึงยินดีย่ิงในสักกายะ   83

ไม่พ้นจากบ่วงแห่งมาร สั่งสมเพ่ือเกิดในนรก  
กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน อสุรกาย และแดนเปรต  
ส่วนชนทั้งหลายผู้หมั่นอบรมตนในศาสนธรรม 
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งกลางวันและกลางคืน  
หมั่นเจริญอสุภสัญญาเป็นนิตย์  
ย่อมทำไฟคือราคะให้ดับลงได้  
ชนทั้งหลายที่มีคุณธรรมสูง  
ย่อมดับไฟคือโทสะลงได้ด้วยเมตตา  
และย่อมดับไฟคือโมหะด้วยปัญญา 
อันเป็นเครื่องทำลายกิเลสได้เด็ดขาด 
ชนผู้มีปัญญารักษาตนเหล่านั้น  
ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืน  
ดับไฟทั้ง ๓ กองนั้นได้แล้ว  
ชื่อว่าดับกิเลสได้สิ้นเชิง ล่วงพ้นทุกข์ได้ทั้งสิ้น 
บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นแจ้งอริยสัจ  
จบเวท รู้สิ่งทั้งปวงโดยชอบ  

 ยินดีย่ิงในสักกายะ หมายถึงเพลิดเพลินยินดีในอุปาทานขันธ์ ๕ ด้วยอำนาจตัณหา ทิฏฐิ และมานะ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) 83

๙๓/๓๓๗) 
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ย่อมไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก  
เพราะรู้ย่ิงถึงภาวะที่สิ้นสุดการเกิด 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

อัคคิสูตรท่ี ๔ จบ 
๕. อุปปริกขสูตร 

ว่าด้วยการพิจารณาโดยวิธีท่ีจิตไม่ฟุ้งซ่าน 
[๙๔]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุควรพิจารณาโดยประการที่วิญญาณ(จิต)ของตนไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ซัดส่ายไปใน

อารมณ์ภายนอก ไม่ติดอยู่ภายใน จึงไม่หวาดสะดุ้งเพราะไม่ยึดติดในอารมณ์ต่าง ๆ 
ภิกษุทั้งหลาย ครั้นวิญญาณไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ซัดส่ายไปในอารมณ์ภายนอก ไม่ติดอยู่ภายใน เมื่อ

ภิกษุไม่หวาดสะดุ้ง เพราะไม่ยึดมั่นอารมณ์ต่าง ๆ เหตุแห่งทุกข์คือชาติ และความเกิดทุกข์คือชราและ
มรณะ ก็จะเกิดมีไม่ได้อีกต่อไป” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ภิกษุละกิเลสเครื่องข้อง ๗ ประการ  ได้ 84

ตัดตัณหาที่นำไปสู่ภพได้เด็ดขาด  
มีสงสารคือชาติหมดสิ้นแล้ว  
ย่อมไม่มีภพใหม่ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

อุปปริกขสูตรท่ี ๕ จบ 
๖. กามูปปัตติสูตร 

ว่าด้วยผู้ยังเสพกามไม่สามารถล่วงสังสารทุกข์ได้ 
[๙๕]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย การเสพกาม ๓ ประการนี้  
การเสพกาม ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. การเสพกามของสัตว์ผู้มีความใคร่ปรากฏอยู่เป็นนิตย์  85

๒. การเสพกามของเทวดาผู้ยินดีในกามสมบัติที่ตนเนรมิต  86

๓. การเสพกามของเทวดาผู้ยินดีในกามสมบัติที่เทวดาอื่นเนรมิตให้  87

ภิกษุทั้งหลาย การเสพกาม ๓ ประการนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

 กิเลสเครื่องข้อง ๗ ประการ คือ (๑) ตัณหา (๒) ทิฏฐิ (๓) มานะ (๔) โกธะ (๕) อวิชชา (๖) กิเลส (๗) ทุจริต (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) 84

๙๔/๓๔๐) 

 หมายถึงมนุษย์ และเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกา จนถึงชั้นดุสิต (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๙๕/๓๔๐) 85

 หมายถึงเทวดาชั้นนิมมานรดี (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๙๕/๓๔๐) 86

 หมายถึงเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๙๕/๓๔๑) 87
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สัตว์ผู้มีความใคร่ปรากฏอยู่เป็นนิตย์  
เทวดาผู้ยินดีในกามสมบัติที่ตนเนรมิต  
เทวดาผู้ยินดีในกามสมบัติที่เทวดาอื่นเนรมิตให้  
และสัตว์เหล่าอื่นที่เสพกามอยู่เป็นนิตย์  
ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่น 
บัณฑิตรู้โทษในการเสพกามทั้งหลายนี้แล้ว  
ควรละเว้นกามทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ทั้งหมด  
บัณฑิตทั้งหลาย ตัดกระแสตัณหาที่กำหนัดยินดี 
ในปิยรูปสาตรูป ที่คนทั่วไปล่วงพ้นได้ยากขาดสิ้นแล้ว  88

ชื่อว่าดับกิเลสได้สิ้นเชิง ล่วงพ้นทุกข์ได้ทั้งสิ้น 
บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นแจ้งอริยสัจ  
จบเวท รู้สิ่งทั้งปวงโดยชอบ  
ย่อมไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก  
เพราะรู้ย่ิงถึงภาวะสิ้นสุดการเกิด 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

กามูปปัตติสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. กามโยคสูตร 

ว่าด้วยผู้ประกอบด้วยกามไปสู่วัฏสงสาร 
[๙๖]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบตนด้วยกามโยคะ  ประกอบตนด้วยภวโยคะ  ชื่อว่าเป็น         89 90

อาคามี  คือยังต้องกลับมาเกิดในกามภูมิอีก 91

บุคคลผู้พรากตนออกจากกามโยคะ แต่ยังประกอบตนด้วยภวโยคะ ชื่อว่าเป็นอนาคามี คือเป็นผู้92

ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภูมิอีก 
บุคคลผู้พรากตนออกจากกามโยคะและภวโยคะได้ขาดแล้ว ชื่อว่าเป็นอรหันต์คือเป็นผู้สิ้นอาสว  

กิเลสแล้ว” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
สัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบตน  
ด้วยกามโยคะและภวโยคะทั้งสอง  

 ปิยรูปสาตรูป หมายถึงรูปเป็นต้นที่น่ารักและน่าพอใจด้วยอำนาจสุขเวทนา (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๙๕/๓๔๑) 88

 กามโยคะ หมายถึงราคะที่ประกอบด้วยกามคุณ ๕ (กามราคะ) (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๙๖/๓๔๒) 89

 ภวโยคะ หมายถึงความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในรูปภพและอรูปภพ อีกอย่างหนึ่ง หมายถึงราคะที่ประกอบด้วยสัสสต90

ทิฏฐิ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๙๖/๓๔๒) 

 อาคามี หมายถึงผู้อยู่ในพรหมโลก สามารถมาเกิดยังมนุษยโลกได้ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๙๖/๓๔๒) 91

 อนาคามี หมายถึงผู้ไม่กลับมาเกิดในกามโลกอีก (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๙๖/๓๔๒) 92
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ชื่อว่ายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ 
ส่วนผู้ที่ละกามทั้งหลายได้เด็ดขาด  
แต่ยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะ  
ยังประกอบตนด้วยภวโยคะ  
บัณฑิตทั้งหลาย เรียกว่า เป็นอนาคามี  
 แต่ผู้ที่ตัดความสงสัยได้ 
สิ้นทั้งมานะและภพที่จะเกิดใหม่  
ถึงความสิ้นอาสวะแล้ว  
เป็นผู้ชื่อว่า ถึงฝั่งแล้วในโลก 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

กามโยคสูตรท่ี ๗ จบ 
๘. กัลยาณสีลสูตร 

ว่าด้วยผู้มีศีลงาม ธรรมงาม และปัญญางาม 
[๙๗]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีศีลงาม มีธรรมงาม และมีปัญญางาม เราจึงเรียกว่า “เป็นพระอรหันต์

แท้จริง อยู่จบพรหมจรรย์ เป็นบุรุษผู้สูงสุด” ในธรรมวินัยนี้ 
ผู้มีศีลงาม เป็นอย่างไร 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อม ด้วยอาจาระและ

โคจรอยู่ มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีศีลงาม
อย่างนี้แล เป็นผู้มีศีลงาม ด้วยอาการดังกล่าวนี้ 

ผู้มีธรรมงาม เป็นอย่างไร 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้หมั่นประกอบความเพียรติดต่อกันด้วยการเจริญโพธิปักขิยธรรม ๓๗ 

ประการอยู่เสมอ ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมงามอย่างนี้แล เป็นผู้มีศีลงาม มีธรรมงาม ด้วยอาการดังกล่าวนี้ 
ผู้มีปัญญางาม เป็นอย่างไร 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วย

ปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญางาม อย่างนี้แล  
ภิกษุเป็นผู้มีศีลงาม มีธรรมงาม และมีปัญญางาม ด้วยอาการดังกล่าวนี้ เราจึงเรียกว่า “เป็นพระ

อรหันต์แท้จริง อยู่จบพรหมจรรย์ เป็นบุรุษผู้สูงสุด” ในธรรมวินัยนี้” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์  
ตรัสเรียกภิกษุผู้ไม่มีความชั่วทางกาย วาจา ใจ  
มีหิริครองใจนั้นว่า เป็นผู้มีศีลงาม  
ตรัสเรียกภิกษุผู้บำเพ็ญโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ 
มาแล้วเป็นอย่างดี  
ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องฟูใจนั้นว่า เป็นผู้มีธรรมงาม 
ตรัสเรียกภิกษุผู้รู้แจ้งความสิ้นทุกข์ของตนในอัตภาพนี้เท่านั้น  
ผู้หาอาสวะมิได้นั้นว่า เป็นผู้มีปัญญางาม 
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ตรัสเรียกภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยธรรมมีศีลเป็นต้นนั้น  
ผู้ไม่มีทุกข์ ตัดความสงสัยได้แล้ว  
ไม่อาศัยโลกทั้งปวง ละกิเลสทุกอย่างในโลกได้หมดสิ้น  
(ว่าเป็นผู้มีปัญญางาม) 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

กัลยาณสีลสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. ทานสูตร 

ว่าด้วยการให้ทาน 
[๙๘]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อย่าง คือ อามิสทาน(การให้สิ่งของ)และธรรมทาน(การให้ธรรม) บรรดา

ทาน ๒ อย่างนี้ ธรรมทานเป็นเลิศ 
การจำแนก ๒ อย่าง คือ การจำแนกด้วยอามิส และการจำแนกด้วยธรรม บรรดาการจำแนก ๒ 

อย่างนี้ การจำแนกด้วยธรรมเป็นเลิศ 
การอนุเคราะห์ ๒ อย่าง คือ การอนุเคราะห์ด้วยอามิส และการอนุเคราะห์ด้วยธรรม บรรดาการ

อนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
วิญญูชนผู้มีจิตเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  
และพระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ เป็นนาบุญอันเลิศของโลก  
เมื่อทราบชัดทานและการจำแนก 
ที่พระผู้มีพระภาคตรัสสรรเสริญว่า ยอดเย่ียมอย่างย่ิง  
ใครเล่าจะไม่ถวายทานในกาลอันสมควร  
ประโยชน์อย่างยอดเย่ียมนั้นย่อมสำเร็จแก่คน ๒ ฝ่าย คือ 
ฝ่ายแสดงธรรมและฝ่ายฟังธรรม  
ผู้มีจิตเลื่อมใสในคำสอนของพระสุคต 
และผู้ไม่ประมาทในคำสอนของพระสุคต  
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ทานสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. เตวิชชสูตร  93

ว่าด้วยวิชชา ๓ 
[๙๙]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้ า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย เราบัญญัติเรียกผู้บรรลุวิชชา ๓ ว่าเป็นพราหมณ์ โดยธรรม เราหาบัญญัติเรียก

บุคคลอื่นว่า เป็นพราหมณ์ โดยเหตุเพียงการกล่าวอ้างตามที่ผู้อื่นเรียกกันไม่ 
ก็เราบัญญัติเรียกผู้บรรลุวิชชา ๓ ว่าเป็นพราหมณ์ โดยธรรม เราหาบัญญัติเรียกบุคคลอื่นว่า เป็น

พราหมณ์ โดยเหตุเพียงการกล่าวอ้างตามที่ผู้อื่นเรียกกันไม่ มีอธิบายอย่างไร คือ 

 ดูเทียบ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๕๙/๒๔๒-๒๔๕93
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๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ๓ ชาติบ้าง ๔ ชาติ
บ้าง ๕ ชาติบ้าง ๑๐ ชาติบ้าง ๒๐ ชาติบ้าง ๓๐ ชาติบ้าง ๔๐ ชาติบ้าง ๕๐ ชาติบ้าง ๑๐๐ ชาติบ้าง ๑,๐๐๐ 
ชาติบ้าง ๑๐๐,๐๐๐ ชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอัน มากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัป เป็นอันมากบ้าง ตลอด94

สังวัฏฏและวิวัฏฏกัป เป็นอันมากบ้างว่า “ในภพโน้น เรามีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุข
ทุกข์และมีอายุอย่างนั้น ๆ จุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้น เราก็มีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มี
วรรณะ มีอาหาร เสวยสุขทุกข์และอายุอย่างนั้น ๆ จุติจากภพนั้นจึงมาเกิด ในภพนี้” ภิกษุนั้นระลึกชาติก่อน
ได้หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไป และชีวประวัติอย่างนี้ เธอชื่อว่าได้บรรลุวิชชาที่ ๑ นี้แล้ว ความ มืดมิด
คืออวิชชา เธอกำจัดได้แล้ว แสงสว่าง คือวิชชาได้เกิดขึ้น แก่เธอ เปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้95

ไม่ประมาท มีความ เพียรอุทิศกายและใจ 
๒. ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและ ชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดี

และเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า “หมู่สัตว์ที่ประกอบ กาย
ทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต กล่าวร้ายพระอริยะ มีความ เห็นผิด และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความ
เห็นผิด หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก แต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต 
และมโนสุจริต ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นชอบ และชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบ หลัง
จากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์” เธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและ
ไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้ เธอชื่อ
ว่าได้บรรลุวิชชาที่ ๒ นี้แล้ว  ความมืดมิดคืออวิชชา เธอกำจัดได้ แล้ว แสงสว่างคือวิชชาได้เกิดขึ้นแก่เธอ 96

เปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท มีความเพียรอุทิศกายและใจ 
๓. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติ และปัญญาวิมุตติ อันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้น

ไปด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ใน ปัจจุบัน เธอชื่อว่าได้บรรลุวิชชาที่ ๓ นี้แล้ว  ความมืดมิดคืออวิชชา 97

เธอกำจัดได้แล้ว แสงสว่างคือวิชชาได้เกิดขึ้นแก่เธอ เปรียบเหมือนแสงสว่างเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ไม่ประมาท 
มีความเพียรอุทิศกายและใจ 

ภิกษุทั้งหลาย เราบัญญัติเรียกผู้บรรลุวิชชา ๓ ว่าเป็นพราหมณ์ โดยธรรม เราหาบัญญัติเรียก
บุคคลอื่นว่า เป็นพราหมณ์ โดยเหตุเพียงการกล่าวอ้างตามที่ ผู้อื่นเรียกกันไม่ อย่างนี้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บุคคลใดรู้ปุพเพนิวาสญาณ เห็นทั้งสวรรค์และอบาย  

 วิวัฏฏกัป คือกัปฝ่ายเสื่อม ได้แก่ ช่วงระยะเวลาที่โลกกำลังพินาศ วิวัฏฏกัป คือกัปฝ่ายเจริญ ได้แก่ ช่วงระยะเวลาเวลาที่โลก94

กลับฟ้ืนขึ้นมาใหม่ (ตามนัย วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๒/๑๕๘) 

 ความมืดมิด (ตมะ) ในที่นี ้หมายถึงโมหะ ที่เรียกว่า มืดมิด เพราะปิดบังมิให้ระลึกชาติได้ แสงสว่าง (อาโลกะ) ในที่นี้หมายถึง95

วิชชา ที่เรียกว่า แสงสว่ าง เพราะทำให้เกิดแสงสว่างทำลายความมืดมิดได้ วิชชาขั้นที่ ๑ นี้ได้แก่ ปุ พเพนิวาสานุสสติ ญาณ คือ
ความรู้เป็นเครื่องระลึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยอยู่ใน กาลก่อน (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๕๙/๑๖๔, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๙๙/๓๕๗) 

 วิชชาที่ ๒ นี้ได้แก่ทิพพจักขุญาณ คือ ความรู้ที่สามารถเล็งเห็นหมู่สัตว์ที่เป็นไปต่าง ๆ กัน เพราะอำนาจ กรรม เรียกอีกอย่างหนึ่ง96

ว่าจุตูปปาตญาณ เป็นญาณคือแสงสว่างที่ทำลายความมืดมิดคืออวิชชาที่ปิดบังการ จุติและปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลาย (องฺ.ติก.อ. 
(บาลี) ๒/๕๙/๑๖๔, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๙๙/๓๕๙) 

 วิชชาที่ ๓ นี ้ ได้แก่ อรหัตตมัคคญาณ เป็นญาณคือความรู้เป็นเหตุละสังโยชน์ได้ทั้ง ๑๐ ประการ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อาส97

วักขยญาณ เป็นญาณคือแสงสว่างที่ทำลายความมืดมิดคืออวิชชาที่ปิดบัง อริยสัจ ๔ ประการ (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๕๙/๑๖๖, 
ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๙๙/๓๖๐) 
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บรรลุธรรมที่สิ้นความเกิด  
เป็นมุนี อยู่จบพรหมจรรย์เพราะรู้ย่ิง  
เป็นพราหมณ์ผู้ได้วิชชา ๓ โดยวิชชา ๓ นี้  
เราเรียกบุคคลนั้นว่า ได้วิชชา ๓  
หาเรียกบุคคลอื่นว่า ได้วิชชา ๓ ตามที่ผู้อื่นเรียกกันไม่ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

เตวิชชสูตรท่ี ๑๐ จบ 
ปัญจมวรรค จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. อัคคัปปสาทสูตร  ๒. ชีวกสูตร 
๓. สังฆาฏิกัณณสูตร  ๔.  อัคคิสูตร 
๕. อุปปริกขสูตร   ๖.  กามูปปัตติสูตร 
๗. กามโยคสูตร   ๘.  กัลยาณสีลสูตร  
๙. ทานสูตร   ๑๐. เตวิชชสูตร 

ติกนิบาต จบ 

๔. จตุกกนิบาต 
๑. พราหมณธัมมยาคสูตร 

ว่าด้วยการบูชายัญด้วยธรรมของผู้เป็นพราหมณ์ 
[๑๐๐]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย เรานี้แลเป็นพราหมณ์ผู้ควรแก่การขอ ขวนขวายในธรรมทานตลอดเวลา(มีฝ่ามือ

อันล้างแล้ว ทุกเมื่อ) ทรงไว้ซึ่งอัตภาพสุดท้าย เป็นศัลยแพทย์  ผ่าตัดกิเลสผู ้เชี่ยวชาญ เธอทั้งหลายเป็น98

บุตร ผู้เนื่องในอกของเรา คือ เกิดแต่ปาก เกิดแต่ธรรม ธรรม สร้างสรรค์ไว้ จงเป็นธรรมทายาทเถิด อย่าเป็น
อามิสทายาทเลย 

ภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อย่างนี้ คือ (๑) อามิสทาน (๒) ธรรมทาน บรรดาทาน ๒ อย่างนี้ ธรรมทาน
เป็นเลิศ 

การจำแนก ๒ อย่างนี้ คือ (๑) การจำแนกอามิส (๒) การจำแนกธรรม บรรดาการจำแนก ๒ อย่าง
นี้ การจำแนกธรรมเป็นเลิศ 

การอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ คือ (๑) การอนุเคราะห์ด้วยอามิส (๒) การอนุเคราะห์ ด้วยธรรม บรรดา
การอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ 

การบูชายัญ ๒ อย่างนี้ คือ (๑) การบูชายัญด้วยอามิส (๒) การบูชายัญ ด้วยธรรม บรรดาการ
บูชายัญ ๒ อย่างนี้ การบูชายัญด้วยธรรมเป็นเลิศ” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
สัตว์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมตถาคต 

 มีฝ่ามืออันล้างแล้ว หมายถึงมีมือสะอาดบริสุ ทธ์ิ คือ ผู้น้อมใจจะให้สิ่งของแก่ผู้อื่น เมื่อจะให้อามิสทาน ย่อมล้างมือทุกครั้งที่98

จะถวายไทยธรรมด้วยมือของตนโดยเคารพ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๐๐/๓๖๒) 
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ผู้บูชาด้วยธรรม ไม่มีความตระหนี่  
อนุเคราะห์สรรพสัตว์เสมอ  
เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์  
ผู้ถึงฝั่งแห่งภพ เช่นนั้น 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

พราหมณธัมมยาคสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. สุลภสูตร  99

ว่าด้วยปัจจัยท่ีหาได้ง่าย 
[๑๐๑]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัย ๔ อย่างนี้ มีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ  
ปัจจัย ๔ อย่าง อะไรบ้าง คือ 
๑. บรรดาจีวร บังสุกุลจีวร(ผ้าที่ได้มาจากกองฝุ่น) มีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ 
๒. บรรดาโภชนะ ปิณฑิยาโลปโภชนะ(โภชนะคือคำข้าวที่ได้มาด้วยกำลัง ปลีแข้ง) มีค่าน้อย หา

ได้ง่าย และไม่มีโทษ 
๓. บรรดาเสนาสนะ รุกขมูลเสนาสนะ(เสนาสนะคือโคนไม้) มีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ 
๔. บรรดายารักษาโรค ปูติมุตตเภสัช(ยาดองน้ำมูตรเน่า) มีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ 
ปัจจัย ๔ อย่างนี้แล มีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัย ๔ ที่มีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษนี้ เราจึง

กล่าวว่า “เป็นองค์ประกอบแห่งคุณเครื่องความเป็นสมณะ  อย่างหนึ่งของภิกษุนี้” 100

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
จิตของภิกษุผู้สันโดษด้วยปัจจัย 
ที่มีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ 
ย่อมไม่มีความคับแค้น ไม่ติดขัดทั่วทิศ 
เพราะปรารภจีวร โภชนะ เสนาสนะ (และยารักษาโรค) 
และธรรมที่เหมาะแก่ความเป็นสมณะที่ภิกษุนั้นกล่าวแล้ว 
อันภิกษุผู้สันโดษ ไม่ประมาท บรรลุแล้ว 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

สุลภสูตรท่ี ๒ จบ 

 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๗/๔๒-๔๓99

 คุณเครื่องความเป็นสมณะ หมายถึงปาริสุทธิศีล ๔ ประการ สมถะ วิปัสสนา หรืออริยมรรค เมื่อว่าโดยย่อมี ๒ ประการ คือ 100

(๑) คุณเครื่องภายนอก ได้แก่ ธรรมเครื่องอาศัยของสัตบุรุษและการฟังสัทธรรม (๒) คุณเครื่องภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ(การ
มนสิการโดยแยบคาย) และธัมมานุธัมมปฏิบัติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) คุณเครื่องความเป็นสมณะนั้น มีธรรมที่เป็นองค์
ประกอบเหล่านี้ คือ ความมักน้อย ความสันโดษ ความสงัด ความไม่คลุกคลีด้วยหมู่ ความปรารภความเพียร เป็นต้น (ขุ.อิติ.อ. 
(บาลี) ๑๐๑/๓๖๘) 
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๓. อาสวักขยสูตร 
ว่าด้วยความสิ้นอาสวะ 

[๑๐๒]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวถึงความสิ้นอาสวะทั้งหลายสำหรับภิกษุผู้รู้อยู่ ผู้เห็นอยู่ หากล่าวถึงความ
สิ้นอาสวะทั้งหลายสำหรับภิกษุผู้ไม่รู้อยู่ ไม่เห็นอยู่ไม่ 

ภิกษุรู้อะไร เห็นอะไร จึงชื่อว่ามีความสิ้นอาสวะทั้งหลาย 
คือ ภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ว่า “นี้ทุกข์” จึงชื่อว่ามีความสิ้นอาสวะทั้งหลาย 
ภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ว่า “นี้ทุกขสมุทัย(เหตุเกิดทุกข์)” จึงชื่อว่ามีความสิ้นอาสวะทั้งหลาย 
ภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ว่า “นี้ทุกขนิโรธ(ความดับทุกข์)” จึงชื่อว่ามีความสิ้นอาสวะทั้งหลาย 
ภิกษุรู้อยู่ เห็นอยู่ว่า “นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์)” จึงชื่อว่ามีความ

สิ้นอาสวะทั้งหลาย 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล จึงชื่อว่ามีความสิ้นอาสวะทั้งหลาย” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ญาณในความสิ้นกิเลสย่อมเกิดขึ้นแก่พระเสขะ  
ผู้กำลังศึกษาและปฏิบัติตามทางสายตรงก่อน  
ลำดับต่อจากนั้นอัญญินทรีย์จึงเกิดขึ้น  101

ต่อจากอัญญินทรีย์นั้น วิมุตติญาณอันสูงสุด  
และญาณในความสิ้นกิเลส 
ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านผู้หลุดพ้นด้วยอรหัตตผลว่า  
“สังโยชน์ทั้งหลายสิ้นไปแล้ว” 
คนพาลผู้เกียจคร้าน ไม่รู้แจ้ง ไม่ควรบรรลุนิพพาน  
เป็นที่ปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงนี้เลย 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

อาสวักขยสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. สมณพราหมณสูตร 

ว่าด้วยสมณะหรือพราหมณ์ 
[๑๐๓]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้

ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น เราหายกย่องว่า เป็นสมณะในหมู่
สมณะไม่ หายกย่องว่าเป็นพราหมณ์ใน หมู่พราหมณ์ไม่ เพราะว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ไม่ได้
ทำให้แจ้งผลคือ ความเป็นสมณะ และผลคือความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน 

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้
ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นแล เรายกย่องว่า เป็นสมณะในหมู่

 ดูอิติวุตตกะ ข้อ ๖๒ หน้า ๔๑๘ ในเล่มนี้101
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สมณะ ยกย่องว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่ พราหมณ์ เพราะว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นได้ทำให้แจ้งผลคือ
ความเป็นสมณะ และผลคือความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนั่นแล” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดไม่รู้จักทุกข์  
เหตุเกิดทุกข์ ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกข์ลงได้สิ้นเชิง  
และไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น 
เป็นผู้เสื่อมจากเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ  
เป็นผู้ไม่ควรเพ่ือจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้  
เป็นผู้เข้าถึงชาติและชราแท้ 
ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดรู้จักทุกข์  
เหตุเกิดทุกข์ ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกข์ลงได้สิ้นเชิง  
และรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น  
เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ  
เป็นผู้ควรเพ่ือจะทำที่สุดทุกข์ได้  
และเป็นผู้ไม่เข้าถึงชาติและชรา  102

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
สมณพราหมณสูตรท่ี ๔ จบ 

๕. สีลสัมปันนสูตร 
ว่าด้วยภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีล 

[๑๐๔]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีล สมบูรณ์ด้วยสมาธิ สมบูรณ์ ด้วยปัญญา สมบูรณ์
ด้วยวิมุตติ สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัสสนะ เป็นผู้กล่าวสอน ให้รู้แจ้ง ชี้แจงให้เห็นชัด ชวนใจให้อยากรับ
เอาไปปฏิบัติ เร้าใจให้อาจหาญแกล้วกล้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริง เป็นผู้สามารถกล่าวบรรยาย
สัทธรรมให้เข้าใจง่าย  

การได้เห็นภิกษุเหล่านั้น เรากล่าวว่ามีอุปการะมาก การได้ฟัง(ธรรม)ภิกษุเหล่านั้น เรากล่าวว่ามี
อุปการะมาก การได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น เรากล่าวว่า มีอุปการะมาก การได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้น 
เรากล่าวว่ามีอุปการะมาก การได้ระลึกถึงภิกษุเหล่านั้น เรากล่าวว่ามีอุปการะมาก และการได้ออกบวชตาม
ภิกษุ เหล่านั้น เรากล่าวว่ามีอุปการะมาก นั่นเป็นเพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะ เมื่อภิกษุเสพ คบ 
เข้าไปนั่งใกล้ ภิกษุผู้ทรงคุณดังกล่าวนั้น สีลขันธ์ สมาธิขั นธ์ ปัญญาขันธ์ วิมุตติขันธ์ วิมุตติญาณทัสสน103

ขันธ์ แม้ที่ยังไม่บริบูรณ์ก็จะถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนา 

 ดูเทียบสุตตนิบาต ข้อ ๗๓๐-๗๓๓ หน้า ๖๗๓ ในเล่มนี้102

 เข้าไปน่ังใกล ้หมายถึงถามปัญหาและปฏิบัติตาม (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๐๔/๓๗๖) 103
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ทรงคุณเห็นปานนี้นั้น เราเรียกว่า “ศาสดา” บ้าง “สัตถวาหะ(ผู้นำหมู่คณะ)” 
บ้าง “รณัญชหะ(ผู้ละข้าศึกคือกิเลส)” บ้าง “ตโมนุทะ(ผู้บรรเทาความมืด)” บ้าง “อาโลกกร(ผู้ทำแสงสว่าง)” 
บ้าง “โอภาสกร(ผู้ทำโอภาส)” บ้าง “ปัชโชตกร(ผู้ทำความรุ่งเรือง)” บ้าง “ปภังกร(ผู้ทำรัศมี)” บ้าง “อุกการ
ธาร(ผู้ทรงประทีปคือปัญญา)” บ้าง “อริยะ(พระอริยะ)” บ้าง “จักขุมันตะ(ผู้มีปัญญาจักษุ) ” บ้าง” 104

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
การได้เห็นพระอริยะทั้งหลายผู้อบรมตนดีแล้ว  
ดำรงชีวิตโดยธรรมเสมอ  
ย่อมเป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์แก่บัณฑิตผู้รู้แจ้ง 
พระอริยะทั้งหลายผู้ทำรัศมี ทำแสงสว่าง  
เป็นนักปราชญ์ มีปัญญาจักษุ ละข้าศึกคือกิเลส  
ประกาศสัทธรรม ทำสัตว์โลกให้เกิดปัญญาสว่างไสว  
ซึ่งหากบัณฑิตได้ฟังคำสอนแล้ว รู้สิ่งทั้งปวงโดยชอบ  
ย่อมไม่กลับมาเกิดอีกแน่นอน  
เพราะรู้ย่ิงภาวะที่สิ้นสุดการเกิด 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

สีลสัมปันนสูตรท่ี ๕ จบ 
๖. ตัณหุปปาทสูตร  105

ว่าด้วยท่ีเกิดตัณหา 
[๑๐๕]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ย่อมเกิดขึ้นในที่เกิดตัณหา ๔ อย่างนี้ ที่เกิดตัณหา ๔ 

อย่าง อะไรบ้าง คือ 
๑.  ตัณหาเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะจีวรเป็นเหตุ  
๒. ตัณหาเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุ  
๓. ตัณหาเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะเสนาสนะเป็นเหตุ  
๔. ตัณหาเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่า(สมบัติและวิบัติ )เป็นเหตุ 106

ภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ย่อมเกิดขึ้นในที่เกิดตัณหา ๔ อย่างนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บุคคลผู้มีตัณหาเป็นเพ่ือน ท่องเที่ยวไปตลอดกาลยาวนาน 
ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่น 
ภิกษุรู้โทษนี้ รู้ตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 

 จักษุ ในที่นี้หมายถึง ปัญญาจักษุ และธรรมจักษุ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๐๔/๓๗๗) 104

 ดู เทียบ ที .ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๘, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๙/๑๖-๑๗, ขุ .ม. (ไทย) ๒๙/๑๙๑/๕๔๙, ขุ .จู. (ไทย) 105

๓๐/๑๐๗/๓๖๔, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๙๓๙/๖๒๖-๖๒๘ และดูอิติวุตตกะ ข้อ ๑๕ หน้า ๓๕๙ ในเล่มนี้

 ปัจจัยท่ีดีและดีกว่า ในที่นี้หมายถึงเนยใสและเนยข้นเป็นต้น อีกนัยหนึ่ง หมายถึงสมบั ติและวิบัติ กล่าวคือความเจริญและ106

ความเสื่อม (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๑/๙/๒๙๗, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๐๕/๓๗๘) 
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พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหา ไม่มีความถือมั่น มีสติสัมปชัญญะอยู่ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ตัณหุปปาทสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. สพรหมกสูตร  107

ว่าด้วยมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 
[๑๐๖]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตน สกุลนั้นชื่อว่ามีพรหม บุตรของ

สกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตน สกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพเทพ บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายใน
เรือนตน สกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพาจารย์ บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตน สกุลนั้นชื่อว่ามี          
อาหุไนยบุคคล 

ภิกษุทั้งหลาย คำว่า พรหม นี้เป็นชื่อของมารดาบิดา คำว่า บุรพเทพ นี้เป็นชื่อของมารดาบิดา 
คำว่า บุรพาจารย์ นี้เป็ นชื่อของมารดาบิดา คำว่า อาหุไนยบุคคล นี้เป็นชื่อของมารดาบิดา  ข้อนั้น108

เพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดาเป็นผู้มี อุปการะมาก บำรุงเลี้ยง แสดงโลกนี้” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
มารดาบิดาผู้อนุเคราะห์ประชา 
ท่านเรียกว่าพรหม บุรพเทพ บุรพาจารย์  
และอาหุไนยบุคคลของบุตรทั้งหลาย 
เพราะเหตุนั้นแล บัณฑิตพึงนมัสการ 
และสักการะมารดาบิดานั้นด้วยข้าว น้ำ ผ้า ที่นอน  
การอบกลิ่น การอาบน้ำ และการล้างเท้า 
เพราะการปรนนิบัติมารดาบิดานั้น  
บัณฑิตจึงสรรเสริญเขาในโลกนี้เอง 
เขาตายไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

สพรหมกสูตรท่ี ๗ จบ 
๘. พหุการสูตร 

ว่าด้วยผู้มีอุปการะมาก 
[๑๐๗]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 

 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๓๑/๑๘๓, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๓/๑๐๗, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๘๑-๑๘๓/๘๔107

 มารดาบิดา ชื ่อว่าพรหม เพราะมีพรหมวิหารธรรม ๔ ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ชื่อว่าบุรพเทพ เพราะ108

เป็นดุจเทพผู้มีพรหมวิหารธรรม ไม่คำนึงความผิดที่บุตรทำไป พร้อมที่จะให้อภัย มุ่งหวังแต่ความเจริญแก่บุตร นำประโยชน์เก้ือกูล
และความสุขมาแก่บุตร ชื่อว่าบุรพาจารย์ เพราะเป็นอาจารย์คนแรกที่สอนลูกให้เรียนรู้การนั่ง การยืน การเดิน การนอน การเคี้ยว 
การกิน รวมทั้งสอนให้รู้จักพูดและรู้จักอะไรควร อะไรมิควร ชื่อว่าอาหุไนยบุคคล เพราะเป็นผู้ควรแก่ปฏิการคุณที่บุตรพึงทำ
ตอบแทน เช่น การปรนนิบัติท่านด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่ม (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๑๑/๑๑๑-๑๑๒, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๐๖/๓๗๙-๓๘๔) 
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“ภิกษุทั้งหลาย พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายผู้บำรุงอุปถัมภ์เธอทั้งหลายด้วยจีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมาก แก่เธอทั้งหลาย 

ข้อที่เธอทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามใน
ที่สุด พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ ครบถ้วนแก่พราหมณ์และคหบดี
เหล่านั้น ชื่อว่าเธอทั้งหลายก็มีอุปการะมากแก่พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย 

ภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์และบรรพชิตต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันอยู่ ประพฤติ พรหมจรรย์เพื่อ
ต้องการสลัดโอฆะออกให้ได้ เพ่ือทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ ด้วยประการ ดังกล่าวนี้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
คฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือนและบรรพชิตผู้ไม่อยู่ครองเรือน 
ทั้ง ๒ ฝ่าย ต่างอาศัยกันและกัน  
จึงบรรลุสัทธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียมได้ 
ฝ่ายบรรพชิตผู้ไม่อยู่ครองเรือนย่อมต้องการปัจจัย ๔ คือ  
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช 
อันเป็นเครื่องบรรเทาอันตรายจากฝ่ายคฤหัสถ์ 
ฝ่ายคฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือน  
อาศัยพระอริยะผู้ปฏิบัติดีแล้ว  
เชื่อมั่นคำสั่งสอนและการปฏิบัติดีของพระอรหันต์ 
เป็นผู้เพ่งพินิจอยู่ด้วยอริยปัญญา  
ประพฤติธรรมอันเป็นทางนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในอัตภาพนี้  
มีความเพลิดเพลิน เสวยกามสุข รื่นเริงบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

พหุการสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. กุหสูตร  109

ว่าด้วยภิกษุผู้หลอกลวง 
[๑๐๘]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดหลอกลวง กระด้าง เป็นคนประจบ ชอบวางท่า อวดดี และมีจิตไม่ตั้ง

มั่น ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าไม่ใช่ผู้นับถือเรา อยู่ห่างไกลจากธรรมวินัยนี้ และย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 

ส่วนภิกษุเหล่าใดไม่หลอกลวง ไม่เป็นคนประจบ เป็นนักปราชญ์ ไม่กระด้าง และมีจิตตั้งมั่นดี 
ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าผู้นับถือเรา ไม่ห่างไกลจากธรรมวินัยนี้ และย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรม
วินัยนี้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
พวกภิกษุผู้หลอกลวง กระด้าง เป็นคนประจบ 
ชอบวางท่า อวดดี และมีจิตไม่ตั้งมั่น 
ย่อมไม่งอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ 
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ส่วนพวกภิกษุผู้ไม่หลอกลวง ไม่ประจบ 
เป็นนักปราชญ์ ไม่กระด้าง และมีจิตตั้งมั่นดี 
ย่อมงอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

กุหสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. นทีโสตสูตร 

ว่าด้วยกิเลสเปรียบด้วยกระแสน้ำ 
[๑๐๙]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย อุปมาว่า ชายคนหนึ่งถูกกระแสน้ำคือปิยรูปสาตรูปพัดพาไปอยู่ คนมีตาดียืนอยู่

บนฝั่ง เห็นชายคนนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า “พ่อหนุ่ม ท่านถูกกระแสน้ำคือปิยรูปสาตรูปพัดไปอยู่แล้วจริง ๆ 
แต่ในกระแสน้ำนี้มีห้วงน้ำลึกภายใต้ที่มีคลื่น มีน้ำวน มีสัตว์ร้าย มีผีเสื้อน้ำ ซึ่งท่านจมไปถึงแล้วต้องถึง
ความตาย หรือไม่ก็ได้รับความทุกข์ปางตายแน่นอน” ครั้นชายคนนั้นได้ยินเสียงของชายที่อยู่บนฝั่งนั้นแล้ว 
ก็พยายามใช้ทั้งมือและเท้าแหวกว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นมา 

ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทำข้ออุปมานี้ไว้เพ่ือให้เข้าใจความแจ่มแจ้ง ก็ในอุปมานี้ มีความหมายดังนี้ 
คำว่า “กระแสน้ำ” เป็นชื่อของตัณหา 
คำว่า “ปิยรูปสาตรูป” เป็นชื่อของอายตนะภายใน ๖ 
คำว่า “ห้วงน้ำลึกภายใต้” เป็นชื่อของโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ 
คำว่า “มีคลื่น” เป็นชื่อของความโกรธและความคับแค้นใจ 
คำว่า “มีน้ำวน” เป็นชื่อของกามคุณ ๕ 
คำว่า “มีสัตว์ร้าย มีผีเสื้อน้ำ” เป็นชื่อของมาตุคาม 
คำว่า “ทวนกระแสน้ำ” เป็นชื่อของเนกขัมมะ 
คำว่า “พยายามใช้ทั้งมือและเท้าแหวกว่าย” เป็นชื่อการเริ่มทำความเพียร 
คำว่า “คนมีตาดียืนอยู่บนฝั่ง” หมายถึงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ภิกษุพึงละกามทั้งหลายให้ได้  
แม้จะด้วยความยากลำบาก  
เมื่อปรารถนาความเกษมจากโยคะต่อไป  
ควรเป็นผู้มีสัมปชัญญะ มีจิตหลุดพ้นจากกิเลสได้  
ในเวลาที่บรรลุมรรคผลนั้น ๆ ก็จะสัมผัสวิมุตติได้ 
ภิกษุนั้นเป็นผู้จบเวท อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  
ถึงที่สุดของโลก  เราเรียกว่า เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพ 110

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
นทีโสตสูตรท่ี ๑๐ จบ 

 โลก ในที่นี้หมายถึงขันธ์ ๕ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๐๙/๓๙๖) 110
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๑๑. จรสูตร  111

ว่าด้วยอิริยาบถเดิน 
[๑๑๐]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ถ้ากามวิตก(ความตรึกในทางกาม) พยาบาทวิตก(ความตรึกในทางพยาบาท) หรือ

วิหิงสาวิตก(ความตรึกในทางเบียดเบียน) เกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังเดิน และภิกษุรับวิตกนั้น ไม่ละ ไม่บรรเทา 
ไม่ทำให้สิ้นสุด ไม่ให้ถึงความไม่มี ภิกษุแม้กำลังเดิน ผู้เป็นอย่างนี้ ไม่มีความเพียร ไม่มีโอตตัปปะ เราเรียก
ว่า “ผู้เกียจคร้าน มีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไป” 

ถ้ากามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังยืน และภิกษุ รับวิตกนั้น ไม่ละ 
ไม่บรรเทา ไม่ทำให้สิ้นสุด ไม่ให้ถึงความไม่มี ภิกษุแม้กำลังยืน ผู้เป็นอย่างนี้ ไม่มีความเพียร ไม่มีโอตตัปปะ 
เราเรียกว่า “ผู้เกียจคร้าน มีความเพียร ย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไป” 

ถ้ากามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังนั่ง และภิกษุรับวิตกนั้น ไม่ละ 
ไม่บรรเทา ไม่ทำให้สิ้นสุด ไม่ให้ถึงความไม่มี ภิกษุแม้กำลังนั่ง ผู้เป็นอย่างนี้ ไม่มีความเพียร ไม่มีโอตตัปปะ 
เราเรียกว่า “ผู้เกียจคร้าน มีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไป” 

ถ้ากามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังนอน ตื่นอยู่ และภิกษุรับวิตกนั้น 
ไม่ละ ไม่บรรเทา ไม่ทำให้สิ้นสุด ไม่ให้ถึงความไม่มี ภิกษุ แม้กำลังนอน ตื่นอยู่ ผู้เป็นอย่างนี้ ไม่มีความเพียร 
ไม่มีโอตตัปปะ เราเรียกว่า “ผู้เกียจคร้าน มีความเพียรย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไป” 

ภิกษุทั้งหลาย ถ้ากามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังเดิน และภิกษุไม่
รับวิตกนั้น ละ บรรเทา ทำให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มี ภิกษุ แม้กำลังเดิน ผู้เป็นอย่างนี้ มีความเพียร มี
โอตตัปปะ เราเรียกว่า “ผู้ปรารภ ความเพียร อุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไป” 

ถ้ากามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังยืน และภิกษุไม่รับวิตกนั้น ละ 
บรรเทา ทำให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มี ภิกษุแม้กำลังยืน ผู้เป็นอย่างนี้ มีความเพียร มีโอตตัปปะ เราเรียกว่า 
“ผู้ปรารภความเพียร อุทิศกาย และใจต่อเนื่องตลอดไป” 

ถ้ากามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังนั่ง และภิกษุไม่รับวิตกนั้น ละ 
บรรเทา ทำให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มี ภิกษุแม้นั่งแล้ว ผู้เป็นอย่างนี้ มีความเพียร มีโอตตัปปะ เราเรียกว่า “ผู้
ปรารภความเพียร อุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไป” 

ถ้ากามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังนอน ตื่นอยู่ และภิกษุไม่รับวิตก
นั้น ละ บรรเทา ทำให้สิ้นสุด ให้ถึงความไม่มี ภิกษุแม้กำลังนอน ตื่นอยู่ ผู้เป็นอย่างนี้ มีความเพียร มี
โอตตัปปะ เราเรียกว่า “ผู้ปรารภความเพียร อุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไป” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ถ้าภิกษุใดผู้กำลังเดิน ยืน นั่ง หรือนอน 
นึกคิดถึงอกุศลวิตกที่เก่ียวเนื่องกับการครองเรือน  
ภิกษุนั้นชื่อว่าเดินทางผิด  
หมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เป็นเหตุแห่งความหลง 

 ดูเทียบ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑/๒๐-๒๑111
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ภิกษุเช่นนั้นไม่สามารถบรรลุสัมโพธิญาณ อันสูงสุดได้  112

ส่วนภิกษุใดผู้กำลังเดิน ยืน นั่ง หรือนอนให้วิตกสงบ 
ยินดีในธรรมเป็นที่ระงับวิตก 
ภิกษุนั้นสามารถบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดได้ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

จรสูตรท่ี ๑๑ จบ 
๑๒. สัมปันนสีลสูตร  113

ว่าด้วยผู้มีศีลสมบูรณ์ 
[๑๑๑]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ มีปาติโมกข์สมบูรณ์ สำรวมด้วยการสังวรใน

ปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลายเถิด 

เมื่อเธอทั้งหลายเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ มีปาติโมกข์สมบูรณ์ สำรวมด้วยการ สังวรในปาติโมกข์ เพียบ
พร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย จะมีกิจ
อะไรที่ควรทำให้ย่ิงขึ้นไปอีกเล่า 

ภิกษุทั ้งหลาย ถ้าภิกษุผู ้กำลังเดินอยู่ ปราศจากอภิชฌา(เพ่งเล็งอยากได้ ของเขา) 
พยาบาท(ความคิดร้าย) ถีนมิทธะ(ความหดหู่และเซื่องซึม) อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ) ละ
วิจิกิจฉา(ความลังเลสงสัย)ได้ ปรารภความเพียร ไม่ย่อหย่อน มีสติตั้งมั่น ไม่หลงลืม มีกายสงบ ไม่กระสับ
กระส่าย มีจิตแน่วแน่ เป็นสมาธิ ภิกษุแม้กำลังเดินอยู่ ผู้เป็นอย่างนี้ มีความเพียร มีโอตตัปปะ เราเรียก ว่า 
“ผู้ปรารภความเพียร อุทิศกายและใจต่อเนื่องตลอดไป” 

ถ้าภิกษุผู้กำลังยืนปราศจากอภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉาได้ ปรารภ
ความเพียร ไม่ย่อหย่อน มีสติตั้งมั่น ไม่หลงลืม มีกายสงบ ไม่กระสับกระส่าย มีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ ภิกษุ
แม้กำลังยืน ผู้เป็นอย่างนี้ มีความเพียร มีโอตตัปปะ เราเรียกว่า “ผู้ปรารภความเพียร อุทิศกายและใจต่อ
เนื่อง ตลอดไป” 

ถ้าภิกษุผู้กำลังนั่ง ปราศจากอภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉาได้ ปรารภ
ความเพียร ไม่ย่อหย่อน มีสติตั้งมั่น ไม่หลงลืม มีกายสงบ ไม่กระสับกระส่าย มีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ ภิกษุ
แม้กำลังนั่ง ผู้เป็นอย่างนี้ มีความเพียร มีโอตตัปปะ เราเรียกว่า “ผู้ปรารภความเพียร อุทิศกายและใจ ต่อ
เนื่องตลอดไป” 

ถ้าภิกษุผู้กำลังนอน ตื่นอยู่ ปราศจากอภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉาได้ 
ปรารภความเพียร ไม่ย่อหย่อน มีสติตั้งมั่น ไม่หลงลืม มีกายสงบ ไม่กระสับกระส่าย มีจิตแน่วแน่เป็นสมาธิ 
ภิกษุแม้กำลังนอน ตื่นอยู่ ผู้เป็นอย่างนี้ มีความเพียร มีโอตตัปปะ เราเรียกว่า “ผู้ปรารภความเพียร อุทิศกาย
และใจต่อเนื่องตลอดไป” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 

 สัมโพธิญาณ หมายถึงญาณอันสูงสุด คืออรหัตตผล (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๑/๒๙๐) หรื อหมายถึงอริยมัคคญาณและ112

นิพพาน (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๑๐/๓๙๙) 

 ดูเทียบ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๒/๒๒-๒๓113
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ภิกษุควรเดินสำรวม ยืนสำรวม นั่งสำรวม นอนสำรวม  
คู้เข้าสำรวม เหยียดออกสำรวม 
พิจารณาความเกิด และความดับแห่งธรรมขันธ์  114

ทั่วภูมิอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง  
นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกภิกษุเช่นนั้น ผู้มีความเพียร  
ละกิเลสอยู่อย่างนี้ ประพฤติตนสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน  
ผู้ศึกษาข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ความสงบใจ   115

มีสติทุกเมื่อว่า “ผู้อุทิศกายและใจต่อเนื่อง” 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

สัมปันนสีลสูตรท่ี ๑๒ จบ 
๑๓. โลกสูตร  116

ว่าด้วยโลก 
[๑๑๒]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตตรัสรู้โลก แล้ว ตถาคตพรากจากโลก ตถาคตตรัสรู้เหตุ เกิดแห่งโลก 117

ตถาคตละเหตุเกิดแห่งโลกแล้ว ตถาคตตรัสรู้ความดับแห่งโลก ตถาคตทำให้แจ้งความดับแห่งโลก ตถาคต
ตรัสรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลก ตถาคตบำเพ็ญข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกแล้ว 

เพราะตถาคตตรัสรู้รูปที่ได้เห็น เสียงที่ได้ฟัง อารมณ์ที่ได้ทราบ  ธรรมารมณ์ ที่ได้รู้แจ้ง ที่ชาว118

โลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้ง สมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ถึง 
แสวงหา ตรองตามด้วยใจทั้งหมด ฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียกว่า “ตถาคต” 

เพราะตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด และปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพาน
ธาตุในราตรีใด ในระหว่างนี้ ย่อมภาษิต กล่าว แสดงออก ซึ่งคำใด คำนั้นทั้งหมดเป็นจริงอย่างนั้นแล ไม่
เป็นอย่างอื่น ฉะนั้น ชาวโลกจึง เรียกว่า “ตถาคต” 

เพราะตถาคตกล่าวอย่างใด (ยถาวาที) ก็ทำอย่างนั้น (ตถาการี) ทำอย่างใด (ยถาการี) ก็กล่าว
อย่างนั้น (ตถาวาที) ฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียกว่า “ตถาคต” 

 ธรรมขันธ์ หมายถึงเบญจขันธ์ (ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๑๑/๔๑๐, องฺ .จตุกฺก.อ. 114

(บาลี) ๒/๑๒/๒๙๑) 

 ผู้ศึกษาข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ความสงบใจ หมายถึงผู้ปฏิบัติบำเพ็ญให้เกิดญาณทัสสนวิสุทธิอันเป็นข้อปฏิบัติสมควรแก่115

อริยมรรค กล่าวคือ เจโตสมถะ เพราะสงบระงับกิเลสได้สิ้นเชิง (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๑๑/๔๑๐) 

 ดูเทียบ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๘/๑๔๖-๑๔๗, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๓/๓๗-๓๙116

 โลก มีความหมายหลายนัย แต่ในที่นี้หมายถึงทุกขอริยสัจ (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๓๐๑, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๑๒/๔๑๐) 117

 รูปท่ีได้เห็น หมายถึงรูปายตนะ (อายตนะคือรูป) เสียงท่ีได้ฟัง หมายถึงสัทธายตนะ (อายตนะคือเสียง) อารมณ์ท่ีได้ทราบ 118

หมายถึงคันธายตนะ (อายตนะคือกลิ่น) รสายตนะ (อายตนะคือรส) โผฏฐัพพายตนะ (อายตนะคือโผฏฐัพพะ)  
อารมณ์ทั้ง ๓ นี้ ชื่อว่าอารมณ์ที่ได้ทราบ เพราะเป็นสภาวะที่เข้ามากระทบจมูก ลิ้นหรือกายแล้วเท่านั้น จึงกำหนดได้ (องฺ.จตุ

กฺก.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๓๐๑, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๑๒/๔๑๓) 
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตเป็นผู้ย่ิงใหญ่ เห็นถ่องแท้ แผ่อำนาจไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มาร
โลก พรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียกว่า “ตถาคต” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บุคคลใดรู้แจ้งโลกทั้งปวงตามความเป็นจริงทั้งหมด 
พรากจากโลกทั้งปวง ไม่มีกิเลสสั่งสมอยู่ในโลกทั้งปวง 
บุคคลนั้นแลครอบงำอารมณ์ได้ทั้งหมด 
เป็นนักปราชญ์ ปลดเปลื้องกิเลสที่ร้อยรัดได้ทั้งหมด 
บรรลุนิพพานที่มีความสงบอย่างย่ิง ไม่มีภัยแต่ที่ไหน  
บุคคลนี้สิ้นอาสวะ เป็นพุทธะ  
ไม่มีทุกข์ ตัดความสงสัยได้  
บรรลุความสิ้นกรรมทั้งปวง  
หลุดพ้นเพราะสิ้นอุปธิ  
บุคคลนั้นเป็นผู้มีโชค ตรัสรู้  
เปรียบเหมือนราชสีห์ที่ยอดเย่ียม 
ประกาศพรหมจักรแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลก 
เพราะเหตุนั้น เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
ที่ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ 
จึงมาประชุมกันนมัสการพระองค์ผู้ย่ิงใหญ่ ทรงแกล้วกล้า 
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนมัสการพระพุทธเจ้านั้น 
ผู้ย่ิงใหญ่ ทรงแกล้วกล้า ด้วยการสรรเสริญว่า  
“เป็นผู้ฝึกฝนที่ประเสริฐสุดในหมู่ผู้ฝึกตนทั้งหลาย 
เป็นฤษีผู้สงบกว่าผู้สงบทั้งหลาย  
เป็นผู้หลุดพ้นที่ยอดเย่ียมกว่าผู้หลุดพ้นทั้งหลาย  
เป็นผู้ข้ามพ้นที่ประเสริฐกว่าผู้ข้ามพ้นทั้งหลาย 
ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก ไม่มีบุคคลที่เปรียบเทียบกับพระองค์ได้ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

โลกสูตรท่ี ๑๓ จบ 
จตุกกนิบาต จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในนิบาตน้ี คือ 
๑.  พราหมณธัมมยาคสูตร  ๒.  สุลภสูตร 
๓.  อาสวักขยสูตร   ๔.  สมณพราหมณสูตร 
๕.  สีลสัมปันนสูตร   ๖.  ตัณหุปปาทสูตร 
๗.  สพรหมกสูตร   ๘.  พหุการสูตร 
๙. กุหสูตร    ๑๐.  นทีโสตสูตร 
๑๑. จรสูตร   ๑๒.  สัมปันนสีลสูตร 
๑๓.  โลกสูตร 
ในคัมภีร์อิติวุตตกะ มีจำนวนพระสูตรทั้งหมด ๑๑๒ สูตร 

อิติวุตตกะ จบ 
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รวมพระสูตรท่ีมีในอิติวุตตกะ 
เอกกนิบาต มี ๒๗ สูตร  ทุกนิบาต มี ๒๒ สูตร 
ติกนิบาต มี ๕๐ สูตร จตุกกนิบาต มี ๑๓ สูตร 
รวมพระสูตรที่พระอรหันต์ทั้งหลายรวบรวมร้อยกรองไว้ ตั้งชื่อว่าอิติวุตตกะ เพื่อให้พระพุทธ

ศาสนาดำรงอยู่ชั่วกาลนาน จำนวน ๑๑๒ สูตร 
อิติวุตตกะ จบ 

___________________


