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๑. พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร 
๕. นครสุตฺต   1

[๖๕] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ตตฺร โ ข ภควา... ปุพฺเพว   เม ภิกฺขเว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส 2

โพธิสตฺตสฺเสว สโต เอตทโหสิ “กิจฺฉํ   วตายํ โลโก อาปนฺโน ชายติ จ ชิยฺยติ จ มิยฺยติ จ จวติ จ  3

อุปปชฺชติ จ, อถ จ ปนิมสฺส ทุกฺขสฺส นิสฺสรณํ นปฺปชานาติ ชรามรณสฺส. กุทาสฺสุ นาม อิมสฺส    
ทุกฺขสฺส นิสฺสรณํ ปญฺญายิสฺสติ ชรามรณสฺสา”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ 
ชรามรณํ โ หติ, กึปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว โ ยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย       
อภิสมโย “ชาติยา โข สติ ชรามรณํ โหติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ. 

ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ ชาติ โหติ ฯเปฯ ภโว โหติ... อุปาทานํ โหติ... 
ตณฺหา  โหติ...เวทนา  โหติ...ผสฺโส โหติ... สฬายตนํ โหติ... นามรูปํ โหติ...กึปจฺจยา นามรูปนฺ”ติ. 
ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว โ ยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “วิญฺญาเณ โ ข สติ นามรูปํ โ หติ, 
วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปนฺ”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โ ข สติ วิญฺญาณํ  โ หติ, 
กึปจฺจยา วิญฺญาณนฺ”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย  “นามรูเป 
โข สติ วิญฺญาณํ โหติ, นามรูปปจฺจยา วิญฺญาณนฺ”ติ. 

ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ : ปจฺจุทาวตฺตติ โข อิทํ วิญฺญาณํ นามรูปมฺหา น ปรํ คจฺฉติ. 
เอตฺตาวตา ชาเยถ วา ชียฺเยถ วา มิยฺเยถ วา จเวถ วา อุปปชฺเชถ วา, ยทิทํ นามรูปปจฺจยา 
วิญฺญาณํ, วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ฯเปฯ 
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โ หติ. “สมุทโย สมุทโย”ติ  โ ข เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ          
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก     
อุทปาทิ. 

ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ  นุ  โ ข อสติ ชรามรณํ น โ หติ, กิสฺส นิโรธา               
ชรามรณนิโรโธ”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “ชาติยา โข อสติ 
ชรามรณํ น โหติ, ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ 
ชาติ น โหติ ฯเปฯ ภโว น โหติ... อุปาทานํ น โหติ... ตณฺหา น โหติ... เวทนา น โหติ... ผสฺโส น   
โหติ... สฬายตนํ น โ หติ... นามรูปํ น โ หติ, กิสฺส นิโรธา นามรูปนิโรโธ”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว 
โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “วิญฺญาเณ โข อสติ นามรูปํ น โหติ, วิญฺญาณนิโรธา 
นามรูปนิโรโธ”ติ.  

ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ วิญฺญาณํ น โหติ, กิสฺส นิโรธา วิญฺญาณ-     
นิโรโธ”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว โ ยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “นามรูเป  โ ข  อสติ 
วิญฺญาณํ น โหติ, นามรูปนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ”ติ. 

!   สํ.นิ. ๑๖/๖๕ นครสูตร1

!  ฉ. ปุพฺเพ2

!  ฉ. กิจฺฉา3
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ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ : อธิคโต  โ ข มฺยายํ  มคฺโค  โพธาย, ยทิทํ นามรูปนิโรธา 
วิญฺญาณนิโรโธ, วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ, นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ, สฬายตนนิโรธา 
ผสฺสนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. “นิโรโธ นิโรโธ”ติ โข เม ภิกฺขเว 
ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ,        
อาโลโก อุทปาทิ. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ปุริโส อรญฺเญ ปวเน จรมาโน ปสฺเสยฺย ปุราณมคฺคํ ปุราณญฺชสํ        
ปุพฺพเกหิ มนุสฺเสหิ อนุยาตํ,   โส  ตมนุคจฺเฉยฺย, ตมนุคจฺฉนฺโต ปสฺเสยฺย ปุราณํ นครํ ปุราณํ        
ราชธานึ ปุพฺพเกหิ มนุสฺเสหิ อชฺฌาวุตฺถํ   อารามสมฺปนฺนํ วนสมฺปนฺนํ โ ปกฺขรณีสมฺปนฺนํ            4

อุทฺทาปวนฺตํ   รมณียํ. อถ โข โส ภิกฺขเว ปุริโส รญฺโญ วา ราชมหามตฺตสฺส วา อาโรเจยฺย “ยคฺเฆ 5

ภนฺเต ชาเนยฺยาสิ ‘อหํ อทฺทสํ อรญฺเญ ปวเน จรมาโน ปุราณมคฺคํ ปุราณญฺชสํ ปุพฺพเกหิ         
มนุสฺเสหิ อนุยาตํ, โส   ตมนุคจฺฉึ. ตมนุคจฺฉนฺโต อทฺทสํ ปุราณํ นครํ ปุราณํ ราชธานึ ปุพฺพเกหิ 6

มนุสฺเสหิ อชฺฌาวุตฺถํ อารามสมฺปนฺนํ วนสมฺปนฺนํ โปกฺขรณีสมฺปนฺนํ อุทฺทาปวนฺตํ รมณียํ, ตํ ภนฺเต 
นครํ มาเปหี”ติ. อถ โ ข โ ส ภิกฺขเว ราชา วา ราชมหามตฺโต วา ตํ นครํ มาเปยฺย, ตทสฺส นครํ 
อปเรน สมเยน อิทฺธํ เจว ผีตํ จ พาหุชญฺญํ   อากิณฺณมนุสฺสํ วุฑฺฒิเวปุลฺลปฺปตฺตํ. เอวเมว ขฺวาหํ 7

ภิกฺขเว อทฺทสํ ปุราณมคฺคํ ปุราณญฺชสํ ปุพฺพเกหิ สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ อนุยาตํ. 
กตโม จ โ ส ภิกฺขเว ปุราณมคฺโค ปุราณญฺชโส ปุพฺพเกหิ สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ อนุยาโต ?       

อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก มคฺโค. เสยฺยถิทํ ? สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ. อยํ โ ข โ ส ภิกฺขเว       
ปุราณมคฺโค ปุราณญฺชโส ปุพฺพเกหิ สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ อนุยาโต. โ ส ตมนุคจฺฉึ, ตมนุคจฺฉนฺโต   
ชรามรณํ อพฺภญฺญาสึ, ชรามรณสมุทยํ อพฺภญฺญาสึ, ชรามรณนิโรธํ อพฺภญฺญาสึ, ชรามรณ-
นิโรธคามินึ ปฏิปทํ อพฺภญฺญาสึ. ตมนุคจฺฉึ, ตมนุคจฺฉนฺโต ชาตึ อพฺภญฺญาสึ ฯเปฯ ภวํ 
อพฺภญฺญาสึ... อุปาทานํ อพฺภญฺญาสึ... ตณฺหํ อพฺภญฺญาสึ... เวทนํ อพฺภญฺญาสึ... ผสฺสํ 
อพฺภญฺญาสึ... สฬายตนํ อพฺภญฺญาสึ... นามรูปํ อพฺภญฺญาสึ... วิญฺญาณํ อพฺภญฺญาสึ.        
ตมนุคจฺฉึ, ตมนุคจฺฉนฺโต สงฺขาเร อพฺภญฺญาสึ, สงฺขารสมุทยํ อพฺภญฺญาสึ, สงฺขารนิโรธํ 
อพฺภญฺญาสึ, สงฺขารนิโรธคามินึ ปฏิปทํ อพฺภญฺญาสึ. ตทภิญฺญา อาจิกฺขึ ภิกฺขูนํ ภิกฺขุนีนํ           
อุปาสกานํ อุปาสิกานํ, ตยิทํ ภิกฺขเว พฺรหฺมจริยํ อิทฺธํ เจว ผีตํ จ วิตฺถาริกํ พาหุชญฺญํ ปุถุภูตํ ยาว 
เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตนฺติ. ปญฺจมํ. 

————————— 
"

!  ฉ. อชฺฌาวุฏฺฐํ4

!  ฉ. อุทฺธาปวนฺตํ5

!  ฉ. โสติ อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ6

!  ก. พหุชญฺญํ7
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๑. ปฐมโพธิสุตฺต   8

[๑] เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา อุรุเวลายํ วิหรติ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร โพธิรุกฺขมูเล 
ปฐมาภิสมฺพุทฺโธ. เตน  โข  ปน สมเยน ภควา สตฺตาหํ เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโน  โหติ วิมุตฺติสุข-  
ปฏิสํเวที.   อถ โข ภควา ตสฺส สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺฐหิตฺวา รตฺติยา ปฐมํ 9

ยามํ ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ อนุโลมํ สาธุกํ มนสากาสิ : 
อิติ อิมสฺมึ สติ อิทํ  โ หติ  อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ, ยทิทํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา          

สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ, วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา 
ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา 
ภโว, ภวปจฺจยา ชาติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โ สกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ,        
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ. 

อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ : 
  ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา 
  อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส 
  อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา 
  ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺมนฺ”ติ. ปฐมํ. 

————————- 

๒. ทุติยโพธิสุตฺต   10

[๒] เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา อุรุเวลายํ วิหรติ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร โพธิรุกฺขมูเล 
ปฐมาภิสมฺพุทฺโธ. เตน โ ข ปน สมเยน ภควา สตฺตาหํ เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโน โ หติ วิมุตฺติสุข-    
ปฏิสํเวที. อถ โข ภควา ตสฺส สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺฐหิตฺวา รตฺติยา มชฺฌิมํ 
ยามํ ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ ปฏิโลมํ สาธุกํ มนสากาสิ : 

อิติ อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ, อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ, ยทิทํ อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ, 
สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ, วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ, นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ, 
สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ, ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ, เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ, ตณฺหานิโรธา 
อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา  ชรามรณํ โ สก-   
ปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ. เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ. 

อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ : 
  ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา 
  อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส 

!   ขุ.อุ. ๒๕/๑  ปฐมโพธิสูตร8

!  ก. วิมุตฺติสุขํ ปฏิสํเวที. เอวมุปริปิ9

!   ขุ.อุ. ๒๕/๒  ทุติยโพธิสูตร10
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  อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา 
            ยโต ขยํ ปจฺจยานํ อเวทีติ. ทุติยํ. 

—————————- 
"

๓. ตติยโพธิสุตฺต   11

[๓] เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา อุรุเวลายํ วิหรติ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร โพธิรุกฺขมูเล 
ปฐมาภิสมฺพุทฺโธ. เตน โ ข ปน สมเยน ภควา สตฺตาหํ เอกปลฺลงฺเกน นิสินฺโน โ หติ วิมุตฺติสุข-     
ปฏิสํเวที. อถ โข ภควา ตสฺส สตฺตาหสฺส อจฺจเยน ตมฺหา สมาธิมฺหา วุฏฺฐหิตฺวา รตฺติยา ปจฺฉิมํ 
ยามํ ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ อนุโลมปฏิโลมํ สาธุกํ มนสากาสิ : 

อิติ อิมสฺมึ สติ อิทํ โ หติ, อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ, อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โ หติ, อิมสฺส       
นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ, ยทิทํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ, วิญฺญาณปจฺจยา 
นามรูปํ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา 
ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา ชาติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณํ 
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ, เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 

อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ, วิญฺญาณ-  
นิโรธา นามรูปนิโรโธ, นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ, สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ, ผสฺสนิโรธา 
เวทนานิโรโธ, เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ, ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภว-   
นิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ, 
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ. 

อถ โข ภควา เอตมตฺถํ วิทิตฺวา ตายํ เวลายํ อิมํ อุทานํ อุทาเนสิ : 
  ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา 
  อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส 
  วิธูปยํ ติฏฺฐติ มารเสนํ 
  สุริโยว โอภาสยมนฺตลิกฺขนฺติ. ตติยํ. 

—————————- 

๘. ปฐมโพธิวตฺถุ   12

[๑๕๓] อเนกชาติสํสารํ   สนฺธาวิสฺสํ อนิพฺพิสํ 
  คหการํ   คเวสนฺโต   ทุกฺขา ชาติ ปุนปฺปุนํ. 13

[๑๕๔] คหการก ทิฏฺโฐสิ   ปุน เคหํ น กาหสิ 

!   ขุ.อุ. ๒๕/๓  ตติยโพธิสูตร11

A  ฉ.ม. อุทานวตฺถุ, ขุ.ธ. ๒๕/๑๕๓-๔12

!  ก.สี.อิ. คหการกํ13
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  สพฺพา เต ผาสุกา ภคฺคา  คหกูฏํ วิสงฺขตํ 
  วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ   ตณฺหานํ ขยมชฺฌคา. 

—————————- 
"

๑. พฺรหฺมายาจนสุตฺต   14

[๑๗๒]  เอวมฺเม สุตํ:- เอกํ สมยํ ภควา อุรุเวลายํ วิหรติ นชฺชา เนรญฺชราย  ตีเร  อชปาล-
นิคฺโรธมูเล   ปฐมาภิสมฺพุทฺโธ. อถ โ ข ภควโต รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอวํ เจตโส ปริวิตกฺโก      15

อุทปาทิ “อธิคโต โข มฺยายํ ธมฺโม คมฺภีโร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณ 
ปณฺฑิตเวทนีโย, อาลยรามา โข ปนายํ ปชา อาลยรตา อาลยสมฺมุทิตา, อาลยรามาย  โข  ปน      
ปชาย อาลยรตาย อาลยสมฺมุทิตาย ทุทฺทสํ อิทํ ฐานํ ยทิทํ อิทปฺปจฺจยตา ปฏิจฺจสมุปฺปาโท,        
อิทมฺปิ โข ฐานํ ทุทฺทสํ ยทิทํ สพฺพสงฺขารสมโถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหากฺขโย วิราโค นิโรโธ 
นิพฺพานํ. อหญฺเจว โข ปน ธมฺมํ เทเสยฺยํ, ปเร จ เม น อาชาเนยฺยํุ, โส มมสฺส กิลมโถ, สา มมสฺส 
วิเหสา”ติ. อปิสฺสุทํ   ภควนฺตํ อิมา อนจฺฉริยา คาถาโย ปฏิภํสุ ปุพฺเพ อสฺสุตปุพฺพา:-  16

  กิจฺเฉน เม อธิคตํ   หลนฺทานิ ปกาสิตุํ 
  ราคโทสปเรเตหิ   นายํ ธมฺโม สุสมฺพุโธ. 
  ปฏิโสตคามึ นิปุณํ   คมฺภีรํ ทุทฺทสํ อณํุ 
  ราครตา น ทกฺขนฺติ   ตโมกฺขนฺเธน อาวุฏาต.ิ 
อิติห ภควโต ปฏิสญฺจิกฺขโต อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺตํ นมติ, โน ธมฺมเทสนายาติ. 
อถ โข พฺรหฺมุโน สหมฺปติสฺส ภควโต เจตสา เจโตปริวิตกฺกมญฺญาย เอตทโหสิ “นสฺสติ วต 

โภ  โ ลโก,  วินสฺสติ วต  โ ภ  โ ลโก, ยตฺร หิ นาม ตถาคตสฺส อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส                    
อปฺโปสฺสุกฺกตาย จิตฺตํ นมติ,  โ น ธมฺมเทสนายา”ติ. อถ โ ข พฺรหฺมา สหมฺปติ, เสยฺยถาปิ นาม     
พลวา ปุริโส สมฺมิญฺชิตํ   วา พาหํ ปสาเรยฺย, ปสาริตํ วา พาหํ สมฺมิญฺเชยฺย, เอวเมว พฺรหฺมโลเก 17

อนฺตรหิโต ภควโต ปุรโต ปาตุรโหสิ. อถ โข พฺรหฺมา สหมฺปติ เอกํสํ อุตฺตราสงฺคํ กริตฺวา ทกฺขิณ
ชาณุมณฺฑลํ ปฐวิยํ นิหนฺตฺวา เยน ภควา เตนญฺชลึ ปณาเมตฺวา ภควนฺตํ เอตทโวจ “เทเสตุ ภนฺเต 
ภควา ธมฺมํ, เทเสตุ สุคโต ธมฺมํ, สนฺติ สตฺตา อปฺปรชกฺขชาติกา, อสฺสวนตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ, 
ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อญฺญาตาโร”ติ. อิทมโวจ พฺรหฺมา สหมฺปติ, อิทํ วตฺวา อถาปรํ เอตทโวจ  

   ปาตุรโหสิ มคเธสุ ปุพฺเพ 
   ธมฺโม อสุทฺโธ สมเลหิ จินฺติโต 

!    สํ.ส. ๑๕/๑๗๑  พรหมายาจนสูตร14

!  ก. อชปาลนิโครฺเธ15

!  ฉ.ม. อปิสฺสุ16

!  ฉ.ม. สมิญฺชิตํ17
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   อปาปุเรตํ   อมตสฺส ทฺวารํ 18

   สุณนฺตุ ธมฺมํ วิมเลนานุพุทฺธํ. 
   เสเล ยถา ปพฺพตมุทฺธนิฏฺฐิโต 
   ยถาปิ ปสฺเส ชนตํ สมนฺตโต 
   ตถูปมํ ธมฺมมยํ สุเมธ   19

   ปาสาทมารุยฺห สมนฺตจกฺข ุ
   โสกาวติณฺณํ   ชนตมเปตโสโก 20

   อเวกฺขสฺสุ ชาติชราภิภูตํ. 
   อุฏฺเฐหิ วีร วิชิตสงฺคาม 
   สตฺถวาห อนณ วิจร โลเก 
   เทเสตุ   ภควา ธมฺมํ อญฺญาตาโร ภวิสฺสนฺตีติ 21

อถ โข ภควา พฺรหฺมุโน จ อชฺเฌสนํ วิทิตฺวา สตฺเตสุ จ การุญฺญตํ ปฏิจฺจ พุทฺธจกฺขุนา โลกํ 
โวโลเกสิ.  อทฺทสา  โ ข ภควา พุทฺธจกฺขุนา โ ลกํ โ วโลเกนฺโต สตฺเต อปฺปรชกฺเข มหารชกฺเข           
ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิญฺญาปเย ทุวิญฺญาปเย อปฺเปกจฺเจ ปรโลกวชฺชภย- 
ทสฺสาวิโน   วิหรนฺเต อปฺเปกจฺเจ น ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน วิหรนฺเต, เสยฺยถาปิ นาม อุปฺปลินิยํ 22

วา ปทุมินิยํ วา ปุณฺฑรีกินิยํ วา อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก 
ชาตานิ อุทเก สํวฑฺฒานิ อุทกานุคฺคตานิ อนฺโตนิมุคฺคโปสีนิ, อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา ปทุมานิ 
วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สํวฑฺฒานิ สโมทกํ ฐิตานิ, อปฺเปกจฺจานิ อุปฺปลานิ วา 
ปทุมานิ วา ปุณฺฑรีกานิ วา อุทเก ชาตานิ อุทเก สํวฑฺฒานิ อุทกํ   อจฺจุคฺคมฺม ติฏฺฐนฺติ           23 24

อนุปลิตฺตานิ อุทเกน, เอวเมว ภควา พุทฺธจกฺขุนา โ ลกํ โ วโลเกนฺโต อทฺทส สตฺเต อปฺปรชกฺเข   
มหารชกฺเข ติกฺขินฺทฺริเย มุทินฺทฺริเย สฺวากาเร ทฺวากาเร สุวิญฺญาปเย ทุวิญฺญาปเย อปฺเปกจฺเจ    
ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน วิหรนฺเต อปฺเปกจฺเจ น ปรโลกวชฺชภยทสฺสาวิโน วิหรนฺเต, ทิสฺวาน     
พฺรหฺมานํ สหมฺปตึ คาถาย ปจฺจภาสิ:-  
"

!  สี.อิ. อวาปุเรตํ18

!  ก. สุเมธโส19

!  สี. โสกาวกิณฺณํ20

!  ฉ. เทสสฺสุ21

!  ฉ.ม. …ทสฺสาวิเน22

!  ฉ.ม.อิ. อุทกา23

!  ฉ.ม. ฐิตานิ24
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   อปารุตา เตสํ อมตสฺส ทฺวารา 
   เย โสตวนฺโต ปมุญฺจนฺตุ สทฺธํ 
   วิหึสสญฺญี ปคุณํ น ภาสึ 
   ธมฺมํ ปณีตํ มนุเชสุ พฺรเหฺมต.ิ 
อถ โข พฺรหฺมา สหมฺปติ “กตาวกาโส โขมฺหิ ภควตา ธมฺมเทสนายา”ติ ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา 

ปทกฺขิณํ กตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายีติ. 
—————————- 

"
๒. คารวสุตฺต   25

[๑๗๓] เอวมฺเม สุตํ:- เอกํ สมยํ ภควา อุรุเวลายํ วิหรติ นชฺชา เนรญฺชราย ตีเร อชปาล-      
นิโครฺธมูเล ปฐมาภิสมฺพุทฺโธ. อถ โ ข ภควโต รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส เอวํ เจตโส ปริวิตกฺโก       
อุทปาทิ “ทุกฺขํ โ ข อคารโว วิหรติ อปฺปติสฺโส, กํ นุ ขฺวาหํ สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา สกฺกตฺวา          
ครุกตฺวา   อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยนฺ”ติ. 26

อถ โ ข ภควโต เอตทโหสิ “อปริปุณฺณสฺส โ ข สีลกฺขนฺธสฺส ปาริปูริยา อญฺญํ สมณํ วา          
พฺราหฺมณํ วา สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยํ, น โข ปนาหํ ปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก 
สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อตฺตนา สีลสมฺปนฺนตรํ อญฺญํ สมณํ วา   
พฺราหฺมณํ วา, ยมหํ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยํ. 

อปริปุณฺณสฺส โ ข สมาธิกฺขนฺธสฺส ปาริปูริยา อญฺญํ สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา สกฺกตฺวา       
ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยํ, น โข ปนาหํ ปสฺสามิ สเทวเก โลเก ฯเปฯ อตฺตนา สมาธิสมฺปนฺนตรํ 
อญฺญํ สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา, ยมหํ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยํ. 

อปริปุณฺณสฺส โ ข ปญฺญากฺขนฺธสฺส ปาริปูริยา อญฺญํ สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา สกฺกตฺวา      
ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยํ, น โข ปนาหํ ปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณ-   
พฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อตฺตนา ปญฺญาสมฺปนฺนตรํ อญฺญํ สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา, 
ยมหํ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยํ. 

อปริปุณฺณสฺส โ ข วิมุตฺติกฺขนฺธสฺส ปาริปูริยา อญฺญํ สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา สกฺกตฺวา     
ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยํ, น โข ปนาหํ ปสฺสามิ สเทวเก โลเก ฯเปฯ อตฺตนา วิมุตฺติสมฺปนฺนตรํ 
อญฺญํ สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา, ยมหํ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยํ. 

อปริปุณฺณสฺส โ ข วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺธสฺส ปาริปูริยา อญฺญํ สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา 
สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยํ, น โข ปนาหํ ปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก 
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย อตฺตนา วิมุตฺติญาณทสฺสนสมฺปนฺนตรํ อญฺญํ สมณํ 

!   สํ.ส. ๑๕/๑๗๓ คารวสูตร25

!  สี. ครุํกตฺวา26
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วา พฺราหฺมณํ วา, ยมหํ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยํ. ยนฺนูนาหํ ยฺวายํ ธมฺโม มยา     
อภิสมฺพุทฺโธ, ตเมว ธมฺมํ สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหเรยฺยนฺ”ติ. 

อถ โ ข พฺรหฺมา สหมฺปติ ภควโต เจตสา เจโตปริวิตกฺกมญฺญาย, เสยฺยถาปิ นาม พลวา     
ปุริโส สมฺมิญฺชิตํ วา พาหํ ปสาเรยฺย, ปสาริตํ วา พาหํ สมฺมิญฺเชยฺย, เอวเมว พฺรหฺมโลเก        
อนฺตรหิโต ภควโต ปุรโต ปาตุรโหสิ. อถ โ ข พฺรหฺมา สหมฺปติ เอกํสํ อุตฺตราสงฺคํ กริตฺวา เยน 
ภควา เตนญฺชลึ ปณาเมตฺวา ภควนฺตํ เอตทโวจ “เอวเมตํ ภควา เอวเมตํ สุคต, เยปิ เต ภนฺเต     
อเหสุํ อตีตมทฺธานํ อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา, เตปิ ภควนฺโต ธมฺมญฺเญว สกฺกตฺวา ครุกตฺวา         
อุปนิสฺสาย วิหรึสุ, เยปิ เต ภนฺเต ภวิสฺสนฺติ อนาคตมทฺธานํ อรหนฺโต สมฺมาสมฺพุทฺธา, เตปิ          
ภควนฺโต ธมฺมญฺเญว สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหริสฺสนฺติ. ภควาปิ ภนฺเต เอตรหิ อรหํ      
สมฺมาสมฺพุทฺโธ ธมฺมญฺเญว สกฺกตฺวา ครุกตฺวา อุปนิสฺสาย วิหรตู”ติ. อิทมโวจ พฺรหฺมา สหมฺปติ 
อิทํ วตฺวา อถาปรํ เอตทโวจ:-  

  เย จ อตีตา สมฺพุทฺธา   เย จ พุทฺธา อนาคตา 
  โย เจตรหิ สมฺพุทฺโธ   พหุนฺนํ   โสกนาสโน. 27

  สพฺเพ สทฺธมฺมครุโน   วิหรึสุ   วิหรนฺติ จ 28

  ตถาปิ วิหริสฺสนฺติ   เอสา พุทฺธาน ธมฺมตา. 
  ตสฺมา หิ อตฺตกาเมน    มหตฺตมภิกงฺขตา 29

  สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ   สรํ พุทฺธาน สาสนนฺต ิ
—————————- 

"
๔. อุปฺปาทาสุตฺต   30

[๑๓๗] อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ฐิตาว สา ธาตุ 
ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ,   ตํ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ,   31

อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺญาเปติ ปฏฺฐเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ 
“สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา”ติ. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ฐิตาว สา 
ธาตุ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา “สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา”ติ. ตํ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ, 
อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺญาเปติ ปฏฺฐเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ 
“สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา”ติ. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ฐิตาว สา 

!  ฉ.ม. พหูนํ27

!  ฉ.ม. วิหํสุ28

!  สี.อิ. อตฺถกาเมน29

!    อํ.ติก. ๒๐/๑๓๗ อุปปาทาสูตร30

!   ฉ.ม. อนิจฺจา 31
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ธาตุ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”ติ, ตํ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ, 
อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺญาเปติ ปฏฺฐเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ 
“สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”ติ. จตุตฺถํ. 

————————— 
"

๑๐. ปจฺจยสุตฺต   32

[๒๐] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ปฏิจฺจสมุปฺปาทญฺจ โ ว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเน จ    
ธมฺเม, ตํ สุณาถ, สาธุกํ มนสิกโรถ, ภาสิสฺสามีติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. 
ภควา เอตทโวจ: 

กตโม จ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ? ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณํ, อุปฺปาทา วา ตถาคตานํ 
อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ฐิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา, ตํ ตถาคโต 
อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ, อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺญาเปติ ปฏฺฐเปติ     
วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ “ปสฺสถา”ติ จาห. ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณํ ฯเปฯ ภวปจฺจยา 
ภิกฺขเว ชาติ... อุปาทานปจฺจยา ภิกฺขเว ภโว... ตณฺหาปจฺจยา ภิกฺขเว อุปาทานํ... เวทนาปจฺจยา 
ภิกฺขเว ตณฺหา... ผสฺสปจฺจยา ภิกฺขเว เวทนา... สฬายตนปจฺจยา ภิกฺขเว ผสฺโส... นามรูปปจฺจยา 
ภิกฺขเว สฬายตนํ... วิญฺญาณปจฺจยา ภิกฺขเว นามรูปํ... สงฺขารปจฺจยา ภิกฺขเว วิญฺญาณํ...         
อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา. อุปฺปาทา วา ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ฐิตาว สา 
ธาตุ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา, ตํ ตถาคโต อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ,                
อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺญาเปติ ปฏฺฐเปติ วิวรติ วิภชติ อุตฺตานีกโรติ 
“ปสฺสถา”ติ จาห. อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา. อิติ โ ข ภิกฺขเว ยา ตตฺร ตถตา อวิตถตา 
อนญฺญถตา อิทปฺปจฺจยตา. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท. 

กตเม จ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมา ? ชรามรณํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ 
ขยธมฺมํ วยธมฺมํ วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ. ชาติ ภิกฺขเว อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา 
วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา. ภโว ภิกฺขเว อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน ขยธมฺโม          
วยธมฺโม วิราคธมฺโม นิโรธธมฺโม. อุปาทานํ ภิกฺขเว ฯเปฯ ตณฺหา ภิกฺขเว... เวทนา ภิกฺขเว... ผสฺโส 
ภิกฺขเว... สฬายตนํ ภิกฺขเว... นามรูปํ ภิกฺขเว... วิญฺญาณํ ภิกฺขเว... สงฺขารา ภิกฺขเว... อวิชฺชา 
ภิกฺขเว อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา. อิเม        
วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมา. 

ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อยญฺจ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อิเม จ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมา ยถา
ภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย สุทิฏฺฐา โ หนฺติ,  โ สว   ปุพฺพนฺตํ วา อุปธาวิสฺสติ   “อโหสึ นุ ขฺวาหํ                33 34

!   สํ.นิ. ๑๖/๒๐ ปัจจยสูตร32

!  ฉ. โส วต33

!  ฉ. ปฏิธาวิสฺสติ34
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อตีตมทฺธานํ, นนุ โ ข อโหสึ อตีตมทฺธานํ, กึ นุ โ ข อโหสึ อตีตมทฺธานํ, กถํ นุ โ ข อโหสึ                  
อตีตมทฺธานํ, กึ หุตฺวา กึ อโหสึ นุ ขฺวาหํ อตีตมทฺธานนฺ”ติ ? อปรนฺตํ วา อุปธาวิสฺสติ “ภวิสฺสามิ นุ 
ขฺวาหํ อนาคตมทฺธานํ, นนุ โข ภวิสฺสามิ อนาคตมทฺธานํ, กึ นุ โข ภวิสฺสามิ อนาคตมทฺธานํ, กถํ นุ 
โข ภวิสฺสามิ อนาคตมทฺธานํ, กึ หุตฺวา กึ ภวิสฺสามิ นุ ขฺวาหํ อนาคตมทฺธานนฺ”ติ ? เอตรหิ วา    
ปจฺจุปฺปนฺนํ อทฺธานํ อชฺฌตฺตํ กถํกถี ภวิสฺสติ “อหํ นุ โขสฺมิ, โน นุ โขสฺมิ, กึ นุ โขสฺมิ, กถํ นุ โขสฺมิ, 
อยํ นุ โข สตฺโต กุโต อาคโต, โส กุหึ คามี ภวิสฺสตี”ติ  ? เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ตถา หิ 35

ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อยญฺจ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อิเม จ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมา ยถาภูตํ 
สมฺมปฺปญฺญาย สุทิฏฺฐาติ. ทสมํ. 

————————— 

!  กุหึ ภวิสฺสตีติ35


