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๒. โพชฺฌงฺคสํยุตฺต 
๑. ปพฺพตวคฺค 
๑. หิมวนฺตสุตฺต 

[๑๘๒] สาวตฺถินิทานํ. เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว หิมวนฺตํ ปพฺพตราชานํ นิสฺสาย นาคา กายํ 
วฑฺเฒนฺติ พลํ คาเหนฺติ, เต ตตฺถ กายํ วฑฺเฒตฺวา พลํ คาเหตฺวา กุโสพฺเภ โอตรนฺติ, กุโสพฺเภ      
โอตริตฺวา มหาโสพฺเภ โอตรนฺติ, มหาโสพฺเภ โอตริตฺวา กุนฺนทิโย โอตรนฺติ, กุนฺนทิโย โอตริตฺวา 
มหานทิโย โอตรนฺติ, มหานทิโย โอตริตฺวา มหาสมุทฺทสาครํ โอตรนฺติ, เต ตตฺถ มหนฺตตฺตํ           
เวปุลฺลตฺตํ อาปชฺชนฺติ กาเยน. เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺฐาย สตฺต 
โพชฺฌงฺเค ภาเวนฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรนฺโต มหนฺตตฺตํ เวปุลฺลตฺตํ ปาปุณาติ ธมฺเมสุ. 
กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺฐาย สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวนฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค         
พหุลีกโรนฺโต มหนฺตตฺตํ เวปุลฺลตฺตํ ปาปุณาติ ธมฺเมสูติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ 
วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ฯเปฯ วีริย
สมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ... ปีติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ... ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ... สมาธิ          
สมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ... อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ 
โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺฐาย สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวนฺโต สตฺต 
โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรนฺโต มหนฺตตฺตํ เวปุลฺลตฺตํ ปาปุณาติ ธมฺเมสูติ. ปฐมํ. 

๒. กายสุตฺต 
[๑๘๓] สาวตฺถินิทานํ. เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว อยํ กาโย อาหารฏฺฐิติโก อาหารํ ปฏิจฺจ ติฏฺฐติ, 

อนาหาโร โน ติฏฺฐติ. เอวเมว โข ภิกฺขเว ปญฺจ นีวรณา อาหารฏฺฐิติกา อาหารํ ปฏิจฺจ ติฏฺฐนฺติ,    
อนาหารา โน ติฏฺฐนฺติ. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา       
กามจฺฉนฺทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย? อตฺถิ ภิกฺขเว สุภนิมิตฺตํ,  ตตฺถ อโยนิโสมนสิการ           
พหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส 
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา              
พฺยาปาทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย? อตฺถิ ภิกฺขเว ปฏิฆนิมิตฺตํ, ตตฺถ อโยนิโสมนสิการ            
พหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส     
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ถีนมิทฺธสฺส  อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺ ส วา ถีน1

มิทฺธสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ? อตฺถิ ภิกฺขเว อรติ ตนฺทิ วิชมฺภิตา ภตฺตสมฺมโท เจตโส จ 
ลีนตฺตํ, ตตฺถ อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ถีนมิทฺธสฺส อุปฺปาทาย 
อุปฺปนฺนสฺส วา ถีนมิทฺธสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย. 

 ฉ.ม. ถินมิทฺธสฺส. เอวมุปริปิ 1
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โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา    
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ? อตฺถิ ภิกฺขเว เจตโส อวูปสโม, ตตฺถ อโยนิโส
มนสิการพหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา 
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย 
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย? อตฺถิ ภิกฺขเว วิจิกิจฺฉาฏฺฐานียา ธมฺมา, ตตฺถ อโยนิโสมนสิการ           
พหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย ภิยฺโย
ภาวาย เวปุลฺลาย. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว อยํ กาโย อาหารฏฺฐิติโก อาหารํ ปฏิจฺจ ติฏฺฐติ, อนาหาโร โน ติฏฺฐติ. 
เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเม ปญฺจ นีวรณา อาหารฏฺฐิติกา อาหารํ ปฏิจฺจ ติฏฺฐนฺติ, อนาหารา โน 
ติฏฺฐนฺติ. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว อยํ กาโย อาหารฏฺฐิติโก อาหารํ ปฏิจฺจ ติฏฺฐติ, อนาหาโร โน ติฏฺฐติ. 
เอวเมว โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา อาหารฏฺฐิติกา อาหารํ ปฏิจฺจ ติฏฺฐนฺติ, อนาหารา โน 
ติฏฺฐนฺติ. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา 
สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว สติสมฺโพชฺฌงฺคฏฺฐานียา ธมฺมา, ตตฺถ 
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย            
อุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส 
วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา? อตฺถิ ภิกฺขเว กุสลากุสลา ธมฺมา                   
สาวชฺชานวชฺชา ธมฺมา หีนปฺปณีตา ธมฺมา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา ธมฺมา, ตตฺถ โยนิโสมนสิการ
พหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา 
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา   
วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว อารมฺภธาตุ นิกฺกมธาตุ ปรกฺกมธาตุ, 
ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย    
อุปฺปนฺนสฺส วา วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา     
ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว ปีติสมฺโพชฺฌงฺคฏฺฐานียา ธมฺมา, ตตฺถ 
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย             
อุปฺปนฺนสฺส วา ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส 
วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว กายปสฺสทฺธิ จิตฺตปสฺสทฺธิ, ตตฺถ 
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โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย       
อุปฺปนฺนสฺส วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา 
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว สมถนิมิตฺตํ อพฺยคฺคนิมิตฺตํ, ตตฺถ 
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย          
อุปฺปนฺนสฺส วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส 
วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏฺฐานียา    
ธมฺมา, ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส    
อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว อยํ กาโย อาหารฏฐิติโก อาหารํ ปฏิจฺจ ติฏฺฐติ, อนาหาโร โน ติฏฺฐติ. 
เอวเมว โข ภิกฺขเว อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา อาหารฏฺฐิติกา อาหารํ ปฏิจฺจ ติฏฺฐนฺติ, อนาหารา โน 
ติฏฺฐนฺตีติ. ทุติยํ. 

๓. สีลสุตฺตํ 
[๑๘๔] เย เต ภิกฺขเว ภิกฺขู สีลสมฺปนฺนา สมาธิสมฺปนฺนา ปญฺญาสมฺปนฺนา                    2

วิมุตฺติสมฺปนฺนา วิมุตฺติญาณทสฺสนสมฺปนฺนา, ทสฺสนมฺปาหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ พหุการํ วทามิ, 
สวนมฺปาหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ พหุการํ วทามิ, อุปสงฺกมนมฺปาหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ พหุการํ         
วทามิ, ปยิรุปาสนมฺปาหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ พหุการํ วทามิ, อนุสฺสติมฺปาหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ 
พหุการํ วทามิ, อนุปพฺพชฺชมฺปาหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ พหุการํ วทามิ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ตถารูปานํ 
ภิกฺขเว ภิกฺขูนํ ธมฺมํ สุตฺวา ทฺวเยน วูปกาเสน วูปกฏโฐ วิหรติ กายวูปกาเสน จ จิตฺตวูปกาเสน จ, 
โส ตถา วูปกฏโฐ วิหรนฺโต ตํ ธมฺมํ อนุสฺสรติ อนุวิตกฺเกติ. 

ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกฺขุ ตถา วูปกฏโฐ วิหรนฺโต ตํ ธมฺมํ อนุสฺสรติ อนุวิตกฺเกติ, สติ       
สมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน อารทฺโธ โหติ, สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุ ภาเวติ, สติ    
สมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ, โส ตถา สโต วิหรนฺโต ตํ ธมฺมํ ปญฺญาย 
ปวิจินติ ปวิจรติ ปริวีมํสมาปชฺชติ. 

ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกฺขุ ตถา สโต วิหรนฺโต ตํ ธมฺมํ ปญฺญาย ปวิจินติ ปวิจรติ ปริวีมํ
สมาปชฺชติ, ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน อารทฺโธ โหติ, ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคํ ตสฺมึ 
สมเย ภิกฺขุ ภาเวติ, ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ. ตสฺส ตํ 
ธมฺมํ ปญฺญาย ปวิจินโต ปวิจรโต ปริวีมํสมาปชฺชโต อารทฺธํ โหติ วีริยํ อสลฺลีนํ. 

ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ตํ ธมฺมํ ปญฺญาย ปวิจินโต ปวิจรโต ปริวีมํสมาปชฺชโต 
อารทฺธํ โหติ วีริยํ อสลฺลีนํ, วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน อารทฺโธ โหติ. วีริยสมฺโพชฺฌงฺคํ 
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ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุ ภาเวติ, วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ, อารทฺธ     
วีริยสฺส อุปฺปชฺชติ ปีติ นิรามิสา. 

ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อารทฺธวีริยสฺส อุปฺปชฺชติ ปีติ นิรามิสา, ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค 
ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน อารทฺโธ โหติ, ปีติสมฺโพชฺฌงฺคํ ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุ ภาเวติ, ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค 
ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ, ปีติมนสฺส กาโยปิ ปสฺสมฺภติ จิตฺตมฺปิ ปสฺสมฺภติ. 

ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปีติมนสฺส กาโยปิ ปสฺสมฺภติ จิตฺตมฺปิ ปสฺสมฺภติ, ปสฺสทฺธิ   
สมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน อารทฺโธ โหติ, ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคํ ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุ ภาเวติ, 
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ, ปสฺสทฺธกายสฺส สุขิโน จิตฺตํ 
สมาธิยติ. 

ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปสฺสทฺธกายสฺส สุขิโน จิตฺตํ สมาธิยติ, สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค 
ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน อารทฺโธ โหติ, สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคํ ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุ ภาเวติ, สมาธิ              
สมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ, โส ตถาสมาหิตํ จิตฺตํ สาธุกํ              
อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ. 

ยสฺมึ สมเย ภิกฺขเว ภิกฺขุ ตถาสมาหิตํ จิตฺตํ สาธุกํ อชฺฌุเปกฺขิตา โหติ, อุเปกฺขา           
สมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน อารทฺโธ โหติ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุ ภาเวติ,     
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภิกฺขุโน ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ. 

เอวํ ภาวิเตสุ โข ภิกฺขเว สตฺตสุ สมฺโพชฺฌงฺเคสุ เอวํ พหุลีกเตสุ สตฺต ผลา สตฺตานิสํสา 
ปาฏิกงฺขา. กตเม สตฺต ผลา สตฺตานิสํสา ? ทิฏฺเฐว ธมฺเม ปฏิกจฺจ อญฺญํ อาราเธติ. โน เจ ทิฏฺเฐว 
ธมฺเม ปฏิกจฺจ อญฺญํ อาราเธติ, อถ มรณกาเล อญฺญํ อาราเธติ. โน เจ ทิฏฺเฐว ธมฺเม ปฏิกจฺจ 
อญฺญํ อาราเธติ, โน เจ มรณกาเล อญฺญํ อาราเธติ, อถ ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ 
ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ. โน เจ ทิฏฺเฐว ธมฺเม ปฏิกจฺจ อญฺญํ อาราเธติ, โน เจ มรณกาเล 
อญฺญํ อาราเธติ, โน เจ ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ, 
อถ ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ. โน เจ ทิฏฺเฐว ธมฺเม 
ปฏิกจฺจ อญฺญํ อาราเธติ, โน เจ มรณกาเล อญฺญํ อาราเธติ, โน เจ ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ 
สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ, โน เจ ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ 
ปริกฺขยา อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ, อถ ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา อสงฺขาร
ปรินิพฺพายี โหติ. โน เจ ทิฏฺเฐว ธมฺเม ปฏิกจฺจ อญฺญํ อาราเธติ, โน เจ มรณกาเล อญฺญํ             
อาราเธติ, โน เจ ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา อนฺตราปรินิพฺพายี โหติ, โน เจ 
ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ, โน เจ ปญฺจนฺนํ           
โอรมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ, อถ ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ 
สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ. โน เจ ทิฏฺเฐว ธมฺเม ปฏิกจฺจ อญฺญํ อาราเธติ, 
โน เจ มรณกาเล อญฺญํ อาราเธติ, โน เจ ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา อนฺตรา
ปรินิพฺพายี โหติ, โน เจ ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา อุปหจฺจปรินิพฺพายี โหติ, 
โน เจ ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา อสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ, โน เจ ปญฺจนฺนํ 
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โอรมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา สสงฺขารปรินิพฺพายี โหติ, อถ ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ 
สญฺโญชนานํ ปริกฺขยา อุทฺธํโสโต โหติ อกนิฏฺฐคามี. เอวํ ภาวิเตสุ โข ภิกฺขเว สตฺตสุ โพชฺฌงฺเคสุ 
เอวํ พหุลีกเตสุ อิเม สตฺต ผลา สตฺตานิสํสา ปาฏิกงฺขาติ. ตติยํ. 

๔. วตฺถสุตฺต 
[๑๘๕] เอกํ สมยํ อายสฺมา สารีปุตฺโต สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส           

อาราเม. ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ “อาวุโส ภิกฺขโว”ติ. “อาวุโส”ติ โข เต ภิกฺขู 
อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ปจฺจสฺโสสุํ. อายสฺมา สารีปุตฺโต เอตทโวจ : 

สตฺติเม อาวุโส โพชฺฌงฺคา. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค วีริย
สมฺโพชฺฌงฺโค ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค, 
อิเม โข อาวุโส สตฺต โพชฺฌงฺคา. อิเมสํ ขฺวาหํ อาวุโส สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ เยน เยน โพชฺฌงฺเคน 
อากงฺขามิ ปุพฺพณฺหสมยํ วิหริตุํ, เตน เตน โพชฺฌงฺเคน ปุพฺพณฺหสมยํ วิหรามิ. เยน เยน          
โพชฺฌงฺเคน อากงฺขามิ มชฺฌนฺหิกสมยํ  วิหริตุํ, เตน เตน โพชฺฌงฺเคน มชฺฌนฺหิกสมยํ วิหรามิ . 3

เยน เยน โพชฺฌงฺเคน อากงฺขามิ สายณฺหสมยํ วิหริตุํ, เตน เตน โพชฺฌงฺเคน สายณฺหสมยํ            
วิหรามิ. สติสมฺโพชฺฌงฺโค อิติ เจ เม อาวุโส โหติ, อปฺปมาโณติ เม โหติ, สุสมารทฺโธติ เม โหติ, 
ติฏฺฐนฺตํ จ นํ ติฏฺฐตีติ ปชานามิ, สเจปิ เม จวติ, อิทปฺปจฺจยา เม จวตีติ ปชานามิ ฯเปฯ อุเปกฺขา
สมฺโพชฺฌงฺโค อิติ เจ เม อาวุโส โหติ, อปฺปมาโณติ เม โหติ, สุสมารทฺโธติ เม โหติ, ติฏฺฐนฺตํ จ นํ 
ติฏฺฐตีติ ปชานามิ, สเจปิ เม จวติ, อิทปฺปจฺจยา เม จวตีติ ปชานามิ. 

เสยฺยถาปิ อาวุโส รญโญ วา ราชมหามตฺตสฺส วา นานารตฺตานํ ทุสฺสานํ ทุสฺสกรณฺฑโก 
ปูโร อสฺส, โส ยํ ยเทว ทุสฺสยุคํ อากงฺเขยฺย ปุพฺพณฺหสมยํ ปารุปิตุํ, ตนฺตเทว ทุสฺสยุคํ ปุพฺพณฺห
สมยํ ปารุเปยฺย ยํ ยเทว ทุสฺสยุคํ อากงฺเขยฺย มชฺฌนฺหิกสมยํ ปารุปิตุํ, ตนฺตเทว ทุสฺสยุคํ 
มชฺฌนฺหิกสมยํ ปารุเปยฺย ยํ ยเทว ทุสฺสยุคํ อากงฺเขยฺย สายณฺหสมยํ ปารุปิตุํ, ตนฺ ตเทว ทุสฺสยุคํ 
สายณฺหสมยํ ปารุเปยฺย. เอวเมว โข อหํ อาวุโส อิเมสํ สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ เยน เยน โพชฺฌงฺเคน 
อากงฺขามิ ปุพฺพณฺหสมยํ วิหริตุํ, เตน เตน โพชฺฌงฺเคน ปุพฺพณฺหสมยํ วิหรามิ. เยน เยน         
โพชฺฌงฺเคน อากงฺขามิ มชฺฌนฺหิกสมยํ วิหริตุํ, เตน เตน โพชฺฌงฺเคน มชฺฌนฺหิกสมยํ วิหรามิ, เยน 
เยน โพชฺฌงฺเคน อากงฺขามิ สายณฺหสมยํ วิหริตุํ, เตน เตน โพชฺฌงฺเคน สายณฺหสมยํ วิหรามิ. สติ
สมฺโพชฺฌงฺโค อิติ เจ เม อาวุโส โหติ, อปฺปมาโณติ เม โหติ, สุสมารทฺโธติ เม โหติ, ติฏฺฐนฺตํ จ นํ 
ติฏฺฐตีติ ปชานามิ, สเจปิ เม จวติ, อิทปฺปจฺจยา เม จวตีติ ปชานามิ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค 
อิติ เจ เม อาวุโส โหติ, อปฺปมาโณติ เม โหติ, สุสมารทฺโธติ เม โหติ, ติฏฺฐนฺตํ จ นํ ติฏฺฐตีติ           
ปชานามิ, สเจปิ เม จวติ, อิทปฺปจฺจยา เม จวตีติ ปชานามีติ. จตุตฺถํ. 

 ก. มชฺฌนฺติกสมยํ เอวมุปริปิ 3
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๕. ภิกฺขุสุตฺต 
[๑๘๖] สาวตฺถินิทานํ. อถ โข อญฺญตโร ภิกฺขุ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺตํ     

นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺตํ เอตทโวจ “โพชฺฌงฺคา โพชฺฌงฺคาติ ภนฺเต วุจฺจนฺติ, กิตฺตาวตา นุ โข 
ภนฺเต โพชฺฌงฺคาติ วุจฺจนฺตี”ติ. โพธาย สํวตฺตนฺตีติ โข ภิกฺขุ ตสฺมา โพชฺฌงฺคาติ วุจฺจนฺติ. ? อิธ 
ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ ฯเปฯ             
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. ตสฺสิเม สตฺต 
โพชฺฌงฺเค ภาวยโต กามาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ, ภวาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ, อวิชฺชาสวาปิ จิตฺตํ          
วิมุจฺจติ, วิมุตฺตสฺมึ “วิมุตฺตมิติ” ญาณํ โหติ, “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ 
อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานาติ. โพธาย สํวตฺตนฺตีติ ภิกฺขุ ตสฺมา โพชฺฌงฺคาติ วุจฺจนฺตีติ. ปญฺจมํ. 

๖. กุณฺฑลิยสุตฺตํ 
[๑๘๗] เอกํ สมยํ ภควา สาเกเต วิหรติ อญฺชนวเน มิคทาเย. อถ โข กุณฺฑลิโย             

ปริพฺพาชโก เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ. สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ 
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข กุณฺฑลิโย ปริพฺพาชโก ภควนฺตํ เอตทโวจ 
“อหมสฺมิ โภ โคตม อารามนิยาที  ปริสาวจโร, ตสฺส มยฺหํ โภ โคตม ปจฺฉาภตฺตํ ภุตฺตปาตราสสฺส 4

อยมาจาโร  โหติ, ‘อาราเมน อารามํ อุยฺยาเนน อุยฺยานํ อนุจงฺกมามิ อนุวิจรามิ, โส ตตฺถ ปสฺสามิ 5

เอเก สมณพฺราหฺมเณ อิติวาทปฺปโมกฺขานิสํสํ เจว กถํ กเถนฺเต อุปารมฺภานิสํสํ จ, ภวมฺปน โคตโม 
กิมานิสํโส วิหรตี”ติ ? วิชฺชาวิมุตฺติผลานิสํโส โข กุณฺฑลิย ตถาคโต วิหรตีติ. 

กตเม ปน โภ โคตม ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺตีติ ? สตฺต โข         
กุณฺฑลิย โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺตีติ. กตเม ปน โภ โคตม ธมฺมา        
ภาวิตา พหุลีกตา สตฺต โพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺตีติ ? จตฺตาโร โข กุณฺฑลิย สติปฏฺฐานา ภาวิตา       
พหุลีกตา สตฺต โพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺตีติ กตเม ปน โภ โคตม ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา จตฺตาโร     
สติปฏฺฐาเน ปริปูเรนฺตีติ ? ตีณิ โข กุณฺฑลิย สุจริตานิ ภาวิตานิ พหุลีกตานิ จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน     
ปริปูเรนฺตีติ. กตเม ปน โภ โคตม ธมฺมา ภาวิตา พหุลีกตา ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรนฺตีติ ? อินฺทฺริย    

กถํ ภาวิโต กุณฺฑลิย อินฺทฺริยสํวโร กถํ พหุลีกโต ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรติ ? อิธ  กุณฺฑลิย 
ภิกฺขุ จกฺขุนา รูปํ ทิสฺวา มนาปํ นาภิชฺฌายติ  นาภิหํสติ น ราคํ ชเนติ, ตสฺส ฐิโต จ กาโย โหติ, ฐิตํ 6

จิตฺตํ อชฺฌตฺตํ สุสณฺฐิตํ สุวิมุตฺตํ. จกฺขุนา โข ปเนว รูปํ ทิสฺวา อมนาปํ น มงฺกุ โหติ อปฺปติฏฺฐิต    

 ฉ.ม. อารามนิสฺสยี สี.อารามนิสาที 4

 ก. อยมาหาโร5

 ฉ.ม. นาภิชฺฌต ิ6
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จิตฺโต อาทินฺนมานโส  อพฺยาปนฺนเจตโส. ตสฺส ฐิโต จ กาโย โหติ , ฐิตํ จิตฺตํ อชฺฌตฺตํ สุสณฺฐิตํ     7

สุวิมุตฺตํ. 
ปุน จปรํ กุณฺฑลิย ภิกฺขุ โสเตน สทฺทํ สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธํ ฆายิตฺวา... ชิวฺหาย รสํ 

สายิตฺวา... กาเยน โผฏฺฐพฺพํ ผุสิตฺวา... มนสา ธมฺมํ วิญฺญาย มนาปํ นาภิชฺฌายติ นาวิหึสติ น 
ราคํ ชเนติ ตสฺส ฐิโต จ กาโย โหติ, ฐิตํ จิตฺตํ อชฺฌตฺตํ สุสณฺฐิตํ สุวิมุตฺตํ. มนสา โข ปเนว ธมฺมํ 
วิญฺญาย อมนาปํ น มงฺกุ โหติ อปฺปติฏฺฐิตจิตฺโต อาทินฺนมานโส อพฺยาปนฺนเจตโส. ตสฺส ฐิโต จ 
กาโย โหติ, ฐิตํ จิตฺตํ อชฺฌตฺตํ สุสณฺฐิตํ สุวิมุตฺตํ. 

ยโต โข กุณฺฑลิย ภิกฺขุโน จกฺขุนา รูปํ ทิสฺวา มนาปามนาเปสุ รูเปสุ ฐิโต จ กาโย โหติ, 
ฐิตํ จิตฺตํ อชฺฌตฺตํ สุสณฺฐิตํ สุวิมุตฺตํ. โสเตน สทฺทํ สุตฺวา ฯเปฯ ฆาเนน คนฺธํ ฆายิตฺวา ... ชิวฺหาย 
รสํ สายิตฺวา ... กาเยน โผฏฺฐพฺพํ ผุสิตฺวา.. มนสา ธมฺมํ วิญฺญาย มนาปามนาเปสุ ธมฺเมสุ ฐิโต จ 
กาโย โหติ, ฐิตํ จิตฺตํ อชฺฌตฺตํ สุสณฺฐิตํ สุวิมุตฺตํ เอวมฺภาวิโต โข กุณฺฑลิย อินฺทฺริยสํวโร เอวํ      
พหุลีกโต ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรติ. 

กถํ ภาวิตานิ ตานิ จ กุณฺฑลิย ตีณิ สุจริตานิ กถํ พหุลีกตานิ จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน       
ปริปูเรนฺติ ? อิธ กุณฺฑลิย ภิกฺขุ กายทุจฺจริตํ ปหาย กายสุจริตํ ภาเวติ, วจีทุจฺจริตํ ปหาย วจีสุจริตํ 
ภาเวติ, มโนทุจฺจริตํ ปหาย มโนสุจริตํ ภาเวติ. เอวํ ภาวิตานิ โข กุณฺฑลิย ตีณิ สุจริตานิ เอวํ      
พหุลีกตานิ จตฺตาโร สติปฏฺฐาเน ปริปูเรนฺติ. 

กถํ ภาวิตา จ กุณฺฑลิย จตฺตาโร สติปฏฺฐานา กถํ พหุลีกตา สตฺต โพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺติ ? 
อิธ กุณฺฑลิย ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโท
มนสฺสํ. เวทนาสุ ฯเปฯ จิตฺเต ฯเปฯ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี สมฺปชาโน สติมา วิเนยฺย 
โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺสํ. เอวํ ภาวิตา โข กุณฺฑลิย จตฺตาโร สติปฏฺฐานา เอวํ พหุลีกตา สตฺต 
โพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺติ. 

กถํ ภาวิตา จ กุณฺฑลิย สตฺต โพชฺฌงฺคา กถํ พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺติ ? อิธ 
กุณฺฑลิย ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ 
ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ 
ภาวิตา โข กุณฺฑลิย สตฺต โพชฺฌงฺคา เอวํ พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺตีติ. 

เอวํ วุตฺเต, กุณฺฑลิโย ปริพฺพาชโก ภควนฺตํ เอตทโวจ “อภิกฺกนฺตํ โภ โคตม, อภิกฺกนฺตํ โภ 
โคตม, เสยฺยถาปิ โภ โคตม นิกฺกุชฺชิตํ วา อุกฺกุชฺเชยฺย, ปฏิจฺฉนฺนํ วา วิวเรยฺย, มูฬฺหสฺส วา มคฺคํ 
อาจิกฺเขยฺย, อนฺธกาเร วา เตลปฺปชฺโชตํ ธาเรยฺย ‘จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตี’ติ, เอวเมว โข  โภตา 8

โคตเมน อเนกปริยาเยน ธมฺโม ปกาสิโต, เอสาหํ ภวนฺตํ โคตมํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมญฺจ 
ภิกฺขุสํฆญฺจ, อุปาสกํ มํ ภวํ โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปตํ สรณํ คตนฺ”ติ. ฉฏฐํ. 

 ฉ.ม. อาทีนมานโส 7

 ฉ.ม. โขติ สทฺโท นตฺถิ 8
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๗. กูฏาคารสุตฺต 
[๑๘๘] เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว กูฏาคารสฺส ยา กาจิ โคปานสิโย, สพฺพา ตา กูฏนินฺนา       

กูฏโปณา กูฏปพฺภารา. เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวนฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค       
พหุลีกโรนฺโต นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร. 

กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวนฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรนฺโต นิพฺพาน
นินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวก     
นิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ 
วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวนฺโต สตฺต 
โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรนฺโต นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโรติ. สตฺตมํ. 

๘. อุปวาณสุตฺต 
[๑๘๙] เอกํ สมยํ อายสฺมา จ อุปวาโณ อายสฺมา จ สารีปุตฺโต โกสมฺพิยํ วิหรนฺติ         

โฆสิตาราเม. อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต สายณฺหสมยํ ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโต เยนายสฺมา อุปวาโณ 
เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อุปวาเณน สทฺธึ สมฺโมทิ, สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ               
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ. เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา สารีปุตฺโต อายสฺมนฺตํ อุปวานํ        
เอตทโวจ “ชาเนยฺย นุ โข อาวุโส อุปวาณ ภิกฺขุ ปจฺจตฺตํ โยนิโสมนสิการา เอวํ สุสมารทฺธา เม 
สตฺต โพชฺฌงฺคา ผาสุวิหาราย สํวตฺตนฺตี”ติ. ชาเนยฺย โข อาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุ ปจฺจตฺตํ  โยนิโส
มนสิการา เอวํ สุสมารทฺธา เม สตฺต โพชฺฌงฺคา ผาสุวิหาราย สํวตฺตนฺตีติ. 

สติสมฺโพชฺฌงฺคํ โข อาวุโส ภิกฺขุ อารพฺภมาโน ปชานาติ “จิตฺตญฺจ เม สุวิมุตฺตํ, ถีน
มิทฺธญฺจ เม สุสมูหตํ, อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจญฺจ เม สุปฺปฏิวินีตํ, อารทฺธญฺจ เม วีริยํ, อฏฺฐิกตฺวา          
มนสิกโรมิ โน จ ลีนนฺ”ติ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ อาวุโส ภิกฺขุ อารพฺภมาโน ปชานาติ          
“จิตฺตญฺจ เม สุวิมุตฺตํ, ถีนมิทฺธญฺจ เม สุสมูหตํ, อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจญฺจ เม สุปฺปฏิวินีตํ, อารทฺญฺจ เม 
วีริยํ, อฏฺฐิกตฺวา มนสิกโรมิ โน จ ลีนนฺ”ติ. เอวํ โข อาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุ ชาเนยฺย ปจฺจตฺตํ โยนิโส
มนสิการา เอวํ สุสมารทฺธา เม สตฺต โพชฺฌงฺคา ผาสุวิหาราย สํวตฺตนฺตีติ. อฏฺฐมํ. 

๙. ปฐมอุปฺปนฺนสุตฺต 
[๑๙๐] สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนฺติ นาญฺญตฺร 

ตถาคตสฺส ปาตุภาวา อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขา
สมฺโพชฺฌงฺโค. อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนฺติ 
นาญฺญตฺร ตถาคตสฺส ปาตุภาวา อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสาติ. นวมํ. 
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๑๐. ทุติยอุปฺปนฺนสุตฺต 
[๑๙๑] สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนฺติ นาญฺญตฺร 

สุคตวินยา. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค. อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต 
โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา อนุปฺปนฺนา อุปฺปชฺชนฺติ นาญฺญตฺร สุคตวินยาติ. ทสมํ. 

ปพฺพตวคฺโค ปฐโม. 
ตสฺสุทฺทานํ 

  หิมวนฺตํ กายํ สีลํ จ    วตฺถํ ภิกฺขุ จ กุณฺฑลิ 
  กูฏํ จ อุปวาณญฺจ    อุปฺปนฺนา อปเร ทุเวติ. 

๒. คิลานวคฺค 
๑. ปาณสุตฺต 

[๑๙๒] เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว เย เกจิ ปาณา จตฺตาโร อิริยาปเถ กปฺเปนฺติ กาเลน คมนํ      
กาเลน ฐานํ กาเลน นิสชฺชํ กาเลน เสยฺยํ, สพฺเพ เต ปฐวึ นิสฺสาย, ปฐวิยํ ปติฏฺฐาย, เอวเมเต       
จตฺตาโร อิริยาปเถ กปฺเปนฺติ. เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺฐาย สตฺต โพชฺฌงฺเค 
ภาเวติ สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรติ. 

กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺฐาย สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวติ สตฺต โพชฺฌงฺเค 
พหุลีกโรติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ 
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ 
โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สีลํ นิสฺสาย สีเล ปติฏฺฐาย สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวติ สตฺต 
โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรตีติ. ปฐมํ. 

๒. ปฐมสุริยูปมสุตฺต 
[๑๙๓] สุริยสฺส ภิกฺขเว อุทยโต เอตํ ปุพฺพงฺคมํ เอตํ ปุพฺพนิมิตฺตํ, ยทิทํ อรุณุคฺคํ. เอวเมว 

โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ อุปฺปาทาย เอตํ ปุพฺพงฺคมํ เอตํ ปุพฺพนิมิตฺตํ, ยทิทํ         
กลฺยาณมิตฺตตา. กลฺยาณมิตฺตสฺเสตํ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปาฏิกงฺขํ สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวสฺสติ, สตฺต 
โพชฺฌงฺเค พหุลีกริสฺสติ. 

กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวติ สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรติ ? 
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวก     
นิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต สตฺต 
โพชฺฌงฺเค ภาเวติ สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรตีติ. ทุติยํ. 
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๓. ทุติยสุริยูปมสุตฺต 
[๑๙๔] สุริยสฺส ภิกฺขเว อุทยโต เอตํ ปุพฺพงฺคมํ เอตํ ปุพฺพนิมิตฺตํ, ยทิทํ อรุณุคฺคํ. เอวเมว 

โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ อุปฺปาทาย เอตํ ปุพฺพงฺคมํ เอตํ ปุพฺพนิมิตฺตํ, ยทิทํ โยนิโส
มนสิกาโร. โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสตํ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปาฏิกงฺขํ สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวสฺสติ, 
สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกริสฺสติ. 

กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวติ สตฺต โพชฺฌงฺเค 
พหุลีกโรติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ     
ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ โยนิโส          
มนสิการสมฺปนฺโน สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวติ สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรตีติ. ตติยํ. 

๔. ปฐมคิลานสุตฺต 
[๑๙๕] เอกํ สมยํ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป. เตน โข ปน สมเยน 

อายสฺมา มหากสฺสโป ปิปฺผลิคุหายํ  วิหรติ อาพาธิโก ทุ กฺขิโต พาฬฺหคิลาโน. อถ โข ภควา        9

สายณฺหสมยํ ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโต เยนายสฺมา มหากสฺสโป เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา 
ปญฺญตฺเต อาสเน นิสีทิ, นิสชฺช โข ภควา อายสฺมนฺตํ มหากสฺสปํ เอตทโวจ: 

“กจฺจิ เต กสฺสป ขมนียํ, กจฺจิ ยาปนียํ, กจฺจิ ทุกฺขา เวทนา ปฏิกฺกมนฺติ โน  อภิกฺกมนฺติ, 
ปฏิกฺกโมสานํ ปญฺญายติ โน อภิกฺกโม”ติ ? น เม ภนฺเต ขมนียํ, น ยาปนียํ, พาฬฺหา เม ทุกฺขา 
เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ, อภิกฺกโมสานํ ปญฺญายติ โน ปฏิกฺกโมติ. 

สตฺติเม กสฺสป โพชฺฌงฺคา มยา สมฺมทกฺขาตา ภาวิตา พหุลีกตา อภิญฺญาย สมฺโพธาย 
นิพฺพานาย สํวตฺตนฺติ. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค โข กสฺสป มยา สมฺมทกฺขาโต ภาวิโต       
พหุลีกโต อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค โข กสฺสป มยา 
สมฺมทกฺขาโต ภาวิโต พหุลีกโต อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ. อิเม โข กสฺสป สตฺต 
โพชฺฌงฺคา มยา สมฺมทกฺขาตา ภาวิตา พหุลีกตา อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตนฺตีติ. 
ตคฺฆ ภควา โพชฺฌงฺคา, ตคฺฆ สุคต โพชฺฌงฺคาติ. 

อิทมโวจ ภควา. อตฺตมโน อายสฺมา มหากสฺสโป ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิ. วุฏฺฐหิ       
จายสฺมา มหากสฺสโป ตมฺหา อาพาธา, ตถา ปหีโน จายสฺมโต มหากสฺสปสฺส โส อาพาโธ         
อโหสีติ.  

๕. ทุติยคิลานสุตฺต 
 [๑๙๖] เอกํ สมยํ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป. เตน โข ปน สมเยน 

อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต วิหรติ อาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน. อถ โข 
ภควา สายณฺหสมยํ ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโต เยนายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน เตนุปสงฺกมิ,                
อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺญตฺเต อาสเน นิสีทิ. นิสชฺช โข ภควา อายสฺมนฺตํ มหาโมคฺคลฺลานํ เอตทโวจ: 

 ฉ.ม. ปิปฺปลิคุหายํ 9
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“กจฺจิ เต โมคฺคลฺลาน ขมนียํ, กจฺจิ ยาปนียํ, กจฺจิ ทุกฺขา เวทนา ปฏิกฺกมนฺติ โน            
อภิกฺกมนฺติ, ปฏิกฺกโมสานํ ปญฺญายติ โน อภิกฺกโม”ติ ? น เม ภนฺเต ขมนียํ, น ยาปนียํ, พาฬฺหา 
เม ทุกฺขา เวทนา อภิกฺกมนฺติ โน ปฏิกฺกมนฺติ, อภิกฺกโมสานํ ปญฺญายติ โน ปฏิกฺกโม”ติ. 

สตฺติเม โมคฺคลฺลาน โพชฺฌงฺคา มยา สมฺมทกฺขาตา ภาวิตา พหุลีกตา อภิญฺญาย        
สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตนฺติ. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค โข โมคฺคลฺลาน มยา              
สมฺมทกฺขาโต ภาวิโต พหุลีกโต อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ ฯเปฯ อุเปกฺขา         
สมฺโพชฺฌงฺโค โข โมคฺคลฺลาน มยา สมฺมทกฺขาโต ภาวิโต พหุลีกโต อภิญฺญาย สมฺโพธาย           
นิพฺพานาย สํวตฺตติ. อิเม โข โมคฺคลฺลาน สตฺต โพชฺฌงฺคา มยา สมฺมทกฺขาตา ภาวิตา พหุลีกตา 
อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตนฺตีติ. ตคฺฆ ภควา โพชฺฌงฺคา, ตคฺฆ สุคต โพชฺฌงฺคาติ. 

 อิทมโวจ ภควา. อตฺตมโน อายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทิ. 
วุฏฺฐหิ จายสฺมา มหาโมคฺคลฺลาโน ตมฺหา อาพาธา, ตถา ปหีโน จายสฺมโต มหาโมคฺคลฺลานสฺส 
โส อาพาโธ อโหสีติ. ปญฺจมํ. 

๖. ตติยคิลานสุตฺต 
[๑๙๗] เอกํ สมยํ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป. เตน โข ปน สมเยน 

ภควา อาพาธิโก โหติ ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน. อถ โข อายสฺมา มหาจุนฺโท, เยน ภควา                 
เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺนํ โข อายสฺมนฺตํ 
มหาจุนฺทํ ภควา เอตทโวจ “ปฏิภนฺตุ ตํ จุนฺท โพชฺฌงฺคา”ติ. 

สตฺติเม ภนฺเต โพชฺฌงฺคา ภควตา สมฺมทกฺขาตา ภาวิตา พหุลีกตา อภิญฺญาย             
สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตนฺติ. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค โข ภนฺเต ภควตา สมฺมทกฺขาโต 
ภาวิโต พหุลีกโต อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค โข      
ภนฺเต ภควตา สมฺมทกฺขาโต ภาวิโต พหุลีกโต อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตติ. อิเม โข 
ภนฺเต สตฺต โพชฺฌงฺคา ภควตา สมฺมทกฺขาตา ภาวิตา พหุลีกตา อภิญฺญาย สมฺโพธาย             
นิพฺพานาย สํวตฺตนฺตีติ. ตคฺฆ จุนฺท โพชฺฌงฺคา, ตคฺฆ จุนฺท โพชฺฌงฺคาติ. 

อิทมโวจายสฺมา มหาจุนฺโท. สมนุญฺโญ สตฺถา อโหสิ. วุฏฺฐหิ จ ภควา ตมฺหา อาพาธา, 
ตถา ปหีโน จ ภควโต โส อาพาโธ อโหสีติ. ฉฏฐํ. 

๗. ปารํคมสุตฺต 
[๑๙๘] สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา อปารา ปารํคมนาย สํวตฺตนฺติ. 

กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค. อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา      
ภาวิตา พหุลีกตา อปารา ปารํคมนาย สํวตฺตนฺตีติ. 

  อปฺปกา เต มนุสฺเสสุ    เย ชนา ปารคามิโน 
  อถายํ อิตรา ปชา    ตีรเมวานุธาวติ. 
  เย จ โข สมฺมทกฺขาเต    ธมฺเม ธมฺมานุวตฺติโน 
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  เต ชนา ปารเมสฺสนฺติ    มจฺจุเธยฺยํ สุทุตฺตรํ. 
  กณฺหํ ธมฺมํ วิปฺปหาย    สุกฺกํ ภาเวถ ปณฺฑิโต 
  โอกา อโนกมาคมฺม    วิเวเก ยตฺถ ทูรมํ. 
  ตตฺราภิรติมิจฺเฉยฺย    หิตฺวา กาเม อกิญฺจโน 
  ปริโยทเปยฺย อตฺตานํ    จิตฺตเกฺลเสหิ ปณฺฑิโต. 
  เยสํ สมฺโพธิยงฺเคสุ    สมฺมา จิตฺตํ สุภาวิตํ 
  อาทานปฺปฏินิสฺสคฺเค    อนุปาทาย เย รตา 
  ขีณาสวา ชุติมนฺโต    เต โลเก ปรินิพฺพุตาติ. สตฺตมํ. 

๘. วิรทฺธสุตฺต 
[๑๙๙] เยสํ เกสญฺจิ ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา วิรทฺธา, วิรทฺโธ เตสํ อริโย มคฺโค สมฺมา    

ทุกฺขกฺขยคามี. เยสํ เกสญฺจิ ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา อารทฺธา, อารทฺโธ เตสํ อริโย มคฺโค สมฺมา
ทุกฺขกฺขยคามี. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค. เยสํ เกสญฺจิ ภิกฺขเว 
อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา วิรทฺธา, วิรทฺโธ เตสํ อริโย มคฺโค สมฺมาทุกฺขกฺขยคามี. เยสํ เกสญฺจิ ภิกฺขเว 
อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา อารทฺธา, อารทฺโธ เตสํ อริโย มคฺโค สมฺมาทุกฺขกฺขยคามีติ. อฏฺฐมํ. 

๙. อริยสุตฺต 
[๒๐๐] สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา อริยา นิยฺยานิกา นียนฺติ ตกฺกรสฺส 

สมฺมาทุกฺขกฺขยาย. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค. อิเม โข ภิกฺขเว 
สตฺต โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา อริยา นิยฺยานิกา นียนฺติ ตกฺกรสฺส สมฺมาทุกฺขกฺขยายาติ. 
นวมํ. 

๑๐. นิพฺพิทาสุตฺต 
[๒๐๑] สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา เอกนฺตนิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย 

อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตนฺติ. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ      
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค. อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา เอกนฺตนิพฺพิทาย         
วิราคาย นิโรธาย อุปสมาย อภิญฺญาย สมฺโพธาย นิพฺพานาย สํวตฺตนฺตีติ. ทสมํ. 

คิลานวคฺโค ทุติโย. 
ตสฺสุทฺทานํ 

  ปาณา สุริยูปมา เทฺว    คิลานา อปเร ตโย 
  ปารํคามี วิรทฺโธ จ    อริโย นิพฺพิทาย จาติ. 
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๓. อุทายิวคฺค 
๑. โพธายสุตฺต 

[๒๐๒] อถ โข อญฺญตโร ภิกฺขุ, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ           
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺตํ เอตทโวจ “โพชฺฌงฺคา      
โพชฺฌงฺคา”ติ ภนฺเต วุจฺจนฺติ, กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ‘โพชฺฌงฺคา’ติ วุจฺจนฺตี”ติ ? สมฺโพธาย       10

สํวตฺตนฺตีติ โข ภิกฺขุ, ตสฺมา “โพชฺฌงฺคา”ติ วุจฺจนฺติ. อิธ ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ 
วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ           
วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. สมฺโพธาย สํวตฺตนฺตีติ โข ภิกฺขุ, ตสฺมา “โพชฺฌงฺคา”ติ 
วุจฺจนฺตี”ติ. ปฐมํ. 

๒. โพชฺฌงฺคเทสนาสุตฺต 
[๒๐๓] สตฺต โว ภิกฺขเว โพชฺฌงฺเค เทเสสฺสามิ, ตํ สุณาถ. กตเม จ ภิกฺขเว สตฺต        

โพชฺฌงฺคา ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค. อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคาติ.       
ทุติยํ. 

๓. ฐานิยสุตฺต 
[๒๐๔] กามราคฏฺฐานิยานํ  ภิกฺขเว ธมฺมานํ มนสิการพหุลีการา อนุปฺปนฺโน เจว        11

กามจฺฉนฺโท อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ กามจฺฉนฺโท ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตติ. พฺยาปาทฏฺฐานิ
ยานํ ภิกฺขเว ธมฺมานํ มนสิการพหุลีการา อนุปฺปนฺโน เจว พฺยาปาโท อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ          
พฺยาปาโท ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตติ. ถีนมิทฺธฏฺฐานิยานํ ภิกฺขเว ธมฺมานํ มนสิการ          
พหุลีการา อนุปฺปนฺนญเจว ถีนมิทฺธํ อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺนญฺจ ถีนมิทฺธํ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลายํ 
สํวตฺตติ. อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจฏฺฐานิยานํ ภิกฺขเว ธมฺมานํ มนสิการพหุลีการา อนุปฺปนฺนญเจว            
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺนญฺจ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตติ.             
วิจิกิจฺฉาฏฺฐานิยานํ ภิกฺขเว ธมฺมานํ มนสิการพหุลีการา อนุปฺปนฺนา เจว วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ,      
อุปฺปนฺนา จ วิจิกิจฺฉา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตติ. 

 สติสมฺโพชฺฌงฺคฏฺฐานิยานํ ภิกฺขเว ธมฺมานํ มนสิการพหุลีการา อนุปฺปนฺโน เจว สติ
สมฺโพชฺฌงฺโค อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ ฯเปฯ อุเปกฺขา      
สมฺโพชฺฌงฺคฏฺฐานิยานํ ภิกฺขเว ธมฺมานํ มนสิการพหุลีการา อนุปฺปนฺโน เจว อุเปกฺขา                  
สมฺโพชฺฌงฺโค อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉตีติ. ตติยํ. 

 ฉ.ม.อิ. โพธาย เอวมุปริปิ 10

 สี. กามราคฏฺฐานียานํ 11
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๔. อโยนิโสมนสิการสุตฺต 
[๒๐๕] อโยนิโส ภิกฺขเว มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน เจว กามจฺฉนฺโท อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ 

กามจฺฉนฺโท ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตติ. อนุปฺปนฺโน เจว พฺยาปาโท อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ 
พฺยาปาโท ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตติ. อนุปฺปนฺนญเจว ถีนมิทฺธํ อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺนญฺจ ถีน
มิทฺธํ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตติ. อนุปฺปนฺนญเจว อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺนญฺจ 
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตติ. อนุปฺปนฺนา เจว วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺนา 
จ วิจิกิจฺฉา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตติ. 

อนุปฺปนฺโน เจว สติสมฺโพชฺฌงฺโค นุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ สติสมฺโพชฺฌงฺโค นิรุชฺฌติ ฯเปฯ 
อนุปฺปนฺโน เจว อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค นุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค นิรุชฺฌติ. 

โยนิโส จ โข ภิกฺขเว มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน เจว กามจฺฉนฺโท นุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ 
กามจฺฉนฺโท ปหียติ. อนุปฺปนฺโน เจว พฺยาปาโท นุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ พฺยาปาโท ปหียติ.          
อนุปฺปนฺนญเจว ถีนมิทฺธํ นุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺนญฺจ ถีนมิทฺธํ ปหียติ. อนุปฺปนฺนญเจว อุทฺธจฺจ         
กุกฺกุจฺจํ นุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺนญฺจ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ ปหียติ. อนุปฺปนฺนา เจว วิจิกิจฺฉา นุปฺปชฺชติ,       
อุปฺปนฺนา จ วิจิกิจฺฉา ปหียติ. 

อนุปฺปนฺโน เจว สติสมฺโพชฺฌงฺโค อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ภาวนา        
ปาริปูรึ คจฺฉติ ฯเปฯ อนุปฺปนฺโน เจว อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ อุเปกฺขา       
สมฺโพชฺฌงฺโค ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉตีติ. จตุตฺถํ. 

๕. อปริหานิยสุตฺต 
[๒๐๖] สตฺต โว ภิกฺขเว อปริหานิเย ธมฺเม เทเสสฺสามิ, ตํ สุณาถ. กตเม จ ภิกฺขเว สตฺต 

อปริหานิยา ธมฺมา ? ยทิทํ สตฺต โพชฺฌงฺคา. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขา        
สมฺโพชฺฌงฺโค. อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต อปริหานิยา ธมฺมาติ. ปญฺจมํ. 

๖. ตณฺหกฺขยสุตฺต 
[๒๐๗] โย ภิกฺขเว มคฺโค, ยา ปฏิปทา ตณฺหกฺขยาย สํวตฺตติ, ตํ มคฺคํ ตํ ปฏิปทํ  ภาเวถ. 

กตโม จ ภิกฺขเว มคฺโค ? กตมา จ ปฏิปทา ตณฺหกฺขยาย สํวตฺตติ ? ยทิทํ สตฺต โพชฺฌงฺคา. กตเม 
สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ. เอวํ วุตฺเต, อายสฺมา อุทายี ภควนฺตํ 
เอตทโวจ “กถํ ภาวิตา นุ โข ภนฺเต สตฺต โพชฺฌงฺคา, กถํ พหุลีกตา ตณฺหกฺขยาย  สํวตฺตนฺตี”ติ. 

อิธ อุทายิ ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺค
ปริณามึ วิปุลํ มหคฺคตํ อปฺปมาณํ อพฺยาปชฺฌํ,  ตสฺส สติ สมฺโพชฺ ฌงฺคํ ภาวยโต วิเวกนิสฺสิตํ       12

วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ วิปุลํ มหคฺคตํ อปฺปมาณํ อพฺยาปชฺฌํ ตณฺหา ปหียติ, 
ตณฺหาย ปหานา กมฺมํ ปหียติ, กมฺมสฺส ปหานา ทุกฺขํ ปหียติ. ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ 
วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ วิปุลํ มหคฺคตํ อปฺปมาณํ อพฺยาปชฺฌํ, 

 ฉ.ม. อพฺยาปชฺชํ เอวมุปริปิ 12
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ตสฺส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาวยโต วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ วิปุลํ 
มหคฺคตํ อปฺปมาณํ อพฺยาปชฺฌํ ตณฺหา ปหียติ, ตณฺหาย ปหานา กมฺมํ ปหียติ, กมฺมสฺส ปหานา 
ทุกฺขํ ปหียติ. อิติ โข อุทายิ ตณฺหกฺขยา กมฺมกฺขโย, กมฺมกฺขยา ทุกฺขกฺขโยติ. ฉฏฐํ. 

๗. ตณฺหานิโรธสุตฺต 
[๒๐๘] โย ภิกฺขเว มคฺโค, ยา ปฏิปทา ตณฺหานิโรธาย สํวตฺตติ, ตํ มคฺคํ ตํ ปฏิปทํ         

ภาเวถ. กตโม จ ภิกฺขเว มคฺโค, กตมา จ ปฏิปทา ตณฺหานิโรธาย สํวตฺตติ ? ยทิทํ สตฺต          
โพชฺฌงฺคา. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค.  

กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา, กถํ พหุลีกตา ตณฺหานิโรธาย สํวตฺตนฺติ ?  
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺค

ปริณามึ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺค
ปริณามึ. เอวํ ภาวิตา โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา เอวํ พหุลีกตา ตณฺหานิโรธาย สํวตฺตนฺตีติ.      
สตฺตมํ. 

๘. นิพฺเพธภาคิยสุตฺต 
[๒๐๙] นิพฺเพธภาคิยํ โว ภิกฺขเว มคฺคํ เทเสสฺสามิ, ตํ สุณาถ. กตโม จ ภิกฺขเว นิพฺเพธ

ภาคิโย มคฺโค ? ยทิทํ สตฺต โพชฺฌงฺคา. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขา              
สมฺโพชฺฌงฺโคติ. เอวํ วุตฺเต, อายสฺมา อุทายี ภควนฺตํ เอตทโวจ “กถํ ภาวิตา นุ โข ภนฺเต สตฺต 
โพชฺฌงฺคา กถํ พหุลีกตา นิพฺเพธาย สํวตฺตนฺตี”ติ. 

 อิธ อุทายิ ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ 
โวสฺสคฺคปริณามึ วิปุลํ มหคฺคตํ อปฺปมาณํ อพฺยาปชฺฌํ. โส สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาวิเตน จิตฺเตน       
อนิพฺพิทฺธปุพฺพํ อปฺปทาลิตปุพฺพํ โลภกฺขนฺธํ นิพฺพิชฺฌติ ปทาเลติ, อนิพฺพิทฺธปุพฺพํ อปฺปทาลิต
ปุพฺพํ โทสกฺขนฺธํ นิพฺพิชฺฌติ ปทาเลติ, อนิพฺพิทฺธปุพฺพํ อปฺปทาลิตปุพฺพํ โมหกฺขนฺธํ นิพฺพิชฺฌติ     
ปทาเลติ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺค
ปริณามึ วิปุลํ มหคฺคตํ อปฺปมาณํ อพฺยาปชฺฌํ. โส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาวิเตน จิตฺเตน            
อนิพฺพิทฺธปุพฺพํ อปฺปทาลิตปุพฺพํ โลภกฺขนฺธํ นิพฺพิชฺฌติ ปทาเลติ, อนิพฺพิทฺธปุพฺพํ อปฺปทาลิต
ปุพฺพํ โทสกฺขนฺธํ นิพฺพิชฺฌติ ปทาเลติ, อนิพฺพิทฺธปุพฺพํ อปฺปทาลิตปุพฺพํ โมหกฺขนฺธํ นิพฺพิชฺฌติ      
ปทาเลติ, เอวํ ภาวิตา โข อุทายิ สตฺต โพชฺฌงฺคา เอวํ พหุลีกตา นิพฺเพธาย สํวตฺตนฺตีติ. อฏฺฐมํ. 

๙. เอกธมฺมสุตฺต 
[๒๑๐] นาหํ ภิกฺขเว อญฺญํ เอกธมฺมมฺปิ สมนุปสฺสามิ. โย เอวํ ภาวิโต พหุลีกโต 

สญฺโญชนียานํ ธมฺมานํ ปหานาย สํวตฺตติ, ยถยิทํ ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา. กตเม สตฺต ? สติ    
สมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค. กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา กถํ พหุลีกตา 
สญฺโญชนียานํ ธมฺมานํ ปหานาย สํวตฺตนฺติ ? 
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 อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ 
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ 
โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ ภาวิตา โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา เอวํ พหุลีกตา สญฺโญชนียานํ ธมฺมานํ 
ปหานาย สํวตฺตนฺติ. 

กตเม จ ภิกฺขเว สญฺโญชนียา ธมฺมา ? จกฺขุํ ภิกฺขเว สญฺโญชนีโย ธมฺโม, เอตฺเถเต         
อุปฺปชฺชนฺติ สญฺโญชนวินิพนฺธา อชฺโฌสานาฯ. โสตํ ... ฆานํ ... ชิวฺหา สญฺโญชนียา ธมฺมา, เอตฺเถ
เต อุปฺปชฺชนฺติ สญฺโญชนวินิพนฺธา อชฺโฌสานา ฯเปฯ มโน สญฺโญชนีโย ธมฺโม, เอตฺเถเต          
อุปฺปชฺชนฺติ สญฺโญชนวินิพนฺธา อชฺโฌสานา. อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว สญฺโญชนียา ธมฺมาติ. นวมํ. 

๑๐. อุทายิสุตฺตํ 
[๒๑๑] เอกํ สมยํ ภควา สุมฺเภสุ วิหรติ เสตกํ นาม สุมฺภานํ นิคโม. อถ โข อายสฺมา        

อุทายี, เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา อุทายี ภควนฺตํ เอตทโวจ: 
 อจฺฉริยํ ภนฺเต, อพฺภูตํ ภนฺเต, ยาว พหุกตญฺจ เม ภนฺเต ภควติ เปมญฺจ คารโว จ หิริ 

จ โอตฺตปฺปญฺจ. อหญฺหิ ภนฺเต ปุพฺเพ อาคาริกภูโต สมาโน อพหุกโต อโหสึ ธมฺเมน, อพหุกโต 
สํเฆน. โส ขฺวาหํ ภควติ เปมญฺจ คารวญฺจ หิริญฺจ โอตฺตปฺปญฺจ สมฺปสฺสมาโน อคารสฺมา           
อนคาริยํ ปพฺพชิโต, ตสฺส เม ภควา ธมฺมํ เทเสสิ “อิติ รูปํ, อิติ รูปสฺส สมุทโย, อิติ รูปสฺส อตฺถงฺค
โม. อิติ เวทนา ฯเปฯ อิติ สญฺญา... อิติ สงฺขารา... อิติ วิญฺญาณํ, อิติ วิญฺญาณสฺส สมุทโย, อิติ 
วิญฺญาณสฺส อตฺถงฺคโม”ติ. 

โส ขฺวาหํ ภนฺเต สุญฺญาคารคโต อิเมสํ ปญฺจุปาทานกฺขนฺธานํ อุกฺกุชฺชาวกุชฺชํ             
สมฺปริวตฺเตนฺโต “อิทํ ทุกฺขนฺ”ติ ยถาภูตํ อพฺภญฺญาสึ, “อยํ ทุกฺขสมุทโย”ติ ยถาภูตํ อพฺภญฺญาสึ 
“อยํ ทุกฺขนิโรโธ”ติ ยถาภูตํ อพฺพญฺญาสึ, “อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา”ติ ยถาภูตํ อพฺพญฺญาสึ. 
ธมฺโม จ เม ภนฺเต อภิสมิโต, มคฺโค จ เม ปฏิลทฺโธ, โย เม ภาวิโต พหุลีกโต, ตถา ตถา วิหรนฺตํ 
ตถตฺตาย อุปเนสฺสติ, ยถาหํ “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ       
ปชานิสฺสามิ. 

 สติสมฺโพชฺฌงฺโค เม ภนฺเต ปฏิลทฺโธ, โย เม ภาวิโต พหุลีกโต, ตถา ตถา วิหรนฺตํ 
ตถตฺตาย อุปเนสฺสติ, ยถาหํ “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ       
ปชานิสฺสามิ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค เม ภนฺเต ปฏิลทฺโธ, โย เม ภาวิโต พหุลีกโต, ตถา ตถา 
วิหรนฺตํ ตถตฺตาย อุปเนสฺสติ, ยถาหํ “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตา
ยา”ติ ปชานิสฺสามิ. อยํ โข เม ภนฺเต มคฺโค ปฏิลทฺโธ, โย เม ภาวิโต พหุลีกโต, ตถา ตถา วิหรนฺตํ 
ตถตฺตาย อุปเนสฺสติ, ยถาหํ “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ       
ปชานิสฺสามิ. 

 สาธุ สาธุ อุทายิ, เอโส หิ เต อุทายิ มคฺโค ปฏิลทฺโธ. โย เต ภาวิโต พหุลีกโต, ตถา 
ตถา วิหรนฺตํ ตถตฺตาย อุปเนสฺสติ, ยถา ตฺวํ “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ 
อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานิสฺสสีติ. ทสมํ. 
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อุทายิวคฺโค ตติโย. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  โพธาย เทสนาฏฺฐานา   อโยนิโส จาปริหานี 
  ขโย นิโรโธ นิพฺเพโธ   เอกธมฺโม อุทายินาติ. 

__________ 

๔. นีวรณวคฺค 
๑. ปฐมกุสลสุตฺต 

[๒๑๒] เย เกจิ ภิกฺขเว ธมฺมา กุสลา กุสลภาคิยา กุสลปกฺขิกา, สพฺเพ เต อปฺปมาท     
มูลกา อปฺปมาทสโมสรณา, อปฺปมาโท เตสํ ธมฺมานํ อคฺคมกฺขายติ. อปฺปมตฺตสฺเสตํ ภิกฺขเว       
ภิกฺขุโน ปาฏิกงฺขํ สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวสฺสติ, สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกริสฺสติ. 

กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อปฺปมตฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวติ, สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรติ ? 
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ 
ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ โข 
ภิกฺขเว ภิกฺขุ อปฺปมตฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวติ, สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรตีติ. ปฐมํ. 

๒. ทุติยกุสลสุตต 
 [๒๑๓] เย เกจิ ภิกฺขเว ธมฺมา กุสลา กุสลภาคิยา กุสลปกฺขิกา, สพฺเพ เต โยนิโส

มนสิการมูลกา โยนิโสมนสิการสโมสรณา, โยนิโสมนสิกาโร เตสํ ธมฺมานํ อคฺคมกฺขายติ. โยนิโส
มนสิการสมฺปนฺนสฺเสตํ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปาฏิกงฺขํ สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวสฺสติ, สตฺต โพชฺฌงฺเค     
พหุลีกริสฺสติ. 

 กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวติ, สตฺต 
โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธ    
นิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ 
โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวติ, สตฺต 
โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรตีติ. ทุติยํ. 

๓. อุปกฺกิเลสสุตฺต 
[๒๑๔] ปญฺจิเม ภิกฺขเว ชาตรูปสฺส อุปกฺกิเลสา, เยหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฐํ ชาตรูปํ น 

เจว มุทุ โหติ น จ กมฺมนิยํ น จ ปภสฺสรํ ปภงฺคุ จ, น จ สมฺมา อุเปติ กมฺมาย. กตเม ปญฺจ ? อโย 
ภิกฺขเว ชาตรูปสฺส อุปกฺกิเลโส, เยน อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกิลิฏฐํ ชาตรูปํ น เจว มุทุ โหติ น จ          
กมฺมนิยํ น จ ปภสฺสรํ ปภงฺคุ จ, น จ สมฺมา อุเปติ กมฺมาย. โลหํ ภิกฺขเว ชาตรูปสฺส อุปกฺกิเลโส, 
เยน อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกิลิฏฐํ ชาตรูปํ ฯเปฯ ติปุ ภิกฺขเว ชาตรูปสฺส อุปกฺกิเลโส ฯเปฯ สีสํ ภิกฺขเว 
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ชาตรูปสฺส อุปกฺกิเลโส ฯเปฯ สชฺฌุ ภิกฺขเว ชาตรูปสฺส อุปกฺกิเลโส, เยน อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกิลิฏฐํ 
ชาตรูปํ น เจว มุทุ โหติ น จ กมฺมนิยํ น จ ปภสฺสรํ ปภงฺคุ จ, น จ สมฺมา อุเปติ กมฺมาย. อิเม โข 
ภิกฺขเว ปญฺจ ชาตรูปสฺส อุปกฺกิเลสา, เยหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฐํ ชาตรูปํ น เจว มุทุ โหติ น จ 
กมฺมนิยํ น จ ปภสฺสรํ ปภงฺคุ จ, น จ สมฺมา อุเปติ กมฺมาย. 

 เอวเมว โข ภิกฺขเว ปญฺจิเม จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลสา, เยหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฐํ จิตฺตํ 
น เจว มุทุ โหติ น จ กมฺมนิยํ น จ ปภสฺสรํ ปภงฺคุ จ, น จ สมฺมา สมาธิยติ อาสวานํ ขยาย. กตเม 
ปญฺจ ? กามจฺฉนฺโท ภิกฺขเว จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโส, เยน อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกิลิฏฐํ จิตฺตํ น เจว มุทุ 
โหติ น จ กมฺมนิยํ น จ ปภสฺสรํ ปภงฺคุ จ, น จ สมฺมา สมาธิยติ อาสวานํ ขยาย. พฺยาปาโท ภิกฺขเว 
จิตฺตสฺส อุปกฺกิเลโส, เยน อุปกฺกิเลเสน อุปกฺกิลิฏฺฐํ จิตฺตํ น เจว มุทุ โหติ น จ กมฺมนิยํ น จ 
ปภสฺสรํ ปภงฺคุ จ, น จ สมฺมา สมาธิยติ อาสวานํ ขยาย ฯเปฯ อิเม โข ภิกฺขเว ปญฺจ จิตฺตสฺส        
อุปกฺกิเลสา, เยหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฐํ จิตฺตํ น เจว มุทุ โหติ น จ กมฺมนิยํ น จ ปภสฺสรํ        
ปภงฺคุ จ, น จ สมฺมา สมาธิยติ อาสวานํ ขยายาติ. ตติยํ. 

๔. อนุปกฺกิเลสสุตฺต 
[๒๑๕] สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา อนาวรณา อนีวรณา เจตโส อนุปกฺกิเลสา ภาวิตา 

พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตนฺติ. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ภิกฺขเว              
อนาวรโณ อนีวรโณ เจตโส อนุปกฺกิเลโส ภาวิโต พหุลีกโต วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตติ 
ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ภิกฺขเว อนาวรโณ อนีวรโณ เจตโส อนุปกฺกิเลโส ภาวิโต พหุลีกโต 
วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตติ. อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา อนาวรณา อนีวรณา เจตโส 
อนุปกฺกิเลสา ภาวิตา พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตนฺตีติ. จตุตฺถํ. 

๕. อโยนิโสมนสิการสุตฺต 
[๒๑๖] อโยนิโส ภิกฺขเว มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน เจว กามจฺฉนฺโท อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ 

กามจฺฉนฺโท ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตติ. อนุปฺปนฺโน เจว พฺยาปาโท อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ 
พฺยาปาโท ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตติ. อนุปฺปนฺนญเจว ถีนมิทฺธํ อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺนญฺจ ถีน
มิทฺธํ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตติ. อนุปฺปนฺนญเจว อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺนญฺจ 
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตติ. อนุปฺปนฺนา เจว วิจิกิจฺฉา อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺนา 
จ วิจิกิจฺฉา ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย สํวตฺตตีติ. ปญฺจมํ. 

๖. โยนิโสมนสิการสุตฺต 
[๒๑๗] โยนิโส จ โข ภิกฺขเว มนสิกโรโต อนุปฺปนฺโน เจว สติสมฺโพชฺฌงฺโค อุปฺปชฺชติ,     

อุปฺปนฺโน จ สติสมฺโพชฺฌงฺโค ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ ฯเปฯ อนุปฺปนฺโน เจว อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค 
อุปฺปชฺชติ, อุปฺปนฺโน จ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉตีติ. ฉฏฐํ. 
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๗. วุฑฺฒิสุตฺต 
[๒๑๘] สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา วุฑฺฒิยา  อปริหานาย สํวตฺตนฺติ. 13

กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค. อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา       
ภาวิตา พหุลีกตา วุฑฺฒิยา อปริหานาย สํวตฺตนฺตีติ. สตฺตมํ. 

๘. อาวรณนีวรณสุตฺต 
[๒๑๙] ปญฺจิเม ภิกฺขเว อาวรณา นีวรณา เจตโส อุปกฺกิเลสา ปญฺญาย ทุพฺพลีกรณา. 

กตเม ปญฺจ ? กามจฺฉนฺโท ภิกฺขเว อาวรโณ นีวรโณ เจตโส อุปกฺกิเลโส ปญฺญาย ทุพฺพลีกรโณ,    
พฺยาปาโท ภิกฺขเว อาวรโณ นีวรโณ เจตโส อุปกฺกิเลโส ปญฺญาย ทุพฺพลีกรโณ, ถีนมิทฺธํ ภิกฺขเว 
อาวรณํ นีวรณํ เจตโส อุปกฺกิเลสํ ปญฺญาย ทุพฺพลีกรณํ, อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ ภิกฺขเว อาวรณํ นีวรณํ 
เจตโส อุปกฺกิเลสํ ปญฺญาย ทุพฺพลีกรณํ, วิจิกิจฺฉา ภิกฺขเว อาวรณา นีวรณา เจตโส อุปกฺกิเลสา 
ปญฺญาย ทุพฺพลีกรณา. อิเม โข ภิกฺขเว ปญฺจ อาวรณา นีวรณา เจตโส อุปกฺกิเลสา ปญฺญาย     
ทุพฺพลีกรณา. 

สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา อนาวรณา อนีวรณา เจตโส อนุปกฺกิเลสา ภาวิตา พหุลีกตา 
วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตนฺติ. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ภิกฺขเว อนาวรโณ อนีวรโณ 
เจตโส อนุปกฺกิเลโส ภาวิโต พหุลีกโต วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตติ ฯเปฯ อุเปกฺขา          
สมฺโพชฺฌงฺโค ภิกฺขเว อนาวรโณ อนีวรโณ เจตโส อนุปกฺกิเลโส ภาวิโต พหุลีกโต วิชฺชาวิมุตฺติผล
สจฺฉิกิริยาย สํวตฺตติ. อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา อนาวรณา อนีวรณา เจตโส อนุปกฺกิเลสา 
ภาวิตา พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตนฺตีติ. 

ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย อริยสาวโก อฏฺฐิกตฺวา  มนสิกตฺวา สพฺพเจตโส  สมนฺนาหริตฺวา    14 15

โอหิตโสโต ธมฺมํ สุณาติ, อิมสฺส ปญฺจ  นีวรณา ตสฺ มึ สมเย น โหนฺ ติ, สตฺ ต โพชฺฌงฺคา ตสฺมึ 16

สมเย ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ. กตเม ปญฺจ นีวรณา ตสฺมึ สมเย น โหนฺติ ? กามจฺฉนฺทนีวรณํ 
ตสฺมึ สมเย น โหติ, พฺยาปาทนีวรณํ ตสฺมึ สมเย น โหติ, ถีนมิทฺธนีวรณํ ตสฺมึ สมเย น โหติ,         
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณํ ตสฺมึ สมเย น โหติ, วิจิกิจฺฉานีวรณํ ตสฺมึ สมเย น โหติ. อิมสฺส ปญฺจ         
นีวรณา ตสฺมึ สมเย น โหนฺติ. 

กตเม สตฺต โพชฺฌงฺคา ตสฺมึ สมเย ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ 
สมเย ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ตสฺมึ สมเย ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ. อิเม 
สตฺต โพชฺฌงฺคา ตสฺมึ สมเย ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺติ.  

 ฉ.ม. พุทฺธิยา 13

 ฉ.ม. อฏฺฐึ กตฺวา 14

 ฉ.ม. สพฺพํ เจตโส 15

 ก. ปญฺจสฺส เอวมุปริปิ 16
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ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย อริยสาวโก อฏฺฐิกตฺวา มนสิกตฺวา สพฺพเจตโส สมนฺนาหริตฺวา โอหิต
โสโต ธมฺมํ สุณาติ, อิมสฺส ปญฺจ นีวรณา ตสฺมึ สมเย น โหนฺติ. อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา ตสฺมึ สมเย 
ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉนฺตีติ. อฏฺฐมํ. 

๙. รุกฺขสุตฺต 
[๒๒๐] สนฺติ ภิกฺขเว มหารุกฺขา อนุพีชา  มหากายา รุกฺขานํ อชฺฌารุฬฺหา,  เยหิ  รุกฺขา 17

อชฺฌารุฬฺหา โอภคฺควิภคฺคา วิปติตา เสนฺติ. กตเม จ เต ภิกฺขเว มหารุกฺขา อนุพีชา มหากายา   
รุกฺขานํ อชฺฌารุฬฺหา, เยหิ รุกฺขา อชฺฌารุฬฺหา โอภคฺควิภคฺคา วิปติตา เสนฺติ ? เสยฺยถีทํ: อสฺสตฺโถ 
นิโคฺรโธ ปิลกฺโข อุทุมฺพโร กจฺฉโก กปิตฺถโน. อิเม โข เต ภิกฺขเว มหารุกฺขา อนุพีชา มหากายา     
รุกฺขานํ อชฺฌารุฬฺหา, เยหิ รุกฺขา อชฺฌารุฬฺหา โอภคฺควิภคฺคา วิปติตา เสนฺติ. เอวเมว โข ภิกฺขเว 
อิเธกจฺโจ กุลปุตฺโต ยาทิสเก กาเม โอหาย อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชิโต โหติ, โส ตาทิสเกหิ     
กาเมหิ ตโต วา ปาปิฏฺฐตเรหิ โอภคฺควิภคฺโค วิปติโต เสติ. 

ปญฺจิเม ภิกฺขเว อาวรณา นีวรณา เจตโส อชฺฌารุฬฺหา ปญฺญาย ทุพฺพลีกรณา. กตเม 
ปญฺจ ? กามจฺฉนฺโท ภิกฺขเว อาวรโณ นีวรโณ เจตโส อชฺฌารุโฬฺห ปญฺญาย ทุพฺพลีกรโณ,          
พฺยาปาโท ภิกฺขเว อาวรโณ นีวรโณ เจตโส อชฺฌารุโฬฺห ปญฺญาย ทุพฺพลีกรโณ, ถีนมิทฺธํ ภิกฺขเว 
อาวรณํ นีวรณํ เจตโส อชฺฌารุหํ ปญฺญาย ทุพฺพลีกรณํ. อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ ภิกฺขเว อาวรณํ นีวรณํ 
เจตโส อชฺฌารุฬฺหํ ปญฺญาย ทุพฺพลีกรณํ. วิจิกิจฺฉา ภิกฺขเว อาวรณา นีวรณา เจตโส อชฺฌารุฬฺหา 
ปญฺญาย ทุพฺพลีกรณา. อิเม โข ภิกฺขเว ปญฺจ อาวรณา นีวรณา เจตโส อชฺฌารุฬฺหา ปญฺญาย 
ทุพฺพลีกรณา. 

 สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา อนาวรณา อนีวรณา  เจตโส  อนชฺฌารุฬฺหา  ภาวิตา       
พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตนฺติ. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ภิกฺขเว              
อนาวรโณ อนีวรโณ เจตโส อนชฺฌารุโฬฺห ภาวิโต พหุลีกโต วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตติ 
ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ภิกฺขเว อนาวรโณ อนีวรโณ เจตโส อนชฺฌารุโฬฺห ภาวิโต พหุลีกโต 
วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตติ. อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา อนาวรณา อนีวรณา เจตโส 
อนชฺฌารุหา ภาวิตา พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตนฺตี”ติ. นวมํ. 

๑๐. นีวรณสุตฺต 
 [๒๒๑] ปญฺจิเม ภิกฺขเว นีวรณา อนฺธกรณา อจกฺขุกรณา อญฺญาณกรณา ปญฺญานิ

โรธิกา วิฆาตปกฺขิยา อนิพฺพานสํวตฺตนิกา. กตเม ปญฺจ ? กามจฺฉนฺทนีวรณํ ภิกฺขเว อนฺธกรณํ      
อจกฺขุกรณํ อญฺญาณกรณํ ปญฺญานิโรธิกํ วิฆาตปกฺขิยํ อนิพฺพานสํวตฺตนิกํ. พฺยาปาทนีวรณํ 
ภิกฺขเวฯ อนฺธกรณํ ฯเปฯ ถีนมิทฺธนีวรณํ ภิกฺขเว อนฺธกรณํ ฯเปฯ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณํ ภิกฺขเว 
อนฺธกรณํ ฯเปฯ วิจิกิจฺฉานีวรณํ ภิกฺขเว อนฺธกรณํ อจกฺขุกรณํ อญฺญาณกรณํ ปญฺญานิโรธิกํ       

 ฉ.ม. อณุพีชา เอวมุปริปิ 17
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วิฆาตปกฺขิยํ อนิพฺพานสํวตฺตนิกํ. อิเม โข ภิกฺขเว ปญฺจ นีวรณา อนฺธกรณา อจกฺขุกรณา 
อญฺญาณกรณา ปญฺญานิโรธิกา วิฆาตปกฺขิยา อนิพฺพานสํวตฺตนิกา. 

สตฺติเม ภิกฺขเว โพชฺฌงฺคา จกฺขุกรณา ญาณกรณา ปญฺญาวุฑฺฒิยา อวิฆาตปกฺขิยา    
นิพฺพานสํวตฺตนิกา. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ภิกฺขเว จกฺขุกรโณ ญาณกรโณ ปญฺญาวุฑฺฒิ
โย อวิฆาตปกฺขิโย นิพฺพานสํวตฺตนิโก ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค ภิกฺขเว จกฺขุกรโณ ญาณ
กรโณ ปญฺญาวุฑฺฒิโย อวิฆาตปกฺขิโย นิพฺพานสํวตฺตนิโก. อิเม โข ภิกฺขเว สตฺต โพชฺฌงฺคา        
จกฺขุกรณา ญาณกรณา ปญฺญาวุฑฺฒิยา อวิฆาตปกฺขิยา นิพฺพานสํวตฺตนิกาติ. ทสมํ. 

นีวรณวคฺโค จตุตฺโถ. 
ตสฺสุทฺทานํ 

  เทฺว กุสลา กิเลสา จ   เทฺว โยนิโส จ วุฑฺฒิ  จ. 18

  อาวรณา นีวรณา รุกฺขํ   นีวรณญฺจ เต ทสาติ. 

๕. จกฺกวตฺติวคฺค 
๑. วิธาสุตฺต 

[๒๒๒] สาวตฺถินิทานํ. เย หิ เกจิ ภิกฺขเว อตีตมทฺธานํ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ติสฺโส 
วิธา ปชหึสุ, สพฺเพ เต สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา. เย หิ เกจิ ภิกฺขเว อนาคต
มทฺธานํ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ติสฺโส วิธา ปชหิสฺสนฺติ, สพฺเพ เต สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ       
ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา. เย หิ เกจิ ภิกฺขเว เอตรหิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ติสฺโส วิธา ปชหนฺติ, 
สพฺเพ เต สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา. กตเมสํ สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ ? สติ     
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส. เย หิ เกจิ ภิกฺขเว อตีตมทฺธานํ สมณา วา           
พฺราหฺมณา วา ติสฺโส วิธา ปชหึสุ ฯเปฯ ปชหิสฺสนฺติ ฯเปฯ ปชหนฺติ, สพฺเพ เต อิเมสํ เยว สตฺตนฺนํ 
โพชฺฌงฺคานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตาติ. ปฐมํ. 

๒. จกฺกวตฺติสุตฺตํ 
[๒๒๓] รญโญ ภิกฺขเว จกฺกวตฺติสฺส ปาตุภาวา สตฺตนฺนํ รตนานํ ปาตุภาโว โหติ. กตเมสํ 

สตฺตนฺนํ ? จกฺกรตนสฺส ปาตุภาโว โหติ, หตฺถิรตนสฺส ปาตุภาโว โหติ, อสฺสรตนสฺส ปาตุภาโว 
โหติ, มณิรตนสฺส ปาตุภาโว โหติ, อิตฺถีรตนสฺส ปาตุภาโว โหติ, คหปติรตนสฺส ปาตุภาโว โหติ, 
ปริณายกรตนสฺส ปาตุภาโว โหติ. รญโญ ภิกฺขเว จกฺกวตฺติสฺส ปาตุภาวา อิเมสํ สตฺตนฺนํ รตนานํ 
ปาตุภาโว โหติ. 

 ตถาคตสฺส ภิกฺขเว ปาตุภาวา อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺครตนานํ 
ปาตุภาโว โหติ. กตเมสํ สตฺตนฺนํ ? สติสมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส  ปาตุภาโว โหติ ฯเปฯ อุเปกฺขา      19
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สมฺโพชฺฌงฺครตนสฺส ปาตุภาโว โหติ. ตถาคตสฺส ภิกฺขเว ปาตุภาวา อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส      
อิเมสํ สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺครตนานํ ปาตุภาโว โหตีติ. ทุติยํ. 

๓. มารสุตฺต 
[๒๒๔] มารเสนปฺปมทฺทนํ โว ภิกฺขเว มคฺคํ เทเสสฺสามิ, ตํ สุณาถ. กตโม จ ภิกฺขเว มาร

เสนปฺปมทฺทโน มคฺโค ? ยทิทํ สตฺต โพชฺฌงฺคา. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค ฯเปฯ อุเปกฺขา    
สมฺโพชฺฌงฺโค. อยํ โข ภิกฺขเว มารเสนปฺปมทฺทโน มคฺโคติ. ตติยํ. 

๔. ทุปฺปญฺญสุตฺต 
[๒๒๕] อถ โข อญฺญตโร ภิกฺขุ, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ ฯเปฯ เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข โส 

ภิกฺขุ ภควนฺตํ เอตทโวจ “ทุปฺปญฺโญ เอฬมูโค, ทุปฺปญฺโญ เอฬมูโค”ติ ภนฺเต วุจฺจติ, กิตฺตาวตา     
นุ โข ภนฺเต ‘ทุปฺปญฺโญ เอฬมูโค’ติ วุจฺจตี”ติ ? สตฺตนฺนํ โข ภิกฺขุ โพชฺฌงฺคานํ อภาวิตตฺตา            
อพหุลีกตตฺตา “ทุปฺปญฺโญ เอฬมูโคติ” วุจฺจติ. กตเมสํ สตฺตนฺนํ ? สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ฯเปฯ          
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส. อิเมสํ โข ภิกฺขุ สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ อภาวิตตฺตา อพหุลีกตตฺตา 
“ทุปฺปญฺโญ เอฬมูโค”ติ วุจฺจตีติ. จตุตฺถํ. 

๕. ปญฺญวนฺตสุตฺต 
[๒๒๖] “'ปญฺญวา อเนฬมูโค ปญฺญวา อเนฬมูโค'ติ ภนฺเต วุจฺจติ. กิตฺตาวตา นุ โข      

ภนฺเต 'ปญฺญวา อเนฬมูโค'ติ วุจฺจตี”ติ. “สตฺตนฺนํ โข ภิกฺขุ โพชฺฌงฺคานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา 
'ปญฺญวา อเนฬมูโค'ติ วุจฺจติ. กตเมสํ สตฺตนฺนํ. สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺสฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส 
อิเมสํ โข ภิกฺขุ สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา 'ปญฺญวา อเนฬมูโค'ติ วุจฺจตี”ติ. 
ปญฺจมํ. 

๖. ทลิทฺทสุตฺต 
[๒๒๗] สาวตฺถินิทานํ. “ทลิทฺโท ทลิทฺโท”ติ ภนฺเต วุจฺจติ. กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต       

“ทลิทฺโท”ติ วุจฺจตี”ติ. สตฺตนฺนํ โข ภิกฺขุ โพชฺฌงฺคานํ อภาวิตตฺตา อพหุลีกตตฺตา “ทลิทฺโท”ติ        
วุจฺจติ. กตเมสํ สตฺตนฺนํ ? สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อิเมสํ โข ภิกฺขุ       
สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ อภาวิตตฺตา อพหุลีกตตฺตา “ทลิทฺโท”ติ วุจฺจตีติ. ฉฏฐํ. 

๗. อทลิทฺทสุตฺต 
[๒๒๘] สาวตฺถีนิทานํ. “อทลิทฺโท อทลิทฺโท”ติ ภนฺเต วุจฺจติ, กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต       

“อทลิทฺโท”ติ วุจฺจตีติ. “สตฺตนฺนํ โข ภิกฺขุ โพชฺฌงฺคานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา “อทลิทฺโท”ติ       
วุจฺจติ. กตเมสํ สตฺตนฺนํ ? สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส. อิเมสํ โข ภิกฺขุ      
สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ ภาวิตตฺตา พหุลีกตตฺตา “อทลิทฺโท”ติ วุจฺจตีติ. สตฺตมํ. 
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๘. อาทิจฺจสุตฺตํ 
 [๒๒๙] สาวตฺถินิทานํ. อาทิจฺจสฺส ภิกฺขเว อุทยโต เอตํ ปุพฺพงฺคมํ เอตํ ปุพฺพนิมิตฺตํ, 

ยทิทํ อรุณุคฺคํ. เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุโน สตฺตนฺนํ โพชฺฌงฺคานํ อุปฺปาทาย เอตํ ปุพฺพงฺคมํ เอตํ 
ปุพฺพนิมิตฺตํ, ยทิทํ กลฺยาณมิตฺตตา. กลฺยาณมิตฺตสฺเสตํ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน ปาฏิกงฺขํ สตฺต โพชฺฌงฺเค 
ภาเวสฺสติ, สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกริสฺสติ. กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค    
ภาเวติ, สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ ฯเปฯ 
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ โข 
ภิกฺขเว ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวติ, สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรตีติ. อฏฺฐมํ. 

๙. อชฺฌตฺติกงฺคสุตฺต 
[๒๓๐] “อชฺฌตฺติกํ ภิกฺขเว องฺคนฺ”ติ กริตฺวา นาญฺญํ เอกงฺคมฺปิ สมนุปสฺสามิ สตฺตนฺนํ 

โพชฺฌงฺคานํ อุปฺปาทาย, ยถยิทํ ภิกฺขเว โยนิโสมนสิกาโร. โยนิโสมนสิการสมฺปนฺนสฺเสตํ ภิกฺขเว 
ภิกฺขุโน ปาฏิกงฺขํ สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวสฺสติ สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกริสฺสติ. กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ 
โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวติ, สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ 
สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ 
นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ โยนิโสมนสิการสมฺปนฺโน สตฺต โพชฺฌงฺเค      
ภาเวติ, สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรตีติ. นวมํ. 

๑๐. พาหิรงฺคสุตฺต 
[๒๓๑] พาหิรํ ภิกฺขเว องฺคนฺติ กริตฺวา นาญฺญํ เอกงฺคมฺปิ สมนุปสฺสามิ สตฺตนฺนํ      

โพชฺฌงฺคานํ อุปฺปาทาย, ยถยิทํ ภิกฺขเว กลฺยาณมิตฺตตา. กลฺยาณมิตฺตสฺเสตํ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน   
ปาฏิกงฺขํ สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวสฺสติ, สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกริสฺสติ. กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กลฺยาณ
มิตฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวติ, สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ    
ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ 
โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ กลฺยาณมิตฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวติ สตฺต โพชฺฌงฺเค     
พหุลีกโรตีติ. ทสมํ. 

จกฺกวตฺติวคฺโค ปญฺจโม. 

ตสฺสุทฺทานํ 
วิธา จกฺกวตฺติ มาโร จ  ทุปฺปญฺโญ ปญฺญเวน จ 
ทลิทฺโท อทลิทฺโท จ   อาทิจฺจงฺเคน เต ทสาติ. 
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๖. โพชฺฌงฺคสากจฺฉวคฺค 
๑. อาหารสุตฺต 

[๒๓๒] สาวตฺถินิทานํ. ปญฺจนฺนญฺจ โว ภิกฺขเว นีวรณานํ สตฺตนฺนญฺจ โพชฺฌงฺคานํ      
อาหารญฺจ อนาหารญฺจ เทเสสฺสามิ, ตํ สุณาถ.  

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา        
กามจฺฉนฺทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย? อตฺถิ ภิกฺขเว สุภนิมิตฺตํ.ตตฺถ อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, 
อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส               
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย. 

 โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา        
พฺยาปาทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ? อตฺถิ ภิกฺขเว ปฏิฆนิมิตฺตํ, ตตฺถ อโยนิโสมนสิการ          
พหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส     
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย. 

 โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ถีนมิทฺธสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา        
ถีนมิทฺธสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ? อตฺถิ ภิกฺขเว อรติ ตนฺทิ วิชมฺภิกา  ภตฺตสมฺมโท เจตโส จ 20

ลีนตฺตํ. ตตฺถ อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ถีนมิทฺธสฺส อุปฺปาทาย 
อุปฺปนฺนสฺส วา ถีนมิทฺธสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย. 

 โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา 
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ? อตฺถิ ภิกฺขเว เจตโส อวูปสโม, ตตฺถ อโยนิโส
มนสิการพหุลีกาโร อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา 
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย 
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย. อตฺถิ ภิกฺขเว วิจิกิจฺฉาฏฺฐานียา ธมฺมา, ตตฺถ อโยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, 
อยมาหาโร อนุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย ภิยฺโยภาวาย        
เวปุลฺลาย. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา 
สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว สติสมฺโพชฺฌงฺคฏฺฐานียา ธมฺมา, ตตฺถ 
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย            
อุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส 
วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา? อตฺถิ ภิกฺขเว กุสลากุสลา ธมฺมา                  
สาวชฺชานวชฺชา ธมฺมา หีนปฺปณีตา ธมฺมา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา ธมฺมา, ตตฺถ โยนิโสมนสิการ
พหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา 
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

 ฉ.ม. วิชมฺภิตา 20
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โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา    
วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว อารมฺภธาตุ นิกฺกมธาตุ ปรกฺกมธาตุ, 
ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย    
อุปฺปนฺนสฺส วา วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา    
ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว ปีติสมฺโพชฺฌงฺคฏฺฐานียา ธมฺมา, ตตฺถ 
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย            
อุปฺปนฺนสฺส วา ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส 
วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว กายปฺปสฺสทฺธิ จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ, 
ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย 
อุปฺปนฺนสฺส วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา 
สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว สมาธินิมิตฺตํ  อพฺยคฺคนิมิตฺตํ,  ตตฺถ 21

โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย         
อุปฺปนฺนสฺส วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส 
วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏฺฐานียา    
ธมฺมา, ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส    
อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา     
กามจฺฉนฺทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ? อตฺถิ ภิกฺขเว อสุภนิมิตฺตํ, ตตฺถ โยนิโสมนสิการ           
พหุลีกาโร, อยมนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา กามจฺฉนฺทสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา               
กามจฺฉนฺทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย. 

โก จ ภิกฺขเว อนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา           
พฺยาปาทสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ? อตฺถิ ภิกฺขเว เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ, ตตฺถ โยนิโสมนสิการ   
พหุลีกาโร, อยมนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา พฺยาปาทสฺส 
ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย. 

โก จ ภิกฺขเว อนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ถีนมิทฺธสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา           
ถีนมิทฺธสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ? อตฺถิ ภิกฺขเว อารมฺภธาตุ นิกฺกมธาตุ ปรกฺกมธาตุ, ตตฺถ 
โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ถีนมิทฺธสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา 
ถีนมิทฺธสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย. 

 ฉ.ม. สมถนินิตฺตํ 21
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โก จ ภิกฺขเว อนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา 
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ? อตฺถิ ภิกฺขเว เจตโส วูปสโม, ตตฺถ โยนิโสมนสิการ
พหุลีกาโร, อยมนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา            
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย. 

โก จ ภิกฺขเว อนาหาโร อนุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนาย วา               
วิจิกิจฺฉาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย ? อตฺถิ ภิกฺขเว กุสลากุสลา ธมฺมา สาวชฺชานวชฺชา ธมฺมา     
หีนปฺปณีตา ธมฺมา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา ธมฺมา, ตตฺถ โยนิโสมนสิการพหุลีกาโร, อยมนาหาโร 
อนุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนาย วา วิจิกิจฺฉาย ภิยฺโยภาวาย เวปุลฺลาย. 

 โก จ ภิกฺขเว อนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส 
วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว สติสมฺโพชฺฌงฺคฏฺฐานียา ธมฺมา, ตตฺถ 
อมนสิการพหุลีกาโร, อยมนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส 
วา สติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย              
อุปฺปนฺนสฺส วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว กุสลากุสลา ธมฺมา 
สาวชฺชานวชฺชา ธมฺมา หีนปฺปณีตา ธมฺมา กณฺหสุกฺกสปฺปฏิภาคา ธมฺมา, ตตฺถ อมนสิการ        
พหุลีกาโร อยมนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา 
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา 
วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว อารมฺภธาตุ นิกฺกมธาตุ ปรกฺกมธาตุ, 
ตตฺถ อมนสิการพหุลีกาโร, อยมนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย         
อุปฺปนฺนสฺส วา วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา 
ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว ปีติสมฺโพชฺฌงฺคฏฺฐานียา ธมฺมา, ตตฺถ 
อมนสิการพหุลีกาโร, อยมนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส 
วา ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

 โก จ ภิกฺขเว อนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย           
อุปฺปนฺนสฺส วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว กายปฺปสฺสทฺธิ         
จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ, ตตฺถ อมนสิการพหุลีกาโร, อยมนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา ปสฺสทฺธิ                   
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

โก จ ภิกฺขเว อนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส 
วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว สมาธินิมิตฺตํ  อพฺยคฺคนิมิตฺตํ ตตฺถ 22

อมนสิการพหุลีกาโร, อยมนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย               
อุปฺปนฺนสฺส วา สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา. 

 ฉ.ม. สมถ นิมิตฺตํ 22
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โก จ ภิกฺขเว อนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส 
วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยา ? อตฺถิ ภิกฺขเว อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคฏฺฐานียา    
ธมฺมา, ตตฺถ อมนสิการพหุลีกาโร, อยมนาหาโร อนุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส         
อุปฺปาทาย อุปฺปนฺนสฺส วา อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย ปาริปูริยาติ. ปฐมํ. 

๒. ปริยายสุตฺต 
[๒๓๓] อถ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถึ 

ปิณฺฑาย ปาวิสึสุ.  อถ โข เตสํ ภิกฺขูนํ  เอตทโหสิ “อติปฺปโค โข ตาว สาวตฺถิยํ ปิ ณฺฑาย จริตุํ,      23

ยนฺนูน มยํ เยน อญฺญติตฺถิยานํ ปริพฺพาชกานํ อาราโม, เตนุปสงฺกเมยฺยามา”ติ. 
 อถ โข เต ภิกฺขู เยน อญฺญติตฺถิยานํ ปริพฺพาชกานํ อาราโม เตนุปสงฺกมึสุ,              

อุปสงฺกมิตฺวา เตหิ อญฺญติตฺถิเยหิ ปริพฺพาชเกหิ สทฺธึ สมฺโมทึสุ, สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ             
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ. เอกมนฺตํ นิสินฺเน โข เต ภิกฺขู อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอตทโวจุํ: 

สมโณ อาวุโส โคตโม สาวกานํ เอวํ ธมฺมํ เทเสติ “เอถ ตุเมฺห ภิกฺขเว ปญฺจ นีวรเณ 
ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปญฺญาย ทุพฺพลีกรเณ สตฺต โพชฺฌงฺเค ยถาภูตํ ภาเวถาติ. มยมฺปิ โข 
อาวุโส สาวกานํ เอวํ ธมฺมํ เทเสม “เอถ ตุเมฺห อาวุโส ปญฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส 
ปญฺญาย ทุพฺพลีกรเณ สตฺต โพชฺฌงฺเค ยถาภูตํ ภาเวถา”ติ. อิธ โน อาวุโส โก วิเสโส, โก          
อธิปฺปยาโส, กึ นานากรณํ สมณสฺส วา ? โคตมสฺส อมฺหากํ วา ยทิทํ ธมฺมเทสนาย วา ธมฺมเทสนํ 
อนุสาสนิยา วา อนุสาสนินฺติ. 

อถ โข เต ภิกฺขู เตสํ อญฺญติตฺถิยานํ ปริพฺพาชกานํ ภาสิตํ เนว อภินนฺทึสุ นปฺปฏิกฺโกสึสุ, 
อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมึสุ “ภควโต สนฺติเก เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺถํ 
อาชานิสฺสามา”ติ. อถ โข เต ภิกฺขู สาวตฺถิยํ  ปิณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺตํ ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺตา 24

เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ, เอกมนฺตํ นิสินฺนา 
โข เต ภิกฺขู ภควนฺตํ เอตทโวจุํ: 

อิธ มยํ ภนฺเต ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถึ ปิณฺฑาย ปวิสิมฺห, 
เตสํ โน ภนฺเต อมฺหากํ เอตทโหสิ “อติปฺปโค โข ตาว สาวตฺถิยํ ปิณฺฑาย จริตุํ, ยนฺนูน มยํ เยน 
อญฺญติตฺถิยานํ ปริพฺพาชกานํ อาราโม เตนุปสงฺกเมยฺยามา”ติ. อถ โข มยํ ภนฺเต เยน อญฺญติตฺถิ
ยานํ ปริพฺพาชกานํ อาราโม เตนุปสงฺกมิมฺห, อุปสงฺกมิตฺวา เตหิ อญฺญติตฺถิเยหิ ปริพฺพาชเกหิ 
สทฺธึ สมฺโมทิมฺห, สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิมฺห, เอกมนฺตํ นิสินฺเน โข      
อเมฺห ภนฺเต เต อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอตทโวจุํ: 

สมโณ อาวุโส โคตโม สาวกานํ เอวํ ธมฺมํ เทเสติ “เอถ ตุเมฺห ภิกฺขเว ปญฺจ นีวรเณ 
ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปญฺญาย ทุพฺพลีกรเณ สตฺต โพชฺฌงฺเค ยถาภูตํ ภาเวถา”ติ. มยมฺปิ โข 

 ฉ.ม. ปวิสึสุ. เอวมุปริปิ 23

 ฉ.ม. สาวตฺถึ24
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อาวุโส สาวกานํ เอวํ ธมฺมํ เทเสม “เอถ ตุเมฺห อาวุโส ปญฺจ นีวรเณ ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส 
ปญฺญาย ทุพฺพลีกรเณ สตฺต โพชฺฌงฺเค ยถาภูตํ ภาเวถา”ติ, อิธ โน อาวุโส โก วิเสโส, โก          
อธิปฺปยาโส, กึ นานากรณํ สมณสฺส วา โคตมสฺส อมฺหากํ วา ? ยทิทํ ธมฺมเทสนาย วา ธมฺมเทสนํ 
อนุสาสนิยา วา อนุสาสนินฺติ. 

อถ โข มยํ ภนฺเต เตสํ อญฺญติตฺถิยานํ ปริพฺพาชกานํ ภาสิตํ เนว อภินนฺทิมฺห               
นปฺปฏิกฺโกสิมฺห, อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมิมฺห “ภควโต สนฺติเก 
เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺถํ อาชานิสฺสามา”ติ. 

เอวํวาทิโน ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวมสฺสุ วจนียา “อตฺถิ ปนาวุโส ปริยาโย, 
ยํ ปริยายํ อาคมฺม ปญฺจ นีวรณา ทส โหนฺติ, สตฺต โพชฺฌงฺคา จตุทฺทสา”ติ. เอวํ ปุฏฺฐา ภิกฺขเว 
อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา น เจว สมฺปายิสฺสนฺติ, อุตฺตริญฺจ วิฆาตํ อาปชฺชิสฺสนฺติ ตํ กิสฺส เหตุ ? 
ยถา ตํ ภิกฺขเว อวิสยสฺมึ. นาหนฺตํ ภิกฺขเว ปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก                 
สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย สเทวมนุสฺสาย, โย อิเมสํ ปญฺหานํ เวยฺยากรเณน จิตฺตํ อาราเธยฺย 
อญฺญตฺร ตถาคเตน วา ตถาคตสาวเกน วา อิโต วา ปน สุตฺวา. 

กตโม จ ภิกฺขเว ปริยาโย, ยํ ปริยายํ อาคมฺม ปญฺจ นีวรณา ทส โหนฺติ ? ยทปิ ภิกฺขเว 
อชฺฌตฺตํ กามจฺฉนฺโท, ตทปิ นีวรณํ ยทปิ พหิทฺธา กามจฺฉนฺโท, ตทปิ นีวรณํ, กามจฺฉนฺทนีวรณนฺติ 
อิติ หิทํ อุทฺเทสํ อาคจฺฉติ,  ตทมินาเปตํ ปริยาเยน ทฺวยํ โหติ. ยทปิ ภิกฺขเว อชฺฌตฺตํ พฺยาปาโท, 25

ตทปิ นีวรณํ, ยทปิ พหิทฺธา พฺยาปาโท, ตทปิ นีวรณํ, พฺยาปาทนีวรณนฺติ อิติ หิทํ อุทฺเทสํ คจฺฉติ, 
ตทมินาเปตํ ปริยาเยน ทฺวยํ โหติ. ยทปิ ภิกฺขเว ถีนํ, ตทปิ นีวรณํ, ยทปิ มิทฺธํ, ตทปิ นีวรณํ,       
ถีนมิทฺธนีวรณนฺติ อิติ หิทํ อุทฺเทสํ คจฺฉติ, ตทมินาเปตํ ปริยาเยน ทฺวยํ โหติ. ยทปิ ภิกฺขเว อุทฺธจฺจํ, 
ตทปิ นีวรณํ, ยทปิ กุกฺกุจฺจํ, ตทปิ นีวรณํ, อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจนีวรณนฺติ อิติ หิทํ อุทฺเทสํ คจฺฉติ,          
ตทมินาเปตํ ปริยาเยน ทฺวยํ โหติ. ยทปิ ภิกฺขเว อชฺฌตฺตํ ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉา, ตทปิ นีวรณํ, ยทปิ 
พหิทฺธา ธมฺเมสุ วิจิกิจฺฉา, ตทปิ นีวรณํ, วิจิกิจฺฉานีวรณนฺติ อิติ หิทํ อุทฺเทสํ คจฺฉติ, ตทมินาเปตํ 
ปริยาเยน ทฺวยํ โหติ. อยํ โข ภิกฺขเว ปริยาโย, ยํ ปริยายํ อาคมฺม ปญฺจ นีวรณา ทส โหนฺติ. 

กตโม จ ภิกฺขเว ปริยาโย, ยํ ปริยายํ อาคมฺม สตฺต โพชฺฌงฺคา จตุทฺทส โหนฺติ ? ยทปิ 
ภิกฺขเว อชฺฌตฺตํ ธมฺเมสุ สติ, ตทปิ สติสมฺโพชฺฌงฺโค, ยทปิ พหิทฺธา ธมฺเมสุ สติ, ตทปิ สติ          
สมฺโพชฺฌงฺโค, สติสมฺโพชฺฌงฺโคติ อิติ หิทํ อุทฺเทสํ คจฺฉติ, ตทมินาเปตํ ปริยาเยน ทฺวยํ โหติ. 

ยทปิ ภิกฺขเว อชฺฌตฺตํ ธมฺเมสุ ปญฺญาย ปวิจินติ ปริจรติ  ปริวี มํสมาปชฺ ชติ, ตทปิ      26

ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค. ยทปิ พหิทฺธา ธมฺเมสุ ปญฺญาย ปวิจินติ ปริจรติ ปริวีมํสมาปชฺชติ, ตทปิ 
ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโค, ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺโคติ อิติ หิทํ อุทฺเทสํ คจฺฉติ, ตทมินาเปตํ ปริยาเยน 
ทฺวยํ โหติ. 

 ฉ.ม. คจฺฉติ 25

 ฉ.ม. ปวิจรติ 26
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ยทปิ ภิกฺขเว กายิกํ วีริยํ, ตทปิ วีริยสมฺโพชฺฌงฺโค, ยทปิ เจตสิกํ วีริยํ, ตทปิ วีริย           
สมฺโพชฺฌงฺโค, วีริยสมฺโพชฺฌงฺโคติ อิติ หิทํ อุทฺเทสํ คจฺฉติ, ตทมินาเปตํ ปริยาเยน ทฺวยํ โหติ. 

ยทปิ ภิกฺขเว สวิตกฺกสวิจารา ปีติ, ตทปิ ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค, ยทปิ อวิตกฺกอวิจารา ปีติ, 
ตทปิ ปีติสมฺโพชฺฌงฺโค, ปีติสมฺโพชฺฌงฺโคติ อิติ หิทํ อุทฺเทสํ คจฺฉติ, ตทมินาเปตํ ปริยาเยน ทฺวยํ 
โหติ. 

ยทปิ ภิกฺขเว กายปฺปสฺสทฺธิ, ตทปิ ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค, ยทปิ จิตฺตปฺปสฺสทฺธิ, ตทปิ 
ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโค, ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺโคติ อิติ หิทํ อุทฺเทสํ คจฺฉติ, ตทมินาเปตํ ปริยาเยน 
ทฺวยํ โหติ. 

 ยทปิ ภิกฺขเว สวิตกฺโก สวิจาโร สมาธิ, ตทปิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค,  ยทปิ  อวิตกฺโก       
อวิจาโร สมาธิ, ตทปิ สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโค, สมาธิสมฺโพชฺฌงฺโคติ อิติ หิทํ อุทฺเทสํ คจฺฉติ,              
ตทมินาเปตํ ปริยาเยน ทฺวยํ โหติ. 

ยทปิ ภิกฺขเว อชฺฌตฺตํ ธมฺเมสุ อุเปกฺขา, ตทปิ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค, ยทปิ พหิทฺธา      
ธมฺเมสุ อุเปกฺขา, ตทปิ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค, อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโคติ อิติ หิทํ อุทฺเทสํ คจฺฉติ,     
ตทมินาเปตํ ปริยาเยน ทฺวยํ โหติ. อยํ โข ภิกฺขเว ปริยาโย, ยํ ปริยายํ อาคมฺม สตฺต โพชฺฌงฺคา    
จตุทฺทสาติ. ทุติยํ. 

๓. อคฺคิสุตฺตํ 
[๒๓๔] อถ โข สมฺพหุลา ภิกฺขู ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย สาวตฺถึ 

ปิณฺฑาย ปาวิสึสุ. (ปริยายสุตฺตสทิสํ) 
 เอวํวาทิโน ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวมสฺสุ วจนียา “ยสฺมึ อาวุโส สมเย 

ลีนํ จิตฺตํ โหติ, กตเมสํ ตสฺมึ สมเย โพชฺฌงฺคานํ อกาโล ภาวนาย, กตเมสํ ตสฺมึ สมเย            
โพชฺฌงฺคานํ กาโล ภาวนาย ? ยสฺมึ ปนาวุโส สมเย อุทฺธตํ จิตฺตํ โหติ, กตเมสํ ตสฺมึ สมเย    
โพชฺฌงฺคานํ อกาโล ภาวนาย, กตเมสํ ตสฺมึ สมเย โพชฺฌงฺคานํ กาโล ภาวนายา”ติ. เอวํ ปุฏฺฐา 
ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา น เจว สมฺปายิสฺสนฺติ, อุตฺตริญฺจ วิฆาตํ อาปชฺชิสฺสนฺติ. ตํ กิสฺส 
เหตุ ? ยถา ตํ ภิกฺขเว อวิสยสฺมึ. 

นาหนฺตํ ภิกฺขเว ปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย 
สเทวมนุสฺสาย, โย อิเมสํ ปญฺหานํ เวยฺยากรเณน จิตฺตํ อาราเธยฺย อญฺญตฺร ตถาคเตน วา 
ตถาคตสาวเกน วา อิโต วา ปน สุตฺวา. 

ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย ลีนํ จิตฺตํ โหติ, อกาโล ตสฺมึ สมเย ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย, 
อกาโล สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย, อกาโล อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย. ตํ กิสฺส เหตุ ? 
ลีนํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตํ เอเตหิ ธมฺเมหิ ทุสฺสมุฏฺฐาปยํ โหติ. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ปุริโส ปริตฺตํ อคฺคึ อุชฺชาเลตุกาโม อสฺส, โส ตตฺถ อลฺลานิ เจว ติณานิ 
ปกฺขิเปยฺย, อลฺลานิ จ โคมยานิ ปกฺขิเปยฺย, อลฺลานิ จ กฏฺฐานิ ปกฺขิเปยฺย, อุทกวาตญฺจ ทเทยฺย, 
ปํสุเกน จ โอกิเรยฺย, ภพฺโพ นุ โข โส ปุริโส ปริตฺตํ อคฺคึ อุชฺชาลิตุนฺติ. โน เหตํ ภนฺเต. 
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เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺมึ สมเย ลีนํ จิตฺตํ โหติ, อกาโล ตสฺมึ สมเย ปสฺสทฺธิ                   
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย, อกาโล สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย, อกาโล อุเปกฺขา                 
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย. ตํ กิสฺส เหตุ ? ลีนํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตํ เอเตหิ ธมฺเมหิ ทุสฺสมุฏฺฐาปยํ โหติ. 

ยสฺมิญฺจ โข ภิกฺขเว สมเย ลีนํ จิตฺตํ โหติ, กาโล ตสฺมึ สมเย ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส 
ภาวนาย, กาโล วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย, กาโล ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย. ตํ กิสฺส เหตุ ? 
ลีนํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตํ เอเตหิ ธมฺเมหิ สุสมุฏฺฐาปยํ โหติ. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว สมเย อุทฺธตํ จิตฺตํ โหติ, อกาโล ตสฺมึ สมเย ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส 
ภาวนาย, อกาโล วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย, อกาโล ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย. ตํ กิสฺส 
เหตุ ? อุทฺธตํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตํ เอเตหิ ธมฺเมหิ ทุวูปสมยํ โหติ.  

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ปุริโส ปริตฺตํ อคฺคึ อุชฺชาเลตุกาโม อสฺส, โส ตตฺถ สุกฺขานิ เจว ติณานิ 
ปกฺขิเปยฺย, สุกฺขานิ โคมยานิ ปกฺขิเปยฺย, สุกฺขานิ จ กฏฺฐานิ ปกฺขิเปยฺย, มุขวาตญฺจ ทเทยฺย, น จ 
ปํสุเกน โอกิเรยฺย; ภพฺโพ นุ โข โส ปุริโส ปริตฺตํ อคฺคึ อุชฺชาลิตุนฺติ. เอวํ ภนฺเต. 

เอวเมวโข ภิกฺขเว ยสฺมึ สมเย ลีนํ จิตฺตํ โหติ, กาโล ตสฺมึ สมเย ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส 
ภาวนาย, กาโล วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย, กาโล ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย. ตํ กิสฺส เหตุ? 
ลีนํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตํ เอเตหิ ธมฺเมหิ สุสมุฏฺฐาปยํ โหติ. 

ยสฺมึ ภิกฺขเว สมเย อุทฺธตฺตํ จิตฺตํ โหติ, อกาโล ตสฺมึ สมเย ธมฺมวิจยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส    
ภาวนาย, อกาโล วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย, อกาโล ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย, ตํ กิสฺส 
เหตุ ? อุทฺธตํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตํ เอเตหิ ธมฺเมหิ ทุวูปสมยํ โหติ. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ปุริโส มหนฺตํ อคฺคิกฺขนฺธํ นิพฺพาเปตุกาโม อสฺส, โส ตตฺถ สุกฺขานิ เจว 
ติณานิ ปกฺขิเปยฺย, สุกฺขานิ จ โคมยานิ ปกฺขิเปยฺย, สุกฺขานิ จ กฏฺฐานิ ปกฺขิเปยฺย, มุขวาตญฺจ      
ทเทยฺย, น จ ปํสุเกน โอกิเรยฺย, ภพฺโพ นุ โข โส ปุริโส มหนฺตํ อคฺคิกฺขนฺธํ นิพฺพาเปตุนฺติ. โน เหตํ 
ภนฺเต. เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺมึ สมเย อุทฺธตํ จิตฺตํ โหติ, อกาโล ตสฺมึ สมเย ธมฺมวิจย                
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย, อกาโล วีริยสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย, อกาโล ปีติสมฺโพชฺฌงฺคสฺส    
ภาวนาย. ตํ กิสฺส เหตุ ? อุทฺธตํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตํ เอเตหิ ธมฺเมหิ ทุวูปสมยํ โหติ. 

ยสฺมิญฺจ โข ภิกฺขเว สมเย อุทฺธตํ จิตฺตํ โหติ, กาโล ตสฺมึ สมเย ปสฺสทฺธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส 
ภาวนาย, กาโล สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย, กาโล อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย. ตํ 
กิสฺส เหตุ ? อุทฺธตํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตํ เอเตหิ ธมฺเมหิ สุวูปสมยํ โหติ. 

 เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ปุริโส มหนฺตํ อคฺคิกฺขนฺธํ นิพฺพาเปตุกาโม อสฺส, โส ตตฺถ อลฺลานิ 
เจว ติณานิ ปกฺขิเปยฺย, อลฺลานิ จ โคมยานิ ปกฺขิเปยฺย, อลฺลานิ จ กฏฺฐานิ ปกฺขิเปยฺย, อุทก      
วาตญฺจ ทเทยฺย, ปํสุเกน จ โอกิเรยฺย, ภพฺโพ นุ โข โส ปุริโส มหนฺตํ อคฺคิกฺขนฺธํ นิพฺพาเปตุนฺติ. 
“เอวํ ภนฺเต. 

 เอวเมว โข ภิกฺขเว ยสฺมึ สมเย อุทฺธตํ จิตฺตํ โหติ, กาโล ตสฺมึ สมเย ปสฺสทฺธิ            
สมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย, กาโล สมาธิสมฺโพชฺฌงฺคสฺส ภาวนาย, กาโล อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคสฺส 
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ภาวนาย. ตํ กิสฺส เหตุ ? อุทฺธตํ ภิกฺขเว จิตฺตํ, ตํ เอเตหิ ธมฺเมหิ สุวูปสมยํ โหติ. สติญฺจ ขฺวาหํ 
ภิกฺขเว สพฺพตฺถิกํ วทามี”ติ. ตติยํ. 

๔. เมตฺตาสหคตสุตฺต 
[๒๓๕] เอกํ สมยํ ภควา โกลิเยสุ วิหรติ หลิทฺทวสนํ นาม โกลิยานํ นิคโม. อถ โข          

สมฺพหุลา ภิกฺขู ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย หลิทฺทวสนํ ปิณฺฑาย ปาวิสึสุ. อถ โข 
เตสํ ภิกฺขูนํ เอตทโหสิ “อติปฺปโค โข ตาว หลิทฺทวสเน ปิณฺฑาย จริตุํ, ยนฺนูน มยํ เยน        
อญฺญติตฺถิยานํ ปริพฺพาชกานํ อาราโม เตนุปสงฺกเมยฺยามา”ติ. 

อถ โข เต ภิกฺขู เยน อญฺญติตฺถิยานํ ปริพฺพาชกานํ อาราโม เตนุปสงฺกมึสุ, อุปสงฺกมิตฺวา 
เตหิ อญฺญติตฺถิเยหิ ปริพฺพาชเกหิ สทฺธึ สมฺโมทึสุ, สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ 
นิสีทึสุ, เอกมนฺตํ นิสินฺเน โข เต ภิกฺขู อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอตทโวจุํ: 

 สมโณ อาวุโส โคตโม สาวกานํ เอวํ ธมฺมํ เทเสติ “เอถ ตุเมฺห ภิกฺขเว ปญฺจ นีวรเณ 
ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปญฺญาย ทุพฺพลีกรเณ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอกํ ทิสํ ผริตฺวา วิหรถ. 
ตถา ทุติยํ... ตถา ตติยํ... ตถา จตุตฺถํ… อิติ อุทฺธมโธ ติริยํ สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺตํ โลกํ 
เมตฺตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌ ผริตฺวา วิหรถ. 
กรุณาสหคเตน เจตสา เอกํ ทิสํ ผริตฺวา วิหรถ. ตถา ทุติยํ... ตถา ตติยํ... ตถา จตุตฺถํ... อิติ        
อุทฺธมโธ ติริยํ สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺตํ โลกํ กรุณาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน 
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรถ. มุทิตาสหคเตน เจตสา เอกํ ทิสํ ผริตฺวา วิหรถ. 
ตถา ทุติยํ... ตถา ตติยํ... ตถา จตุตฺถํ... อิติ อุทฺธมโธ ติริยํ สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺตํ โลกํ   
มุทิตาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรถ.       
อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอกํ ทิสํ ผริตฺวา วิหรถ. ตถา ทุติยํ... ตถา ตติยํ... ตถา จตุตฺถํ... อิติ     
อุทฺธมโธ ติริยํ สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพาวนฺตํ โลกํ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน 
อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน ผริตฺวา วิหรถา”ติ. 

มยมฺปิ โข อาวุโส สาวกานํ เอวํ ธมฺมํ เทเสม “เอถ ตุเมฺห อาวุโส ปญฺจ นีวรเณ ปหาย 
เจตโส อุปกฺกิเลเส ปญฺญาย ทุพฺพลีกรเณ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอกํ ทิสํ ผริตฺวา วิหรถ ฯเปฯ 
กรุณาสหคเตน เจตสา ฯเปฯ มุทิตาสหคเตน เจตสา ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอกํ ทิสํ    
ผริตฺวา วิหรถ. ตถา ทุติยํ... ตถา ตติยํ. ตถา จตุตฺถํ อิติ อุทฺธมโธ ติริยํ สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย สพฺพา
วนฺตํ โลกํ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน       
ผริตฺวา วิหรถา”ติ. อิธ โน อาวุโส โก วิเสโส, โก อธิปฺปยาโส, กึนฺนานากรณํ สมณสฺส วา โคตมสฺส 
อมฺหากํ วา ? ยทิทํ ธมฺมเทสนาย วา ธมฺมเทสนํ อนุสาสนิยา วา อนุสาสนินฺติ. 

อถ โข เต ภิกฺขู เตสํ อญฺญติตฺถิยานํ ปริพฺพาชกานํ ภาสิตํ เนว อภินนฺทึสุ  นปฺปฏิกฺโกสึสุ, 
อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมึสุ “ภควโต สนฺติเก เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺถํ 
อาชานิสฺสามา”ติ. อถ โข เต ภิกฺขู หลิทฺทวสเน ปิณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺตํ ปิณฺฑปาต             
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ปฏิกฺกนฺตา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ,         
เอกมนฺตํ นิสินฺนา โข เต ภิกฺขู ภควนฺตํ เอตทโวจุ: 

 อิธ มยํ ภนฺเต ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย หลิทฺทวสเน ปิณฺฑาย        
ปวิสิมฺห เตสํ โน ภนฺเต อมฺหากํ เอตทโหสิ “อติปฺปโค โข ตาว หลิทฺทวสเน ปิณฺฑาย จริตุํ, ยนฺนูน 
มยํ เยน อญฺญติตฺถิยานํ ปริพฺพาชกานํ อาราโม เตนุปสงฺกเมยฺยามา”ติ. 

 อถ โข มยํ ภนฺเต เยน อญฺญติตฺถิยานํ ปริพฺพาชกานํ อาราโม เตนุปสงฺกมิมฺห,          
อุปสงฺกมิตฺวา เตหิ อญฺญติตฺถิเยหิ ปริพฺพาชเกหิ สทฺธึ สมฺโมทิมฺห, สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ           
วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิมฺห. เอกมนฺตํ นิสินฺเน โข อเมฺห ภนฺเต เต อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา 
เอตทโวจุํ: 

 สมโณ อาวุโส โคตโม สาวกานํ เอวํ ธมฺมํ เทเสติ “เอถ ตุเมฺห ภิกฺขเว ปญฺจ นีวรเณ 
ปหาย เจตโส อุปกฺกิเลเส ปญฺญาย ทุพฺพลีกรเณ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอกํ ทิสํ ผริตฺวา วิหรถ 
ฯเปฯ กรุณาสหคเตน เจตสา ฯเปฯ มุทิตาสหคเตน เจตสา ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอกํ 
ทิสํ ผริตฺวา วิหรถ ตถา ทุติยํ... ตถา ตติยํ... ตถา จตุตฺถํ... อิติ อุทฺธมโธ ติริยํ สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย 
สพฺพาวนฺตํ โลกํ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน 
ผริตฺวา วิหรถา”ติ. 

มยมฺปิ โข อาวุโส สาวกานํ เอวํ ธมฺมํ เทเสม เอถ ตุเมฺห อาวุโส ปญฺจ นีวรเณ ปหาย     
เจตโส อุปกฺกิเลเส ปญฺญาย ทุพฺพลีกรเณ เมตฺตาสหคเตน เจตสา เอกํ ทิสํ ผริตฺวา วิหรถ ฯเปฯ 
กรุณาสหคเตน เจตสา ฯเปฯ มุทิตาสหคเตน เจตสา ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา เอกํ ทิสํ     
ผริตฺวา วิหรถ. ตถา ทุติยํ... ตถา ตติยํ. ตถา จตุตฺถํ... อิติ อุทฺธมโธ ติริยํ สพฺพธิ สพฺพตฺตตาย      
สพฺพาวนฺตํ โลกํ อุเปกฺขาสหคเตน เจตสา วิปุเลน มหคฺคเตน อปฺปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเฌน 
ผริตฺวา วิหรถา”ติ อิธ โน อาวุโส โก วิเสโส, โก อธิปฺปยาโส, กึ นานากรณํ สมณสฺส วา โคตมสฺส 
อมฺหากํ วา, ยทิทํ ธมฺมเทสนาย วา ธมฺมเทสนํ อนุสาสนิยา วา อนุสาสนินฺติ. 

อถ โข มยํ ภนฺเต เตสํ อญฺญติตฺถิยานํ ปริพฺพาชกานํ ภาสิตํ เนว อภินนฺทิมฺห               
นปฺปฏิกฺโกสิมฺห, อนภินนฺทิตฺวา อปฺปฏิกฺโกสิตฺวา อุฏฺฐายาสนา ปกฺกมิมฺห “ภควโต สนฺติเก 
เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺถํ อาชานิสฺสามา”ติ. 

เอวํวาทิโน ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอวมสฺสุ วจนียา กถํ ภาวิตา ปนาวุโส 
เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ กึคติกา โหติ กิมฺปรมา กิมฺผลา กิมฺปริโยสานา, กถํ ภาวิตา ปนาวุโส กรุณา   
เจโตวิมุตฺติ กึคติกา โหติ กิมฺปรมา กิมฺผลา กิมฺปริโยสานา,. กถํ ภาวิตา ปนาวุโส มุทิตา เจโต      
วิมุตฺติ กึคติกา โหติ กิมฺปรมา กิมฺผลา กิมฺปริโยสานา, กถํ ภาวิตา ปนาวุโส อุเปกฺขา เจโตวิมุตฺติ 
กึคติกา โหติ กึมฺปรมา กิมฺผลา กิมฺปริโยสานา”ติ ? เอวํ ปุฏฺฐา ภิกฺขเว อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา 
น เจว สมฺปายิสฺสนฺติ, อุตฺตริญฺจ วิฆาตํ อาปชฺชิสฺสนฺติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ยถา ตํ ภิกฺขเว อวิสยสฺมึ. 
นาหนฺตํ ภิกฺขเว ปสฺสามิ สเทวเก โลเก สมารเก สพฺรหฺมเก สสฺสมณพฺราหฺมณิยา ปชาย              
สเทวมนุสฺสาย, โย อิเมสํ ปญฺหานํ เวยฺยากรเณน จิตฺตํ อาราเธยฺย อญฺญตฺร ตถาคเตน วา 
ตถาคตสาวเกน วา อิโต วา ปน สุตฺวา. 
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กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว เมตฺตา เจโตวิมุตฺติ กึคติกา โหติ กิมฺปรมา กิมฺผลา                     
กิมฺปริโยสานา ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เมตฺตาสหคตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ฯเปฯ เมตฺตาสหคตํ        
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. โส สเจ        
อากงฺขติ “อปฺปฏิกูเล ปฏิกูลสญฺญี วิหเรยฺยนฺ”ติ, ปฏิกูลสญฺญี ตตฺถ วิหรติ. สเจ อากงฺขติ “ปฏิกูเล 
อปฺปฏิกูลสญฺญี วิหเรยฺยนฺ”ติ, อปฺปฏิกูลสญฺญี ตตฺถ วิหรติ. สเจ อากงฺขติ “อปฺปฏิกูเล จ ปฏิกูเล 
จ ปฏิกูลสญฺญี วิหเรยฺยนฺ”ติ, ปฏิกูลสญฺญี ตตฺถ วิหรติ. สเจ อากงฺขติ “ปฏิกูเล จ อปฺปฏิกูเล จ    
อปฺปฏิกูลสญฺญี วิหเรยฺยนฺ”ติ, อปฺปฏิกูลสญฺญี ตตฺถ วิหรติ. สเจ อากงฺขติ “อปฺปฏิกูลญฺจ ปฏิกูล
ญฺจ ตทุภยํ อภินิวชฺเชตฺวา อุเปกฺขโก วิหเรยฺยํ สโต สมฺปชาโน”ติ, อุเปกฺขโก จ ตตฺถ วิหรติ สโต 
สมฺปชาโน. สุภํ วา โข ปน วิโมกฺขํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, สุภปรมาหํ ภิกฺขเว เมตฺตาเจโตวิมุตฺตึ วทามิ 
อิธ ปญฺญสฺส ภิกฺขุโน อุตฺตริวิมุตฺตึ อปฺปฏิวิชฺฌโต. 

กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว กรุณา เจโตวิมุตฺติ กึคติกา โหติ กิมฺปรมา กิมฺผลา                     
กิมฺปริโยสานา ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กรุณาสหคตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ฯเปฯ กรุณาสหคตํ          
อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. โส สเจ      
อากงฺขติ “อปฺปฏิกูเล ปฏิกูลสญฺญี วิหเรยฺยนฺ”ติ, ปฏิกูลสญฺญี ตตฺถ วิหรติ ฯเปฯ สเจ อากงฺขติ 
“อปฺปฏิกูลญฺจ ปฏิกูลญฺจ ตทุภยํ อภินิวชฺเชตฺวา อุเปกฺขโก วิหเรยฺยํ สโต สมฺปชาโน”ติ, อุเปกฺขโก 
ตตฺถ วิหรติ สโต สมฺปชาโน. สพฺพโส วา ปน รูปสญฺญานํ สมติกฺกมา ปฏิฆสญฺญานํ อตฺถงฺคมา 
นานตฺตสญฺญานํ อมนสิการา “อนนฺโต อากาโส”ติ อากาสานญฺจายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ,        
อากาสานญฺจายตนปรมาหํ ภิกฺขเว กรุณาเจโตวิมุตฺตึ วทามิ อิธปญฺญสฺส ภิกฺขุโน อุตฺตริวิมุตฺตึ 
อปฺปฏิวิชฺฌโต. 

กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว มุทิตาเจโตวิมุตฺติ กึคติกา โหติ กิมฺปรมา กิมฺผลา กิมฺปริโยสานา? 
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ มุทิตาสหคตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ฯเปฯ มุทิตาสหคตํ  อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ 
ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. โส สเจ อากงฺขติ “อปฺปฏิกูเล     
ปฏิกูลสญฺญี วิหเรยฺยนฺ”ติ, ปฏิกูลสญฺญี ตตฺถ วิหรติ ฯเปฯ สเจ อากงฺขติ “อปฺปฏิกูลญฺจ ปฏิกูล
ญฺจ ตทุภยํ อภินิวชฺเชตฺวา อุเปกฺขโก วิหเรยฺยํ สโต สมฺปชาโน”ติ, อุเปกฺขโก ตตฺถ วิหรติ สโต    
สมฺปชาโน. สพฺพโส วา ปน อากาสานญฺจายตนํ สมติกฺกมฺม “อนนฺตํ วิญฺญาณนฺ”ติ         
วิญฺญาณญฺจายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, วิญฺญาณญฺจายตนปรมาหํ ภิกฺขเว มุทิตาเจโตวิมุตฺตึ         
วทามิ อิธ ปญฺญสฺส ภิกฺขุโน อุตฺตริวิมุตฺตึ อปฺปฏิวิชฺฌโต. 

กถํภาวิตาจ ภิกฺขเว อุเปกฺขาเจโตวิมุตฺติ กึคติกา โหติ กิมฺปรมา กิมฺผลา กิมฺปริโยสานา? 
อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อุเปกฺขาสหคตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ 
โวสฺสคฺคปริณามึ ฯเปฯ อุเปกฺขาสหคตํ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ      
นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. โส สเจ อากงฺขติ “อปฺปฏิกูเล ปฏิกูลสญฺญี วิหเรยฺยนฺ”ติ, ปฏิกูล
สญฺญี ตตฺถ วิหรติ. สเจ อากงฺขติ “ปฏิกูเล อปฺปฏิกูลสญฺญี วิหเรยฺยนฺ”ติ, อปฺปฏิกูลสญฺญี ตตฺถ    
วิหรติ. สเจ อากงฺขติ “อปฺปฏิกูเล จ ปฏิกูเล จ ปฏิกูลสญฺญี วิหเรยฺยนฺ”ติ, ปฏิกูลสญฺญี ตตฺถ        
วิหรติ. สเจ อากงฺขติ “ปฏิกูเล จ อปฺปฏิกูเล จ อปฺปฏิกูลสญฺญี วิหเรยฺยนฺ”ติ, อปฺปฏิกูลสญฺญี 
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ตตฺถ วิหรติ. สเจ อากงฺขติ “อปฺปฏิกูลญฺจ ปฏิกูลญฺจ ตทุภยํ อภินิวชฺเชตฺวา อุเปกฺขโก วิหเรยฺยํ 
สโต สมฺปชาโน”ติ, อุเปกฺขโก ตตฺถ วิหรติ สโต สมฺปชาโน. สพฺพโส วา ปน วิญฺญาณญฺจายตนํ 
สมติกฺกมฺม “นตฺถิ กิญจี”ติ อากิญฺจญฺญายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหรติ, อากิญฺจญฺญายตนปรมาหํ 
ภิกฺขเว อุเปกฺขาเจโตวิมุตฺตึ วทามิ อิธ ปญฺญสฺส ภิกฺขุโน อุตฺตริวิมุตฺตึ อปฺปฏิวิชฺฌโต”ติ. จตุตฺถํ. 

๕. สํคารวสุตฺต 
[๒๓๖] สาวตฺถินิทานํ. อถ โข สํคารโว  พฺราหฺ มโณ เยน ภควา, เตนุ ปสงฺกมิ,             27

อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ,             
เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข สํคารโว พฺราหฺมโณ ภควนฺตํ เอตทโว: 

“โก นุ โข โภ โคตม เหตุ โก ปจฺจโย, เยเนกทา ทีฆรตฺตํ สชฺฌายกตาปิ มนฺตา               
นปฺปฏิภนฺติ, ปเคว อสชฺฌายกตา. โก ปน โภ โคตม เหตุ โก ปจฺจโย, เยเนกทา ทีฆรตฺตํ       
อสชฺฌายกตาปิ มนฺตา ปฏิภนฺติ, ปเคว สชฺฌายกตา”ติ ?  

ยสฺมึ โข พฺราหฺมณ สมเย กามราคปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ กามราคปเรเตน,            
อุปฺปนฺนสฺส จ กามราคสฺส นิสฺสรณํ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ น ปสฺสติ. อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย      
ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, อุภยตฺถมฺปิ ตสฺมึ 
สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ทีฆรตฺตํ สชฺฌายกตาปิ มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ, ปเคว           
อสชฺฌายกตา. เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ อุทปตฺโต สํสฏโฐ ลาขาย วา หลิทฺทิยา วา นีลิยา วา        
มญฺชิฏฺฐาย วา, ตตฺถ จกฺขุมา ปุริโส สกํ มุขนิมิตฺตํ ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูตํ น ชาเนยฺย น           
ปสฺเสยฺย, เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย กามราคปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ กามราคปเรเตน, 
อุปฺปนฺนสฺส จ กามราคสฺส นิสฺสรณํ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ น ปสฺสติ, อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย       
ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ฯเปฯ อุภยตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น        
ปสฺสติ, ทีฆรตฺตํ สชฺฌายกตาปิ มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ, ปเคว อสชฺฌายกตา. 

 ปุน จปรํ พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย พฺยาปาทปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ พฺยาปาท        
ปเรเตน, อุปฺปนฺนสฺส จ พฺยาปาทสฺส นิสฺสรณํ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ น ปสฺสติ. อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ 
สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ฯเปฯ อุภยตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น 
ปสฺสติ, ทีฆรตฺตํ สชฺฌายกตาปิ มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ, ปเคว อสชฺฌายกตา. เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ 
อุทปตฺโต อคฺคินา สนฺตตฺโต อุกฺกุฏฺฐิโต  อุสฺมาทกชาโต, ตตฺ ถ จกฺขุมา ปุริโส สกํ มุ ขนิมิตฺตํ      28

ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูตํ น ชาเนยฺย น ปสฺเสยฺย, เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย พฺยาปาท      
ปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ พฺยาปาทปเรเตน, อุปฺปนฺนสฺส จ พฺยาปาทสฺส นิสฺสรณํ ยถาภูตํ        
นปฺปชานาติ น ปสฺสติ. อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ตสฺมึ 

 ก. สคารโว เอวมุปริปิ 27

 ฉ.ม. ปกฺกุติโต, สี.อิ. อกกุฏฺฐิโต 28
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สมเย ฯเปฯ อุภยตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ทีฆรตฺตํ สชฺฌายกตาปิ มนฺตา 
นปฺปฏิภนฺติ, ปเคว อสชฺฌายกตา. 

ปุน จปรํ พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย ถีนมิทฺธปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ ถีนมิทฺธปเรเตน,       
อุปฺปนฺนสฺส จ ถีนมิทฺธสฺส นิสฺสรณํ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ น ปสฺสติ. อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย       
ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ฯเปฯ อุภยตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น         
ปสฺสติ, ทีฆรตฺตํ สชฺฌายกตาปิ มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ, ปเคว อสชฺฌายกตา. เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ 
อุทปตฺโต เสวาลปณกปริโยนทฺโธ, ตตฺถ จกฺขุมา ปุริโส สกํ มุขนิมิตฺตํ ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูตํ น 
ชาเนยฺย น ปสฺเสยฺย, เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย ถีนมิทฺธปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ          
ถีนมิทฺธปเรเตน, อุปฺปนฺนสฺส จ ถีนมิทฺธสฺส นิสฺสรณํ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ น ปสฺสติ. อตฺตตฺถมฺปิ 
ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ฯเปฯ อุภยตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น      
ชานาติ น ปสฺสติ, ทีฆรตฺตํ สชฺฌายกตาปิ มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ, ปเคว อสชฺฌายกตา. 

ปุน จปรํ พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ อุทฺธจฺจ        
กุกฺกุจฺจปเรเตน, อุปฺปนฺนสฺส จ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส นิสฺสรณํ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ น ปสฺสติ.      
อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ฯเปฯ อุภยตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย 
ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ทีฆรตฺตํ สชฺฌายกตาปิ มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ, ปเคว อสชฺฌายกตา. 
เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ อุทปตฺโต วาเตริโต จลิโต ภนฺโต อูมิชาโต, ตตฺถ จกฺขุมา ปุริโส สกํ มุขนิมิตฺตํ 
ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูตํ น ชาเนยฺย น ปสฺเสยฺย, เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ
ปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปเรเตน, อุปฺปนฺนสฺส จ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส นิสฺสรณํ    
ยถาภูตํ นปฺปชานาติ น ปสฺสติ. อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ 
ฯเปฯ อุภยตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ทีฆรตฺตํ สชฺฌายกตาปิ มนฺตา         
นปฺปฏิภนฺติ, ปเคว อสชฺฌายกตา. 

ปุน จปรํ พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย วิจิกิจฺฉาปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ วิจิกิจฺฉาปเรเตน,    
อุปฺปนฺนาย จ วิจิกิจฺฉาย นิสฺสรณํ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ น ปสฺสติ. อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย         
ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ฯเปฯ อุภยตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น         
ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ฯเปฯ อุภยตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ทีฆรตฺตํ            
สชฺฌายกตาปิ มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ, ปเคว อสชฺฌายกตา. เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ อุทปตฺโต อาวิโล 
ลุฬิโต กลลีภูโต อนฺธกาเร นิกฺขิตฺโต, ตตฺถ จกฺขุมา ปุริโส สกํ มุขนิมิตฺตํ ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูตํ น 
ชาเนยฺย น ปสฺเสยฺย, เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย วิจิกิจฺฉาปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ           
วิจิกิจฺฉาปเรเตน, อุปฺปนฺนาย จ วิจิกิจฺฉาย นิสฺสรณํ ยถาภูตํ นปฺปชานาติ น ปสฺสติ. อตฺตตฺถมฺปิ 
ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ,        
อุภยตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ, ทีฆรตฺตํ สชฺฌายกตาปิ มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ, 
ปเคว อสชฺฌายกตา.  

อยํ โข พฺราหฺมณ เหตุ อยํ ปจฺจโย, เยเนกทา ทีฆรตฺตํ สชฺฌายกตาปิ มนฺตา นปฺปฏิภนฺติ, 
ปเคว อสชฺฌายกตา. 
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ยสฺมิญฺจ โข พฺราหฺมณ สมเย น กามราคปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ น กามราคปเรเตน, 
อุปฺปนฺนสฺส จ กามราคสฺส นิสฺสรณํ ยถาภูตํ ปชานาติ ปสฺสติ. อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ    
ชานาติ ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสติ, อุภยตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ 
ชานาติ ปสฺสติ, ทีฆรตฺตํ อสชฺฌายกตาปิ มนฺตา ปฏิภนฺติ, ปเคว สชฺฌายกตา. เสยฺยถาปิ            
พฺราหฺมณ อุทปตฺโต อสํสฏฺโฐ ลาขาย วา หลิทฺทิยา วา นีลิยา วา มญฺชิฏฺฐาย วา, ตตฺถ จกฺขุมา    
ปุริโส สกํ มุขนิมิตฺตํ ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูตํ ชาเนยฺย ปสฺเสยฺย, เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย 
น กามราคปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ น กามราคปเรเตน, อุปฺปนฺนสฺส จ กามราคสฺส นิสฺสรณํ 
ยถาภูตํ ปชานาติ ฯเปฯ 

ปุน จปรํ พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย น พฺยาปาทปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ น พฺยาปาท      
ปเรเตน, อุปฺปนฺนสฺส จ พฺยาปาทสฺส นิสฺสรณํ ยถาภูตํ ปชานาติ ปสฺสติ. อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย 
ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ฯเปฯ อุภยตฺถมฺปิ ฯเปฯ ทีฆรตฺตํ อสชฺฌายกตาปิ มนฺตา        
ปฏิภนฺติ, ปเคว สชฺฌายกตา. เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ อุทปตฺโต น อคฺคินา สนฺตตฺโต น อุกฺกุฏฺฐิโต  29

น อุสฺมาทกชาโต, ตตฺถ จกฺขุมา ปุริโส สกํ มุขนิมิตฺตํ ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูตํ ชาเนยฺย ปสฺเสยฺย, 
เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย น พฺยาปาทปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ น พฺยาปาทปเรเตน,      
อุปฺปนฺนสฺส จ พฺยาปาทสฺส นิสฺสรณํ ยถาภูตํ ปชานาติ ปสฺสติ. อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ 
ชานาติ ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ฯเปฯ อุภยตฺถมฺปิ ฯเปฯ ทีฆรตฺตํ อสชฺฌายกตาปิ มนฺตา ปฏิภนฺติ, 
ปเคว สชฺฌายกตา. 

ปุน จปรํ พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย น ถีนมิทฺธปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ น ถีนมิทฺธปเรเตน, 
อุปฺปนฺนสฺส จ ถีนมิทฺธสฺส นิสฺสรณํ ยถาภูตํ ปชานาติ ปสฺสติ. อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ     
ชานาติ ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ฯเปฯ อุภยตฺถมฺปิ ฯเปฯ ทีฆรตฺตํ อสชฺฌายกตาปิ มนฺตา ปฏิภนฺติ, 
ปเคว สชฺฌายกตา. เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ อุทปตฺโต น เสวาลปณกปริโยนทฺโธ, ตตฺถ จกฺขุมา       
ปุริโส สกํ มุขนิมิตฺตํ ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูตํ ชาเนยฺย ปสฺเสยฺย, เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย 
น ถีนมิทฺธปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ น ถีนมิทฺธปเรเตน, อุปฺปนฺนสฺส จ ถีนมิทฺธสฺส นิสฺสรณํ       
ยถาภูตํ ปชานาติ ปสฺสติ, อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ฯเปฯ          
อุภยตฺถมฺปิ ฯเปฯ ทีฆรตฺตํ อสชฺฌายกตาปิ มนฺตา ปฏิภนฺติ, ปเคว สชฺฌายกตา. 

ปุน จปรํ พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย น อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ น              
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปเรเตน, อุปฺปนฺนสฺส จ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส นิสฺสรณํ ยถาภูตํ ปชานาติ ปสฺสติ. 
อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ฯเปฯ อุภยตฺถมฺปิ ฯเปฯ ทีฆรตฺตํ 
อสชฺฌายกตาปิ มนฺตา ปฏิภนฺติ, ปเคว สชฺฌายกตา. เสยฺยถาปิ พฺราหฺมณ อุทปตฺโต น วาเตริโต 
น จลิโต น ภนฺโต น อูมิชาโต, ตตฺถ จกฺขุมา ปุริโส สกํ มุขนิมิตฺตํ ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูตํ ชาเนยฺย 
ปสฺเสยฺย, เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย น อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ น         
อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจปเรเตน, อุปฺปนฺนสฺส จ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจสฺส นิสฺสรณํ ยถาภูตํ ปชานาติ ปสฺสติ. 
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อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ฯเปฯ อุภยตฺถมฺปิ ฯเปฯ ทีฆรตฺตํ 
อสชฺฌายกตาปิ มนฺตา ปฏิภนฺติ, ปเคว สชฺฌายกตา. 

ปุน จปรํ พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย น วิจิกิจฺฉาปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ น วิจิกิจฺฉา        
ปเรเตน, อุปฺปนฺนาย จ วิจิกิจฺฉาย นิสฺสรณํ ยถาภูตํ ปชานาติ ปสฺสติ. อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย 
ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสติ, อุภยตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย 
ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสติ, ทีฆรตฺตํ อสชฺฌายกตาปิ มนฺตา ปฏิภนฺติ, ปเคว สชฺฌายกตา. เสยฺยถาปิ 
พฺราหฺมณ อุทปตฺโต อจฺโฉ วิปฺปสนฺโน อนาวิโล อาโลเก นิกฺขิตฺโต, ตตฺถ จกฺขุมา ปุริโส สกํ         
มุขนิมิตฺตํ ปจฺจเวกฺขมาโน ยถาภูตํ ชาเนยฺย ปสฺเสยฺย, เอวเมว โข พฺราหฺมณ ยสฺมึ สมเย น           
วิจิกิจฺฉาปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ น วิจิกิจฺฉาปเรเตน, อุปฺปนฺนาย จ วิจิกิจฺฉาย นิสฺสรณํ ยถาภูตํ 
ปชานาติ ปสฺสติ. อตฺตตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสติ, ปรตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ 
ชานาติ ปสฺสติ, อุภยตฺถมฺปิ ตสฺมึ สมเย ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสติ, ทีฆรตฺตํ อสชฺฌายกตาปิ มนฺตา 
ปฏิภนฺติ, ปเคว สชฺฌายกตา.  

อยํ โข พฺราหฺมณ เหตุ อยํ ปจฺจโย, เยเนกทา ทีฆรตฺตํ อสชฺฌายกตาปิ มนฺตา ปฏิภนฺติ, 
ปเคว สชฺฌายกตา. 

สตฺติเม พฺราหฺมณ โพชฺฌงฺคา อนาวรณา อนีวรณา เจตโส อนุปกฺกิเลสา ภาวิตา          
พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตนฺติ. กตเม สตฺต ? สติสมฺโพชฺฌงฺโค โข พฺราหฺมณ      
อนาวรโณ อนีวรโณ เจตโส อนุปกฺกิเลโส ภาวิโต พหุลีกโต วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตติ 
ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺโค โข พฺราหฺมณ อนาวรโณ อนีวรโณ เจตโส อนุปกฺกิเลโส ภาวิโต       
พหุลีกโต วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตติ. อิเม โข พฺราหฺมณ สตฺต โพชฺฌงฺคา อนาวรณา       
อนีวรณา เจตโส อนุปกฺกิเลสา ภาวิตา พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺติผลสจฺฉิกิริยาย สํวตฺตนฺตีติ.  

เอวํ วุตฺเต, สํคารโว พฺราหฺมโณ ภควนฺตํ เอตทโวจ “อภิกฺกนฺตํ โภ โคตม ฯเปฯ อุปาสกํ มํ 
ภวํ โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค ปาณุเปตํ สรณํ คตนฺ”ติ. ปญฺจมํ. 

๖. อภยสุตฺต 
[๒๓๗] เอวมฺเม สุตํ: เอกํ สมยํ ภควา ราชคเห วิหรติ คิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต. อถ โข อภโย 

ราชกุมาโร เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ. เอกมนฺตํ 
นิสินฺโน โข อภโย ราชกุมาโร ภควนฺตํ เอตทโวจ “ปูรโณ ภนฺเต กสฺสโป เอวมาห นตฺถิ เหตุ นตฺถิ 
ปจฺจโย อญฺญาณาย อทสฺสนาย, อเหตุ อปฺปจฺจโย อญฺญาณํ อทสฺสนํ โหติ. นตฺถิ เหตุ นตฺถิ     
ปจฺจโย ญาณาย ทสฺสนาย, อเหตุ อปฺปจฺจโย ญาณํ ทสฺสนํ โหตี”ติ. อิธ ภควา กิมาหาติ. อตฺถิ 
ราชกุมาร เหตุ อตฺถิ ปจฺจโย อญฺญาณาย อทสฺสนาย, สเหตุ สปฺปจฺจโย อญฺญาณํ อทสฺสนํ โหติ. 
อตฺถิ ราชกุมาร เหตุ อตฺถิ ปจฺจโย ญาณาย ทสฺสนาย, สเหตุ สปฺปจฺจโย ญาณํ ทสฺสนํ โหตีติ. 

กตโม ปน ภนฺเต เหตุ กตโม ปจฺจโย อญฺญาณาย อทสฺสนาย, กถํ สเหตุ สปฺปจฺจโย 
อญฺญาณํ อทสฺสนํ โหตีติ ? ยสฺมึ โข ราชกุมาร สมเย กามราคปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ            
กามราคปเรเตน, อุปฺปนฺนสฺส จ กามราคสฺส นิสฺสรณํ ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ. อยมฺปิ โข      
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ราชกุมาร เหตุ อยํ ปจฺจโย อญฺญาณาย อทสฺสนาย. เอวมฺปิ สเหตุ สปฺปจฺจโย อญฺญาณํ อทสฺสนํ 
โหติ. 

 ปุน จปรํ ราชกุมาร ยสฺมึ สมเย พฺยาปาทปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ พฺยาปาทปเรเตน, 
อุปฺปนฺนสฺส จ พฺยาปาทสฺส นิสฺสรณํ ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ. อยมฺปิ โข ราชกุมาร เหตุ อยํ 
ปจฺจโย อญฺญาณาย อทสฺสนาย. เอวมฺปิ สเหตุ สปฺปจฺจโย อญฺญาณํ อทสฺสนํ โหติ. 

 ปุน จปรํ ราชกุมาร ยสฺมึ สมเย ถีนมิทฺธปริยุฏฺฐิเตน เจตสา ฯเปฯ อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจ    
ปริยุฏฺฐิเตน เจตสา ฯเปฯ วิจิกิจฺฉาปริยุฏฺฐิเตน เจตสา วิหรติ วิจิกิจฺฉาปเรเตน, อุปฺปนฺนาย จ         
วิจิกิจฺฉาย นิสฺสรณํ ยถาภูตํ น ชานาติ น ปสฺสติ. อยมฺปิ โข ราชกุมาร เหตุ อยํ ปจฺจโย 
อญฺญาณาย อทสฺสนาย. เอวมฺปิ สเหตุ สปฺปจฺจโย อญฺญาณํ อทสฺสนํ โหตีติ. 

 โก นามายํ ภนฺเต ธมฺมปริยาโยติ ? นีวรณา นาเมเต ราชกุมาราติ. ตคฺฆ ภควา         
นีวรณา. ตคฺฆ สุคต นีวรณา, เอกเมเกนปิ โข ภนฺเต นีวรเณน อภิภูโต ยถาภูตํ น ชาเนยฺย น     
ปสฺเสยฺย, โก ปน วาโท ปญฺจหิ นีวรเณหิ. 

กตโม ปน ภนฺเต เหตุ กตโม ปจฺจโย ญาณาย ทสฺสนาย. กถํ สเหตุ สปฺปจฺจโย ญาณํ    
ทสฺสนํ โหตีติ ? อิธ ราชกุมาร ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ 
โวสฺสคฺคปริณามึ. โส สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาวิเตน จิตฺเตน ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสติ. อยมฺปิ โข        
ราชกุมาร เหตุ อยํ ปจฺจโย ญาณาย ทสฺสนาย. เอวมฺปิ สเหตุ สปฺปจฺจโย ญาณํ ทสฺสนํ โหติ. 

ปุน จปรํ ราชกุมาร ภิกฺขุ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ     
นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. โส อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาวิเตน จิตฺเตน ยถาภูตํ ชานาติ ปสฺสติ 
อยํปิ โข ราชกุมาร เหตุ อยํ ปจฺจโย ญาณาย ทสฺสนาย. เอวมฺปิ สเหตุ สปฺปจฺจโย ญาณํ ทสฺสนํ 
โหตีติ. 

โก นามายํ ภนฺเต ธมฺมปริยาโยติ ? โพชฺฌงฺคา นาเมเต ราชกุมาราติ. ตคฺฆ ภควา 
โพชฺฌงฺคา, ตคฺฆ สุคต โพชฺฌงฺคา, เอกเมเกนปิ โข ภนฺเต โพชฺฌงฺเคน สมนฺนาคโต ยถาภูตํ        
ชาเนยฺย ปสฺเสยฺย. โก ปน วาโท สตฺตหิ โพชฺฌงฺเคหิ. โยปิ เม ภนฺเต คิชฺฌกูฏํ ปพฺพตํ อาโรหนฺตสฺส 
กายกิลมโถ จิตฺตกิลมโถ, โสปิ เม ปฏิปฺปสฺสทฺโธ, ธมฺโม จ เม อภิสมิโตติ. ฉฏฐํ. 

โพชฺฌงฺคสากจฺฉวคฺโค ฉฏโฐ. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  อาหาราปริยายมคฺคิ    เมตฺตํ สํคารเวน จ 
  อภโย ปุจฺฉิโต ปญฺหํ    คิชฺฌกูฏมฺหิ ปพฺพเตติ. 
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๗. อานาปานวคฺค 
๑. อฏฺฐิกมหปฺผลสุตฺต 

[๒๓๘] สาวตฺถินิทานํ. อฏฺฐิกสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสํ
สา. กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว อฏฺฐิกสญฺญา กถํ พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ? อิธ ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ อฏฺฐิกสญฺญาสหคตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺค
ปริณามึ ฯเปฯ อฏฺฐิกสญฺญาสหคตํ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ            
นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ ภาวิตา โข ภิกฺขเว อฏฺฐิกสญฺญา เอวํ พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ 
มหานิสํสาติ. 

อญฺญตรผลสุตฺต 
อฏฺฐิกสญฺญาย ภิกฺขเว ภาวิตาย พหุลีกตาย ทฺวินฺนํ ผลานํ อญฺญตรํ ผลํ ปาฏิกงฺขํ, 

ทิฏฺเฐว ธมฺเม อญฺญา, สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตา. กถํ ภาวิตาย จ โข ภิกฺขเว อฏฺฐิกสญฺญาย 
กถํ พหุลีกตาย ทฺวินฺนํ ผลานํ อญฺญตรํ ผลํ ปาฏิกงฺขํ ทิฏฺเฐว ธมฺเม อญฺญา, สติ วา อุปาทิเสเส     
อนาคามิตา ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อฏฺฐิกสญฺญาสหคตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ฯเปฯ อฏฺฐิกสญฺญา
สหคตํ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ 
ภาวิตาย โข ภิกฺขเว อฏฺฐิกสญฺญาย เอวํ พหุลีกตาย ทฺวินฺนํ ผลานํ อญฺญตรํ ผลํ ปาฏิกงฺขํ ทิฏฺเฐว 
ธมฺเม อญฺญา, สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ. 

มหตฺถสุตฺต 
อฏฺฐิกสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา มหโต อตฺถาย สํวตฺตติ. กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว 

อฏฺฐิกสญฺญา กถํ พหุลีกตา มหโต อตฺถาย สํวตฺตติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อฏฺฐิกสญฺญาสหคตํ สติ
สมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ฯเปฯ อฏฺฐิกสญฺญาสหคตํ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ             
วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ ภาวิตา โข ภิกฺขเว อฏฺฐิกสญฺญา เอวํ พหุลีกตา 
มหโต อตฺถาย สํวตฺตตีติ. 

โยคกฺเขมสุตฺต 
อฏฺฐิกสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา มหโต โยคกฺเขมาย สํวตฺตติ. กถํ ภาวิตา จ 

ภิกฺขเว อฏฺฐิกสญฺญา กถํ พหุลีกตา มหโต โยคกฺเขมาย สํวตฺตติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อฏฺฐิกสญฺญา
สหคตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ฯเปฯ อฏฺฐิกสญฺญาสหคตํ อุเปกฺขา สมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวก   
นิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ ภาวิตา โข ภิกฺขเว อฏฺฐิกสญฺญา เอวํ      
พหุลีกตา มหโต โยคกฺเขมาย สํวตฺตตีติ. 
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สํเวคสุตฺต 
อฏฺฐิกสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา มหโต สํเวคาย สํวตฺตติ. กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว 

อฏฺฐิกสญฺญา กถํ พหุลีกตา มหโต สํเวคาย สํวตฺตติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อฏฺฐิกสญฺญาสหคตํ สติ
สมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ฯเปฯ อฏฺฐิกสญฺญาสหคตํ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ             
วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ ภาวิตา โข ภิกฺขเว อฏฺฐิกสญฺญา เอวํ พหุลีกตา 
มหโต สํเวคาย สํวตฺตตีติ. 

ผาสุวิหารสุตฺต 
อฏฺฐิกสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา มหโต ผาสุวิหาราย สํวตฺตติ. กถํ ภาวิตา จ 

ภิกฺขเว อฏฺฐิกสญฺญา กถํ พหุลีกตา มหโต ผาสุวิหาราย สํวตฺตติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อฏฺฐิกสญฺญา
สหคตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ฯเปฯ อฏฺฐิกสญฺญาสหคตํ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวก     
นิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ ภาวิตา โข ภิกฺขเว อฏฺฐิกสญฺญา เอวํ       
พหุลีกตา มหโต ผาสุวิหาราย สํวตฺตตีติ. ปฐมํ. 

๒. ปุฬวกสุตฺต 
 [๒๓๙] ปุฬวกสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตา ฯเปฯ ทุติยํ. 

๓. วินีลกสุตฺต 
[๒๔๐] วินีลกสญฺญา ภิกฺขเว ฯเปฯ ตติยํ 

๔. วิจฺฉิทฺทกสุตฺต 
[๒๔๑] วิจฺฉิทฺทกสญฺญา ภิกฺขเว ฯเปฯ จตุตฺถํ. 

๕. อุทฺธุมาตกสุตฺต 
 [๒๔๒] อุทฺธุมาตกสญฺญา ภิกฺขเว ฯเปฯ ปญฺจมํ. 

๖. เมตฺตาสุตฺต 
 [๒๔๓] เมตฺตา ภิกฺขเว ภาวิตา ฯเปฯ ฉฏฐํ. 

๗. กรุณาสุตฺต 
[๒๔๔] กรุณา ภิกฺขเว ภาวิตา ฯเปฯ สตฺตมํ. 

๘. มุทิตาสุตฺต 
[๒๔๕] มุทิตา ภิกฺขเว ภาวิตา ฯเปฯ อฏฺฐมํ. 
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๙. อุเปกฺขาสุตฺต 
[๒๔๖] อุเปกฺขา ภิกฺขเว ภาวิตา ฯเปฯ นวมํ. 

๑๐. อานาปานสุตฺตํ 
[๒๔๗] อานาปานสฺสติ ภิกฺขเว ภาวิตา ฯเปฯ ทสมํ. 

อานาปานวคฺโค สตฺตโม. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  อฏฺฐิกปุฬวกํ วินีลกํ    วิจฺฉิทฺทกํ อุทฺธุมาเตน ปญฺจมํ 
  เมตฺตา กรุณา มุทิตา    อุเปกฺขา อานาปาเนน เต ทสาติ. 

๘. นิโรธวคฺค 
๑. อสุภสุตฺต 

[๒๔๘] อสุภสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตา ฯเปฯ ปฐมํ. 

๒. มรณสุตฺต 
[๒๔๙] มรณสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตา ฯเปฯ ทุติยํ 

๓. อาหาเรปฏิกูลสุตฺต 
[๒๕๐] อาหาเร ปฏิกูลสญฺญา ภิกฺขเว ฯเปฯ ตติยํ. 

๔. อนภิรติสุตฺต 
 [๒๕๑] สพฺพโลเก อนภิรติสญฺญา ภิกฺขเว ฯเปฯ จตุตฺถํ. 

๕. อนิจฺจสุตฺต 
 [๒๕๒] อนิจฺจสญฺญา ภิกฺขเว ฯเปฯ ปญฺจมํ. 

๖. ทุกฺขสุตฺต 
[๒๕๓] อนิจฺเจ ทุกฺขสญฺญา ภิกฺขเว ฯเปฯ ฉฏฐํ. 

๗. อนตฺตสุตฺต 
 [๒๕๔] ทุกฺเข อนตฺตสญฺญา ภิกฺขเว ฯเปฯ สตฺตมํ. 
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๘. ปหานสุตฺต 
[๒๕๕] ปหานสญฺญา ภิกฺขเว ฯเปฯ อฏฺฐมํ. 

๙. วิราคสุตฺต 
 [๒๕๖] วิราคสญฺญา ภิกฺขเว ฯเปฯ นวมํ. 

๑๐. นิโรธสุตฺต 
[๒๕๗] นิโรธสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา. กถํ ภาวิตา จ 

ภิกฺขเว นิโรธสญฺญา กถํ พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิโรธสญฺญา    
สหคตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ฯเปฯ นิโรธสญฺญาสหคตํ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวก      
นิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ ภาวิตา โข ภิกฺขเว นิโรธสญฺญา เอวํ        
พหุลีกตา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสาติ. 

 นิโรธสญฺญาย ภิกฺขเว ภาวิตาย พหุลีกตาย ทฺวินฺนํ ผลานํ อญฺญตรํ ผลํ ปาฏิกงฺขํ 
ทิฏฺเฐว ธมฺเม อญฺญา, สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตา. กถํ ภาวิตาย ภิกฺขเว นิโรธสญฺญาย กถํ 
พหุลีกตาย ทฺวินฺนํ ผลานํ อญฺญตรํ ผลํ ปาฏิกงฺขํ ทิฏฺเฐว ธมฺเม อญฺญา, สติ วา อุปาทิเสเส          
อนาคามิตา ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิโรธสญฺญาสหคตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ฯเปฯ นิโรธสญฺญา   
สหคตํ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ 
ภาวิตาย โข ภิกฺขเว นิโรธสญฺญาย เอวํ พหุลีกตาย ทฺวินฺนํ ผลานํ อญฺญตรํ ผลํ ปาฏิกงฺขํ ทิฏฺเฐว 
ธมฺเม อญฺญา, สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตาติ. 

 นิโรธสญฺญา ภิกฺขเว ภาวิตา พหุลีกตา มหโต อตฺถาย สํวตฺตติ, มหโต โยคกฺเขมาย 
สํวตฺตติ, มหโต สํเวคาย สํวตฺตติ, มหโต ผาสุวิหาราย สํวตฺตติ. กถํ ภาวิตา จ ภิกฺขเว นิโรธ
สญฺญา กถํ พหุลีกตา มหโต อตฺถาย สํวตฺตติ, มหโต โยคกฺเขมาย สํวตฺตติ, มหโต สํเวคาย     
สํวตฺตติ, มหโต ผาสุวิหาราย สํวตฺตติ ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ นิโรธสญฺญาสหคตํ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ      
ภาเวติ ฯเปฯ นิโรธสญฺญาสหคตํ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธ     
นิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ ภาวิตา โข ภิกฺขเว นิโรธสญฺญา เอวํ พหุลีกตา มหโต อตฺถาย 
สํวตฺตติ, มหโต โยคกฺเขมาย สํวตฺตติ, มหโต สํเวคาย สํวตฺตติ, มหโต ผาสุวิหาราย สํวตฺตตีติ. 
ทสมํ. 

นิโรธวคฺโค อฏฺฐโม. 

ตสฺสุทฺทานํ 
             อสุภมรณอาหาเร    ปฏิกูลอนภิรเตน. 
  อนิจฺจทุกฺขอนตฺตปหานํ   วิราคนิโรเธน เต ทสาติ. 
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๙. คงฺคาเปยฺยาลวคฺค 
๑-๑๒. คงฺคานทีอาทิสุตฺต 

 [๒๕๘-๒๖๙] เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว คงฺคา นที ปาจีนนินฺนา ปาจีนโปณา ปาจีน         
ปพฺภารา, เอวเมว โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวนฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรนฺโต        
นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร. กถญฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตฺต โพชฺฌงฺเค         
ภาเวนฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค พหุลีกโรนฺโต นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโร ? อิธ 
ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ 
นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ. เอวํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ สตฺต โพชฺฌงฺเค ภาเวนฺโต สตฺต โพชฺฌงฺเค     
พหุลีกโรนฺโต นิพฺพานนินฺโน โหติ นิพฺพานโปโณ นิพฺพานปพฺภาโรติ. (ยาว เอสนา ปาลิ             
วิตฺถาเรตพฺพา). 

คงฺคาเปยฺยาลวคฺโค นวโม. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  ฉ ปาจีนโต นินฺนา    ฉ นินฺนา จ สมุทฺทโต 
เทฺวเต ฉ ทฺวาทส โหนฺติ   วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ. 

๑๐. อปฺปมาทวคฺค 
๑- ๑๐. ตถาคตาทิสุตฺต 

[๒๗๐] ยาวตา ภิกฺขเว สตฺตา อปทา วา ทฺวิปทา วา จตุปฺปทา วา พหุปฺปทา วาติ          
วิตฺถาเรตพฺพํ.  

อปฺปมาทวคฺโค ทสโม. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  ตถาคตํ ปทํ กูฏํ    มูลํ สาเรน วสฺสิกํ 
  ราชา จนฺทิมสุริยา จ    วตฺเถน ทสมํ ปทนฺติ. 

๑๑. พลกรณียวคฺค 
๑-๑๒. พลาทิสุตฺต 

[๒๘๐๒-๒๙๑] เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว เย เกจิ พลกรณียา กมฺมนฺตา กรียนฺติ วิตฺถาเรตพฺพํ.  
พลกรณียวคฺโค เอกาทสโม. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  พลํ พีชญฺจ นาโค จ    รุกฺโข กุมฺเภน สูกิยา 
  อากาเสน จ เทฺว เมฆา   นาวา อาคนฺตุกา นทีติ. 
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(พลกรณียวคฺโค โพชฺฌงฺคสํยุตฺตสฺส โพชฺฌงฺควเสน วิตฺถาเรตพฺพา). 

๑๒. เอสนาวคฺค 
๑-๑๐. เอสนาทิสุตฺต 

[๒๙๒-๓๐๑] ติสฺโส อิมา ภิกฺขเว เอสนา. กตมา ติสฺโส ? กาเมสนา ภเวสนา            
พฺรหฺมจริเยสนาติ วิตฺถาเรตพฺพํ. 

เอสนาวคฺโค ทฺวาทสโม. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  เอสนา วิธา อาสโว    ภโว จ ทุกฺขตา ติสฺโส 
  ขีลํ มลํ จ นีโฆ จ    เวทนาตณฺหา ตสินาย จาติ. 
(โพชฺฌงฺคสํยุตฺตสฺส เอสนาเปยฺยาลํ วิเวกนิสฺสิตโต วิทูหิ วิตฺถาเรตพฺพํ). 

๑๓. โอฆวคฺค 
๑-๘. โอฆาทิสุตฺต 

[๓๐๒-๓๑๐] จตฺตาโรเม ภิกฺขเว โอฆา. กตเม จตฺตาโร ? กาโมโฆ, ภโวโฆ ทิฏโฐโฆ      
อวิชฺโชโฆติ วิตฺถาเรตพฺพํ. 

๑๐. อุทฺธมฺภาคิยสุตฺต 
[๓๑๑] สาวตฺถินิทานํ. ปญฺจิมานิ ภิกฺขเว อุทฺธมฺภาคิยานิ สญฺโญชนานิ. กตมานิ 

ปญฺจ ? รูปราโค อรูปราโค มาโน อุทฺธจฺจํ อวิชฺชา. อิมานิ โข ภิกฺขเว ปญฺจุทฺธมฺภาคิยานิ 
สญฺโญชนานิ. อิเมสํ โข ภิกฺขเว ปญฺจนฺนํ อุทฺธมฺภาคิยานํ สญฺโญชนานํ อภิญฺญาย ปริญฺญาย 
ปริกฺขยาย ปหานาย สตฺต โพชฺฌงฺคา ภาเวตพฺพา. กตเม สตฺต ? อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สติสมฺโพชฺฌงฺคํ 
ภาเวติ วิเวกนิสฺสิตํ วิราคนิสฺสิตํ นิโรธนิสฺสิตํ โวสฺสคฺคปริณามึ ฯเปฯ อุเปกฺขาสมฺโพชฺฌงฺคํ ภาเวติ 
ราควินยปริโยสานํ โทสวินยปริโยสานํ โมหวินยปริโยสานํ อมโตคธํ อมตปรายนํ อมตปริโยสานํ 
นิพฺพานนินฺนํ นิพฺพานโปณํ นิพฺพานปพฺภารํ. อิเมสํ โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ ปญฺจนฺนํ อุทฺธมฺภาคิยานํ 
สญฺโญชนานํ อภิญฺญาย ปริญฺญาย ปริกฺขยาย ปหานาย อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา ภาเวตพฺพาติ. 
ทสมํ. 

โอฆวคฺโค เตรสโม. 

ตสฺสุทฺทานํ 
  โอโฆ โยโค อุปาทานํ   คนฺถา อนุสเยน จ 
  กามคุณา นีวรณา   ขนฺธา โอธุทฺธมฺภาคิยานีติ. 
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๑๔. ปุนคงฺคาเปยฺยาลวคฺโค 
๓๑๒-๓๒๓. ปุนคงฺคานทีอาทิสุตฺตํ 

วคฺโค จุทฺทสโม. 

อุทฺทานํ 
  ฉ ปาจีนโต นินฺนา    ฉ นินฺนา จ สมุทฺทโต 
  เทฺว เต ฉ ทฺวาทส โหนฺติ   วคฺโค เตน ปวุจฺจตีติ. 
(โพชฺฌงฺคสํยุตฺตสฺส คงฺคาเปยฺยาลํ ราควเสน วิตฺถาเรตพฺพํ). 

๑๕. ปุนอปฺปมาทวคฺค 
๓๒๔-๓๓๓. ตถาคตาทิสุตฺต 

ปณฺณรสโม. 
อุทฺทานํ 

  ตถาคตํ ปทํ กูฏํ    มูลํ สาเรน วสฺสิกํ 
  ราชา จนฺทิมสูริยา จ    วตฺเถน ทสมํ ปทนฺติ. 
(อปฺปมาทวคฺโค ราควเสน วิตฺถาเรตพฺโพ). 

๑๖. ปุนพลกรณียวคฺค 
๓๓๔-๓๔๕. ปุนพลาทิสุตฺต 

โสฬสโม. 
อุทฺทานํ 

  พลํ พีชญฺจ นาโค จ    รุกฺโข กุมฺเภน สูกิยา 
  อากาเสน จ เทฺว เมฆา   นาวา อาคนฺตุกา นทีติ. 
(โพชฺฌงฺคสํยุตฺตสฺส พลกรณียวคฺโค ราควเสน วิตฺถาเรตพฺโพ). 

๑๗. ปุนเอสนาวคฺค 
๓๔๖-๓๕๖. ปุนเอสนาทิสุตฺต 

โพชฺฌงฺคสํยุตฺตสฺส เอสนาวคฺโค สตฺตรสโม. 
อุทฺทานํ 

  เอสนา วิธา อาสโว    ภโว จ ทุกฺขตา ติสฺโส 
  ขีลํ มลํ จ นีโฆ จ    เวทนาตณฺหา ตสินาย จาติ. 
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๑๘. ปุนโอฆวคฺค 
๓๕๗-๓๖๖. ปุนโอฆาทิสุตฺต 

โพชฺฌงฺคสํยุตสฺส ปุนโอฆวคฺโค อฏฺฐารสโม. 
อุทฺทานํ 

  โอโฆ โยโค อุปาทานํ   คนฺถา อนุสเยน จ 
  กามคุณา นีวรณา   ขนฺธา โอธุทฺธมฺภาคิยานีติ. 
(ราควินยปริโยสานโทสวินยปริโยสานโมหวินยปริโยสานวเสน  โอฆวคฺโค                    

วิตฺถาเรตพฺโพ.) (ยทปิ มคฺคสํยุตฺตํ วิตฺถาริตํ, ตทปิ โพชฺฌงฺคสํยุตฺตํ วิตฺถาเรตพฺพํ). 
โพชฺฌงฺคสํยุตฺตํ ทุติยํ. 

_________________________ 
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๒. โพชฌังคสังยุต 
๑. ปัพพตวรรค 

หมวดว่าด้วยขุนเขา 
๑. หิมวันตสูตร 

ว่าด้วยขุนเขาหิมพานต์ 
[๑๘๒] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกนาคอาศัยขุนเขาหิมพานต์ย่อม เติบโตมีกำลัง เติบโต

มีกำลังแล้วลงสู่หนอง ลงสู่หนองแล้วลงสู่บึง ลงสู่บึงแล้วลง สู่แม่น้ำน้อย ลงสู่แม่น้ำน้อยแล้วลงสู่แม่น้ำ
ใหญ่ ลงสู่แม่น้ำใหญ่แล้วลงสู่มหาสมุทรสาคร นาคเหล่านั้นย่อมถึงความเจริญเติบโตทางกายในมหาสมุทร
สาครนั้น แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่ออาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีล เจริญโพชฌงค์ (ธรรมที่เป็นองค์
แห่งการตรัสรู้) ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก ย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย 

ภิกษุเม่ืออาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีล เจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้
มาก ย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์ในธรรมท้ังหลาย อย่างไร  

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์(ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ คือความระลึกได้) อันอาศัยวิเวก(ความ

สงัด) อาศัยวิราคะ (ความคลายกำหนัด) อาศัยนิโรธ (ความดับ) น้อมไปในโวสสัคคะ (ความสละ) 
๒.  เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ คือ การเฟ้นธรรม) ฯลฯ  
๓.  เจริญวิริยสัมโพชฌงค์ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ คือ ความเพียร) ... 
๔.  เจริญปีติสัมโพชฌงค์ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ คือ ความอิ่มใจ) ...  
๕.  เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ คือ ความสงบกายสงบใจ) ...  
๖.  เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ คือ ความตั้งจิตมั่น) ...  
๗.  เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ คือ ความมีใจเป็นกลาง) อันอาศัย

วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่ออาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีล เจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ 

ประการให้มาก ย่อมถึงความเป็นใหญ่ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย อย่างนี้แล 
หิมวันตสูตรท่ี ๑ จบ 

๒. กายสูตร 
ว่าด้วยอุปมาด้วยกาย 

[๑๘๓] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้ 

แม้ฉันใด นิวรณ์ ๕ ประการก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ ขาด
อาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้  

อาหารของนิวรณ์ 
อะไรเล่าเป็นอาหารท่ีทำกามฉันทะท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำกามฉันทะ ท่ีเกิดขึ้นแล้ว

ให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  
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คือ สุภนิมิต มีอยู ่ การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในสุภนิมิตนั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที ่ทำกาม30

ฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น 
อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้

เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  
คือ ปฏิฆนิมิต มีอยู ่ การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในปฏิฆนิมิตนั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำ31

พยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น 
อะไรเล่าเป็นอาหารท่ีทำถีนมิทธะท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำถีนมิทธะท่ีเกิดขึ้นแล้วให้

เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  
คือ ความไม่ยินดี ความเกียจคร้าน ความเมื่อยขบของร่างกาย ความเมาอาหาร และความที่จิต

หดหู่มีอยู่ การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้
เกิดขึ้น หรือทำถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น 

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำอุทธัจจกุกกุจจะที่
เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  

คือ ความไม่สงบจิตมีอยู่ การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในความไม่สงบจิตนั้นให้มาก นี้เป็น
อาหารที่ทำอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น 

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้
เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  

คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่ การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในธรรมเหล่านั้น
ให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือ ทำวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น 

ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้ 
แม้ฉันใด นิวรณ์ ๕ ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ ขาด
อาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้  

ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้ 
แม้ฉันใด โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ ขาด
อาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้ 

อาหารของโพชฌงค์ 
อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำสติสัมโพชฌงค์ที่

เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  
คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่า

นั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้
เจริญเต็มที ่

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำธัมมวิจยสัม
โพชฌงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  

 สุภนิมิต หมายถึงสิ่งที่งดงามหรืออารมณ์ที่เกิดจากสิ่งที่งดงาม (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๓/๒๐๕)30

 ปฏิฆนิ มิต หมายถึงปฏิฆะ (ความกระทบกระทั่งในใจ) หรืออารมณ์ที ่เกิดจากความกระทบกระทั่งในใจ (สํ.ม.อ. (บาลี) 31

๓/๑๘๓/๒๐๖)
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คือ ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศล มีโทษและไม่มีโทษ เลวและประณีต เป็นฝ่ายดำและฝ่าย
ขาวมีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่ยัง
ไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที ่

อะไรเล่าเป็นอาหารท่ีทำวิริยสัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำวิริยสัมโพชฌงค์ท่ี
เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  

คือ ความริเริ่ม ความพากเพียร ความบากบั่นมีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้น
ให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำวิริยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำวิริยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้
เจริญเต็มที ่

อะไรเล่าเป็นอาหารท่ีทำปีติสัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำปีติ- สัมโพชฌงค์ท่ี
เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  

คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปีติสัมโพชฌงค์มีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่า
นั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำปีติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้
เจริญเต็มที ่

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำปัสสัทธิสัม
โพชฌงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  

คือ ความสงบกาย ความสงบจิตมีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้เป็น
อาหารที่ทำปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที ่

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำสมาธิสัม
โพชฌงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  

คือ สมถนิมิต  อัพยัคคนิมิต มีอยู ่ การทำมนสิการโดยแยบคายในนิมิตเหล่านั้นให้มาก นี้เป็น32 33

อาหารที่ทำสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที ่
อะไรเล่าเป็นอาหารท่ีทำอุเบกขาสัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำ อุเบกขาสัม

โพชฌงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  
คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรม

เหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่
เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที ่

ภิกษุทั้งหลาย กายนี้ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ ขาดอาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้ 
แม้ฉันใด โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร อาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้ ขาด
อาหารก็ดำรงอยู่ไม่ได้ 

กายสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. สีลสูตร 
ว่าด้วยศีล 

 สมถนิมิต หมายถึงความสงบหรืออารมณ์ที่เกิดจากความสงบ (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๓/๒๐๘)32

 อัพยัคคนิมิต (นิมิตแห่งจิตที่มีอารมณ์ไม่ฟุ้งซ่าน) เป็นไวพจน์ของสมถนิมิต (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๓/๒๐๘)33
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[๑๘๔] ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดสมบูรณ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ  และวิมุตติญาณทัส34

สนะ  การเห็น ภิกษุเหล่านั้นก็ดี การได้ยิน ภิกษุเหล่านั้นก็ดี การเข้าไปหา ภิกษุเหล่านั้นก็ดี การเข้าไป35 36 37 38

นั่งใกล้ ภิกษุเหล่านั้นก็ดี การระลึกถึ ง ภิกษุเหล่านั้นก็ดี การบวชตาม ภิกษุเหล่านั้นก็ดี เรากล่าวว่า มี39 40 41

อุปการะมาก ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลได้ฟังธรรมของภิกษุเห็นปานนั้นแล้วย่อมหลีกออกด้วยการ
หลีกออก ๒ อย่าง คือ (๑) หลีกออกทางกาย (๒) หลีกออกทางจิต เขาหลีกออกไปอยู่อย่างนั้นย่อมระลึก 
ตรึกถึงธรรมนั้น 

สมัยใด ภิกษุหลีกออกไปอยู่อย่างนั้นย่อมระลึก ตรึกถึงธรรมนั้น สมัยนั้น สติสัมโพชฌงค์เป็นอัน
ภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุชื่อว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์ สติสัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ ภิกษุมี
สติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้น ตรวจตรา พินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญา 

สมัยใด ภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้นย่อมเลือกเฟ้น ตรวจตรา พินิจพิจารณาธรรม นั้นด้วยปัญญา สมัย
นั้น ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุชื่อว่า เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัม
โพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ ความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นอันเธอผู้เลือกเฟ้น ตรวจตรา พินิจ
พิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภแล้ว 

สมัยใด ความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นอันเธอผู้เลือกเฟ้น ตรวจตรา พินิจพิจารณาธรรมนั้นด้วย
ปัญญาปรารภแล้ว สมัยนั้น วิริยสัมโพชฌงค์เป็นอันภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุชื่อว่าเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ วิ
ริยสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ ปีติไม่มีอามิสย่อมเกิดแก่เธอผู้ได้ปรารภความเพียร 

สมัยใด ปีติไม่มีอามิสย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ได้ปรารภความเพียร สมัยนั้น ปีติสัมโพชฌงค์เป็นอัน
ภิกษุปรารภแล้ว ภิกษุชื่อว่าเจริญปีติสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ ทั้งกาย
ทั้งจิตของเธอผู้มีใจมีปีติย่อมสงบ 

สมัยใด ทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผู้มีใจมีปีติย่อมสงบ สมัยนั้น ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เป็นอันภิกษุ
ปรารภแล้ว ภิกษุชื่อว่าเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ จิต
ของเธอผู้มีกายสงบ มีสุขย่อมตั้งมั่น 

 วิมุตติ ในที่นี้หมายถึงผลวิมุตติซึ่งเป็นโลกุตตระอย่างเดียว (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๔/๒๐๘)34

 วิมุตติญาณทัสสนะ ในที่นี้หมายถึงปัจจเวกขณญาณซึ่งเป็นโลกิยะเท่านั้น (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๔/๒๐๘)35

 การเห็น หมายถึงการเห็น ๒ อย่าง คือ การเห็นด้วยตาและการเห็นด้วยญาณ (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๔/๒๐๘)36

 การได้ยิน หมายถึงการได้ยินได้ฟังด้วยหูว่า พระขีณาสพชื่อโน้นอาศัยอยู่ในแว่นแคว้น ชนบท คาม นิคม วิหาร หรือในถ้ำชื่อ37

โน้น (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๔/๒๐๘)

 การเข้าไปหา หมายถึงการเข้าไปหาพระอริยะด้วยความตั้งใจอย่างนี้ว่า เราจักถวายทาน จักถามปัญหา จักฟังธรรม หรือจักทำ38

สักการะ (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๔/๒๐๘)

 การเข้าไปน่ังใกล ้หมายถึงการเข้าไปนั่งใกล้เพ่ือสอบถามปัญหา (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๔/๒๐๘)39

 การระลึกถึง หมายถึงการระลึกถึงพระอริยะที ่อยู่ในที่พักกลางคืนและกลางวัน หรือการระลึกถึงโอวาทของท่าน (สํ.ม.อ. (บาลี ) 40

๓/๑๘๔/๒๐๙)

 การบวชตาม หมายถึงการทำจิตให้เลื่อมใสในพระอริยะแล้วออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตในสำนักของท่าน (สํ.ม.อ. (บาลี) 41

๓/๑๘๔/๒๐๙)
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สมัยใด จิตของภิกษุผู้มีกายสงบ มีสุขย่อมตั้งมั่น สมัยนั้น สมาธิสัมโพชฌงค์ เป็นอันภิกษุปรารภ
แล้ว ภิกษุชื่อว่าเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ เธอย่อมเพ่งดู
จิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นด้วยด ี

สมัยใด ภิกษุย่อมเพ่งดูจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นด้วยดี สมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงค์ เป็นอันภิกษุ
ปรารภแล้ว ภิกษุชื่อว่าเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ  

อานิสงส์การเจริญโพชฌงค์ 
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อโพชฌงค์ ๗ ประการที่ภิกษุเจริญ ทำให้มากแล้วอย่างนี้ พึงหวังผลานิสงส์  ๗ 42

ประการ  
ผลานิสงส์ ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. จะได้บรรลุอรหัตตผลทันทีในปัจจุบัน 
๒.  หากในปัจจุบันยังไม่ได้บรรลุ ก็จะได้บรรลุในเวลาใกล้ตาย 
๓. หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุ ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพา

ยี  เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์ เบื้องต่ำ) ๕ ประการสิ้นไป 43

๔. หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุ และไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพ
พายี ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี  เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป 44

๕. หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุ ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี 
และไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี  เพราะ โอรัม45

ภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป 
๖. หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุ ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี 

ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี และไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี ก็จะได้เป็นพระ
อนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายี  เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป 46

 ผลานิสงส์ แปลมาจากคำว่า ผล และ อานิสํส ทั้ง ๒ คำนี้ โดยใจความเป็นอันเดียวกัน (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๔/๒๑๐)42

 อันตราปรินิพพายี หมายถึงพระอนาคามีผู ้ปรินิพพานในระหว่าง คือ เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้ว เมื่ออายุยังไม่ถึงก่ึง43

ของอายุผู้เกิดในชั้นสุทธาวาสก็ปรินิพพานเสียในระหว่าง เช่น ในชั้นอวิหาภพมีอายุ ๑,๐๐๐ กัป มี ๓ จำพวก ดังนี ้
พวกที่ ๑ บรรลุพระอรหัตตผลในวันที่เกิด ถ้าไม่บรรลุในวันที่เกิดก็บรรลุไม่เกินภายใน ๑๐๐ กัป 
พวกที่ ๒ เมื่อไม่สามารถบรรลุพระอรหัตตผลในวันที่เกิดหรือบรรลุภายใน ๑๐๐ กัปได้ก็บรรลุภายใน ๒๐๐ กัป 
พวกที่ ๓ เมื่อไม่สามารถบรรลุพระอรหัตตผลภายใน ๒๐๐ กัป ก็บรรลุไม่เกินภายใน ๔๐๐ กัป ส่วนในสุทธาวาสชั้นอื่น ๆ 

คือ อตัปปาภพที่มีอายุ ๒,๐๐๐ กัป ชั้นสุทัสสาภพที่มีอายุ ๔,๐๐๐ กัป ชั้นสุทัสสีภพที่มีอายุ ๘,๐๐๐ กัป ชั้นอก
นิฏฐาภพที่มีอายุ ๑๖,๐๐๐ กัป ก็มีนัยเช่นเดียวกัน (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๔/๒๑๐, องฺ.ติก.อ. (บาลี) 
๒/๘๘/๒๔๓)

 อุปหัจจปรินิพพายี หมายถึงพระอนาคามีผู้เกิดอยู่ในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งแล้ว มีอายุพ้นก่ึงจึงปรินิพพาน เช่น ในชั้นอวิหา44

ภพซึ่งมีอายุ ๑,๐๐๐ กัป พระอนาคามีจำพวกนี้มีอายุพ้นก่ึง คือ พ้น ๕๐๐ กัป แล้วจึงปรินิพพาน ส่วนในสุทธาวาสชั้นอื่นที่เหลือซึ่ง
มีอายุแตกต่างกันไป ก็มีนัยเช่นเดียวกันนี้ (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๔/๒๑๐, องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๘/๒๔๓)

 อสั งขารปรินิพพายี หมายถึงพระอนาคามีผู้บรรลุพระอรหัตตผล ปรินิพพานโดยไม่ต้องใช้ความเพียรมาก (สํ.ม.อ. (บาลี) 45

๓/๑๘๔/๒๑๐, องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๘/๒๔๓)

 สสั งขารปรินิพพายี หมายถึงพระอนาคามีผู้เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ่งบรรลุพระอรหัตตผล ปรินิพพานโดยต้องใช้ความ46

เพียรมาก (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๔/๒๑๐, องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๘๘/๒๔๓)
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๗. หากในปัจจุบันและในเวลาใกล้ตายยังไม่ได้บรรลุ ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี 
ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อุปหัจจปรินิพพายี ไม่ได้เป็นพระอนาคามีผู้อสังขารปรินิพพายี และไม่ได้เป็นพระ
อนาคามีผู้สสังขารปรินิพพายี ก็จะได้เป็นพระอนาคามีผู้อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี  เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ 47

๕ ประการสิ้นไป 
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อโพชฌงค์ ๗ ประการที่ภิกษุเจริญ ทำให้มากแล้วอย่างนี้ พึงหวังผลานิสงส์ ๗ 

ประการนี้ 
สีลสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. วัตถสูตร 

ว่าด้วยอุปมาด้วยผ้า 
[๑๘๕] สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสา

วัตถี ณ ที่นั้นแล ท่านพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้ว 
ท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่า 

ผู้มีอายุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้  
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์  ๒. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์  
๓.  วิริยสัมโพชฌงค์   ๔. ปีติสัมโพชฌงค ์
๕. ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์  ๖. สมาธิสัมโพชฌงค์  
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้  
บรรดาโพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ผมประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใด ๆ ในเวลาเช้า ก็อยู่ด้วย

โพชฌงค์ข้อนั้น ๆ ประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใด ๆ ในเวลาเที่ยง ก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้น ๆ ประสงค์จะ
อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใด ๆ ในเวลาเย็น ก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้น ๆ  

ถ้าสติสัมโพชฌงค์ของผมมีอยู่ ผมก็รู้ชัดว่า สติสัมโพชฌงค์ของผมไม่มีประมาณ ผมปรารภดีแล้ว 
ผมรู้ชัดสติสัมโพชฌงค์ที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่ ถ้าแม้สติสัมโพชฌงค์ ของผมเคลื่อนไป ผมก็รู้ชัดว่าเคลื่อนไป 
เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย ฯลฯ ถ้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมมีอยู่ ผมก็รู้ชัดว่า อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมไม่มี
ประมาณ ผมปรารภดีแล้ว ผมรู้ชัดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่ ถ้าแม้อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของ
ผมเคลื่อนไป ผมก็รู้ชัดว่าเคลื่อนไป เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย  

ตู้เก็บผ้าของพระราชาหรือของมหาอำมาตย์ของพระราชาบรรจุผ้าสีต่าง ๆ พระราชาหรือมหา
อำมาตย์ของพระราชาประสงค์จะนุ่งห่มผ้าคู่ใด ๆ ในเวลาเช้า ก็นุ่งห่มผ้าคู่นั้น ๆ ประสงค์จะนุ่งห่มผ้าคู่ใด ๆ 
ในเวลาเที่ยง ก็นุ่งห่มผ้าคู่นั้น ๆ ประสงค์จะนุ่งห่มผ้าคู่ใด ๆ ในเวลาเย็น ก็นุ่งห่มผ้าคู่นั้น ๆ แม้ฉันใด บรรดา
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ผมประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใด ๆ ในเวลาเช้า ก็อยู่ด้วย
โพชฌงค์ข้อนั้น ๆ ประสงค์จะอยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใด ๆ ในเวลาเที่ยง ก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้น ๆ ประสงค์จะ
อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อใด ๆ ในเวลาเย็น ก็อยู่ด้วยโพชฌงค์ข้อนั้น ๆ  

 อุทธังโสโตอกนิฏฐคามี หมายถึงพระอนาคามีผู้มีกระแสสูงขึ้นไปไปจนถึงชั้นอกนิฏฐภพ คือ เกิดในสุทธาวาสภพใดภพหนึ ่ง47

แล้วก็จะเกิดเลื่อนขึ้นไปจนถึงชั้นอกนิฏฐภพ แล้วจึงปรินิพพานในภพนั้น (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๑๘๔/๒๑๐, องฺ.ติก.อ. (บาลี) 
๒/๘๘/๒๔๒)
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ผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าสติสัมโพชฌงค์ของผมมีอยู่ ผมก็รู้ชัดว่า สติสัมโพชฌงค์ ของผมไม่มีประมาณ 
ผมปรารภดีแล้ว ผมรู้ชัดสติสัมโพชฌงค์ที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่ ถ้าแม้สติสัมโพชฌงค์ของผมเคลื่อนไป ผมก็รู้
ชัดว่าเคลื่อนไป เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย ฯลฯ ถ้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมมีอยู่ ผมก็รู้ชัดว่า อุเบกขาสัม
โพชฌงค์ของผม ไม่มีประมาณ ผมปรารภดีแล้ว ผมรู้ชัดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ดำรงอยู่ว่าดำรงอยู่ ถ้าแม้
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ของผมเคลื่อนไป ผมก็รู้ชัดว่าเคลื่อนไป เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย  48

วัตถสูตรท่ี ๔ จบ  
๕. ภิกขุสูตร  

ว่าด้วยภิกษุทูลถามเรื่องโพชฌงค์ 
[๑๘๖] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี  
ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ นั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้

มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า โพชฌงค์ โพชฌงค์ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ 
พระองค์จึงตรัสว่า โพชฌงค์ พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุ ที่เรียกว่า โพชฌงค์ เพราะเป็นไปเพ่ือตรัสรู้  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
เมื่อเธอเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการนี้อยู่ จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ 

เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  ทำกิจที่ควรทำ เสร็จ49 50

แล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็น อย่างนี้อีกต่อไป  51

ภิกษุ ที่เรียกว่า โพชฌงค์ เพราะเป็นไปเพ่ือตรัสรู้ อย่างนี้แล 
ภิกขุสูตรท่ี ๕ จบ  
๖. กุณฑลิยสูตร 

ว่าด้วยกุณฑลิยปริพาชก 
[๑๘๗] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าอัญชนวัน สถานที่พระราชทานอภัยแก่หมู่เนื้อ 

เขตเมืองสาเกต ครั้งนั้น กุณฑลิยปริพาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็น
ที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ท่านพระโคดม 
ข้าพเจ้าเที่ยวไปในอาราม เข้าไปหาบริษัท เมื่อข้าพเจ้าบริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้ว ในเวลาหลังอาหารเดิน
เที่ยวไปทางอารามสู่อาราม ทางอุทยานสู่อุทยาน ณ ที่นั้น ข้าพเจ้าเห็นสมณพราหมณ์ พวกหนึ่งกำลังกล่าว

 ดูเทียบ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๐/๔๕๖-๔๕๗48

 อยู ่จบพรหมจรรย์แล้ว หมายถึงกิจแห่งการปฏิบั ติเพ่ือทำลายอาสวกิเลสจบสิ้นสมบูรณ์ ไม่มีกิจที่จะต้องทำเพื ่อตนเอง แต่ยัง49

มีหน้าที่เพ่ือผู้อื่นอยู่ ผู้อยู่จบพรหมจรรย์นี้ได้ชื่อว่าอเสขบุคคล (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๔๘/๒๐๓)

 กิจท่ีควรทำ ในที่นี้หมายถึงกิจในอริยสัจ ๔ คือ การกำหนดรู ้ทุกข์ การละเหตุแห่งทุกข์ การทำให้แจ้งซึ่งความดับทุกข์  และการ50

อบรมมรรคมีองค์ ๘ ให้เจริญ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๔๘/๒๐๓)

 ไม่ มีกิจอ่ืนเพื่อความเป็นอย่างน้ีอีกต่อไป หมายถึงไม่มีหน้าที่ในการบำเพ็ญมรรคญาณเพ่ือความหมดสิ้นแห่งกิเลสอีกต่อไป 51

เพราะพระพุทธศาสนาถือว่าการบรรลุพระอรหัตตผลเป็นจุดหมายสูงสุด (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๒๔๘/๒๐๓)
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กถาซึ่งมีวิธีเปลื้องวาทะเป็นอานิสงส์และมีวิธีโต้วาทะเป็นอานิสงส์ ส่วนท่านพระโคดมมีอะไรเป็นอานิสงส์
อยู่  

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า กุณฑลิยะ ตถาคตมีวิชชาและวิมุตติเป็นผลานิสงส์ 
ท่านพระโคดม ธรรมเหล่าไหนที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ 
กุณฑลิยะ โพชฌงค์ ๗ ประการที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ 
ท่านพระโคดม อนึ่ง ธรรมเหล่าไหนที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้

บริบูรณ์ 
กุณฑลิยะ สติปัฏฐาน ๔ ประการที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้บริบูรณ์ 
ท่านพระโคดม อนึ่ง ธรรมเหล่าไหนที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ทำ สติปัฏฐาน ๔ ประการให้

บริบูรณ์ 
กุณฑลิยะ สุจริต ๓ ประการที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ทำสติปัฏฐาน ๔ ประการให้บริบูรณ์ 
ท่านพระโคดม อนึ่ง ธรรมเหล่าไหนที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ทำสุจริต ๓ ประการให้บริบูรณ์ 
กุณฑลิยะ อินทรียสังวรที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ทำสุจริต ๓ ประการ ให้บริบูรณ์ 
อินทรียสังวรท่ีบุคคลเจริญอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงทำสุจริต ๓ ประการให้

บริบูรณ์ 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปที่น่าชอบใจทางตาแล้ว ไม่หลงใหล ไม่เพลิดเพลินรูปที่น่าชอบใจ 

ไม่ให้เกิดความกำหนัด กายของเธอก็คงที่ และจิตที่คงที่ในภายในก็มั่นคงดี หลุดพ้นดีแล้ว อนึ่ง เธอเห็นรูปที่
ไม่น่าชอบใจทางตาแล้ว ก็ไม่เก้อเขิน มีจิตไม่ติดอยู่ ไม่เสียใจ มีใจไม่พยาบาท ทั้งกายของเธอก็คงที่ และจิต
ที่คงที่ในภายในก็มั่นคงดี หลุดพ้นดีแล้ว 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุฟังเสียงทางหู ฯลฯ ดมกลิ่นทางจมูก ... ลิ้มรสทางลิ้น ... ถูกต้องโผฏฐัพพะ
ทางกาย ... รู้แจ้งธรรมารมณ์ที่น่าชอบใจทางใจแล้ว ไม่หลงใหล ไม่เพลิดเพลิน ไม่ให้เกิดความกำหนัด กาย
ของเธอก็คงที่ และจิตที่คงที่ในภายในก็ มั่นคงดี หลุดพ้นดีแล้ว อนึ่ง เธอรู้แจ้งธรรมารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจทาง
ใจแล้ว ก็ไม่เก้อเขิน มีจิตไม่ติดอยู่ ไม่เสียใจ มีใจไม่พยาบาท ทั้งกายของเธอก็คงที่ และจิตที่คงที่ในภายในก็
มั่นคงดี หลุดพ้นดีแล้ว 

เพราะเหตุที่ภิกษุเห็นรูปทางตาแล้ว มีกายคงที่ และมีจิตที่คงที่ในภายในมั่นคงดี หลุดพ้นดีแล้วใน
รูปทั้งที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ ฟังเสียงทางหู ฯลฯ ดม กลิ่นทางจมูก ... ลิ้มรสทางลิ้น ... ถูกต้อง
โผฏฐัพพะทางกาย ... รู้แจ้งธรรมารมณ์ ทางใจแล้ว มีกายคงที่ และมีจิตที่คงที่ในภายในมั่นคงดี หลุดพ้น
ดีแล้วในธรรมที่น่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ  

อินทรียสังวรที่บุคคลเจริญอย่างนี้แล ทำให้มากแล้วอย่างนี้ จึงทำสุจริต ๓ ประการให้บริบูรณ์ 
สุจริต ๓ ประการน้ันท่ีบุคคลเจริญอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงทำสติปัฏฐาน ๔ 

ประการให้บริบูรณ์ 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ละวจีทุจริต เจริญ วจีสุจริต ละมโนทุจริต 

เจริญมโนสุจริต  
สุจริต ๓ ประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แล ทำให้มากแล้วอย่างนี้ จึงทำสติปัฏฐาน ๔ ประการให้

บริบูรณ์  
สติปัฏฐาน ๔ ประการท่ีบุคคลเจริญอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงทำโพชฌงค์ ๗ 

ประการให้บริบูรณ์  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
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๑. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสใน
โลกได้  

๒. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ  
๓. พิจารณาเห็นจิตในจิต ฯลฯ  
๔. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กำจัดอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกได้  
สติปัฏฐาน ๔ ประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แล ทำให้มากแล้วอย่างนี้ จึงทำโพชฌงค์ ๗ ประการ

ให้บริบูรณ์  
โพชฌงค์ ๗ ประการท่ีบุคคลเจริญอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงทำวิชชาและวิมุตติ

ให้บริบูรณ์  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
โพชฌงค์ ๗ ประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แล ทำให้มากแล้วอย่างนี้ จึงทำวิชชาและวิมุตติให้

บริบูรณ์ 
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว กุณฑลิยปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มี พระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่

ท่านพระโคดม พระภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะ ย่ิงนัก ข้าแต่ท่านพระโคดม พระภาษิตของท่าน
พระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ท่านพระโคดมประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่าง ๆ เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดี
จักเห็นรูปได้ ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและ พระสงฆ์เป็นสรณะ ขอท่านพระโคดม
จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต 

กุณฑลิยสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. กูฏาคารสูตร 

ว่าด้วยอุปมาด้วยกลอนของเรือนยอด 
[๑๘๘] ภิกษุทั้งหลาย กลอนของเรือนยอดทั้งหมดล้วนน้อมไปสู่ยอด โน้มไป สู่ยอด โอนไปสู่ยอด 

แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก ย่อมน้อม
ไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน 

ภิกษุเม่ือเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสู่
นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน อย่างไร  

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสู่

นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน อย่างนี้แล 
กูฏาคารสูตรท่ี ๗ จบ 

๘. อุปวาณสูตร 
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ว่าด้วยพระอุปวาณะ 
[๑๘๙] สมัยหนึ่ง ท่านพระอุปวาณะและท่านพระสารีบุตรอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี ครั้น

ในเวลาเย็น ท่านพระสารีบุตร ออกจากที่หลีกเร้น  เข้าไปหาท่านพระอุปวาณะถึงที ่อยู่ ได้สนทนาปราศรัย52

พอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้ถามท่านพระอุปวาณะดังนี้ว่า ท่านอุป
วาณะ เพราะมนสิการโดยแยบคายเฉพาะตน ภิกษุพึงรู้ไหมว่า โพชฌงค์ ๗ ประการที่เราปรารภดีแล้วอย่าง
นี้ ย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่ผาสุก  

ท่านพระอุปวาณะตอบว่า ท่านสารีบุตร เพราะมนสิการโดยแยบคายเฉพาะตน ภิกษุพึงรู้ได้ว่า 
โพชฌงค์ ๗ ประการที่เราปรารภดีแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่ผาสุก 

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า อาวุโส ภิกษุปรารภสติสัมโพชฌงค์อยู่ย่อมรู้ชัดว่า จิตของเราหลุดพ้น
ดีแล้ว ถีนมิทธะเราถอนได้แล้ว อุทธัจจกุกกุจจะเรากำจัดได้แล้ว ความเพียรเราก็ปรารภแล้ว เรามนสิการ
อย่างจริงจังไม่ย่อหย่อน ฯลฯ ภิกษุปรารภ อุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่ย่อมรู้ชัดว่า จิตของเราหลุดพ้นดีแล้ว ถีน
มิทธะเราถอนได้แล้ว อุทธัจจกุกกุจจะเรากำจัดได้แล้ว ความเพียรเราปรารภแล้ว เรามนสิการอย่างจริงจัง
ไม่ย่อหย่อน  

ท่านพระอุปวาณะกล่าวว่า ท่านสารีบุตร เพราะมนสิการโดยแยบคายเฉพาะตน ภิกษุพึงรู้ได้ว่า 
โพชฌงค์ ๗ ประการที่เราปรารภดีแล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปเพ่ืออยู่ผาสุกด้วยประการฉะนี้ 

อุปวาณสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. ปฐมอุปปันนสูตร 

ว่าด้วยเหตุเกิดโพชฌงค์ สูตรท่ี ๑ 
[๑๙๐] ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ที่ภิกษุเจริญ ทำให้มากแล้ว ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น 

เว้นความอุบัติขึ้นของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมไม่เกิดขึ้น  
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ   ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ที่ภิกษุเจริญ ทำให้มากแล้ว ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น เว้นความอุบัติขึ้นของ

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมไม่เกิดขึ้น 
ปฐมอุปปันนสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. ทุติยอุปปันนสูตร 

ว่าด้วยเหตุเกิดโพชฌงค์ สูตรท่ี ๒ 
[๑๙๑] ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ที่ภิกษุเจริญ ทำให้มากแล้ว ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น 

เว้นวินัยของพระสุคต ย่อมไม่เกิดขึ้น 
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ  ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ที่ภิกษุเจริญ ทำให้มากแล้ว ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น เว้นวินัยของพระสุคต 

ย่อมไม่เกิดขึ้น 
ทุติยอุปปันนสูตรท่ี ๑๐ จบ 

ปัพพตวรรคท่ี ๑ จบ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 

 ท่ีหลีกเร้น ในที่นี้หมายถึงผลสมาบัติ (สํ.สฬา.อ. (บาลี) ๓/๘๗/๒๐)52
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๑. หิมวันตสูตร   ๒.  กายสูตร 
๓. สีลสูตร    ๔.  วัตถสูตร  
๕. ภิกขุสูตร   ๖.  กุณฑลิยสูตร  
๗. กูฏาคารสูตร   ๘.  อุปวาณสูตร  
๙.  ปฐมอุปปันนสูตร  ๑๐. ทุติยอุปปันนสูตร 

๒. คิลานวรรค 
หมวดว่าด้วยผู้อาพาธ 

๑. ปาณสูตร 
ว่าด้วยอุปมาด้วยสัตว์ 

[๑๙๒] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งสำเร็จอิริยาบถ ๔ คือ บาง
คราวก็เดิน บางคราวก็ยืน บางคราวก็นั่ง บางคราวก็นอน สัตว์เหล่านั้นทั้งหมด ล้วนอาศัยแผ่นดิน ดำรงอยู่
บนแผ่นดิน จึงสำเร็จอิริยาบถ ๔ นี้ แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน อาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญ
โพชฌงค์ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้) ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก 

ภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้
มาก อย่างไร  

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑.  เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 
ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอาศัยศีล ดำรงอยู่ในศีลแล้ว เจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ 

ประการให้มาก อย่างนี้แล 
ปาณสูตรท่ี ๑ จบ 

๒. ปฐมสุริยูปมสูตร 
ว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์ สูตรท่ี ๑ 

[๑๙๓] ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมา ก่อน เป็นบุพนิมิต 
ฉันใด กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี) ก็เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งโพชฌงค์ ๗ 
ประการ ฉันนั้น ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ 
ประการให้มาก 

ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการ ให้มาก อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑.  เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก ฯลฯ 
๗.  เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก 

อย่างนี้แล 
ปฐมสุริยูปมสูตรท่ี ๒ จบ 

๓. ทุติยสุริยูปมสูตร 
ว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์ สูตรท่ี ๒ 
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[๑๙๔] ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด 
โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) ก็เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งโพชฌงค์ ๗ 
ประการ ฉันนั้น ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วย โยนิโสมนสิการพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำ
โพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก 

ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้
มาก อย่างไร  

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก ฯลฯ 
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ 

ประการให้มาก อย่างนี้แล 
ทุติยสุริยูปมสูตรท่ี ๓ จบ 

๔. ปฐมคิลานสูตร 
ว่าด้วยผู้อาพาธ สูตรท่ี ๑ 

[๑๙๕] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเวฬุวัน สถานที่ให้ เหย่ือกระแต เขตกรุง
ราชคฤห์ สมัยนั้น ท่านพระมหากัสสปะอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก อยู่ที่ปิปผลิคูหา  

ครั้นในเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้น เข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่ 
ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้ว ได้ตรัสถามท่านพระมหากัสสปะดังนี้ว่า  

กัสสปะ เธอยังสบายดีหรือ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไม่กำเริบขึ้นหรือ อาการทุเลา
ปรากฏ อาการกำเริบไม่ปรากฏหรือ  

ท่านพระมหากัสสปะทูลตอบว่า ข้าพระองค์ไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนัก
ขึ้น ไม่ทุเลาลงเลย อาการกำเริบปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏ พระพุทธเจ้าข้า 

กัสสปะ โพชฌงค์ ๗ ประการนี้เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือ
ความรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  

โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ย่ิง 

เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  
ฯลฯ 
๗.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความ

รู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  
กัสสปะ โพชฌงค์ ๗ ประการนี้แลเรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไป

เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  
ข้าแต่พระผู้มีพระภาค โพชฌงค์ดีนัก ข้าแต่พระสุคต โพชฌงค์ดีนัก 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ท่านพระมหากัสสปะก็มีใจยินดี ชื่นชม พระภาษิตของพระผู้

มีพระภาค หายขาดจากอาพาธนั้น และอาพาธนั้นอันท่านพระมหากัสสปะละได้อย่างนั้น 
ปฐมคิลานสูตรท่ี ๔ จบ 

๕. ทุติยคิลานสูตร 
ว่าด้วยผู้อาพาธ สูตรท่ี ๒ 
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[๑๙๖] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเวฬุวัน สถานที่ให้ เหย่ือกระแต เขตกรุง
ราชคฤห์ สมัยนั้น ท่านพระมหาโมคคัลลานะอาพาธ ได้รับ ทุกข์ เป็นไข้หนัก อยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฏ 

ครั้นในเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้น เข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะ
ถึงที่อยู่ ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้ว ได้ตรัสถามท่านพระมหาโมคคัลลานะดังนี้ว่า  

โมคคัลลานะ เธอยังสบายดีหรือ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไม่กำเริบขึ้นหรือ อาการ
ทุเลาปรากฏ อาการกำเริบไม่ปรากฏหรือ 

ท่านพระมหาโมคคัลลานะทูลตอบว่า ข้าพระองค์ไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนามีแต่กำเริบ
หนักขึ้น ไม่ทุเลาลงเลย อาการกำเริบปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏ พระพุทธเจ้าข้า 

โมคคัลลานะ โพชฌงค์ ๗ ประการนี้เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็น
ไปเพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  

โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ย่ิง 

เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  
ฯลฯ  
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำให้ มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความ

รู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  
โมคคัลลานะ โพชฌงค์ ๗ ประการนี้เรากล่าวไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็น

ไปเพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  
ข้าแต่พระผู้มีพระภาค โพชฌงค์ดีนัก ข้าแต่พระสุคต โพชฌงค์ดีนัก 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ท่านพระมหาโมคคัลลานะก็มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของ

พระผู้มีพระภาค หายขาดจากอาพาธนั้น และอาพาธนั้นอันท่านพระมหาโมคคัลลานะละได้อย่างนั้น 
ทุติยคิลานสูตรท่ี ๕ จบ 

๖. ตติยคิลานสูตร 
ว่าด้วยผู้อาพาธ สูตรท่ี ๓ 

[๑๙๗] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ วัดพระเวฬุวัน สถานที่ให้เหย่ือกระแต เขตกรุง
ราชคฤห์ สมัยนั้น พระผู้มีพระภาคทรงพระประชวร ได้รับทุกข์ พระอาการหนัก  

ครั้งนั้น ท่านพระมหาจุนทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย อภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่
สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระมหาจุนทะดังนี้ว่า จุนทะ เฉพาะเธอที่จะอธิบายโพชฌงค์ให้แจ่ม
แจ้ง 

ท่านพระมหาจุนทะทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โพชฌงค์ ๗ ประการนี้พระองค์ตรัสไว้ชอบ
แล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  

โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือ

ความรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  
ฯลฯ  
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็น

ไปเพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โพชฌงค์ ๗ ประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้ว ที่บุคคลเจริญ ทำให้
มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  

จุนทะ โพชฌงค์ดีนัก จุนทะ โพชฌงค์ดีนัก 
ท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวคำนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคทรงชื่นชม พอพระทัย ทรงหายขาดจากพระ

ประชวรนั้น และพระประชวรนั้นอันพระผู้มีพระภาคทรงละได้ อย่างนั้น 
ตติยคิลานสูตรท่ี ๖ จบ 

๗. ปารังคมสูตร 
ว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่ง 

[๑๙๘] ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือถึงฝั่ง
โน้นจากฝั่งนี้  

โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์   ฯลฯ   ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือถึงฝั่งโน้นจาก

ฝั่งนี ้
ในหมู่มนุษย์ เหล่าชนผู้ไปถึงฝั่งโน้นมีจำนวนน้อย 
ส่วนหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งนี้ทั้งนั้น 
ส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรม 
ในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบ 
ชนเหล่านั้นจักข้ามพ้นวัฏฏะ 
อันเป็นบ่วงมารที่ข้ามได้แสนยาก จักถึงฝั่งโน้น 
บัณฑิตละธรรมดำแล้วพึงเจริญธรรมขาว 
ออกจากที่มีน้ำ มาสู่ที่ไม่มีน้ำ 
ละกามทั้งหลายแล้วเป็นผู้หมดความกังวล 
พึงปรารถนาความยินดีย่ิงในวิเวกที่ยินดีได้ยากย่ิง 
บัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้ว 
จากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งหลาย 
บัณฑิตเหล่าใดอบรมจิตโดยชอบ 
ในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลาย 
ไม่ถือมั่น ยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมั่น 
บัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้ว 
มีความรุ่งเรือง ดับสนิทแล้วในโลก  53

ปารังคมสูตรท่ี ๗ จบ 
๘. วิรัทธสูตร 

ว่าด้วยธรรมท่ีบุคคลพลาด 

 ดูเชิงอรรถที่ ๑-๖ ข้อ ๓๔ หน้า ๓๓-๓๔ ในเล่มนี้53
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[๑๙๙] ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้ว อริยมรรคที่ให้
ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้ว โพชฌงค์ ๗ ประการอันบุคคลเหล่าใด
เหล่าหนึ่งปรารภแล้ว อริยมรรค ที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภแล้ว  

โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์   ฯลฯ   ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการอันบุคคลเหล่าใดเหล่าหนึ่งพลาดแล้ว อริยมรรคที่ให้ถึงความ

สิ้นทุกข์โดยชอบ ก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นพลาดแล้ว ส่วนโพชฌงค์ ๗ ประการนี้อันบุคคลเหล่าใดเหล่า
หนึ่งปรารภแล้ว อริยมรรคที่ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ ก็ชื่อว่าเป็นอันบุคคลเหล่านั้นปรารภแล้ว  

วิรัทธสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. อริยสูตร 

ว่าด้วยธรรมท่ีเป็นอริยะ 
[๒๐๐] ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว เป็นอริยะ เป็นนิยยานิ

กธรรม  นำออกไปเพ่ือให้สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้บำเพ็ญโพชฌงค์ ๗ ประการนั้น  54

โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑.  สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว เป็นอริยะ เป็นนิยยานิกธรรม 

นำออกไปเพ่ือให้สิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้บำเพ็ญโพชฌงค์ ๗ ประการนั้น 
อริยสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. นิพพิทาสูตร 

ว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย 
[๒๐๑] ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความ

เบื่อหน่ายอย่างที่สุด เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน  
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความเบื่อ

หน่ายอย่างที่สุด เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับ เพ่ือสงบระงับ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 
นิพพิทาสูตรท่ี ๑๐ จบ 
คิลานวรรคท่ี ๒ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑.  ปาณสูตร   ๒. ปฐมสุริยูปมสูตร 
๓. ทุติยสุริยูปมสูตร  ๔.  ปฐมคิลานสูตร  
๕. ทุติยคิลานสูตร   ๖.  ตติยคิลานสูตร  
๗. ปารังคมสูตร   ๘.  วิรัทธสูตร  
๙. อริยสูตร   ๑๐.  นิพพิทาสูตร 

๓. อุทายิวรรค 

 นิยยานิกธรรม หมายถึงธรรมที่ตั ดมูลรากแห่งวัฏฏะ ทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วนำสัตว์ออกจากวัฏฏะ (อภิ.สงฺ.อ. (บาลี) 54

๘๓-๑๐๐/๙๘)
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หมวดว่าด้วยพระอุทายี 
๑. โพธายสูตร 

ว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพื่อตรัสรู้ 
[๒๐๒] ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่

สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า โพชฌงค์ โพชฌงค์ ด้วย
เหตุเพียงเท่าไรหนอ จึงตรัสว่า โพชฌงค ์

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุ เราเรียกว่า โพชฌงค์ เพราะเป็นไปเพ่ือตรัสรู้  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในโวสสัคคะ 
ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 
ภิกษุ เราเรียกว่า โพชฌงค์ เพราะเป็นไปเพ่ือตรัสรู้ 

โพธายสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. โพชฌังคเทสนาสูตร 
ว่าด้วยการแสดงโพชฌงค์ 

[๒๐๓] ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงโพชฌงค์ ๗ ประการแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง  
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้แล 

โพชฌังคเทสนาสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. ฐานิยสูตร 

ว่าด้วยธรรมอันเป็นท่ีตั้งแห่งนิวรณ์ 
[๒๐๔] ภิกษุทั้งหลาย กามฉันทะ (ความพอใจในกาม) ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว

ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น เพราะทำมนสิการ ถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งกามราคะให้มาก 
พยาบาท (ความคิดปองร้าย) ที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์
ย่ิงขึ้น เพราะทำมนสิการถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งพยาบาทให้มาก ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่
เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น เพราะทำมนสิการถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งถีนมิทธะให้
มาก อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและร้อนใจ) ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือ
ความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น เพราะทำมนสิการถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุทธัจจกุกกุจจะให้มาก วิจิกิจฉา 
(ความลังเลสงสัย) ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น เพราะ
ทำมนสิการถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาให้มาก 

ภิกษุทั้งหลาย สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึง ความเจริญเต็มที่ 
เพราะทำมนสิการถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงค์ให้มาก  

ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญเต็มที่ เพราะทำ

มนสิการถึงธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้มาก 
ฐานิยสูตรท่ี ๓ จบ 

๔. อโยนิโสมนสิการสูตร 
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ว่าด้วยการมนสิการโดยไม่แยบคาย 
[๒๐๕] ภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมนสิการโดยไม่แยบคาย กามฉันทะที่ยังไม่ เกิดย่อมเกิดขึ้น และ

ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น พยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว
ย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือ
ความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความ
เจริญ ไพบูลย์ย่ิงขึ้น วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิง
ขึ้น 

สติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป  
ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป 
ภิกษุทั้งหลาย แต่เมื่อบุคคลมนสิการโดยแยบคาย กามฉันทะที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้น และที่

เกิดขึ้นแล้ว เขาก็ละได้ พยาบาทที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว เขาก็ละได้ ถีนมิทธะที่ยังไม่
เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว เขาก็ละได้ อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้น
แล้ว เขาก็ละได้ วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิด ย่อมไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว เขาก็ละได้ สติสัมโพชฌงค์ ที่ยังไม่
เกิด ย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญเต็มที่  

ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 

อโยนิโสมนสิการสูตรท่ี ๔ จบ 
๕. อปริหานิยสูตร 

ว่าด้วยอปริหานิยธรรม 
[๒๐๖] ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอปริหานิยธรรม (ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม) ๗ 

ประการแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง  
อปริหานิยธรรม ๗ ประการ เป็นอย่างไร  
คือ โพชฌงค์ ๗ ประการ  
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
ภิกษุทั้งหลาย อปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้แล 

อปริหานิยสูตรท่ี ๕ จบ 
๖. ตัณหักขยสูตร 

ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพื่อความสิ้นตัณหา 
[๒๐๗] ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญมรรค(และ)ปฏิปทาที่เป็นไปเพ่ือ ความสิ้นตัณหา  
มรรค เป็นอย่างไร ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความสิ้นตัณหา เป็นอย่างไร  
คือ โพชฌงค์ ๗ ประการ  
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระอุทายีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ โพชฌงค์ ๗ ประการที่บุคคลเจริญอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงเป็นไปเพ่ือความสิ้น
ตัณหา 
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อุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ อันไพบูลย์ 

เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีความเบียดเบียน เมื่อเธอเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ 
อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ อันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีความเบียดเบียน ย่อมละ
ตัณหาได้ เพราะละตัณหาได้จึงละกรรม ได้ เพราะละกรรมได้ จึงละทุกข์ ได้  55 56

ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ อัน

ไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีความเบียดเบียน เมื่อเธอเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัย วิเวก 
อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ อันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีความเบียดเบียน 
ย่อมละตัณหาได้ เพราะละตัณหาได้จึงละกรรมได้ เพราะละกรรมได้ จึงละทุกข์ได้  

อุทายี เพราะสิ้นตัณหาจึงสิ้นกรรม เพราะสิ้นกรรมจึงสิ้นทุกข์ ด้วยประการฉะนี ้
ตัณหักขยสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. ตัณหานิโรธสูตร 

ว่าด้วยมรรคและปฏิปทาเพื่อความดับตัณหา 
[๒๐๘] ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญมรรค(และ)ปฏิปทาที่เป็นไปเพ่ือความดับตัณหา  
มรรค เป็นอย่างไร ปฏิปทาท่ีเป็นไปเพื่อความดับตัณหา เป็นอย่างไร  
คือ โพชฌงค์ ๗ ประการ  
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
โพชฌงค์ ๗ ประการท่ีบุคคลเจริญอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงเป็นไปเพื่อความดับ

ตัณหา  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แล ทำให้มากแล้วอย่างนี้ จึงเป็นไปเพ่ือ

ความดับตัณหา 
ตัณหานิโรธสูตรท่ี ๗ จบ 
๘. นิพเพธภาคิยสูตร 

ว่าด้วยทางอันเป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส 
[๒๐๙] ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงทางอันเป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลสแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้ง

หลายจงฟัง  
ทางอันเป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส เป็นอย่างไร  
คือ โพชฌงค์ ๗ ประการ  

 ละกรรม ในที่นี้หมายถึงละกรรมที่มีตัณหาเป็นมูล (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๒๐๗-๒๐๘/๒๑๗)55

 ละทุกข์ ในที่นี้หมายถึงละทุกข์ในวัฏฏะที่มีกรรมเป็นมูล (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๒๐๗-๒๐๘/๒๑๗)56
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โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์   ฯลฯ ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระอุทายีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค ดังนี้ว่า ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ โพชฌงค์ ๗ ประการที่บุคคลเจริญอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงเป็นไปเพ่ือความตรัสรู้ 
อุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ อันไพบูลย์ 

เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีความเบียดเบียน เธอมีจิตอันสติสัมสัมโพชฌงค์ให้เจริญแล้ว ชำแรก 
ทำลายกองโลภะที่ไม่เคยชำแรก ทำลายได้ ชำแรก ทำลายกองโทสะที่ไม่เคยชำแรก ทำลายได้ ชำแรก 
ทำลายกองโมหะที่ไม่เคยชำแรก ทำลายได้  

ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ อัน

ไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีความเบียดเบียน เธอมีจิตอันอุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้เจริญแล้ว 
ชำแรก ทำลายกองโลภะที่ไม่เคยชำแรก ทำลายได้ ชำแรก ทำลายกองโทสะที่ไม่เคยชำแรก ทำลายได้ 
ชำแรก ทำลายกองโมหะที่ไม่เคยชำแรก ทำลายได้  

อุทายี โพชฌงค์ ๗ ประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แล ทำให้มากแล้วอย่างนี้ จึงเป็นไปเพ่ือความ
ชำแรกกิเลส 

นิพเพธภาคิยสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. เอกธัมมสูตร 

ว่าด้วยธรรมอันเป็นเอก 
[๒๑๐] ภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่ง ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว จึง

เป็นไปเพ่ือละธรรมที่เก้ือกูลแก่สังโยชน์เหมือนโพชฌงค์ ๗ ประการนี้เลย  
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
โพชฌงค์ ๗ ประการท่ีบุคคลเจริญอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงเป็นไปเพื่อละธรรม

ท่ีเก้ือกูลแก่สังโยชน์  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
โพชฌงค์ ๗ ประการที่บุคคลเจริญอย่างนี้แล ทำให้มากแล้วอย่างนี้ จึงเป็นไปเพ่ือละธรรมที่

เก้ือกูลแก่สังโยชน์ 
ธรรมท่ีเก้ือกูลแก่สังโยชน์ เป็นอย่างไร  
คือ จักขุ (ตา) เป็นธรรมที่เก้ือกูลแก่สังโยชน์ เครื่องผูกคือสังโยชน์ ความถือมั่น ย่อมเกิดขึ้นที่จักขุนี้ 

โสตะ (หู) ... ฆานะ (จมูก) ... ชิวหา (ลิ้น) เป็นธรรมที่เก้ือกูลแก่สังโยชน์ เครื่องผูกคือสังโยชน์ ความถือมั่น 
ย่อมเกิดขึ้นที่โสตะ ... ฆานะ ... ชิวหานี้ ฯลฯ มโน (ใจ) เป็นธรรมที่เก้ือกูลแก่สังโยชน์ เครื่องผูกคือสังโยชน์ 
ความถือมั่น ย่อมเกิดขึ้นที่มโนนี้  

ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ธรรมที่เก้ือกูลแก่สังโยชน์ 
เอกธัมมสูตรท่ี ๙ จบ 
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๑๐. อุทายิสูตร 
ว่าด้วยพระอุทายี 

[๒๑๑] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวสุมภะชื่อ เสตกะ แคว้นสุมภะ ครั้ง
นั้นแล ท่านพระอุทายีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ นั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระ
ภาคดังนี้ว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ ที่ข้าพระองค์มีความรัก ความเคารพ ความ
ละอาย และความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาคมากเหลือเกิน เพราะเมื่อก่อน ข้าพระองค์เป็นคฤหัสถ์อยู่
ครองเรือน ไม่คุ้นเคยกับพระธรรม ไม่คุ้นเคยกับพระสงฆ์ ข้าพระองค์นั้นเมื่อมีความรัก ความเคารพ ความ
ละอาย และความเกรงกลัวในพระผู้มีพระภาค จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
ธรรมแก่ข้าพระองค์ว่า รูปเป็นดังนี้ ความเกิดแห่งรูปเป็นดังนี้ ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้ เวทนาเป็นดังนี้ ฯลฯ 
สัญญาเป็นดังนี้ ... สังขารเป็นดังนี้ ... วิญญาณเป็นดังนี้ ความเกิดแห่งวิญญาณเป็นดังนี้ ความดับแห่ง
วิญญาณเป็นดังนี้ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์อยู่ในเรือนว่าง พิจารณาความเกิดและความเสื่อมแห่งอุปาทาน
ขันธ์ ๕ ประการนี้ ได้รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข์) นี้ทุกขนิโรธ (ความดับ
ทุกข์) นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์) ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรม ที่ข้าพระองค์57

บรรลุแล้วและมรรค ที่ข้าพระองค์ได้แล้ว ที่ข้าพระองค์เจริญทำให้มากแล้วนั้น จักนำข้าพระองค์ผู้อยู่เพ่ือ58

ความเป็นอย่างนั้นไปโดยประการที่จักรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว 
ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สติสัมโพชฌงค์ที่ข้าพระองค์ได้แล้ว ที่ข้าพระองค์เจริญ ทำให้มากแล้วนั้น 
จักนำข้าพระองค์ผู้อยู่เพ่ือความเป็นอย่างนั้นไปโดยประการที่จักรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว 
ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ฯลฯ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อุเบกขาสัม
โพชฌงค์ที่ข้าพระองค์ได้แล้ว ที่ข้าพระองค์เจริญ ทำให้มากแล้วนั้น จักนำข้าพระองค์ผู้อยู่เพ่ือความเป็น
อย่างนั้นไปโดยประการที่จักรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่น
เพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มรรคที่ข้าพระองค์ได้แล้ว ที่ข้าพระองค์เจริญ ทำให้
มากแล้วนั้น จักนำข้าพระองค์ผู้ อยู่เพ่ือความเป็นอย่างนั้นไปโดยประการที่จักรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบ
พรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละ ดีละ อุทายี มรรคที่เธอได้แล้ว ที่เธอเจริญ ทำให้มากแล้วนั้น จักนำ
เธอผู้อยู่เพ่ือความเป็นอย่างนั้นไปโดยประการที่จักรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควร
ทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป 

อุทายิสูตรท่ี ๑๐ จบ 
อุทายิวรรคท่ี ๓ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑.  โพธายสูตร  ๒. โพชฌังคเทสนาสูตร 
๓.  ฐานิยสูตร  ๔. อโยนิโสมนสิการสูตร  

 ธรรม ในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาธรรม (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๒๑๑/๒๑๗)57

 มรรค ในที่นี้หมายถึงวิปัสสนามรรค (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๒๑๑/๒๑๘)58
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๕.  อปริหานิยสูตร  ๖. ตัณหักขยสูตร  
๗.  ตัณหานิโรธสูตร  ๘. นิพเพธภาคิยสูตร  
๙.  เอกธัมมสูตร  ๑๐. อุทายิสูตร 

๔. นีวรณวรรค 
หมวดว่าด้วยนิวรณ์ 
๑. ปฐมกุสลสูตร 

ว่าด้วยธรรมท่ีเป็นกุศล สูตรท่ี ๑ 
[๒๑๒] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล เป็นส่วนกุศล เป็นฝ่าย

กุศล ทั้งหมดมีความไม่ประมาทเป็นมูล รวมลงในความไม่ประมาท ความไม่ประมาทบัณฑิตกล่าวว่าเลิศ
กว่าธรรมเหล่านั้น ภิกษุผู้ไม่ประมาทพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ 
ประการ ให้มาก 

ภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก อย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ไม่ประมาทเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก อย่าง

นี้แล 
ปฐมกุสลสูตรท่ี ๑ จบ 

๒. ทุติยกุสลสูตร 
ว่าด้วยธรรมท่ีเป็นกุศล สูตรท่ี ๒ 

[๒๑๓] ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล เป็นส่วนกุศล เป็นฝ่ายกุศล ทั้งหมดมีโยนิโส
มนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) เป็นมูล รวมลงใน โยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการบัณฑิตกล่าวว่าเลิศ
กว่าธรรมเหล่านั้น ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำ
โพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก 

ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้
มาก อย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ เจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ 

ประการให้มาก อย่างนี้แล 
ทุติยกุสลสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. อุปักกิเลสสูตร 

ว่าด้วยความเศร้าหมองแห่งจิต 
[๒๑๔] ภิกษุทั้งหลาย สิ่งเศร้าหมองแห่งทอง ๕ ประการนี้เป็นเหตุให้ทอง เศร้าหมอง ไม่อ่อน ใช้

การไม่ได้ ไม่ผุดผ่อง แตกง่าย ใช้งานไม่ได้ดี  
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สิ่งเศร้าหมองแห่งทอง ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. เหล็กเป็นสิ่งเศร้าหมองแห่งทอง เป็นเหตุให้ทองเศร้าหมอง ไม่อ่อน ใช้การไม่ได้ ไม่ผุดผ่อง 

แตกง่าย ใช้งานไม่ได้ด ี
๒.  โลหะเป็นสิ่งเศร้าหมองแห่งทอง ฯลฯ  
๓.  ดีบุกเป็นสิ่งเศร้าหมองแห่งทอง ฯลฯ  
๔.  ตะก่ัวเป็นสิ่งเศร้าหมองแห่งทอง ฯลฯ  
๕. เงินเป็นสิ่งเศร้าหมองแห่งทอง เป็นเหตุให้ทองเศร้าหมอง ไม่อ่อน ใช้การไม่ได้ ไม่ผุดผ่อง แตก

ง่าย ใช้งานไม่ได้ดี  
สิ่งเศร้าหมองแห่งทอง ๕ ประการนี้เป็นเหตุให้ทองเศร้าหมอง ไม่อ่อน ใช้การไม่ได้ ไม่ผุดผ่อง 

แตกง่าย ใช้งานไม่ได้ดี  
ความเศร้าหมองแห่งจิต ๕ ประการนี้ก็เหมือนกัน เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมอง ไม่อ่อน ไม่เหมาะแก่

การใช้งาน ไม่ผุดผ่อง ฟุ้งซ่าน ไม่ตั้งมั่นดีเพ่ือความสิ้นอาสวะ  
ความเศร้าหมองแห่งจิต ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. กามฉันทะเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมอง ไม่อ่อน ไม่เหมาะแก่การใช้

งาน ไม่ผุดผ่อง ฟุ้งซ่าน ไม่ตั้งมั่น ดีเพ่ือความสิ้นอาสวะ  
๒. พยาบาทเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมอง ไม่อ่อน ไม่เหมาะแก่การใช้

งาน ไม่ผุดผ่อง ฟุ้งซ่าน ไม่ตั้งมั่น ดีเพ่ือความสิ้นอาสวะ  
ฯลฯ  
ภิกษุทั้งหลาย ความเศร้าหมองแห่งจิต ๕ ประการนี้ เป็นเหตุให้จิตเศร้าหมอง ไม่อ่อน ไม่เหมาะ

แก่การใช้งาน ไม่ผุดผ่อง ฟุ้งซ่าน ไม่ตั้งมั่นดีเพ่ือความสิ้นอาสวะ   59

อุปักกิเลสสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. อนุปักกิเลสสูตร 

ว่าด้วยธรรมท่ีไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต 
[๒๑๕] ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่เป็นความเศร้าหมอง

แห่งจิต ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ  
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่เป็นความเศร้าหมอง แห่งจิต ที่บุคคลเจริญ 

ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ  
ฯลฯ  
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ที่บุคคลเจริญ 

ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ  
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต 

ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ 
อนุปักกิเลสสูตรท่ี ๔ จบ 
๕. อโยนิโสมนสิการสูตร 

ว่าด้วยการมนสิการโดยไม่แยบคาย 
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[๒๑๖] ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมนสิการโดยไม่แยบคาย กามฉันทะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่
เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น พยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อม
เป็นไปเพ่ือความเจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น ถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพ่ือความ
เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น อุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ
ไพบูลย์ยิ่งขึ้น วิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น
  

อโยนิโสมนสิการสูตรท่ี ๕ จบ 
๖. โยนิโสมนสิการสูตร 

ว่าด้วยการมนสิการโดยแยบคาย 
[๒๑๗] ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อภิกษุมนสิการโดยแยบคาย สติสัมโพชฌงค์ ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิด

ขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญเต็มที่  
ฯลฯ  
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้วย่อมถึงความเจริญเต็มที่ 

โยนิโสมนสิการสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. วุฑฒิสูตร 

ว่าด้วยธรรมท่ีเป็นไปเพื่อความเจริญ 
[๒๑๘] ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความ

เจริญ ไม่เสื่อม  
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้แลที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญ 

ไม่เสื่อม 
วุฑฒิสูตรท่ี ๗ จบ 

๘. อาวรณนีวรณสูตร 
ว่าด้วยนิวรณ์เครื่องกางก้ัน 

[๒๑๙] ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์เครื่องกางก้ัน ๕ ประการนี้ เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลัง
ปัญญา  60

นิวรณ์เครื่องกางก้ัน ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. กามฉันทะเป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลังปัญญา 
๒. พยาบาทเป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลังปัญญา 
๓. ถีนมิทธะเป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลังปัญญา 
๔. อุทธัจจกุกกุจจะเป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน เป็นความเศร้าหมอง แห่งจิต ทอนกำลังปัญญา 
๕. วิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลังปัญญา 
นิวรณ์เครื่องกางก้ัน ๕ ประการนี้ เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลังปัญญา 

 ทอนกำลังปัญญา ในที่นี้หมายถึงปัญญาที่เกิดขึ้นในระหว่างที่จิตมีนิวรณ์เกิดขึ้น ปัญญาย่อมถูกทอนกำลัง ทำให้มีปัญญาน้อย60

และมีปัญญาไม่แกล้วกล้า (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๒๑๙/๒๑๙)
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ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่เป็น ความเศร้าหมองแห่งจิต 
ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ  

โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่เป็นความเศร้าหมอง แห่งจิต ที่บุคคลเจริญ 

ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ  
ฯลฯ  
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ที่บุคคลเจริญ 

ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ  
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่เป็นความเศร้าหมองแห่ง จิต ที่บุคคลเจริญ 

ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ 
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใฝ่ใจ สำรวมใจ เงี่ยโสตสดับธรรม สมัยนั้น นิวรณ์ ๕ 

ประการย่อมไม่มีแก่เธอ โพชฌงค์ ๗ ประการย่อมถึงความเจริญเต็มที่  
นิวรณ์ ๕ ประการย่อมไม่มีแก่เธอในสมัยน้ัน อะไรบ้าง คือ  
๑. กามฉันทนิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น  
๒. พยาบาทนิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น 
๓. ถีนมิทธนิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น 
๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น 
๕. วิจิกิจฉานิวรณ์ย่อมไม่มีในสมัยนั้น  
นิวรณ์ ๕ ประการย่อมไม่มีแก่เธอในสมัยนั้น  
โพชฌงค์ ๗ ประการย่อมถึงความเจริญเต็มท่ีในสมัยน้ัน อะไรบ้าง คือ  
๑. สติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้น 
ฯลฯ 
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้น  
โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ย่อมถึงความเจริญเต็มที่ในสมัยนั้น 
ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด อริยสาวกตั้งใจ ใฝ่ใจ สำรวมใจ เงี่ยโสตสดับธรรม สมัยนั้น นิวรณ์ ๕ 

ประการย่อมไม่มีแก่เธอ โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ย่อมถึง ความเจริญเต็มที่ 
อาวรณนีวรณสูตรท่ี ๘ จบ 

๙. รุกขสูตร 
ว่าด้วยอุปมาด้วยต้นไม้ 

[๒๒๐] ภิกษุทั้งหลาย ต้นไม้ใหญ่ที่มีกาฝากกอใหญ่ขึ้นเกาะปกคลุมเป็นเหตุให้ล้มระเนระนาด 
ต้นไม้ใหญ่เหล่านั้นที่มีกาฝากกอใหญ่ขึ้นเกาะปกคลุมเป็นเหตุให้ล้มระเนระนาด ได้แก่ต้นอะไรบ้าง คือ  

ต้นโพธ์ิ ต้นไทร ต้นเลียบ ต้นมะเดื่อ ต้นกัจฉกะ ต้นมะขวิด ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ ที่มีกาฝากกอใหญ่
ขึ้นเกาะปกคลุมเป็นเหตุให้ล้มหักลง ฉันใด กุลบุตรบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ละกามเช่นใด ออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิต เขาย่อมถูกกามเช่นนั้น หรือสิ่งที่เลวกว่านั้น ทำให้หักล้มลง 

ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์เครื่องกางก้ัน ๕ ประการนี้ครอบงำจิตแล้ว ทอนกำลังปัญญา 
นิวรณ์เครื่องกางก้ัน ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. กามฉันทะเป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ครอบงำจิตแล้ว ทอนกำลังปัญญา 
๒. พยาบาทเป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ครอบงำจิตแล้ว ทอนกำลังปัญญา 
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๓. ถีนมิทธะเป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ครอบงำจิตแล้ว ทอนกำลังปัญญา 
๔. อุทธัจจกุกกุจจะเป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ครอบงำจิตแล้ว ทอนกำลังปัญญา 
๕. วิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ครอบงำจิตแล้ว ทอนกำลังปัญญา 
นิวรณ์เครื่องกางก้ัน ๕ ประการนี้ครอบงำจิตแล้ว ทอนกำลังปัญญา  61

ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่ครอบงำจิต ที่บุคคลเจริญ 
ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ  

โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่ครอบงำจิต ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อม

เป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ  
ฯลฯ 
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่ครอบงำจิต ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว 

ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ  
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่ครอบงำจิต ที่บุคคลเจริญ 

ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ 
รุกขสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. นีวรณสูตร 
ว่าด้วยนิวรณ์ 

[๒๒๑] ภิกษุทั้งหลาย นิวรณ์ ๕ ประการนี้ทำให้เป็นเหมือนคนตาบอด เป็นเหมือนคนไม่มีดวงตา 
ทำให้ไม่รู้อะไร มีปัญญามืดบอด เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน  

นิวรณ์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. กามฉันทนิวรณ์ทำให้เป็นเหมือนคนตาบอด เป็นเหมือนคนไม่มี ดวงตา ทำให้ไม่รู้อะไร มี

ปัญญามืดบอด เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน 
๒. พยาบาทนิวรณ์ทำให้เป็นเหมือนคนตาบอด ฯลฯ 
๓. ถีนมิทธนิวรณ์ทำให้เป็นเหมือนคนตาบอด ฯลฯ 
๔. อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ทำให้เป็นเหมือนคนตาบอด ฯลฯ 
๕. วิจิกิจฉานิวรณ์ทำให้เป็นเหมือนคนตาบอด เป็นเหมือนคนไม่มี ดวงตา ทำให้ไม่รู้อะไร มี

ปัญญามืดบอด เป็นไปในฝ่ายความคับแค้น ไม่เป็นไปเพ่ือนิพพาน  
นิวรณ์ ๕ ประการนี้ 
ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ทำให้เป็นเหมือนคนมีดวงตา ทำให้รู้ เจริญปัญญา ไม่เป็น

ไปในฝ่ายความคับแค้น เป็นไปเพ่ือนิพพาน  
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ทำให้เป็นเหมือนคนมีดวงตา ทำให้รู้ เจริญปัญญา ไม่เป็นไปในฝ่ายความคับ

แค้น เป็นไปเพ่ือนิพพาน  
ฯลฯ  
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ทำให้เป็นเหมือนคนมีดวงตา ทำให้รู้ เจริญ ปัญญา ไม่เป็นไปในฝ่าย

ความคับแค้น เป็นไปเพ่ือนิพพาน  

 ดูเทียบ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๕๑/๘๙61
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ภิกษุทั้งหลาย โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ทำให้เป็นเหมือนคนมีดวงตา ทำให้รู้ เจริญปัญญา ไม่เป็นไป
ในฝ่ายความคับแค้น เป็นไปเพ่ือนิพพาน 

นีวรณสูตรท่ี ๑๐ จบ 
นีวรณวรรคท่ี ๔ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. ปฐมกุสลสูตร  ๒.  ทุติยกุสลสูตร 
๓. อุปักกิเลสสูตร  ๔.  อนุปักกิเลสสูตร  
๕. อโยนิโสมนสิการสูตร  ๖.  โยนิโสมนสิการสูตร  
๗. วุฑฒิสูตร  ๘.  อาวรณนีวรณสูตร  
๙. รุกขสูตร   ๑๐.  นีวรณสูตร 

๕. จักกวัตติวรรค 
หมวดว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ 

๑. วิธาสูตร 
ว่าด้วยมานะ 

[๒๒๒] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงที่ละมานะ (ความถือตัว) ๓ 

ประการในอดีตได้ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ ประการที่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงเจริญ ทำให้มากแล้ว สมณะ
หรือพราหมณ์ทั้งปวงที่จักละมานะ ๓ ประการในอนาคตได้ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ ประการที่สมณะหรือ
พราหมณ์ทั้งปวงเจริญ ทำให้มากแล้ว สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงที่ละมานะ ๓ ประการได้ในปัจจุบันก็
เพราะโพชฌงค์ ๗ ประการที่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงเจริญ ทำให้มากแล้ว 

โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ ๗.  อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงที่ละมานะ ๓ ประการในอดีตได้ ฯลฯ จักละ ฯลฯ ละมา

นะ ๓ ประการในปัจจุบันได้ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ที่สมณะหรือพราหมณ์ทั้งปวงเจริญ ทำให้มาก
แล้ว 

วิธาสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. จักกวัตติสูตร 

ว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิ 
[๒๒๓] ภิกษุทั้งหลาย เพราะพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏ แก้ว ๗ ประการจึงปรากฏ  
แก้ว ๗ ประการ อะไรบ้าง คือ 
๑. จักรแก้ว  ๒. ช้างแก้ว  
๓. ม้าแก้ว   ๔. มณีแก้ว  
๕. นางแก้ว  ๖. คหบดีแก้ว 
๗. ปริณายกแก้ว  
เพราะพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏ แก้ว ๗ ประการนี้จึงปรากฏ 
เพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏ แก้วคือโพชฌงค์ ๗ ประการ จึงปรากฏ  
แก้วคือโพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ 
๑. แก้วคือสติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ  ๗. แก้วคืออุเบกขาสัมโพชฌงค์  
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ภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏ แก้วคือโพชฌงค์ ๗ ประการนี้จึง
ปรากฏ 

จักกวัตติสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. มารสูตร 
ว่าด้วยมาร 

[๒๒๔] ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงทางสำหรับย่ำยีมารและกองทัพมารแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้ง
หลายจงฟัง  

ทางสำหรับย่ำยีมารและกองทัพมาร เป็นอย่างไร  
คือ โพชฌงค์ ๗ ประการ  
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ  ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
ภิกษุทั้งหลาย นี้แล คือทางสำหรับย่ำยีมารและกองทัพมาร 

มารสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. ทุปปัญญสูตร 

ว่าด้วยเหตุให้คนมีปัญญาทราม 
[๒๒๕] ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ นั่ง ณ ที่สมควรแล้ว ได้

ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ ตรัสว่า มีปัญญาทราม เป็นคนเซอะ  มี62

ปัญญาทราม เป็นคนเซอะ ด้วยเหตุเพียง เท่าไรหนอ พระองค์จึงตรัสว่า มีปัญญาทราม เป็นคนเซอะ 
พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุ เรากล่าวว่า มีปัญญาทราม เป็นคนเซอะ ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ 
ประการที่บุคคลนั้นไม่เจริญ ไม่ทำให้มากแล้ว 

โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์   ฯลฯ ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
ภิกษุ เรากล่าวว่า มีปัญญาทราม เป็นคนเซอะ ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ ประการนี้ อันบุคคลนั้นไม่

เจริญ ไม่ทำให้มากแล้ว 
ทุปปัญญสูตรท่ี ๔ จบ 
๕. ปัญญวันตสูตร 

ว่าด้วยเหตุให้คนมีปัญญา 
[๒๒๖] ภิกษุทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า มีปัญญา ไม่เป็นคนเซอะ มีปัญญา 

ไม่เป็นคนเซอะ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ พระองค์จึงตรัสว่า มีปัญญา ไม่เป็นคนเซอะ พระพุทธเจ้าข้า  
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุ เรากล่าวว่า มีปัญญา ไม่เป็นคนเซอะ ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ 

ประการที่บุคคลนั้นเจริญ ทำให้มากแล้ว 
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์   ฯลฯ ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
ภิกษุ เรากล่าวว่า มีปัญญา ไม่เป็นคนเซอะ ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ ประการนี้ ที่บุคคลนั้นเจริญ 

ทำให้มากแล้ว 

 คนเซอะ ในที่นี้หมายถึงคนที่ใช้ปากพูดได้ แต่พูดไม่ชัด (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๒๒๕-๒๓๑/๒๒๓)62
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ปัญญวันตสูตรท่ี ๕ จบ 
๖. ทลิททสูตร 

ว่าด้วยเหตุให้เป็นคนจน 
[๒๒๗] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า คนจน คนจน ด้วยเหตุเพียง เท่าไรหนอ พระองค์จึงตรัสว่า 

คนจน พระพุทธเจ้าข้า  
ภิกษุ เรากล่าวว่า คนจน ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ ประการที่บุคคลนั้นไม่เจริญ ไม่ทำให้มากแล้ว 
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ  ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
ภิกษุ เรากล่าวว่า คนจน ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ ประการนี้ที่บุคคลนั้นไม่เจริญ ไม่ทำให้มากแล้ว 

ทลิททสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. อทลิททสูตร 

ว่าด้วยเหตุให้เป็นคนไม่จน 
[๒๒๘] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์ตรัสว่า คนไม่จน คนไม่จน ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ พระองค์จึง

ตรัสว่า คนไม่จน พระพุทธเจ้าข้า  
ภิกษุ เรากล่าวว่า คนไม่จน ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ ประการที่บุคคลนั้นเจริญ ทำให้มากแล้ว 
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์  ฯลฯ ๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์  
ภิกษุ เรากล่าวว่า คนไม่จน ก็เพราะโพชฌงค์ ๗ ประการนี้ที่บุคคลนั้นเจริญ ทำให้มากแล้ว 

อทลิททสูตรท่ี ๗ จบ 
๘. อาทิจจสูตร 

ว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์ 
[๒๒๙] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด 

กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี) ก็เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งโพชฌงค์ ๗ ประการ 
ฉันนั้น  

ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร (มิตรดี) พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ 
ประการให้มาก  

ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก อย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก 

อย่างนี้แล 
อาทิจจสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. อัชฌัตติกังคสูตร 

ว่าด้วยเหตุภายในให้โพชฌงค์เกิด 
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[๒๓๐] ภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุภายในให้โพชฌงค์ ๗ 
ประการเกิดขึ้นเหมือนโยนิโสมนสิการ  

ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ 
ประการให้มาก 

ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้
มาก อย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย 
นิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ เจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ 

ประการให้มาก อย่างนี้แล 
อัชฌัตติกังคสูตรท่ี ๙ จบ 

๑๐. พาหิรังคสูตร 
ว่าด้วยเหตุภายนอกให้โพชฌงค์เกิด 

[๒๓๑] ภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุภายนอกให้โพชฌงค์ ๗ 
ประการเกิดขึ้นเหมือนกัลยาณมิตตตา  

ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้
มาก  

ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการ ให้มาก อย่างไร  
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตรเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก 

อย่างนี้แล 
พาหิรังคสูตรท่ี ๑๐ จบ 
จักกวัตติวรรคท่ี ๕ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. วิธาสูตร   ๒. จักกวัตติสูตร 
๓.  มารสูตร   ๔. ทุปปัญญสูตร  
๕.  ปัญญวันตสูตร  ๖. ทลิททสูตร  
๗.  อทลิททสูตร  ๘. อาทิจจสูตร  
๙. อัชฌัตติกังคสูตร  ๑๐.  พาหิรังคสูตร 

๖. โพชฌังคสากัจฉวรรค 
หมวดว่าด้วยการสนทนาเรื่องโพชฌงค์ 

๑. อาหารสูตร 
ว่าด้วยอาหารของนิวรณ์และโพชฌงค์ 

[๒๓๒] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
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พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอาหารและสิ่งไม่ใช่อาหาร ของนิวรณ์ ๕ 
ประการและโพชฌงค์ ๗ ประการแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง 

อาหารของนิวรณ์ 
อะไรเล่าเป็นอาหารท่ีทำกามฉันทะท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำกามฉันทะ ท่ีเกิดขึ้นแล้ว

ให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  
คือ สุภนิมิตมีอยู่ การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในสุภนิมิตนั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำกาม

ฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น 
อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้

เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  
คือ ปฏิฆนิมิตมีอยู่ การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในปฏิฆนิมิตนั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำ

พยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น 
อะไรเล่าเป็นอาหารท่ีทำถีนมิทธะท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำถีนมิทธะท่ีเกิดขึ้นแล้วให้

เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  
คือ ความไม่ยินดี ความเกียจคร้าน ความเมื่อยขบของร่างกาย ความเมา อาหาร และความที่จิต

หดหู่มีอยู่ การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในธรรมเหล่านั้น ให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้
เกิดขึ้น หรือทำถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น 

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำอุทธัจจกุกกุจจะที่
เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  

คือ ความไม่สงบจิตมีอยู่ การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในความไม่สงบ จิตนั้นให้มาก นี้เป็น
อาหารที่ทำอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น 

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้
เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  

คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่ การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในธรรมเหล่านั้น
ให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น 

อาหารของโพชฌงค์ 
อะไรเล่าเป็นอาหารท่ีทำสติสัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำ สติสัมโพชฌงค์ท่ี

เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  
คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่า

นั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้
เจริญเต็มที ่

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำธัมมวิจยสัม
โพชฌงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  

คือ ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศล มีโทษและไม่มีโทษ เลวและประณีต เป็นฝ่ายดำและฝ่าย
ขาวมีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้ เป็นอาหารที่ทำธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่ยัง
ไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที ่

อะไรเล่าเป็นอาหารท่ีทำวิริยสัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำวิริยสัมโพชฌงค์ท่ี
เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  
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คือ ความริเริ่ม ความพากเพียร ความบากบั่นมีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้น
ให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำวิริยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำวิริยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้
เจริญเต็มที ่

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำปีติสัมโพชฌงค์ที่
เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  

คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปีติสัมโพชฌงค์มีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่า
นั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำปีติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้
เจริญเต็มที ่

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำปัสสัทธิสัม
โพชฌงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  

คือ ความสงบกาย ความสงบจิตมีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรม เหล่านั้นให้มาก นี้
เป็นอาหารที่ทำปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ
เต็มที ่

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำสมาธิสัม
โพชฌงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  

คือ สมาธินิมิต อัพยัคคนิมิตมีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในนิมิตเหล่านั้นให้มาก นี้เป็น
อาหารที่ทำสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที ่

อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำอุเบกขาสัม
โพชฌงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  

คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรม
เหล่านั้นให้มาก นี้เป็นอาหารที่ทำอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่
เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที ่

สิ่งท่ีไม่ใช่อาหารของนิวรณ์ 
อะไรเล่าไม่เป็นอาหารท่ีทำกามฉันทะท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำกามฉันทะ ท่ีเกิดขึ้น

แล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  
คือ อสุภนิมิตมีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในอสุภนิมิตนั้นให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำกาม

ฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น 
อะไรเล่าไม่เป็นอาหารท่ีทำพยาบาทท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำพยาบาท ท่ีเกิดขึ้นแล้ว

ให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  
คือ เมตตาเจโตวิมุตติมีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในเมตตาเจโตวิมุตตินั้นให้มาก นี้ไม่เป็น

อาหารที่ทำพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น 
อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้ว

ให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  
คือ ความริเริ่ม ความพากเพียร ความบากบั่นมีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้น

ให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิง
ขึ้น 

อะไรเล่าไม่เป็นอาหารท่ีทำอุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำอุทธัจจกุกกุจจะท่ี
เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  
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คือ ความสงบจิตมีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในความสงบจิตนั้นให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่
ทำอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น 

อะไรเล่าไม่เป็นอาหารท่ีทำวิจิกิจฉาท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำวิจิกิจฉา ท่ีเกิดขึ้นแล้ว 
ให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น  

คือ ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศล มีโทษและไม่มีโทษ เลวและประณีต เป็นฝ่ายดำและฝ่าย
ขาวมีอยู่ การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้
เกิดขึ้น หรือทำวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้ว ให้เจริญไพบูลย์ย่ิงขึ้น 

สิ่งท่ีไม่ใช่อาหารของโพชฌงค์ 
อะไรเล่าไม่เป็นอาหารท่ีทำสติสัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำสติสัมโพชฌงค์ท่ี

เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  
คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งสติสัมโพชฌงค์มีอยู่ การไม่ทำมนสิการ ในธรรมเหล่านั้นให้

มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำสติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ
เต็มที ่

อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำ ธัมมวิ
จยสัมโพชฌงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  

คือ ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศล มีโทษและไม่มีโทษ เลวและประณีต เป็นฝ่ายดำและฝ่าย
ขาวมีอยู่ การไม่ทำมนสิการในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้
เกิดขึ้น หรือทำธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที ่

อะไรเล่าไม่เป็นอาหารท่ีทำวิริยสัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำวิริยสัมโพชฌงค์
ท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  

คือ ความริเริ่ม ความพากเพียร ความบากบั่นมีอยู่ การไม่ทำมนสิการในธรรมเหล่านั้นให้มาก นี้
ไม่เป็นอาหารที่ทำวิริยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำวิริยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที ่

อะไรเล่าไม่เป็นอาหารท่ีทำปีติสัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำ ปีติสัมโพชฌงค์
ท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  

คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปีติสัมโพชฌงค์มีอยู่ การไม่ทำมนสิการ ในธรรมเหล่านั้นให้
มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำปีติสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำปีติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญ
เต็มที ่

อะไรเล่าไม่เป็นอาหารท่ีทำปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือ ทำปัสสัทธิสัม
โพชฌงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  

คือ ความสงบกาย ความสงบจิตมีอยู่ การไม่ทำมนสิการในธรรมเหล่านั้น ให้มาก นี้ไม่เป็นอาหาร
ที่ทำปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที ่

อะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำสมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำ สมาธิสัม
โพชฌงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  

คือ สมาธินิมิต อัพยัคคนิมิตมีอยู่ การไม่ทำมนสิการในนิมิตเหล่านั้นให้มาก นี้ ไม่เป็นอาหารที่ทำ
สมาธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำสมาธิสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มที ่

อะไรเล่าไม่เป็นอาหารท่ีทำอุเบกขาสัมโพชฌงค์ท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำ อุเบกขาสัม
โพชฌงค์ท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เจริญเต็มท่ี  
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คือ ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ การไม่ทำมนสิการ ในธรรมเหล่านั้น
ให้มาก นี้ไม่เป็นอาหารที่ทำอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือทำอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้น
แล้วให้เจริญเต็มที่ 

อาหารสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. ปริยายสูตร 

ว่าด้วยเหตุท่ีนิวรณ์และโพชฌงค์อาศัย 
[๒๓๓] ครั้นในเวลาเช้า ภิกษุหลายรูปครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวร เข้าไปบิณฑบาตยังกรุง

สาวัตถี ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า การเที่ยวไปบิณฑบาต ยังกรุงสาวัตถียังเช้านัก ทางที่ดี เราทั้งหลายควรจะ
เข้าไปยังอารามของพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก 

ครั้งนั้นแล ภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก ได้สนทนาปราศรัยพอ
เป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกได้กล่าวกับภิกษุเหล่า
นั้นดังนี้ว่า  

ผู้มีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงละนิวรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศร้าหมอง แห่งจิต ทอนกำลังปัญญาแล้วเจริญโพชฌงค์ ๗ 
ประการตามความเป็นจริงเถิด แม้แต่เราทั้งหลายก็แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า มาเถิด ผู้มีอายุ
ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงละนิวรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลังปัญญาแล้วเจริญ
โพชฌงค์ ๗ ประการตามความเป็นจริงเถิด ผู้มีอายุทั้งหลาย ในธรรมเทศนาหรืออนุสาสนีนี้ คือ ธรรมเทศนา
ของพระสมณโคดมกับธรรมเทศนาของพวกเรา หรืออนุสาสนีของพระสมณโคดมกับอนุสาสนีของพวกเรา
จะผิดแผกแตกต่างกันอย่างไร 

ครั้งนั้น ภิกษุเหล่านั้นไม่ยินดี ไม่คัดค้านภาษิตของอัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น ลุกจากอาสนะ
จากไปด้วยคิดว่า เราทั้งหลายจักรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิต นี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาค 

ภิกษุเหล่านั้นครั้นเที่ยวไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี กลับจากบิณฑบาต ภายหลังฉันภัตตาหาร
เสร็จแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มี
พระภาคดังนี้ว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเช้านี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเข้าไป
บิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า การเที่ยวไป บิณฑบาตยังกรุงสาวัตถียังเช้านัก ทางที่ดี เรา
ทั้งหลายควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก  

ครั้งนั้นแล ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงได้เข้าไปยังอารามของพวกอัญเดียถีย์ปริพาชกได้สนทนา
ปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกได้กล่าวกับ
ข้าพระองค์ทั้งหลายดังนี้ว่า  

ผู้มีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงละนิวรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลังปัญญาแล้วเจริญโพชฌงค์ ๗ 
ประการตามความเป็นจริงเถิด แม้แต่เราทั้งหลายก็แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า มาเถิด ผู้มีอายุ
ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงละนิวรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลังปัญญาแล้วเจริญ
โพชฌงค์ ๗ ประการตามความเป็นจริงเถิด ผู้มีอายุทั้งหลาย ในธรรมเทศนาหรืออนุสาสนีนี้ คือ ธรรมเทศนา
ของพระสมณโคดมกับธรรมเทศนาของพวกเรา หรืออนุสาสนีของพระสมณโคดมกับอนุสาสนีของพวกเรา
จะผิดแผกแตกต่างกันอย่างไร  
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ครั้งนั้น ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ยินดี ไม่คัดค้านภาษิตของอัญเดียรถีย์ปริพา
ชกเหล่านั้น ลุกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่า เราทั้งหลายจักรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของพระผู้มี
พระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกมีวาทะ อย่างนี้ เธอทั้งหลายควร
ถามอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย ก็เหตุที่นิวรณ์ ๕ ประการ อาศัยกลายเป็น ๑๐ ประการ และเหตุที่โพชฌงค์ 
๗ ประการ อาศัยกลายเป็น ๑๔ ประการมีอยู่หรือ พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกถูกถามอย่างนี้แล้วจักไม่
สามารถตอบได้ จักถึงความลำบากอย่างย่ิง ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกถูกถามใน
สิ่งอันมิใช่วิสัย  63

ภิกษุทั้งหลาย ในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ 
เทวดาและมนุษย์ เรายังไม่เห็นบุคคลที่จะทำจิตให้ยินดีได้ด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้ เว้นตถาคตหรือสาวก
ของตถาคต หรือผู้ที่ฟังจากคำสอนของตถาคตนี้ 

เหตุท่ีนิวรณ์ ๕ ประการอาศัยกลายเป็น ๑๐ ประการ เป็นอย่างไร  
คือ แม้กามฉันทะในภายใน ก็เป็ นนิวรณ์ แม้กามฉันทะในภายนอก ก็เป็นนิวรณ์ คำว่า กาม64 65

ฉันทนิวรณ์ ย่อมมาสู่อุทเทสนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ กามฉันทนิวรณ์ นั้นจึงเป็น ๒ ประการ  
แม้พยาบาทในภายใน ก็เป็นนิวรณ์ แม้พยาบาทในภายนอก ก็เป็นนิวรณ์ คำว่า พยาบาท66 67

นิวรณ์ ย่อมไปสู่อุทเทสนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ พยาบาทนิวรณ์นั้นจึงเป็น ๒ ประการ  
แม้ถีนะก็เป็นนิวรณ์ แม้มิทธะก็เป็นนิวรณ์ คำว่า ถีนมิทธนิวรณ์ ย่อมไปสู่อุทเทสนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ 

ถีนมิทธนิวรณ์นั้นจึงเป็น ๒ ประการ  
แม้อุทธัจจะก็เป็นนิวรณ์ แม้กุกกุจจะก็เป็นนิวรณ์ คำว่า อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ย่อมไปสู่อุทเทสนี้ 

แม้ด้วยเหตุนี้ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์นั้นจึงเป็น ๒ ประการ  
แม้วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายในภายใน ก็เป็นนิวรณ์ แม้วิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายในภายนอก ก็68 69

เป็นนิวรณ์ คำว่า วิจิกิจฉานิวรณ์ ย่อมไปสู่อุทเทสนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ วิจิกิจฉานิวรณ์นั้นจึงเป็น ๒ ประการ  
ภิกษุทั้งหลาย เหตุนี้แลที่นิวรณ์ ๕ ประการอาศัยกลายเป็น ๑๐ ประการ  

 สิ่งอันมิใช่วิสัย หมายถึงการทำในสิ่งที ่เป็นไปไม่ได้ เช่น การเทินศิลาขนาดเท่าเรือนยอด ข้ามน้ำลึก และการฉุดดวงจันทร์ดวง63

อาทิตย์ลงมา เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (สํ.สฬา.อ. (บาลี) ๓/๒๓/๕)

 กามฉันทะในภายใน หมายถึงความพอใจและความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ ๕ ของตน (สํ.ม.อ. (บาลี) 64

๓/๒๓๓/๒๓๙)

 กามฉันทะในภายนอก หมายถึงความพอใจและความกำหนัดที่เกิดขึ้นเพราะปรารภขันธ์ ๕ ของผู้อื่น (สํ.ม.อ. (บาลี) 65

๓/๒๓๓/๒๓๙)

 พยาบาทในภายใน หมายถึงปฏิฆะ (ความกระทบกระทั่งในใจ) ที่เกิดขึ้นเพราะมือและเท้าเป็นต้นของตน (สํ.ม.อ. (บาลี) 66

๓/๒๓๓/๒๓๙)

 พยาบาทในภายนอก หมายถึงปฏิฆะที่เกิดขึ้นเพราะมือและเท้าเป็นต้นของผู้อื่น (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๒๓๓/๒๓๙)67

 วิจิกิจฉาในธรรมท้ังหลายในภายใน หมายถึงความสงสัยในขันธ์ของตน (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๒๓๓/๒๓๙)68

 วิจิกิจฉาในธรรมท้ังหลายในภายนอก หมายถึงความสงสัยมากในฐานะทั้ง ๘ ในภายนอก คือ มนุษย์ เทวดา มาร พรหม 69

มนุษยโลก เทวโลก มารโลก และพรหมโลก (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๒๓๓/๒๓๙, สํ.ฏีกา (บาลี) ๒/๒๓๓/๕๒๓)
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เหตุท่ีโพชฌงค์ ๗ ประการอาศัยกลายเป็น ๑๔ ประการ เป็นอย่างไร  
คือ แม้สติในธรรมทั้งหลายในภายใน ก็เป็ นสติสัมโพชฌงค์ แม้สติในธรรมทั้งหลายใน70

ภายนอก ก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ คำว่า สติสัมโพชฌงค์ ย่อมไปสู ่อุทเทสนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ สติสัมโพชฌงค์นั้น71

จึงเป็น ๒ ประการ 
แม้ธรรมที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจสอบพินิจพิจารณาในธรรมทั้งหลายในภายในด้วยปัญญาก็เป็น

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ แม้ธรรมที่บุคคลเลือกเฟ้นตรวจสอบพินิจ พิจารณาในธรรมทั้งหลายในภายนอกด้วย
ปัญญาก็เป็นธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ คำว่า ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ย่อมไปสู่อุทเทสนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ ธัมมวิ
จยสัมโพชฌงค์นั้นจึงเป็น ๒ ประการ 

แม้ความเพียรทางกายก็เป็นวิริยสัมโพชฌงค์ แม้ความเพียรทางจิตก็เป็นวิริยสัมโพชฌงค์ คำว่า วิ
ริยสัมโพชฌงค์ ย่อมไปสู่อุทเทสนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ วิริยสัมโพชฌงค์นั้นจึงเป็น ๒ ประการ 

แม้ปีติที่มีวิตกวิจารก็เป็นปีติสัมโพชฌงค์ แม้ปีติที่ไม่มีวิตกวิจารก็เป็นปีติสัมโพชฌงค์ คำว่า ปีติ
สัมโพชฌงค์ ย่อมมาสู่อุทเทสนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ ปีติสัมโพชฌงค์นั้นจึงเป็น ๒ ประการ 

แม้กายปัสสัทธิก็เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ แม้จิตตปัสสัทธิก็เป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ คำว่า 
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ย่อมไปสู่อุทเทสนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์นั้นจึงเป็น ๒ ประการ 

แม้สมาธิที่มีวิตกวิจารก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ แม้สมาธิที่ไม่มีวิตกวิจารก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ 
คำว่า สมาธิสัมโพชฌงค์ ย่อมไปสู่อุทเทสนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ สมาธิสัมโพชฌงค์นั้นจึงเป็น ๒ ประการ 

แม้อุเบกขาในธรรมทั้งหลายในภายในก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ แม้อุเบกขาในธรรมทั้งหลายใน
ภายนอกก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ คำว่า อุเบกขาสัมโพชฌงค์ ย่อมไปสู่อุทเทสนี้ แม้ด้วยเหตุนี้ อุเบกขาสัม
โพชฌงค์นั้นจึงเป็น ๒ ประการ  

ภิกษุทั้งหลาย เหตุนี้แลที่โพชฌงค์ ๗ ประการอาศัยกลายเป็น ๑๔ ประการ 
ปริยายสูตรท่ี ๒ จบ  

๓. อัคคิสูตร  
ว่าด้วยอุปมาด้วยไฟ 

[๒๓๔] ครั้นในเวลาเช้า ภิกษุหลายรูปครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุง
สาวัตถี (ความต่อไปเหมือนปริยายสูตร) 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกมีวาทะ อย่างนี้ เธอทั้งหลายควร
ถามอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย สมัยใด จิตหดหู่ สมัยนั้น ไม่เป็นเวลาเพ่ือเจริญโพชฌงค์เหล่าไหน เป็นเวลา
เพ่ือเจริญโพชฌงค์เหล่าไหน อนึ่ง สมัยใด จิตฟุ้งซ่าน สมัยนั้น ไม่เป็นเวลาเพ่ือเจริญโพชฌงค์เหล่าไหน เป็น
เวลาเพ่ือเจริญโพชฌงค์เหล่าไหน  

ภิกษุทั้งหลาย พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกถูกถามอย่างนี้แล้วจักไม่สามารถตอบให้บริบูรณ์ได้ จัก
ถึงความลำบากอย่างย่ิง ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกถูกถามในสิ่งอันมิใช่วิสัย  

ภิกษุทั้งหลาย ในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ 
เทวดาและมนุษย์ เรายังไม่เห็นบุคคลที่จะยังจิตให้ยินดีได้ด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้ เว้นตถาคตหรือสาวก
ของตถาคต หรือผู้ที่ฟังจากคำสอน ของตถาคตนี ้

 สติ ในธรรมท้ังหลายในภายใน หมายถึงสติ (ความระลึกได้) ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้กำหนดสังขารในภายใน (สํ.ม.อ. (บาลี) 70

๓/๒๓๓/๒๓๙)

 สติในธรรมท้ังหลายในภายนอก หมายถึงสติที่เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้กำหนดสังขารในภายนอก (สํ.ม.อ. (บาลี) ๓/๒๓๓/๒๓๙)71
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ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตหดหู่ สมัยนั้น ไม่เป็นเวลาเพ่ือเจริญปัสสัทธิ- สัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลา
เพ่ือเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพ่ือเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตหดหู่ 
จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะให้ฟ้ืนขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้น 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะให้ไฟน้อยนิดลุกโพลง จึงใส่หญ้าสด โคมัยเปียก ไม้
สด พรมน้ำและโปรยฝุ่นลงในไฟนั้น เขาสามารถจะให้ไฟน้อยนิดลุกโพลงได้หรือ 

“ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า” 
ภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น สมัยใด จิตหดหู่ สมัยนั้น ไม่เป็นเวลาเพ่ือเจ

ริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพ่ือเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพ่ือเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตหดหู่ จิตที่ หดหู่นั้นยากที่จะให้ฟ้ืนขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้น 

แต่สมัยใด จิตหดหู่ สมัยนั้น เป็นเวลาเพ่ือเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ เป็นเวลาเพ่ือเจริญวิริยสัม
โพชฌงค์ เป็นเวลาเพ่ือเจริญปีติสัมโพชฌงค์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตหดหู่ จิตที่หดหู่นั้นง่ายที่จะให้ฟ้ืน
ขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้น  

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะให้ไฟน้อยนิดลุกโพลง จึงใส่หญ้าแห้ง โคมัยแห้ง ไม้
แห้ง เป่าลมและไม่โปรยฝุ่นลงในไฟนั้น เขาสามารถจะให้ไฟน้อยนิดลุกโพลงได้หรือ 

“ได้ พระพุทธเจ้าข้า” 
ภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น สมัยใด จิตหดหู่ สมัยนั้น เป็นเวลาเพ่ือเจริญธัมมวิ

จยสัมโพชฌงค์ เป็นเวลาเพ่ือเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ เป็นเวลาเพ่ือเจริญปีติสัมโพชฌงค์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะจิตหดหู่ จิตที่หดหู่นั้นง่ายที่จะให้ฟ้ืนขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้น 

ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด จิตฟุ้งซ่าน สมัยนั้น ไม่เป็นเวลาเพ่ือเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลา
เพ่ือเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพ่ือเจริญปีติสัมโพชฌงค์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่
ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้น 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่ จึงใส่หญ้าแห้ง โคมัยแห้ง ไม้แห้ง 
เป่าลมและไม่โปรยฝุ่นลงในกองไฟนั้น เขาสามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือ 

“ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า” 
ภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น สมัยใด จิตฟุ้งซ่าน สมัยนั้น ไม่เป็นเวลาเพ่ือเจ

ริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพ่ือเจริญวิริยสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพ่ือเจริญปีติสัมโพชฌงค์ ข้อ
นั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ ฟุ่งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้น 

แต่สมัยใด จิตฟุ้งซ่าน สมัยนั้น เป็นเวลาเพ่ือเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เป็นเวลาเพ่ือเจริญสมาธิ
สัมโพชฌงค์ เป็นเวลาเพ่ือเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ข้อนั้น เพราะเหตุไร เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ฟุ้งซ่านนั้น
ง่ายที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้น 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่ จึงใส่หญ้าสด โคมัยเปียก พรมน้ำ
และโปรยฝุ่นลงในกองไฟนั้น เขาสามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือ 

“ได้ พระพุทธเจ้าข้า” 
ภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น สมัยใด จิตฟุ้งซ่าน สมัยนั้น เป็นเวลาเพ่ือเจ

ริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เป็นเวลาเพ่ือเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ เป็นเวลาเพ่ือเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ ข้อ
นั้นเพราะเหตุไร เพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ ฟุ้งซ่านนั้นง่ายที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้น และเรากล่าวสติว่าจำ
ต้องประสงค์ในที่ทุกสถาน 

อัคคิสูตรท่ี ๓ จบ 
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๔. เมตตาสหคตสูตร 
ว่าด้วยจิตมีเมตตา 

[๒๓๕] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวโกลิยะ ชื่อหลิททวสนะ แคว้นโกลิ
ยะ ครั้นในเวลาเช้า ภิกษุหลายรูปครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังหลิททวสนนิคม ได้
มีความคิดอย่างนี้ว่า การเที่ยวไปบิณฑบาตในหลิททวสนนิคมยังเช้านัก ทางที่ดี เราทั้งหลายควรจะเข้าไป
ยังอารามของพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก 

ครั้งนั้นแล ภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก ได้สนทนาปราศรัยพอ
เป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร พวก อัญเดียรถีย์ปริพาชกได้กล่าวกับภิกษุเหล่า
นั้นดังนี้ว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายจงละนิวรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลังปัญญาแล้ว มีเมตตาจิตแผ่
ไปตลอดทิศที่ ๑ ... ทิศที่ ๒ ... ทิศที่ ๓ ... ทิศที่ ๔ ... ทิศเบื้องบน  ทิศเบื้องล่าง  ทิศเฉียง  แผ่ไปตลอด72 73 74

โลกทั่วทุกหมู่เหล่า ในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มี ความ
เบียดเบียนอยู่ มีกรุณาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ ... ทิศที่ ๒ ... ทิศที่ ๓ ... ทิศที่ ๔ ... ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่าง 
ทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยกรุณาจิตอันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต 
ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ มีมุทิตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ ... ทิศที่ ๒ ... ทิศที่ ๓ ... ทิศที่ ๔ ... ทิศ
เบื้องบน ทิศเบื้องล่าง ทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยมุทิตาจิตอันไพบูลย์ เป็น
มหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ มีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ ... ทิศที่ ๒ ... ทิศ
ที่ ๓ ... ทิศที่ ๔ ... ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่าง ทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วย
อุเบกขาจิตอันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่  

แม้แต่เราทั้งหลายก็แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า มาเถิด ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย
จงละนิวรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลังปัญญาแล้ว มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ 
๑ ฯลฯ มีกรุณาจิต ฯลฯ มีมุทิตาจิต ฯลฯ มีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ ... ทิศที่ ๒ ... ทิศที่ ๓ ... ทิศที่ 
๔ ... ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่าง ทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอัน
ไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ผู้มีอายุทั้งหลาย ในธรรมเทศนาหรือ
อนุสาสนีนี้ คือ ธรรมเทศนาของพระสมณโคดมกับธรรมเทศนาของพวกเรา หรืออนุสาสนีของพระสมณโค
ดมกับอนุสาสนีของพวกเราจะผิดแผกแตกต่างกันอย่างไร 

ครั้งนั้น ภิกษุเหล่านั้นไม่ยินดี ไม่คัดค้านภาษิตของอัญเดียรถีย์ปริพาชกเหล่านั้น ลุกจากอาสนะ
จากไปด้วยคิดว่า เราทั้งหลายจักรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาค  

ภิกษุเหล่านั้นครั้นเที่ยวไปบิณฑบาตในหลิททวสนนิคม กลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหาร
เสร็จแล้ว จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย อภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มี
พระภาคดังนี้ว่า 

 เบื้องบน หมายถึงเทวโลก (วิสุทฺธิ.มหาฏีกา (บาลี) ๑/๒๕๔/๔๓๕)72

 เบื้องล่าง หมายถึงนรกและนาคภพ (วิสุทฺธิ.มหาฏีกา (บาลี) ๑/๒๕๔/๔๓๕)73

 ทิศเฉียง หมายถึงทิศย่อยของทิศใหญ่หรือทิศรอบ ๆ (วิสุทฺธิ.มหาฏีกา (บาลี) ๑/๒๕๔/๔๓๕)74
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเช้านี้ ข้าพระองค์ทั้งหลายครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเข้าไป
บิณฑบาตในหลิททวสนนิคม ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า การเที่ยวไปบิณฑบาตในหลิททวสนนิคมยังเช้านัก 
ทางที่ดี เราทั้งหลายควรจะเข้าไปยังอารามของพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก 

ครั้งนั้นแล ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงได้เข้าไปยังอารามของพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก ได้สนทนา
ปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกได้กล่าวกับ
ข้าพระองค์ทั้งหลายดังนี้ว่า  

ผู้มีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า มาเถิด ภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงละนิวรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศร้าหมอง แห่งจิต ทอนกำลังปัญญาแล้ว มีเมตตาจิตแผ่ไป
ตลอดทิศที่ ๑ ... ฯลฯ มีกรุณาจิต ฯลฯ มีมุทิตาจิต ฯลฯ มีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ ... ทิศที่ ๒ ... ทิศที่ 
๓ ... ทิศที่ ๔ ... ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่าง ทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่ เหล่าในที่ทุกสถานด้วย
อุเบกขาจิตอันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ 

แม้แต่เราทั้งหลายก็แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่า มาเถิด ผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย
จงละนิวรณ์ ๕ ประการอันเป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ทอนกำลังปัญญาแล้ว มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ 
๑ ... ฯลฯ มีกรุณาจิต ฯลฯ มีมุทิตาจิต ฯลฯ มีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ ... ทิศที่ ๒ ... ทิศที่ ๓ ... ทิศที่ 
๔ ... ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่าง ทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตอัน
ไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ผู้มีอายุทั้งหลาย ในธรรมเทศนาหรือ
อนุสาสนีนี้ คือ ธรรมเทศนาของพระสมณโคดมกับธรรมเทศนาของพวกเรา หรืออนุสาสนีของพระสมณโค
ดมกับอนุสาสนีของพวกเราจะผิดแผกแตกต่างกันอย่างไร 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ครั้งนั้น ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ยินดี ไม่คัดค้านภาษิต ของอัญเดียรถีย์ปริ
พาชกเหล่านั้น ลุกจากอาสนะจากไปด้วยคิดว่า เราทั้งหลายจักรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตนี้ในสำนักของพระ
ผู้มีพระภาค 

เมตตาเจโตวิมุตติมีอะไรเป็นคติ 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกมีวาทะ อย่างนี้ เธอทั้งหลายควร

ถามอย่างนี้ว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไร มีอะไรเป็นคติ มีอะไรเป็นอย่าง
ย่ิง มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นที่สุด อนึ่ง กรุณาเจโตวิมุตติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไร มีอะไรเป็นคติ มีอะไร
เป็นอย่างย่ิง มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นที่สุด อนึ่ง มุทิตาเจโตวิมุตติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไร มีอะไรเป็นคติ 
มีอะไรเป็นอย่างย่ิง มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นที่สุด อนึ่ง อุเบกขาเจโตวิมุตติที่บุคคลเจริญแล้วอย่างไร มี
อะไรเป็นคติ มีอะไรเป็นอย่างย่ิง มีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นที่สุด พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกถูกถามอย่างนี้
แล้วจักไม่สามารถตอบได้ จักถึงความลำบากอย่างย่ิง ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก
ถูกถามในสิ่งอันมิใช่วิสัย  

ภิกษุทั้งหลาย ในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ 
เทวดาและมนุษย์ เรายังไม่เห็นบุคคลที่จะทำจิตให้ยินดีได้ ด้วยการตอบปัญหาเหล่านี้ เว้นตถาคตหรือสาวก
ของตถาคต หรือผู้ที่ฟังจากคำสอน ของตถาคตนี ้

เมตตาเจโตวิมุตติท่ีบุคคลเจริญแล้วอย่างไร มีอะไรเป็นคติ มีอะไรเป็น อย่างย่ิง มีอะไร
เป็นผล มีอะไรเป็นท่ีสุด  

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยเมตตา ฯลฯ  
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๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยเมตตา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อม
ไปในโวสสัคคะ  

หากเธอหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ ก็มีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่
ปฏิกูลนั้นอยู่ 

หากเธอหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ ก็มีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่ง
ปฏิกูลนั้นอยู่ 

หากเธอหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ ก็มีความหมายรู้ว่า
ปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่  

หากเธอหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลอยู่ ก็มีความหมายรู้ว่า
ไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ 

หากเธอหวังว่า เราพึงเว้นสิ่งทั้ง ๒ นั้น คือ สิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้ว เป็นผู้มีอุเบกขา มี
สติสัมปชัญญะอยู่ ก็เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้ง ๒ นั้นอยู่ หรือเข้าถึงสุภวิโมกข์อยู่  

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวเมตตาเจโตวิมุตติว่ามีสุภวิโมกข์เป็นอย่างยิ่งสำหรับภิกษุผู้มีปัญญาอัน
เป็นโลกิยะยังไม่รู้แจ้งวิมุตติที่ยอดเย่ียมในธรรมวินัยนี้  

กรุณาเจโตวิมุตติท่ีบุคคลเจริญแล้วอย่างไร มีอะไรเป็นคติ มีอะไรเป็น อย่างย่ิง มีอะไร
เป็นผล มีอะไรเป็นท่ีสุด  

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยกรุณา ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยกรุณา อันอาศัยวิเวก อาศัย วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อม

ไปในโวสสัคคะ  
หากเธอหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ ก็มีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่

ปฏิกูลนั้นอยู่ 
ฯลฯ 
หากเธอหวังว่า เราพึงเว้นสิ่งทั้ง ๒ นั้น คือ สิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้ว เป็นผู้มีอุเบกขา มี

สติสัมปชัญญะอยู่ ก็เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้ง ๒ นั้นอยู่ หรือบรรลุอากาสานัญจายตนฌาน
อยู่โดยกำหนดว่า อากาศหาที่สุดมิได้ เพราะล่วงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดย
ประการทั้งปวง  

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวกรุณาเจโตวิมุตติว่ามีอากาสานัญจายตนฌานเป็นอย่างย่ิง สำหรับภิกษุผู้
มีปัญญาอันเป็นโลกิยะยังไม่รู้แจ้งวิมุตติที่ยอดเย่ียมในธรรมวินัยนี้  

มุทิตาเจโตวิมุตติท่ีบุคคลเจริญแล้วอย่างไร มีอะไรเป็นคติ มีอะไรเป็นอย่างย่ิง มีอะไร
เป็นผล มีอะไรเป็นท่ีสุด  

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยมุทิตา ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยมุทิตา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป

ในโวสสัคคะ  
หากเธอหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ ก็มีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่

ปฏิกูลนั้นอยู่ 
ฯลฯ 



 86

หากเธอหวังว่า เราพึงเว้นสิ่งทั้ง ๒ นั้น คือ สิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้ว เป็นผู้มีอุเบกขา มี
สติสัมปชัญญะอยู่ ก็เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้ง ๒ นั้นอยู่ หรือบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน
อยู่โดยกำหนดว่า วิญญาณหาที่สุดมิได้ เพราะล่วงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง 

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวมุทิตาเจโตวิมุตติว่ามีวิญญาณัญจายตนฌานเป็นอย่างย่ิง สำหรับภิกษุผู้
มีปัญญาอันเป็นโลกิยะยังไม่รู้แจ้งวิมุตติที่ยอดเย่ียมในธรรมวินัยนี้  

อุเบกขาเจโตวิมุตติท่ีบุคคลเจริญแล้วอย่างไร มีอะไรเป็นคติ มีอะไรเป็นอย่างย่ิง มีอะไร
เป็นผล มีอะไรเป็นท่ีสุด  

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอุเบกขา อันอาศัยวิเวก อาศัย วิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไป

ในโวสสัคคะ 
ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอุเบกขา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อม

ไปในโวสสัคคะ  
หากเธอหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ ก็มีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่

ปฏิกูลนั้นอยู่  
หากเธอหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ ก็มีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่ง

ปฏิกูลนั้นอยู่ 
หากเธอหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ ก็มีความหมายรู้ว่า

ปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ 
หากเธอหวังว่า เราพึงมีความหมายรู้ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ ก็มีความหมายรู้

ว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ 
หากเธอหวังว่า เราพึงเว้นสิ่งทั้ง ๒ นั้น คือ สิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลแล้วเป็นผู้มีอุเบกขา มี

สติสัมปชัญญะอยู่ ก็เป็นผู้มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้ง ๒ นั้นอยู่ หรือบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน
อยู่โดยกำหนดว่า ไม่มีอะไร เพราะล่วงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง  

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวอุเบกขาเจโตวิมุตติว่ามีอากิญจัญญายตนฌานเป็นอย่างย่ิง สำหรับภิกษุ
ผู้มีปัญญาอันเป็นโลกิยะยังไม่รู้แจ้งวิมุตติที่ยอดเย่ียมในธรรมวินัยนี้ 

เมตตาสหคตสูตรท่ี ๔ จบ 
๕. สังคารวสูตร 

ว่าด้วยสังคารวพราหมณ์ 
[๒๓๖] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ครั้งนั้น สังคารวพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่

บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระโคดมผู้
เจริญ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนตร์ แม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึง
มนตร์ที่ไม่ได้สาธยาย เลย อนึ่ง อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนตร์แม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่ม
แจ้งได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่สาธยายเลย 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พราหมณ์ 
๑. สมัยใด บุคคลมีจิตถูกกามราคะกลุ้มรุม ถูกกามราคะครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัดธรรมเครื่องสลัด

ออกจากกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลไม่รู้ ไม่เห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้



 87

อื่น และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็น
ต้องพูด ถึงมนตร์ที่ไม่ได้สาธยายเลย 

ภาชนะน้ำซึ่งระคนด้วยครั่ง ขมิ้น สีเขียว หรือสีเหลืองอ่อน คนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนใน
ภาชนะน้ำนั้น ไม่พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริง แม้ฉันใด 

สมัยใด บุคคลมีจิตถูกกามราคะกลุ้มรุม ถูกกามราคะครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัดธรรมเครื่องสลัดออก
จากกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลไม่รู้ ไม่เห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น 
และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้อง
พูดถึงมนตร์ที่ไม่ได้สาธยายเลย ฉันนั้นเหมือนกัน 

๒. สมัยใด บุคคลมีจิตถูกพยาบาทกลุ้มรุม ถูกพยาบาทครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัดธรรมเครื่องสลัด
ออกจากพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลไม่รู้ ไม่เห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น 
และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้อง
พูดถึงมนตร์ที่ไม่ได้สาธยายเลย 

ภาชนะน้ำร้อนเพราะไฟเดือดพล่านเป็นไอ คนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นไม่พึงรู้ 
ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริง แม้ฉันใด 

สมัยใด บุคคลมีจิตถูกพยาบาทกลุ้มรุม ถูกพยาบาทครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัดธรรมเครื่องสลัดออก
จากพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลไม่รู้ ไม่เห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น 
และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้อง
พูดถึงมนตร์ที่ไม่ได้ สาธยายเลย ฉันนั้นเหมือนกัน 

๓. สมัยใด บุคคลมีจิตถูกถีนมิทธะกลุ้มรุม ถูกถีนมิทธะครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัดธรรมเครื่องสลัด
ออกจากถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลไม่รู้ ไม่เห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น 
และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้อง
พูดถึงมนตร์ที่ไม่ได้สาธยายเลย 

ภาชนะน้ำถูกสาหร่ายและแหนปกคลุมไว้ คนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นไม่พึงรู้ 
ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริง แม้ฉันใด 

สมัยใด บุคคลมีจิตถูกถีนมิทธะกลุ้มรุม ถูกถีนมิทธะครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัด ธรรมเครื่องสลัดออก
จากถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคล ไม่รู้ ไม่เห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น 
และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้อง
พูดถึงมนตร์ที่ไม่ได้สาธยายเลย ฉันนั้นเหมือนกัน 

๔. สมัยใด บุคคลมีจิตถูกอุทธัจจกุกกุจจะกลุ้มรุม ถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัด
ธรรมเครื่องสลัดออกจากอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลไม่รู้ ไม่เห็นแม้
ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสอง ตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็
ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่ไม่ได้สาธยายเลย 

ภาชนะน้ำถูกลมพัด ไหว วน เป็นคลื่น คนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้น ไม่พึงรู้ ไม่
พึงเห็นตามความเป็นจริง แม้ฉันใด 

สมัยใด บุคคลมีจิตถูกอุทธัจจกุกกุจจะกลุ้มรุม ถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัดธรรม
เครื่องสลัดออกจากอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลไม่รู้ ไม่เห็นแม้ประโยชน์
ตน ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสอง ตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่ม
แจ้งได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่ไม่ได้สาธยายเลย ฉันนั้นเหมือนกัน 
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๕. สมัยใด บุคคลมีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ้มรุม ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัดธรรมเครื่องสลัด
ออกจากวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลไม่รู้ ไม่เห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์ ผู้อื่น 
และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่สาธยาย มาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้อง
พูดถึงมนตร์ที่ไม่ได้สาธยายเลย 

ภาชนะน้ำขุ่นมัว เป็นตม ที่เขาวางไว้ในที่มืด คนมีตาดี มองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้น ไม่
พึงรู้ ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริง แม้ฉันใด 

สมัยใด บุคคลมีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ้มรุม ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัดธรรมเครื่องสลัดออก
จากวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลไม่รู้ ไม่เห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น และ
ประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้องพูด
ถึงมนตร์ที่ไม่ได้สาธยายเลย ฉันนั้นเหมือนกัน 

นี้แล เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนตร์แม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้องพูด
ถึงมนตร์ที่ไม่ได้สาธยายเลย 

พราหมณ์ แต่ 
๑. สมัยใด บุคคลมีจิตไม่ถูกกามราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกกามราคะครอบงำอยู่ และรู้ชัดธรรมเครื่อง

สลัดออกจากกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลย่อมรู้ ย่อมเห็นแม้ประโยชน์ตน 
ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้ง
ได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่สาธยายเลย 

ภาชนะน้ำซึ่งไม่ระคนด้วยครั่ง ขมิ้น สีเขียว หรือสีเหลืองอ่อน คนมีตาดี มอง ดูเงาหน้าของตนใน
ภาชนะน้ำนั้นพึงรู้ พึงเห็นตามความเป็นจริง แม้ฉันใด 

สมัยใด บุคคลมีจิตไม่ถูกกามราคะกลุ้มรุม ไม่ถูกกามราคะครอบงำอยู่ และรู้ชัดธรรมเครื่องสลัด
ออกจากกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง ฯลฯ 

๒. สมัยใด บุคคลมีจิตไม่ถูกพยาบาทกลุ้มรุม ไม่ถูกพยาบาทครอบงำอยู่ และรู้ชัดธรรมเครื่อง
สลัดออกจากพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลย่อมรู้ ย่อมเห็นแม้ประโยชน์ตน 
ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้ง
ได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่สาธยายเลย 

ภาชนะน้ำไม่ร้อนเพราะไฟ ไม่เดือดพล่าน ไม่เป็นไอ คนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำ
นั้นพึงรู้ พึงเห็นตามความเป็นจริง แม้ฉันใด 

สมัยใด บุคคลมีจิตไม่ถูกพยาบาทกลุ้มรุม ไม่ถูกพยาบาทครอบงำอยู่ และรู้ชัด ธรรมเครื่องสลัด
ออกจากพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคล ย่อมรู้ ย่อมเห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์
ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ ไม่
จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่สาธยายเลย ฉันนั้นเหมือนกัน 

๓. สมัยใด บุคคลมีจิตไม่ถูกถีนมิทธะกลุ้มรุม ไม่ถูกถีนมิทธะครอบงำอยู่ และรู้ชัดธรรมเครื่อง
สลัดออกจากถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลย่อมรู้ ย่อมเห็นแม้ประโยชน์ตน 
ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้ง
ได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่สาธยายเลย 

ภาชนะน้ำไม่ถูกสาหร่ายและแหนปกคลุมไว้ คนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นพึงรู้ 
พึงเห็นตามความเป็นจริง แม้ฉันใด 
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สมัยใด บุคคลมีจิตไม่ถูกถีนมิทธะกลุ้มรุม ไม่ถูกถีนมิทธะครอบงำอยู่ และรู้ชัด ธรรมเครื่องสลัด
ออกจากถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลย่อมรู้ ย่อมเห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์
ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ ไม่
จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่สาธยายเลย ฉันนั้นเหมือนกัน 

๔. สมัยใด บุคคลมีจิตไม่ถูกอุทธัจจกุกกุจจะกลุ้มรุม ไม่ถูกอุทธัจจ- กุกกุจจะครอบงำอยู่ และรู้ชัด
ธรรมเครื่องสลัดออกจากอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลย่อมรู้ ย่อมเห็นแม้
ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสอง ตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลา
นาน ก็แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่สาธยายเลย 

ภาชนะน้ำไม่ถูกลมพัด ก็ไม่ไหว ไม่วน ไม่เป็นคลื่น คนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำ
นั้น พึงรู้ พึงเห็นตามความเป็นจริง แม้ฉันใด 

สมัยใด บุคคลมีจิตไม่ถูกอุทธัจจกุกกุจจะกลุ้มรุม ไม่ถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงำอยู่ และรู้ชัดธรรม
เครื่องสลัดออกจากอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลย่อมรู้ ย่อมเห็นแม้
ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลา
นาน ก็แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่สาธยายเลย ฉันนั้นเหมือนกัน 

๕. สมัยใด บุคคลมีจิตไม่ถูกวิจิกิจฉากลุ้มรุม ไม่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่ และรู้ชัดธรรมเครื่องสลัด
ออกจากวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลย่อมรู้ ย่อมเห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์
ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ ไม่
จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่สาธยายเลย 

ภาชนะน้ำใสแจ๋ว ไม่ขุ่นมัว ที่เขาวางไว้ในที่แจ้ง คนมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้น
พึงรู้ พึงเห็นตามความเป็นจริง แม้ฉันใด 

สมัยใด บุคคลมีจิตไม่ถูกวิจิกิจฉากลุ้มรุม ไม่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่ และรู้ชัด ธรรมเครื่องสลัด
ออกจากวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลย่อมรู้ ย่อมเห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์
ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ ไม่
จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่สาธยายเลย ฉันนั้นเหมือนกัน 

นี้แล เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนตร์แม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ในกาลบางคราว 
ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่สาธยายเลย  75

พราหมณ์ โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ที่
บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ  

โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง  คือ 
๑. สติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางกั้น ไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ที่บุคคลเจริญ 

ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ  
ฯลฯ  
๗. อุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิตที่บุคคลเจริญ 

ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่งวิชชาและวิมุตติ  
พราหมณ์ โพชฌงค์ ๗ ประการนี้ไม่เป็นนิวรณ์เครื่องกางก้ัน ไม่เป็นความเศร้าหมองแห่งจิต ที่

บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือทำให้แจ้งผลแห่ง วิชชาและวิมุตติ 

 ดูเทียบ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๓/๓๒๔-๓๒๙75
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เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว สังคารวพราหมณ์ได้กราบทูลว่า ข้าแต่ ท่านพระโคดม พระ
ภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ฯลฯ ขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึง
สรณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต 

สังคารวสูตรท่ี ๕ จบ 
๖. อภยสูตร 

ว่าด้วยอภัยราชกุมาร 
[๒๓๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี ้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห์ ครั้งนั้น อภัยราชกุมาร

เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว ประทับนั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค
ดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ปูรณะ กัสสปะได้กล่าวว่า เหตุไม่มี ปัจจัยไม่มีเพ่ือความไม่รู้ เพ่ือความไม่เห็น 
ความไม่รู้ ความไม่เห็นไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย เหตุไม่มี ปัจจัยไม่มีเพ่ือความรู้ เพ่ือความเห็น ความรู้ ความเห็น
ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย ในเรื่องนี้ พระองค์ตรัสว่าอย่างไร 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ราชกุมาร เหตุมี ปัจจัยมีเพ่ือความไม่รู้ เพ่ือความไม่เห็น ความไม่รู้ 
ความไม่เห็นมีเหตุ มีปัจจัย เหตุมี ปัจจัยมีเพ่ือความรู้ เพ่ือความเห็น ความรู้ ความเห็นมีเหตุ มีปัจจัย 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุเป็นอย่างไร ปัจจัยเพ่ือความไม่รู้ เพ่ือความไม่เห็นเป็นอย่างไร ความ
ไม่รู้ ความไม่เห็นมีเหตุ มีปัจจัยอย่างไร 

ราชกุมาร สมัยใด บุคคลมีจิตถูกกามราคะกลุ้มรุม ถูกกามราคะครอบงำอยู่ และไม่รู้ ไม่เห็นธรรม
เครื่องสลัดออกจากกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง นี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพ่ือความไม่รู้ เพ่ือ
ความไม่เห็น ความไม่รู้ ความไม่เห็น มีเหตุ มีปัจจัย แม้อย่างนี ้

อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีจิตถูกพยาบาทกลุ้มรุม ถูกพยาบาทครอบงำอยู่ และไม่รู้ ไม่เห็น
ธรรมเครื่องสลัดออกจากพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง นี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพ่ือความไม่รู้ 
เพ่ือความไม่เห็น ความไม่รู้ ความไม่เห็นมีเหตุ มีปัจจัย แม้อย่างนี ้

อีกประการหนึ่ง สมัยใด บุคคลมีจิตถูกถีนมิทธะกลุ้มรุม ฯลฯ มีจิตถูก อุทธัจจกุกกุจจะกลุ้มรุม 
ฯลฯ มีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ้มรุม ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่ และไม่รู้ ไม่เห็นธรรมเครื่องสลัดออกจากวิจิกิจฉาที่
เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง นี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพ่ือความไม่รู้ เพ่ือความไม่เห็น ความไม่รู้ ความไม่
เห็น มีเหตุ มีปัจจัย แม้อย่างนี ้

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไร 
ราชกุมาร ธรรมเหล่านี้ชื่อนิวรณ์ 
ข้าแต่พระผู้มีพระภาค นิวรณ์เป็นอย่างนี้ ข้าแต่พระสุคต นิวรณ์เป็นอย่างนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 

บุคคลถูกนิวรณ์แม้อย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำแล้ว ก็ไม่รู้ ไม่เห็นตามความเป็นจริง ไม่จำเป็นต้องพูดถึง
บุคคลผู้ถูกนิวรณ์ทั้ง ๕ ครอบงำเลย 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อนึ่ง เหตุเป็นอย่างไร ปัจจัยเพ่ือความรู้ เพ่ือความเห็นเป็นอย่างไร ความรู้ 
ความเห็นมีเหตุ มีปัจจัยอย่างไร 

ราชกุมาร ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อม
ไปในโวสสัคคะ เธอมีจิตอันสติสัมโพชฌงค์ให้เจริญแล้วย่อมรู้ ย่อมเห็นตามความเป็นจริง ราชกุมาร นี้แล
เป็นเหตุ เป็นปัจจัยเพ่ือความรู้ เพ่ือความเห็น ความรู้ ความเห็นมีเหตุ มีปัจจัย แม้อย่างนี ้



 91

อีกประการหนึ่ง ฯลฯ ภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัย วิราคะ อาศัยนิโรธ 
น้อมไปในโวสสัคคะ เธอมีจิตอันอุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้เจริญแล้วย่อมรู้ ย่อมเห็นตามความเป็นจริง ราช
กุมาร นี้แลเป็นเหตุ เป็นปัจจัย เพ่ือความรู้ เพ่ือความเห็น ความรู้ ความเห็นมีเหตุ มีปัจจัย แม้อย่างนี ้

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไร 
ราชกุมาร ธรรมเหล่านี้ชื่อโพชฌงค์ 
ข้าแต่พระผู้มีพระภาค โพชฌงค์เป็นอย่างนี้ ข้าแต่พระสุคต โพชฌงค์เป็น อย่างนี้ ข้าแต่พระองค์ผู้

เจริญ บุคคลผู้ประกอบด้วยโพชฌงค์แม้อย่างใดอย่างหนึ่งพึงรู้ พึงเห็นตามความเป็นจริง ไม่จำเป็นต้องพูด
ถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยโพชฌงค์ทั้ง ๗ ประการเลย ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
กายใจที่มีแก่ข้าพระองค์ผู้ขึ้นภูเขาคิชฌกูฏก็ระงับไป และธรรมอันข้าพระองค์ก็ได้บรรลุแล้ว 

อภยสูตรท่ี ๖ จบ 
โพชฌังคสากัจฉวรรคท่ี ๖ จบ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 

๑. อาหารสูตร ๒. ปริยายสูตร 
๓. อัคคิสูตร ๔. เมตตาสหคตสูตร 
๕. สังคารวสูตร ๖. อภยสูตร 

๗. อานาปานวรรค 
หมวดว่าด้วยอานาปานสติ 

๑. อัฏฐิกมหัปผลสูตร 
ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญามีผลมาก 

[๒๓๘] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา (ความหมายรู้ซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่าง

กระดูกหรือกระดูกท่อน) ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว มีผลมาก มีอานิสงส์มาก  
อัฏฐิกสัญญาท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว มีผลมาก มีอานิสงส์มาก อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อม

ไปในโวสสัคคะ 
ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ  
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว มีผลมาก มีอานิสงส์มาก อย่างนี้แล 

(๑) อัญญตรผลสูตร 
ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญามีผลอย่างใดอย่างหน่ึง 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้วพึงหวังผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ ก็จักเป็นพระอนาคามี  

เม่ืออัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้วพึงหวังผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ อรหัต
ตผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นพระอนาคามี อย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา ฯลฯ  



 92

๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 
น้อมไปในโวสสัคคะ  

ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออัฏฐิกสัญญาอันบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้วพึงหวังผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ 
อรหัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นพระอนาคามี อย่างนี้แล 

(๒) มหัตถสูตร 
ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญาเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก 

ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์มาก  76

อัฏฐิกสัญญาท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัย วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ 
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์มาก อย่างนี้

แล 
(๓) โยคักเขมสูตร 

ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญาเป็นไปเพื่อธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ 
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือธรรมเป็นแดนเกษมจาก

โยคะมาก   77

อัฏฐิกสัญญาท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ
มาก อย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัย วิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ  
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือธรรมเป็นแดนเกษมจาก

โยคะมาก อย่างนี้แล 
(๔) สังเวคสูตร 

ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญาเป็นไปเพื่อความสังเวช 
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความสังเวชมาก  78

อัฏฐิกสัญญาท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา ฯลฯ  

 ประโยชน์มาก ในที่นี้หมายถึงมรรค ๔ อีกนัยหนึ่ง หมายถึงสามัญญผล ๔ (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒)76

 ธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะมาก หมายถึงสามัญญผล ๔ อีกนัยหนึ่ง หมายถึงนิพพาน (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) 77

๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒)

 สังเวชมาก ในที่นี้หมายถึงวิปัสสนา อีกนัยหนึ่ง หมายถึงมรรคแห่งวิปัสสนา (องฺ.เอกก.อ. (บาลี) ๑/๕๖๔-๕๗๐/๔๗๒)78
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๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 
น้อมไปในโวสสัคคะ  

ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความสังเวชมาก อย่าง
นี้แล 

(๕) ผาสุวิหารสูตร 
ว่าด้วยอัฏฐิกสัญญาเป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุก 

ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญา ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความอยู่ผาสุกมาก  
อัฏฐิกสัญญาท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุกมาก อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอัฏฐิกสัญญา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ 
ภิกษุทั้งหลาย อัฏฐิกสัญญาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือความอยู่ผาสุกมาก 

อย่างนี้แล 
อัฏฐิกมหัปผลสูตรท่ี ๑ จบ 

๒. ปุฬวกสูตร 
ว่าด้วยปุฬวกสัญญา 

[๒๓๙] ภิกษุทั้งหลาย ปุฬวกสัญญา (ความหมายรู้ซากศพที่มีหนอนคลาคล่ำเต็มไปหมด) ที่
บุคคลเจริญแล้ว ฯลฯ  

ปุฬวกสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. วินีลกสูตร 

ว่าด้วยวินิลกสัญญา 
[๒๔๐] ภิกษุทั้งหลาย วินีลกสัญญา (ความหมายรู้ซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่าง ๆ) ที่

บุคคลเจริญแล้ว ฯลฯ  
วินีลกสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. วิจฉิททกสูตร 

ว่าด้วยวิจฉิททกสัญญา 
[๒๔๑] ภิกษุทั้งหลาย วิจฉิททกสัญญา (ความหมายรู้ซากศพที่ขาดจากกันเป็นท่อน ๆ) ที่บุคคล

เจริญแล้ว ฯลฯ  
วิจฉิททกสูตรท่ี ๔ จบ 
๕. อุทธุมาตกสูตร 

ว่าด้วยอุทธุมาตกสัญญา 
[๒๔๒] ภิกษุทั้งหลาย อุทธุมาตกสัญญา (ความหมายรู้ซากศพที่เน่าพองขึ้นอืด) ที่บุคคลเจริญ

แล้ว ฯลฯ  
อุทธุมาตกสูตรท่ี ๕ จบ 

๖. เมตตาสูตร 
ว่าด้วยเมตตา 

[๒๔๓] ภิกษุทั้งหลาย เมตตาที่บุคคลเจริญแล้ว ฯลฯ  
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เมตตาสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. กรุณาสูตร 
ว่าด้วยกรุณา 

[๒๔๔] ภิกษุทั้งหลาย กรุณาที่บุคคลเจริญแล้ว ฯลฯ  
กรุณาสูตรท่ี ๗ จบ 

๘. มุทิตาสูตร 
ว่าด้วยมุทิตา 

[๒๔๕] ภิกษุทั้งหลาย มุทิตาที่บุคคลเจริญแล้ว ฯลฯ  
มุทิตาสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. อุเบกขาสูตร 
ว่าด้วยอุเบกขา 

[๒๔๖] ภิกษุทั้งหลาย อุเบกขาที่บุคคลเจริญแล้ว ฯลฯ  
อุเบกขาสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. อานาปานสูตร 
ว่าด้วยอานาปานสติ 

[๒๔๗] ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติ (สติกำหนดลมหายใจเข้าออก) ที่บุคคล เจริญแล้ว ฯลฯ  
อานาปานสูตรท่ี ๑๐ จบ 
อานาปานวรรคท่ี ๗ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. อัฏฐิกมหัปผลสูตร ๒. ปุฬวกสูตร 
๓. วินีลกสูตร  ๔.  วิจฉิททกสูตร 
๕. อุทธุมาตกสูตร  ๖.  เมตตาสูตร 
๗. กรุณาสูตร  ๘.  มุทิตาสูตร 
๙. อุเบกขาสูตร  ๑๐.  อานาปานสูตร 

๘. นิโรธวรรค 
หมวดว่าด้วยนิโรธ 

๑. อสุภสูตร 
ว่าด้วยอสุภสัญญา 

[๒๔๘] ภิกษุทั้งหลาย อสุภสัญญา (ความหมายรู้ความไม่งาม) ที่บุคคลเจริญแล้ว ฯลฯ 
อสุภสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. มรณสูตร 

ว่าด้วยมรณสัญญา 
[๒๔๙] ภิกษุทั้งหลาย มรณสัญญา (ความหมายรู้ความตาย) ที่บุคคลเจริญ แล้ว ฯลฯ  

มรณสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. อาหาเรปฏิกูลสูตร 

ว่าด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญา 
[๒๕๐] ภิกษุทั้งหลาย อาหาเรปฏิกูลสัญญา (ความหมายรู้ความปฏิกูลในอาหาร) ที่บุคคลเจริญ

แล้ว ฯลฯ  
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อาหาเรปฏิกูลสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. อนภิรติสูตร 

ว่าด้วยอนภิรติสัญญา 
[๒๕๑] ภิกษุทั้งหลาย สัพพโลเกอนภิรติสัญญา (ความหมายรู้ความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้ง

ปวง) ที่บุคคลเจริญแล้ว ฯลฯ  
อนภิรติสูตรท่ี ๔ จบ 

๕. อนิจจสูตร 
ว่าด้วยอนิจจสัญญา 

[๒๕๒] ภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา(ความหมายรู้ความไม่เที่ยง) ที่บุคคล เจริญแล้ว ฯลฯ  
อนิจจสูตรท่ี ๕ จบ 

๖. ทุกขสูตร 
ว่าด้วยทุกขสัญญา 

[๒๕๓] ภิกษุทั้งหลาย ทุกขสัญญา(ความหมายรู้ความเป็นทุกข์) ที่บุคคล เจริญแล้ว ฯลฯ  
ทุกขสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. อนัตตสูตร 

ว่าด้วยอนัตตสัญญา 
[๒๕๔] ภิกษุทั้งหลาย อนัตตสัญญา (ความหมายรู้ความเป็นอนัตตา) ที่บุคคลเจริญแล้ว ฯลฯ  

อนัตตสูตรท่ี ๗ จบ 
๘. ปหานสูตร 

ว่าด้วยปหานสัญญา 
[๒๕๕] ภิกษุทั้งหลาย ปหานสัญญา (ความหมายรู้การละ) ที่บุคคลเจริญ แล้ว ฯลฯ  

ปหานสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. วิราคสูตร 

ว่าด้วยวิราคสัญญา 
[๒๕๖] ภิกษุทั้งหลาย วิราคสัญญา (ความหมายรู้วิราคะ) ที่บุคคลเจริญแล้ว ฯลฯ  

วิราคสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. นิโรธสูตร 

ว่าด้วยนิโรธสัญญา 
[๒๕๗] ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญา (ความหมายรู้นิโรธ) ที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้วมีผลมาก มี

อานิสงส์มาก  
นิโรธสัญญาท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้วมีผลมาก มีอานิสงส์มาก อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยนิโรธสัญญา ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยนิโรธสัญญา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ  
นิโรธสัญญาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว มีผลมาก มีอานิสงส์มาก อย่างนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อนิโรธสัญญาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้วพึงหวังผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ อร

หัตตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นพระอนาคามี  
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เม่ือนิโรธสัญญาท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้วพึงหวังผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ อรหัตต
ผลในปัจจุบัน หรือเม่ือยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นพระอนาคามี อย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยนิโรธสัญญา ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยนิโรธสัญญา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ  
เมื่อนิโรธสัญญาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้วพึงหวังผลอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ อรหัตตผลใน

ปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็จักเป็นพระอนาคามี อย่างนี้แล 
นิโรธสัญญาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์มาก เพ่ือธรรมที่เป็นแดน

เกษมจากโยคะมาก เพ่ือความสังเวชมาก เพ่ือความอยู่ผาสุกมาก  
นิโรธสัญญาท่ีบุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มาก เพื่อธรรมท่ีเป็น

แดนเกษมจากโยคะมาก เพื่อความสังเวชมาก เพื่อความอยู่ผาสุกมาก อย่างไร 
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑.  เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยนิโรธสัญญา ฯลฯ  
๗.  เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยนิโรธสัญญา อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ 

น้อมไปในโวสสัคคะ  
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธสัญญาที่บุคคลเจริญ ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพ่ือประโยชน์มาก เพ่ือธรรม

ที่เป็นแดนเกษมจากโยคะมาก เพ่ือความสังเวชมาก เพ่ือความอยู่ผาสุกมาก อย่างนี้แล 
นิโรธสูตรท่ี ๑๐ จบ 
นิโรธวรรคท่ี ๘ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. อสุภสูตร  ๒. มรณสูตร 
๓. อาหาเรปฏิกูลสูตร ๔. อนภิรติสูตร 
๕. อนิจจสูตร   ๖.  ทุกขสูตร 
๗. อนัตตสูตร  ๘.  ปหานสูตร 
๙. วิราคสูตร   ๑๐. นิโรธสูตร 

๙. คังคาเปยยาลวรรค 
หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล 
๑-๑๒. คังคานทีอาทิสูตร 

ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาเป็นต้น 
[๒๕๘-๒๖๙]  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย แม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีน บ่าไปสู่ทิศ

ปราจีน หลากไปสู่ทิศปราจีน ฉันใด ภิกษุเมื่อเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้มากย่อม
น้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน ฉันนั้น  

ภิกษุเม่ือเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพาน 
โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน อย่างไร 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์ ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗ ประการให้มาก ย่อมน้อมไปสู่
นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน อย่างนี้แล 

(พึงเพ่ิมบาลีให้พิสดารจนถึงเอสนาสูตร) 
คังคานทีอาทิสูตรท่ี ๑-๑๒ จบ 
คังคาเปยยาลวรรคท่ี ๙ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. ปฐมปาจีนนินนสูตร ๒-๕. ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตจตุกกะ 
๖. ฉัฏฐปาจีนนินนสูตร ๗. ปฐมสมุททนินนสูตร 
๘-๑๒. ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปัญจกะ 

๑๐. อัปปมาทวรรค 
หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท 

๑-๑๐. ตถาคตาทิสูตร 
ว่าด้วยพระตถาคตเลิศกว่าสัตว์ท้ังหลายเป็นต้น 

[๒๗๐-๒๗๙]  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายไม่มีเท้า มีสองเท้า มีสี่เท้า หรือ
มีเท้ามากก็ตาม มีประมาณเท่าใด  

พึงเพ่ิมข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดาร  79

ตถาคตาทิสูตรท่ี ๑-๑๐ จบ 
อัปปมาทวรรคท่ี ๑๐ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. ตถาคตสูตร ๒. ปทสูตร 
๓. กูฏสูตร  ๔. มูลสูตร 
๕. สารสูตร  ๖. วัสสิกสูตร 
๗. ราชาสูตร ๘. จันทิมสูตร 
๙. สุริยสูตร  ๑๐.  วัตถสูตร 

๑๑. พลกรณียวรรค 
หมวดว่าด้วยการงานท่ีพึงทำด้วยกำลัง 

๑-๑๒. พลาทิสูตร 
ว่าด้วยอุปมาด้วยการงานท่ีพึงทำด้วยกำลังเป็นต้น 

[๒๘๐-๒๙๑]  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย การงานที่พึงทำ ด้วยกำลังทั้งหมด บุคคล
ต้องอาศัยแผ่นดิน ดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้ แม้ฉันใด  

พึงเพ่ิมข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดาร  80

พลาทิสูตรท่ี ๑-๑๒ จบ 
พลกรณียวรรคท่ี ๑๑ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 

 ดูข้อความพิสดารในข้อ ๑๓๙-๑๔๘ หน้า ๗๒-๗๗ ในเล่มนี้79

 ดูข้อความพิสดารในข้อ ๑๔๙-๑๖๐ หน้า ๗๘-๙๐ ในเล่มนี้80



 98

๑. พลสูตร  ๒. พีชสูตร 
๓.  นาคสูตร ๔. รุกขสูตร 
๕.  กุมภสูตร ๖. สูกสูตร 
๗.  อากาสสูตร ๘. ปฐมเมฆสูตร 
๙.  ทุติยเมฆสูตร ๑๐. นาวาสูตร 
๑๑.  อาคันตุกสูตร ๑๒. นทีสูตร 
(พึงขยายพลกรณียวรรคให้พิสดารด้วยอำนาจโพชฌงค์แห่งโพชฌังคสังยุต) 

๑๒. เอสนาวรรค 
หมวดว่าด้วยการแสวงหา 

๑-๑๑. เอสนาทิสูตร 
ว่าด้วยการแสวงหาเป็นต้น 

[๒๙๒-๓๐๑]   พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย การแสวงหา ๓ ประการนี้  
การแสวงหา ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. การแสวงหากาม  ๒.  การแสวงหาภพ  
๓.  การแสวงหาพรหมจรรย์  
พึงเพ่ิมข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดาร  81

เอสนาทิสูตรท่ี ๑-๑๑ จบ 
เอสนาวรรคท่ี ๑๒ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. เอสนาสูตร  ๒. วิธาสูตร 
๓. อาสวสูตร  ๔. ภวสูตร 
๕. ทุกขตาสูตร  ๖. ขีลสูตร 
๗. มลสูตร   ๘. นีฆสูตร 
๙. เวทนาสูตร  ๑๐. ตัณหาสูตร 
๑๑. ตสินาสูตร 
(ผู้รู้ทั้งหลายพึงขยายเอสนาเปยยาลแห่งโพชฌังคสังยุตโดยอาศัยวิเวก) 

๑๓. โอฆวรรค 
หมวดว่าด้วยโอฆะ 
๑-๙. โอฆาทิสูตร 

ว่าด้วยโอฆะเป็นต้น 
[๓๐๒-๓๑๐]   พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย โอฆะ (ห้วงน้ำ) ๔ ประการนี้  
โอฆะ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑. กาโมฆะ ๒.  ภโวฆะ  
๓.  ทิฏโฐฆะ  ๔.  อวิชโชฆะ  

 ดูข้อความพิสดารในข้อ ๑๖๑-๑๗๑ หน้า ๙๑-๑๐๐ ในเล่มนี้81
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พึงเพ่ิมข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดาร  82

โอฆาทิสูตรท่ี ๑-๙ จบ 
๑๐. อุทธัมภาคิยสูตร 

ว่าด้วยอุทธัมภาคิยสังโยชน์ 
[๓๑๑] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
ภิกษุทั้งหลาย อุทธัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื้องสูง) ๕ ประการนี้  
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ  
๑.  รูปราคะ   
๒.  อรูปราคะ  
๓.  มานะ   
๔.  อุทธัจจะ  
๕.  อวิชชา  
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการนี้ 
ภิกษุพึงเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือกำหนดรู้ เพ่ือความสิ้นไป เพ่ือละอุทธัมภาคิย

สังโยชน์ ๕ ประการนี้  
โพชฌงค์ ๗ ประการ อะไรบ้าง   
คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  
๑. เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ น้อมไปในโวสสัคคะ 
ฯลฯ  
๗. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันเป็นธรรมมีการกำจัดราคะ โทสะ และโมหะเป็นที่สุด ... อันหย่ัง

ลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นเบื้องหน้า มีอมตะเป็นที่สุด ... อันน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่
นิพพาน  

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการนี้ เพ่ือรู้ย่ิง เพ่ือกำหนดรู้ เพ่ือความสิ้นไป เพ่ือละ
อุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการนี้ 

อุทธัมภาคิยสูตรท่ี ๑๐ จบ 
โอฆวรรคท่ี ๑๓ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. โอฆสูตร  ๒.  โยคสูตร 
๓. อุปาทานสูตร  ๔.  คันถสูตร 
๕. อนุสยสูตร  ๖.  กามคุณสูตร 
๗. นีวรณสูตร  ๘.  อุปาทานักขันธสูตร 
๙. โอรัมภาคิยสูตร  ๑๐.  อุทธัมภาคิยสูตร 

๑๔. ปุนคังคาเปยยาลวรรค 
หมวดว่าด้วยคังคาเปยยาล อีกหมวดหน่ึง 
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๓๑๒-๓๒๓. ปุนคังคานทีอาทิสูตร  83

ว่าด้วยอุปมาด้วยแม่น้ำคงคาเป็นต้น อีกสูตรหน่ึง 
ปุนคังคานทีอาทิสูตรท่ี ๓๑๒-๓๒๓ จบ 

วรรคท่ี ๑๔ จบ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 

๑. ปฐมปาจีนนินนสูตร ๒-๕. ทุติยาทิปาจีนนินนสุตตจตุกกะ 
๖. ฉัฏฐปาจีนนินนสูตร ๗. ปฐมสมุททนินนสูตร 
๘-๑๒. ทุติยาทิสมุททนินนสุตตปัญจกะ 
(พึงขยายคังคาเปยยาลแห่งโพชฌังคสังยุตให้พิสดารด้วยอำนาจราคะ) 

๑๕. ปุนอัปปมาทวรรค 
หมวดว่าด้วยความไม่ประมาท อีกหมวดหน่ึง 

๓๒๔-๓๓๓. ตถาคตาทิสูตร  84

ว่าด้วยพระตถาคตเลิศกว่าสัตว์ท้ังหลายเป็นต้น 
ตถาคตาทิสูตรท่ี ๓๒๔-๓๓๓ จบ 
ปุนอัปปมาทวรรคท่ี ๑๕ จบ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 

๑. ตถาคตสูตร  ๒. ปทสูตร 
๓-๗. กูฏาทิสุตตปัญจกะ ๘-๑๐. จันทิมาทิสุตตติกะ 
(พึงขยายอัปปมาทวรรคให้พิสดารด้วยอำนาจราคะ) 

๑๖. ปุนพลกรณียวรรค 
หมวดว่าด้วยการงานท่ีพึงทำด้วยกำลัง อีกหมวดหน่ึง 

๓๓๔-๓๔๕. ปุนพลาทิสูตร  85

ว่าด้วยอุปมาด้วยการงานท่ีพึงทำด้วยกำลังเป็นต้น อีกสูตรหน่ึง 
ปุนพลาทิสูตรท่ี ๓๓๔-๓๔๕ จบ 
ปุนพลกรณียวรรคท่ี ๑๖ จบ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 

๑. พลสูตร   ๒. พีชสูตร 
๓. นาคสูตร  ๔.  รุกขสูตร 
๕.  กุมภสูตร  ๖. สูกสูตร 
๗.  อากาสสูตร  ๘. ปฐมเมฆสูตร 
๙.  ทุติยเมฆสูตร  ๑๐. นาวาสูตร 
๑๑. อาคันตุกสูตร  ๑๒. นทีสูตร 
(พึงขยายพลกรณียวรรคแห่งโพชฌังคสังยุตให้พิสดารด้วยอำนาจราคะ) 
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๑๗. ปุนเอสนาวรรค 
หมวดว่าด้วยการแสวงหา อีกหมวดหน่ึง 

๓๔๖-๓๕๖. ปุนเอสนาทิสูตร  86

ว่าด้วยการแสวงหาเป็นต้น อีกสูตรหน่ึง 
ปุนเอสนาทิสูตรท่ี ๓๔๖-๓๕๖ จบ 

ปุนเอสนาวรรคแห่งโพชฌังคสังยุตท่ี ๑๗ จบ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 

๑. เอสนาสูตร  ๒.  วิธาสูตร 
๓. อาสวสูตร  ๔.  ภวสูตร 
๕. ทุกขตาสูตร  ๖.  ขีลสูตร 
๗. มลสูตร   ๘.  นีฆสูตร 
๙. เวทนาสูตร  ๑๐.  ตัณหาสูตร 
๑๑. ตสินาสูตร 

๑๘. ปุนโอฆวรรค 
หมวดว่าด้วยโอฆะ อีกหมวดหน่ึง 
๓๕๗-๓๖๖. ปุนโอฆาทิสูตร  87

ว่าด้วยโอฆะเป็นต้น อีกสูตรหน่ึง 
ปุนโอฆาทิสูตรท่ี ๓๕๗-๓๖๖ จบ 

ปุนโอฆวรรคแห่งโพชฌังคสังยุตท่ี ๑๘ จบ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 

๑. โอฆสูตร   ๒. โยคสูตร 
๓. อุปาทานสูตร  ๔. คันถสูตร 
๕. อนุสยสูตร   ๖. กามคุณสูตร 
๗. นีวรณสูตร   ๘. อุปาทานักขันธสูตร 
๙. โอรัมภาคิยสูตร  ๑๐. อุทธัมภาคิยสูตร 
(พึงขยายโอฆวรรคให้พิสดารด้วยอำนาจการกำจัดราคะ โทสะ และโมหะเป็นที่สุด) 
(พึงขยายแม้โพชฌังคสังยุตให้พิสดารเหมือนมัคคสังยุตฉะนั้น) 

โพชฌังคสังยุตท่ี ๒ จบ 
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