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๔. จตุกฺกนิปาต  1

๑. พฺราหฺมณธมฺมยาคสุตฺต 
[๑๐๐] วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
อหมสฺมิ ภิกฺขเว พฺราหฺมโณ ยาจโยโค สทา ปยตาปาณี  อนฺติมเทหธโร  อนุตฺตโร        2

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

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

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

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

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

โย ธมฺมยาคํ อยชี อมจฺฉรี  
ตถาคโต สพฺพสตฺตานุกมฺปี  3

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

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

ภิกฺขเว จีวรานํ อปฺปญฺจ สุลภญฺจ ตญฺจ อนวชฺชํ, ปิณฺฑิยาโลโป ภิกฺขเว โภชนานํ อปฺปญฺจ 
สุลภญฺจ ตญฺจ อนวชฺชํ, รุกฺขมูลํ ภิกฺขเว เสนาสนานํ อปฺปญฺจ สุลภญฺจ ตญฺจ อนวชฺชํ, ปูติมุตฺตํ 
ภิกฺขเว เภสชฺชานํ อปฺปญฺจ สุลภญฺจ ตญฺจ อนวชฺชํ. อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ อปฺปานิ เจว        

  ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ พระไตรปิฎกบาลี เล่มที่ ๒๕ ฉบับ มจร.1
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สุลภานิ จ ตานิ จ อนวชฺชานิ. ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ อปฺเปน จ ตุฏฺโฐ โหติ สุลเภน จ อนวชฺเชน จ,  4

อิมสฺสาหํ  อญฺญตรํ สามญฺญงฺคนฺติ วทามีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ อิติ วุจฺจติ : 5

อนวชฺเชน ตุฏฺฐสฺส   อปฺเปน สุลเภน จ 
น เสนาสนมารพฺภ   จีวรํ ปานโภชนํ 
วิฆาโต โหติ จิตฺตสฺส   ทิสา นปฺปฏิหญฺญติ 
เยปสฺส  ธมฺมา อกฺขาตา             สามญฺญสฺสานุโลมิกา 6

อธิคฺคหิตา ตุฏฺฐสฺส   อปฺปมตฺตสฺส ภิกฺขุโนติ.  7

อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทุติยํ. 

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

ชานโต กึ ปสฺสโต อาสวานํ ขโย โหติ ? “อิทํ ทุกฺขนฺ”ติ ภิกฺขเว ชานโต ปสฺสโต อาสวานํ ขโย โหติ, 
“อยํ ทุกฺขสมุทโย”ติ ภิกฺขเว ชานโต ปสฺสโต อาสวานํ ขโย โหติ, “อยํ ทุกฺขนิโรโธ”ติ ภิกฺขเว ชานโต 
ปสฺสโต อาสวานํ ขโย โหติ, “อยํ ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา”ติ ภิกฺขเว ชานโต ปสฺสโต อาสวานํ 
ขโย โหติ. เอวํ โข ภิกฺขเว ชานโต เอวํ ปสฺสโต อาสวานํ ขโย โหตีติ. เอตมตฺถํ ภควา อโวจ, ตตฺเถตํ 
อิติ วุจฺจติ : 

เสกฺขสฺส สิกฺขมานสฺส   อุชุมคฺคานุสาริโน 
ขยสฺมึ ปฐมํ ญาณํ   ตโต อญฺญา อนนฺตรา.  8

ตโต อญฺญา วิมุตฺตสฺส   วิมุตฺติญาณมุตฺตมํ 
อุปฺปชฺชติ ขเย ญาณํ   ขีณา สํโยชนา อิติ. 
น เตฺววิทํ กุสีเตน              พาเลนมวิชานตา 
นิพฺพานํ อธิคนฺตพฺพํ   สพฺพคนฺถปโมจนนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ตติยํ. 
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๔. สมณพฺราหฺมณสุตฺต 
[๑๐๓]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
เย เกจิ  ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา “อิทํ ทุกฺขนฺ”ติ ยถาภูตํ นปฺปชานนฺติ, “อยํ ทุกฺ9

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

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

เย ทุกฺขํ นปฺปชานนฺติ   อโถ ทุกฺขสฺส สมฺภวํ 
ยตฺถ จ สพฺพโส ทุกฺขํ   อเสสํ อุปรุชฺฌติ 
ตญฺจ มคฺคํ น ชานนฺติ   ทุกฺขูปสมคามินํ. 
เจโตวิมุตฺติหีนา เต   อโถ ปญฺญาวิมุตฺติยา 
อภพฺพา เต อนฺตกิริยาย             เต เว ชาติชรูปคา. 
เย จ ทุกฺขํ ปชานนฺติ  อโถ ทุกฺขสฺส สมฺภวํ 
ยตฺถ จ สพฺพโส ทุกฺขํ   อเสสํ อุปรุชฺฌติ 
ตญฺจ มคฺคํ ปชานนฺติ   ทุกฺขูปสมคามินํ. 
เจโตวิมุตฺติสมฺปนฺนา   อโถ ปญฺญาวิมุตฺติยา 
ภพฺพา เต อนฺตกิริยาย   น เต ชาติชรูปคาติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. จตุตฺถํ. 

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

วิมุตฺติญาณทสฺสนสมฺปนฺนา โอวาทกา วิญฺญาปกา สนฺทสฺสกา สมาทปกา สมุตฺเตชกา         
สมฺปหํสกา อลํ สมกฺขาตาโร สทฺธมฺมสฺส ทสฺสนมฺปหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ พหุการํ  วทามิ,        10

สวนมฺปหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ พหุการํ วทามิ, อุปสงฺกมนมฺปหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ พหูปการํ         

 ฉ.ม. เย หิ เกจิ9
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วทามิ, ปยิรุปาสนมฺปหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ พหูปการํ วทามิ, อนุสฺสติมฺปหํ  ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ 11

พหุการํ วทามิ, อนุปพฺพชฺชมฺปหํ ภิกฺขเว เตสํ ภิกฺขูนํ พหุการํ วทามิ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ตถารูเป 
ภิกฺขเว ภิกฺขู เสวโต ภชโต ปยิรุปาสโต อปริปูโรปิ สีลกฺขนฺโธ ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ, อปริปูโรปิ 
สมาธิกฺขนฺโธ ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ, อปริปูโรปิ ปญฺญากฺขนฺโธ ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ, อปริปูโรปิ 
วิมุตฺติกฺขนฺโธ ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ, อปริปูโรปิ วิมุตฺติญาณทสฺสนกฺขนฺโธ ภาวนาปาริปูรึ คจฺฉติ. 
เอวรูปา จ เต ภิกฺขเว ภิกฺขู “สตฺถาโร”ติปิ วุจฺจนฺติ, “สตฺถวาหา”ติปิ วุจฺจนฺติ, “รณญฺชหา”ติปิ        
วุจฺจนฺติ, “ตโมนุทา”ติปิ วุจฺจนฺติ, “อาโลกกรา”ติปิ วุจฺจนฺติ, “โอภาสกรา”ติปิ วุจฺจนฺติ,                
“ปชฺโชตกรา”ติปิ วุจฺจนฺติ, “ปภงฺกรา”ติปิ วุจฺจนฺติ, “อุกฺกาธารา”ติปิ  วุจฺจนฺติ, “อริยา”ติปิ           12

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

๖. ตณฺหุปฺปาทสุตฺต 
[๑๐๕]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
จตฺตาโรเม ภิกฺขเว ตณฺหุปฺปาทา, ยตฺถ ภิกฺขุโน ตณฺหา อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ. กตเม 

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

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

 ฉ.ม. อนุสฺสรณมฺปหํ11

 ฉ.ม. “อุกฺกาธารา”ติปิ “ปภงฺกรา”ติปิ. อฏฺฐกถายํ “อุกฺกาธรา”ติปิ ปากฏา12
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๗. สพฺรหฺมกสุตฺต 
[๑๐๖]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
สพฺรหฺมกานิ ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ, เยสํ ปุตฺตานํ มาตาปิตโร อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ.      

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

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

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร   ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร 
อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ   ปชาย อนุกมฺปกา. 
ตสฺมา หิ เน นมสฺเสยฺย   สกฺกเรยฺย จ ปณฺฑิโต 
อนฺเนน อถ ปาเนน   วตฺเถน สยเนน จ 
อุจฺฉาทเนน นฺหาปเนน             ปาทานํ โธวเนน จ. 
ตาย นํ ปาริจริยาย   มาตาปิตูสุ ปณฺฑิตา 
อิเธว นํ ปสํสนฺติ              เปจฺจ สคฺเค ปโมทตีติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. สตฺตมํ. 

๘. พหุการสุตฺต 
[๑๐๗]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
พหุการา  ภิกฺขเว พฺราหฺมณคหปติกา ตุมฺหากํ, เย เต  ปจฺจุปฏฺฐิตา จีวรปิณฺฑปาต-13 14

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

สาคารา อนาคารา  จ   อุโภ อญฺโญญฺญนิสฺสิตา 15

อาราธยนฺติ สทฺธมฺมํ   โยคกฺเขมํ อนุตฺตรํ. 
สาคาเรสุ จ จีวรํ              ปจฺจยํ สยนาสนํ 

 สี.อิ. พหูปการา. เอวมุปริปิ13

 ฉ.ม. โว14

 ฉ.ม. อนคารา15
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อนาคารา ปฏิจฺฉนฺติ   ปริสฺสยวิโนทนํ. 
สุคตํ  ปน นิสฺสาย   คหฏฺฐา ฆรเมสิโน 16

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

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

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

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

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

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

“นทิยา โสเตนา”ติ  โข ภิกฺขเว ตณฺหาเยตํ อธิวจนํ. 17

 สี.ม. ปุคฺคลํ16

 ฉ.ม. “นทิยา โสโต”ติ17
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“ปิยรูปสาตรูเปนา”ติ  โข ภิกฺขเว ฉนฺเนตํ อชฺฌตฺติกานํ อายตนานํ อธิวจนํ. 18

“เหฏฺฐา รหโท”ติ โข ภิกฺขเว ปญฺจนฺนํ โอรมฺภาคิยานํ สํโยชนานํ อธิวจนํ. 
“อูมิภยนฺ”ติ  โข ภิกฺขเว โกธุปายาสสฺเสตํ อธิวจนํ. 19

“สาวฏฺโฏ”ติ  โข ภิกฺขเว ปญฺจนฺเนตํ กามคุณานํ อธิวจนํ. 20

“สคโห สรกฺขโส”ติ  โข ภิกฺขเว มาตุคามสฺเสตํ อธิวจนํ. 21

“ปฏิโสตนฺ”ติ  โข ภิกฺขเว เนกฺขมฺมสฺเสตํ อธิวจนํ. 22

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

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

๑๑. จรสุตฺต 
[๑๑๐]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
จรโต เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสาวิตกฺโก 

วา, ตญฺเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อธิวาเสติ นปฺปชหติ น วิโนเทติ น พฺยนฺตีกโรติ  น อนภาวํ คเมติ. จรมฺปิ 23

ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวํภูโต อนาตาปี อโนตฺตปฺปี  สตตํ สมิตํ กุสีโต หีนวีริโยติ วุจฺจติ. 24

 ฉ.ม. “ปิยรูปํ สาตรูปนฺ”ติ18

 สฺยา. “สอูมี”ติ19

 ฉ.ม. “อาวฏฺฏนฺ”ติ20

 ฉ.ม. “คหรกฺขโส”ติ21

 ฉ.ม. “ปฏิโสโต”ติ22

 สี.อ. พฺยนฺติกโรติ, น พยนฺตึกโรติ. เอวมุปริปิ23

 ฉ.ม. อโนตฺตาปี. เอวมุปริปิ24
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ฐิตสฺส เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสาวิตกฺโก 
วา, ตญฺเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อธิวาเสติ นปฺปชหติ น วิโนเทติ น พฺยนฺตีกโรติ น อนภาวํ คเมติ. ฐิโตปิ 
ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวํภูโต อนาตาปี อโนตฺตปฺปี สตตํ สมิตํ กุสีโต หีนวีริโยติ วุจฺจติ. 

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

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

จรโต เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อุปฺปชฺชติ กามวิตกฺโก วา พฺยาปาทวิตกฺโก วา วิหึสาวิตกฺโก 
วา, ตญฺเจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ นาธิวาเสติ ปชหติ วิโนเทติ พฺยนฺตีกโรติ อนภาวํ คเมติ. จรมฺปิ ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ เอวํภูโต อาตาปี โอตฺตปฺปี  สตตํ สมิตํ อารทฺธวีริโย ปหิตตฺโตติ วุจฺจติ. 25

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

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

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

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

 ฉ.ม. โอตฺตาปี, เอวมุปริปิ25
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๑๒. สมฺปนฺนสีลสุตฺต 
[๑๑๑]  วุตฺตํ เหตํ ภควตา  วุตฺตมรหตาติ เม สุตํ :- 
สมฺปนฺนสีลา ภิกฺขเว โหถ  สมฺปนฺนปาติโมกฺขา, ปาติโมกฺขสํวรสํวุตา วิหรถ อาจาโคจร 26

สมฺปนฺนา อณุมตฺเตสุ วชฺเชสุ ภยทสฺสาวิโน สมาทาย สิกฺขถ สิกฺขาปเทสุ. 
สมฺปนฺนสีลานํ โว ภิกฺขเว ภวตํ  สมฺปนฺนปาติโมกฺขานํ ปาติโมกฺขสํ วรสํวุตานํ วิหรตํ 27

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

จรโต เจปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุโน อภิชฺฌา วิคตา โหติ, พฺยาปาโท วิคโต โหติ, ถีนมิทฺธํ วิคตํ 
โหติ, อุทฺธจฺจกุกฺกุจฺจํ วิคตํ โหติ, วิจิกิจฺฉา ปหีนา โหติ, อารทฺธวีริยํ  โหติ อสลฺลีนํ, อุปฏฺฐิตา สติ 28

อปฺปมุฏฺฐา,  ปสฺสทฺโธ กาโย อสารทฺโธ, สมาหิตํ จิตฺตํ เอกคฺคํ. จรํปิ ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวํภู โต         29

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

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

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

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

ยตํ จเร ยตํ ติฏฺเฐ              ยตํ อจฺเฉ ยตํ สเย 
ยตํ สมฺมิญฺชเย  ภิกฺขุ   ยตเมนํ ปสารเย. 30

อุทฺธํ ติริยํ อปาจีนํ              ยาวตา ชคโต คติ 

 ฉ.ม. วิหรถ26

 ฉ.ม. วิหรตํ27

 ฉ.ม. อารทฺธํ โหติ วิริยนฺติปิ28

 ฉ.ม. สี.อิ. อสมฺมุฏฺฐา29

 ฉ.ม. สมิญฺชเย30
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สมเวกฺขิตา จ ธมฺมานํ   ขนฺธานํ อุทยพฺพยํ. 
เอวํ วิหาริมาตาปึ              สนฺตวุตฺตึ อนุทฺธตํ 
เจโตสมถสามีจึ              สิกฺขมานํ สทา สตํ 
สตตํ ปหิตตฺโตติ              อาหุ ภิกฺขุํ ตถาวิธนฺติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. ทฺวาทสมํ. 

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

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

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

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

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

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

สพฺพโลกํ อภิญฺญาย   สพฺพโลเก ยถาตถํ 
สพฺพโลกวิสํยุตฺโต              สพฺพโลเก อนูปโย.  31

ส เว สพฺพาภิภู ธีโร   สพฺพคนฺถปฺปโมจโน 
ผุฏฺฐาสฺส ปรมา สนฺติ   นิพฺพานํ อกุโตภยํ. 
เอส ขีณาสโว พุทฺโธ   อนีโฆ ฉินฺนสํสโย 
สพฺพกมฺมกฺขยํ ปตฺโต   วิมุตฺโต อุปธิสงฺขเย. 
เอส โส ภควา พุทฺโธ   เอส สีโห อนุตฺตโร 
สเทวกสฺส โลกสฺส              พฺรหฺมจกฺกํ ปวตฺตยิ. 
อิติ เทวา มนุสฺสา จ   เย พุทฺธํ สรณํ คตา 

 ก. อนูปโม. อฏฺฐกถายํ อนูสโย31
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สงฺคมฺม ตํ นมสฺสนฺติ   มหนฺตํ วีตสารทํ. 
ทนฺโต ทมยตํ เสฏฺโฐ   สนฺโต สมยตํ อิสิ 
มุตฺโต โมจยตํ อคฺโค   ติณฺโณ ตารยตํ วโร. 
อิติ เหตํ นมสฺสนฺติ   มหนฺตํ วีตสารทํ 
สเทวกสฺมึ โลกสฺมึ   นตฺถิ เต ปฏิปุคฺคโลติ. 
อยมฺปิ อตฺโถ วุตฺโต ภควตา อิติ เม สุตนฺติ. เตรสมํ. จตุกฺกนิปาโต นิฏฺฐิโต. 

ตสฺสุทฺทานํ 
พฺราหฺมณา จตฺตาริ๒ ชานํ  สมณสีลา ตณฺหา พฺรหฺมา 32

พหุการา กุหนา ปุริสา๓  จรํ สมฺปนฺนโลเกน๔ เตรสาติ. 33 34

อิติวุตฺตเก ทฺวาทสาธิกสตสุตฺตนฺติ.  
อิติวุตฺตกํ นิฏฺฐิตํ.  

__________________ 

 -๒ ฉ.ม. พฺราหฺมณสุลภา32

 -๓ ฉ.ม. กุหปุริสา33

 -๔ จรสมฺปนฺนโลเกน34
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๔. จตุกกนิบาต 
๑. พราหมณธัมมยาคสูตร 

ว่าด้วยการบูชายัญด้วยธรรมของผู้เป็นพราหมณ์ 
[๑๐๐]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย เรานี้แลเป็นพราหมณ์ผู้ควรแก่การขอ ขวนขวายในธรรมทานตลอดเวลา(มีฝ่ามือ

อันล้างแล้ว ทุกเมื่อ) ทรงไว้ซึ่งอัตภาพสุดท้าย เป็นศัลยแพทย์  ผ่าตัดกิเลสผู ้เชี่ยวชาญ เธอทั้งหลายเป็น35

บุตร ผู้เนื่องในอกของเรา คือ เกิดแต่ปาก เกิดแต่ธรรม ธรรม สร้างสรรค์ไว้ จงเป็นธรรมทายาทเถิด อย่าเป็น
อามิสทายาทเลย 

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

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

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

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

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
สัตว์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมตถาคต 
ผู้บูชาด้วยธรรม ไม่มีความตระหนี่  
อนุเคราะห์สรรพสัตว์เสมอ  
เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในหมู่เทวดาและมนุษย์  
ผู้ถึงฝั่งแห่งภพ เช่นนั้น 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

พราหมณธัมมยาคสูตรท่ี ๑ จบ 

๒. สุลภสูตร  36

ว่าด้วยปัจจัยท่ีหาได้ง่าย 
[๑๐๑]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัย ๔ อย่างนี้ มีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ  
ปัจจัย ๔ อย่าง อะไรบ้าง คือ 
๑. บรรดาจีวร บังสุกุลจีวร(ผ้าที่ได้มาจากกองฝุ่น) มีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ 

 มีฝ่ามืออันล้างแล้ว หมายถึงมีมือสะอาดบริสุ ทธ์ิ คือ ผู้น้อมใจจะให้สิ่งของแก่ผู้อื่น เมื่อจะให้อามิสทาน ย่อมล้างมือทุกครั้งที่35

จะถวายไทยธรรมด้วยมือของตนโดยเคารพ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๐๐/๓๖๒) 

 องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๗/๔๒-๔๓36
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๒. บรรดาโภชนะ ปิณฑิยาโลปโภชนะ(โภชนะคือคำข้าวที่ได้มาด้วยกำลัง ปลีแข้ง) มีค่าน้อย หา
ได้ง่าย และไม่มีโทษ 

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

กล่าวว่า “เป็นองค์ประกอบแห่งคุณเครื่องความเป็นสมณะ  อย่างหนึ่งของภิกษุนี้” 37

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

สุลภสูตรท่ี ๒ จบ 

๓. อาสวักขยสูตร 
ว่าด้วยความสิ้นอาสวะ 

[๑๐๒]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวถึงความสิ้นอาสวะทั้งหลายสำหรับภิกษุผู้รู้อยู่ ผู้เห็นอยู่ หากล่าวถึงความ
สิ้นอาสวะทั้งหลายสำหรับภิกษุผู้ไม่รู้อยู่ ไม่เห็นอยู่ไม่ 

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

สิ้นอาสวะทั้งหลาย 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล จึงชื่อว่ามีความสิ้นอาสวะทั้งหลาย” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ญาณในความสิ้นกิเลสย่อมเกิดขึ้นแก่พระเสขะ  
ผู้กำลังศึกษาและปฏิบัติตามทางสายตรงก่อน  

 คุณเครื่องความเป็นสมณะ หมายถึงปาริสุทธิศีล ๔ ประการ สมถะ วิปัสสนา หรืออริยมรรค เมื่อว่าโดยย่อมี ๒ ประการ คือ 37

(๑) คุณเครื่องภายนอก ได้แก่ ธรรมเครื่องอาศัยของสัตบุรุษและการฟังสัทธรรม (๒) คุณเครื่องภายใน ได้แก่ โยนิโสมนสิการ(การ
มนสิการโดยแยบคาย) และธัมมานุธัมมปฏิบัติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) คุณเครื่องความเป็นสมณะนั้น มีธรรมที่เป็นองค์
ประกอบเหล่านี้ คือ ความมักน้อย ความสันโดษ ความสงัด ความไม่คลุกคลีด้วยหมู่ ความปรารภความเพียร เป็นต้น (ขุ.อิติ.อ. 
(บาลี) ๑๐๑/๓๖๘) 
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ลำดับต่อจากนั้นอัญญินทรีย์จึงเกิดขึ้น  38

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

อาสวักขยสูตรท่ี ๓ จบ 

๔. สมณพราหมณสูตร 
ว่าด้วยสมณะหรือพราหมณ์ 

[๑๐๓]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้
ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น เราหายกย่องว่า เป็นสมณะในหมู่
สมณะไม่ หายกย่องว่าเป็นพราหมณ์ใน หมู่พราหมณ์ไม่ เพราะว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ไม่ได้
ทำให้แจ้งผลคือ ความเป็นสมณะ และผลคือความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน 

ภิกษุทั้งหลาย ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่า “นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้
ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นแล เรายกย่องว่า เป็นสมณะในหมู่
สมณะ ยกย่องว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่ พราหมณ์ เพราะว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นได้ทำให้แจ้งผลคือ
ความเป็นสมณะ และผลคือความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนั่นแล” 

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

 ดูอิติวุตตกะ ข้อ ๖๒ หน้า ๔๑๘ ในเล่มนี้38
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และเป็นผู้ไม่เข้าถึงชาติและชรา  39

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
สมณพราหมณสูตรท่ี ๔ จบ 

๕. สีลสัมปันนสูตร 
ว่าด้วยภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีล 

[๑๐๔]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

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

การได้เห็นภิกษุเหล่านั้น เรากล่าวว่ามีอุปการะมาก การได้ฟัง(ธรรม)ภิกษุเหล่านั้น เรากล่าวว่ามี
อุปการะมาก การได้เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้น เรากล่าวว่า มีอุปการะมาก การได้เข้าไปนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้น 
เรากล่าวว่ามีอุปการะมาก การได้ระลึกถึงภิกษุเหล่านั้น เรากล่าวว่ามีอุปการะมาก และการได้ออกบวชตาม
ภิกษุ เหล่านั้น เรากล่าวว่ามีอุปการะมาก นั่นเป็นเพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะ เมื่อภิกษุเสพ คบ 
เข้าไปนั่งใกล้ ภิกษุผู้ทรงคุณดังกล่าวนั้น สีลขันธ์ สมาธิขั นธ์ ปัญญาขันธ์ วิมุตติขันธ์ วิมุตติญาณทัสสน40

ขันธ์ แม้ที่ยังไม่บริบูรณ์ก็จะถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนา 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ทรงคุณเห็นปานนี้นั้น เราเรียกว่า “ศาสดา” บ้าง “สัตถวาหะ(ผู้นำหมู่คณะ)” 

บ้าง “รณัญชหะ(ผู้ละข้าศึกคือกิเลส)” บ้าง “ตโมนุทะ(ผู้บรรเทาความมืด)” บ้าง “อาโลกกร(ผู้ทำแสงสว่าง)” 
บ้าง “โอภาสกร(ผู้ทำโอภาส)” บ้าง “ปัชโชตกร(ผู้ทำความรุ่งเรือง)” บ้าง “ปภังกร(ผู้ทำรัศมี)” บ้าง “อุกการ
ธาร(ผู้ทรงประทีปคือปัญญา)” บ้าง “อริยะ(พระอริยะ)” บ้าง “จักขุมันตะ(ผู้มีปัญญาจักษุ) ” บ้าง” 41

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

สีลสัมปันนสูตรท่ี ๕ จบ 

 ดูเทียบสุตตนิบาต ข้อ ๗๓๐-๗๓๓ หน้า ๖๗๓ ในเล่มนี้39

 เข้าไปน่ังใกล ้หมายถึงถามปัญหาและปฏิบัติตาม (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๐๔/๓๗๖) 40

 จักษุ ในที่นี้หมายถึง ปัญญาจักษุ และธรรมจักษุ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๐๔/๓๗๗) 41
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๖. ตัณหุปปาทสูตร  42

ว่าด้วยท่ีเกิดตัณหา 
[๑๐๕]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ย่อมเกิดขึ้นในที่เกิดตัณหา ๔ อย่างนี้ ที่เกิดตัณหา ๔ 

อย่าง อะไรบ้าง คือ 
๑.  ตัณหาเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะจีวรเป็นเหตุ  
๒. ตัณหาเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุ  
๓. ตัณหาเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะเสนาสนะเป็นเหตุ  
๔. ตัณหาเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้นเพราะปัจจัยที่ดีและดีกว่า(สมบัติและวิบัติ )เป็นเหตุ 43

ภิกษุทั้งหลาย ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุ ย่อมเกิดขึ้นในที่เกิดตัณหา ๔ อย่างนี้แล” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บุคคลผู้มีตัณหาเป็นเพ่ือน ท่องเที่ยวไปตลอดกาลยาวนาน 
ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่น 
ภิกษุรู้โทษนี้ รู้ตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 
พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหา ไม่มีความถือมั่น มีสติสัมปชัญญะอยู่ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

ตัณหุปปาทสูตรท่ี ๖ จบ 

๗. สพรหมกสูตร  44

ว่าด้วยมารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร 
[๑๐๖]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตน สกุลนั้นชื่อว่ามีพรหม บุตรของ

สกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตน สกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพเทพ บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายใน
เรือนตน สกุลนั้นชื่อว่ามีบุรพาจารย์ บุตรของสกุลใดบูชามารดาบิดาภายในเรือนตน สกุลนั้นชื่อว่ามี          
อาหุไนยบุคคล 

 ดู เทียบ ที .ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๘, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๙/๑๖-๑๗, ขุ .ม. (ไทย) ๒๙/๑๙๑/๕๔๙, ขุ .จู. (ไทย) 42

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

 ปัจจัยท่ีดีและดีกว่า ในที่นี้หมายถึงเนยใสและเนยข้นเป็นต้น อีกนัยหนึ่ง หมายถึงสมบั ติและวิบัติ กล่าวคือความเจริญและ43

ความเสื่อม (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๑/๙/๒๙๗, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๐๕/๓๗๘) 

 องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๓๑/๑๘๓, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๖๓/๑๐๗, ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๑๘๑-๑๘๓/๘๔44
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ภิกษุทั้งหลาย คำว่า พรหม นี้เป็นชื่อของมารดาบิดา คำว่า บุรพเทพ นี้เป็นชื่อของมารดาบิดา 
คำว่า บุรพาจารย์ นี้เป็นชื่อของมารดาบิดา คำว่า อาหุไนยบุคคล นี้เป็นชื่อของมารดาบิดา  ข้อนั้นเพราะ45

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

สพรหมกสูตรท่ี ๗ จบ 

๘. พหุการสูตร 
ว่าด้วยผู้มีอุปการะมาก 

[๑๐๗]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย พราหมณ์และคหบดีทั้งหลายผู้บำรุงอุปถัมภ์เธอทั้งหลายด้วยจีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ชื่อว่าเป็นผู้มีอุปการะมาก แก่เธอทั้งหลาย 

ข้อที่เธอทั้งหลายแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง และมีความงามใน
ที่สุด พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์ บริสุทธ์ิ บริบูรณ์ ครบถ้วนแก่พราหมณ์และคหบดี
เหล่านั้น ชื่อว่าเธอทั้งหลายก็มีอุปการะมากแก่พราหมณ์และคหบดีทั้งหลาย 

ภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถ์และบรรพชิตต่างพึ่งพาอาศัยกันและกันอยู่ ประพฤติ พรหมจรรย์เพื่อ
ต้องการสลัดโอฆะออกให้ได้ เพ่ือทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบ ด้วยประการ ดังกล่าวนี้” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
คฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือนและบรรพชิตผู้ไม่อยู่ครองเรือน 
ทั้ง ๒ ฝ่าย ต่างอาศัยกันและกัน  
จึงบรรลุสัทธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเย่ียมได้ 
ฝ่ายบรรพชิตผู้ไม่อยู่ครองเรือนย่อมต้องการปัจจัย ๔ คือ  
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช 

 มารดาบิดา ชื ่อว่าพรหม เพราะมีพรหมวิหารธรรม ๔ ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุ เบกขา ชื่อว่าบุรพเทพ เพราะ45

เป็นดุจเทพผู้มีพรหมวิหารธรรม ไม่คำนึงความผิดที่บุตรทำไป พร้อมที่จะให้อภัย มุ่งหวังแต่ความเจริญแก่บุตร นำประโยชน์เก้ือกูล
และความสุขมาแก่บุตร ชื่อว่าบุรพาจารย์ เพราะเป็นอาจารย์คนแรกที่สอนลูกให้เรียนรู้การนั่ง การยืน การเดิน การนอน การเคี้ยว 
การกิน รวมทั้งสอนให้รู้จักพูดและรู้จักอะไรควร อะไรมิควร ชื่อว่าอาหุไนยบุคคล เพราะเป็นผู้ควรแก่ปฏิการคุณที่บุตรพึงทำ
ตอบแทน เช่น การปรนนิบัติท่านด้วยอาหารเครื่องนุ่งห่ม (องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๑๑/๑๑๑-๑๑๒, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๐๖/๓๗๙-๓๘๔) 
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อันเป็นเครื่องบรรเทาอันตรายจากฝ่ายคฤหัสถ์ 
ฝ่ายคฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือน  
อาศัยพระอริยะผู้ปฏิบัติดีแล้ว  
เชื่อมั่นคำสั่งสอนและการปฏิบัติดีของพระอรหันต์ 
เป็นผู้เพ่งพินิจอยู่ด้วยอริยปัญญา  
ประพฤติธรรมอันเป็นทางนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในอัตภาพนี้  
มีความเพลิดเพลิน เสวยกามสุข รื่นเริงบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

พหุการสูตรท่ี ๘ จบ 

๙. กุหสูตร  46

ว่าด้วยภิกษุผู้หลอกลวง 
[๑๐๘]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่าใดหลอกลวง กระด้าง เป็นคนประจบ ชอบวางท่า อวดดี และมีจิตไม่ตั้ง

มั่น ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าไม่ใช่ผู้นับถือเรา อยู่ห่างไกลจากธรรมวินัยนี้ และย่อมไม่ถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้ 

ส่วนภิกษุเหล่าใดไม่หลอกลวง ไม่เป็นคนประจบ เป็นนักปราชญ์ ไม่กระด้าง และมีจิตตั้งมั่นดี 
ภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าผู้นับถือเรา ไม่ห่างไกลจากธรรมวินัยนี้ และย่อมถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรม
วินัยนี้” 

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

กุหสูตรท่ี ๙ จบ 

๑๐. นทีโสตสูตร 
ว่าด้วยกิเลสเปรียบด้วยกระแสน้ำ 

[๑๐๙]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า
ได้สดับมาอย่างนี้ 

“ภิกษุทั้งหลาย อุปมาว่า ชายคนหนึ่งถูกกระแสน้ำคือปิยรูปสาตรูปพัดพาไปอยู่ คนมีตาดียืนอยู่
บนฝั่ง เห็นชายคนนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่า “พ่อหนุ่ม ท่านถูกกระแสน้ำคือปิยรูปสาตรูปพัดไปอยู่แล้วจริง ๆ 

 ดูเทียบ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๖/๔๑-๔๒, ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๔๑/๑๕๒46



 19

แต่ในกระแสน้ำนี้มีห้วงน้ำลึกภายใต้ที่มีคลื่น มีน้ำวน มีสัตว์ร้าย มีผีเสื้อน้ำ ซึ่งท่านจมไปถึงแล้วต้องถึง
ความตาย หรือไม่ก็ได้รับความทุกข์ปางตายแน่นอน” ครั้นชายคนนั้นได้ยินเสียงของชายที่อยู่บนฝั่งนั้นแล้ว 
ก็พยายามใช้ทั้งมือและเท้าแหวกว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นมา 

ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทำข้ออุปมานี้ไว้เพ่ือให้เข้าใจความแจ่มแจ้ง ก็ในอุปมานี้ มีความหมายดังนี้ 
คำว่า “กระแสน้ำ” เป็นชื่อของตัณหา 
คำว่า “ปิยรูปสาตรูป” เป็นชื่อของอายตนะภายใน ๖ 
คำว่า “ห้วงน้ำลึกภายใต้” เป็นชื่อของโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ 
คำว่า “มีคลื่น” เป็นชื่อของความโกรธและความคับแค้นใจ 
คำว่า “มีน้ำวน” เป็นชื่อของกามคุณ ๕ 
คำว่า “มีสัตว์ร้าย มีผีเสื้อน้ำ” เป็นชื่อของมาตุคาม 
คำว่า “ทวนกระแสน้ำ” เป็นชื่อของเนกขัมมะ 
คำว่า “พยายามใช้ทั้งมือและเท้าแหวกว่าย” เป็นชื่อการเริ่มทำความเพียร 
คำว่า “คนมีตาดียืนอยู่บนฝั่ง” หมายถึงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” 
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ภิกษุพึงละกามทั้งหลายให้ได้  
แม้จะด้วยความยากลำบาก  
เมื่อปรารถนาความเกษมจากโยคะต่อไป  
ควรเป็นผู้มีสัมปชัญญะ มีจิตหลุดพ้นจากกิเลสได้  
ในเวลาที่บรรลุมรรคผลนั้น ๆ ก็จะสัมผัสวิมุตติได้ 
ภิกษุนั้นเป็นผู้จบเวท อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  
ถึงที่สุดของโลก  เราเรียกว่า เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพ 47

แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 
นทีโสตสูตรท่ี ๑๐ จบ 

๑๑. จรสูตร  48

ว่าด้วยอิริยาบถเดิน 
[๑๑๐]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

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

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

 โลก ในที่นี้หมายถึงขันธ์ ๕ (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๐๙/๓๙๖) 47

 ดูเทียบ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๑/๒๐-๒๑48
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ถ้ากามวิตก พยาบาทวิตก หรือวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้กำลังยืน และภิกษุ รับวิตกนั้น ไม่ละ 
ไม่บรรเทา ไม่ทำให้สิ้นสุด ไม่ให้ถึงความไม่มี ภิกษุแม้กำลังยืน ผู้เป็นอย่างนี้ ไม่มีความเพียร ไม่มีโอตตัปปะ 
เราเรียกว่า “ผู้เกียจคร้าน มีความเพียร ย่อหย่อนต่อเนื่องตลอดไป” 

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

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

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

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

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

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

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ถ้าภิกษุใดผู้กำลังเดิน ยืน นั่ง หรือนอน 
นึกคิดถึงอกุศลวิตกที่เก่ียวเนื่องกับการครองเรือน  
ภิกษุนั้นชื่อว่าเดินทางผิด  
หมกมุ่นอยู่ในอารมณ์เป็นเหตุแห่งความหลง 
ภิกษุเช่นนั้นไม่สามารถบรรลุสัมโพธิญาณ อันสูงสุดได้  49

ส่วนภิกษุใดผู้กำลังเดิน ยืน นั่ง หรือนอนให้วิตกสงบ 
ยินดีในธรรมเป็นที่ระงับวิตก 
ภิกษุนั้นสามารถบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดได้ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

จรสูตรท่ี ๑๑ จบ 

 สัมโพธิญาณ หมายถึงญาณอันสูงสุด คืออรหัตตผล (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๑๑/๒๙๐) หรื อหมายถึงอริยมัคคญาณและ49

นิพพาน (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๑๐/๓๙๙) 
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๑๒. สัมปันนสีลสูตร  50

ว่าด้วยผู้มีศีลสมบูรณ์ 
[๑๑๑]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ 
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ มีปาติโมกข์สมบูรณ์ สำรวมด้วยการสังวรใน

ปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลายเถิด 

เมื่อเธอทั้งหลายเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ มีปาติโมกข์สมบูรณ์ สำรวมด้วยการ สังวรในปาติโมกข์ เพียบ
พร้อมด้วยอาจาระและโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษเล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย จะมีกิจ
อะไรที่ควรทำให้ย่ิงขึ้นไปอีกเล่า 

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

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

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

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

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
ภิกษุควรเดินสำรวม ยืนสำรวม นั่งสำรวม นอนสำรวม  
คู้เข้าสำรวม เหยียดออกสำรวม 
พิจารณาความเกิด และความดับแห่งธรรมขันธ์  51

ทั่วภูมิอันเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งชั้นบน ชั้นกลาง ชั้นล่าง  
นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกภิกษุเช่นนั้น ผู้มีความเพียร  
ละกิเลสอยู่อย่างนี้ ประพฤติตนสงบ ไม่ฟุ้งซ่าน  

 ดูเทียบ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๒/๒๒-๒๓50

 ธรรมขันธ์ หมายถึงเบญจขันธ์ (ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) (ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๑๑/๔๑๐, องฺ .จตุกฺก.อ. 51

(บาลี) ๒/๑๒/๒๙๑) 
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ผู้ศึกษาข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ความสงบใจ   52

มีสติทุกเมื่อว่า “ผู้อุทิศกายและใจต่อเนื่อง” 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

สัมปันนสีลสูตรท่ี ๑๒ จบ 

๑๓. โลกสูตร  53

ว่าด้วยโลก 
[๑๑๒]  แท้จริง พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้ว ข้าพเจ้า

ได้สดับมาอย่างนี้ว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตตรัสรู้โลก แล้ว ตถาคตพรากจากโลก ตถาคตตรัสรู้เหตุ เกิดแห่งโลก 54

ตถาคตละเหตุเกิดแห่งโลกแล้ว ตถาคตตรัสรู้ความดับแห่งโลก ตถาคตทำให้แจ้งความดับแห่งโลก ตถาคต
ตรัสรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลก ตถาคตบำเพ็ญข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งโลกแล้ว 

เพราะตถาคตตรัสรู้รูปที่ได้เห็น เสียงที่ได้ฟัง อารมณ์ที่ได้ทราบ  ธรรมารมณ์ ที่ได้รู้แจ้ง ที่ชาวโลก55

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

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

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

ภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตเป็นผู้ย่ิงใหญ่ เห็นถ่องแท้ แผ่อำนาจไปในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มาร
โลก พรหมโลก และหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ เทวดาและมนุษย์ ฉะนั้น ชาวโลกจึงเรียกว่า “ตถาคต” 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้ว ในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า 
บุคคลใดรู้แจ้งโลกทั้งปวงตามความเป็นจริงทั้งหมด 
พรากจากโลกทั้งปวง ไม่มีกิเลสสั่งสมอยู่ในโลกทั้งปวง 
บุคคลนั้นแลครอบงำอารมณ์ได้ทั้งหมด 
เป็นนักปราชญ์ ปลดเปลื้องกิเลสที่ร้อยรัดได้ทั้งหมด 
บรรลุนิพพานที่มีความสงบอย่างย่ิง ไม่มีภัยแต่ที่ไหน  

 ผู้ศึกษาข้อปฏิบัติที่สมควรแก่ความสงบใจ หมายถึงผู้ปฏิบัติบำเพ็ญให้เกิดญาณทัสสนวิสุทธิอันเป็นข้อปฏิบัติสมควรแก่52

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

 ดูเทียบ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๘๘/๑๔๖-๑๔๗, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๓/๓๗-๓๙53

 โลก มีความหมายหลายนัย แต่ในที่นี้หมายถึงทุกขอริยสัจ (องฺ.จตุกฺก.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๓๐๑, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๑๒/๔๑๐) 54

 รูปท่ีได้เห็น หมายถึงรูปายตนะ (อายตนะคือรูป) เสี ยงท่ีได้ฟัง หมายถึงสัทธายตนะ (อายตนะคือเสียง) อารมณ์ท่ีได้ทราบ 55

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

กฺก.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๓๐๑, ขุ.อิติ.อ. (บาลี) ๑๑๒/๔๑๓) 
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บุคคลนี้สิ้นอาสวะ เป็นพุทธะ  
ไม่มีทุกข์ ตัดความสงสัยได้  
บรรลุความสิ้นกรรมทั้งปวง  
หลุดพ้นเพราะสิ้นอุปธิ  
บุคคลนั้นเป็นผู้มีโชค ตรัสรู้  
เปรียบเหมือนราชสีห์ที่ยอดเย่ียม 
ประกาศพรหมจักรแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลก 
เพราะเหตุนั้น เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
ที่ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะ 
จึงมาประชุมกันนมัสการพระองค์ผู้ย่ิงใหญ่ ทรงแกล้วกล้า 
เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนมัสการพระพุทธเจ้านั้น 
ผู้ย่ิงใหญ่ ทรงแกล้วกล้า ด้วยการสรรเสริญว่า  
“เป็นผู้ฝึกฝนที่ประเสริฐสุดในหมู่ผู้ฝึกตนทั้งหลาย 
เป็นฤษีผู้สงบกว่าผู้สงบทั้งหลาย  
เป็นผู้หลุดพ้นที่ยอดเย่ียมกว่าผู้หลุดพ้นทั้งหลาย  
เป็นผู้ข้ามพ้นที่ประเสริฐกว่าผู้ข้ามพ้นทั้งหลาย 
ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก ไม่มีบุคคลที่เปรียบเทียบกับพระองค์ได้ 
แม้เนื้อความนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้ว ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล 

โลกสูตรท่ี ๑๓ จบ 
จตุกกนิบาต จบ 

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

อิติวุตตกะ จบ 

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

ศาสนาดำรงอยู่ชั่วกาลนาน จำนวน ๑๑๒ สูตร 
อิติวุตตกะ จบ 

___________________


