
1 

 

๒. ทตุยิทสพลสุตตฺ 

[๒๒] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ทสพลสมนฺนาคโต ภิกฺขเว ตถาคโต จตหิู จ เวสารชฺเชหิ      
สมนฺนาคโต อาสภณฺฐานํ ปฏิชานาติ, ปริสาส ุ สีหนาทํ นทติ, พฺรหฺมจกฺกํ ปวตฺเตติ: อิติ รูปํ   
อิติ รูปสฺส สมทุโย อิติ รูปสฺส อตฺถงฺคโม, อิติ เวทนา อิติ เวทนาย สมทุโย อิติ เวทนาย    
อตฺถงฺคโม, อิติ ส)ฺญา อิติ ส)ฺญาย สมทุโย อิติ ส)ฺญาย อตฺถงฺคโม, อิติ สงฺขารา อิติ        
สงฺขารานํ สมทุโย อิติ สงฺขารานํ อตฺถงฺคโม, อิติ วิ)ฺญาณํ อิติ วิ)ฺญาณสฺส สมทุโย อิติ     
วิ)ฺญาณสฺส อตฺถงฺคโม, อิติ อิมสฺม ึสติ อิทํ โหติ, อิมสฺสปุปฺาทา อิทํ อปุปฺชฺชติ, อิมสฺม ึอสติ 
อิทํ น โหติ, อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ, ยทิทํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา         
วิ)ฺญาณํ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทกฺุขกฺขนฺธสฺส สมทุโย โหติ. อวิชฺชาย เตฺวว              
อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิ)ฺญาณนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส 
ทกฺุขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. 

 
เอวํ สฺวากฺขาโต ภิกฺขเว มยา ธมฺโม อตฺุตาโน วิวโฏ ปกาสิโต ฉินฺนปิโลติโก. เอวํ            

สฺวากฺขาเต โข ภิกฺขเว มยา ธมฺเม อตฺุตาเน วิวเฏ ปกาสิเต ฉินฺนปิโลติเก อลเมว          
สทฺธาปพฺพชิเตน กลุปตฺุเตน วีริยํ  อารภิตุํ  “กามํ ตโจ จ นฺหารุ จ อฏฺฐิ จ อวสิสฺสต ุ สรีเร     
อปุสสฺุสต ุมํสโลหิตํ. ยนฺตํ ปริุสถาเมน ปริุสวีริเยน ปริุสปรกฺกเมน ปตฺตพฺพํ, น ตํ อปาปณิุตฺวา 
ปริุสสฺส วีริยสฺส สณฺฐานํ ภวิสฺสตี”ติ. 

 
ทกฺุขํ ภิกฺขเว กสีุโต วิหรติ โวกิณฺโณ ปาปเกหิ อกสุเลหิ ธมฺเมหิ, มหนฺต)ฺจ สทตฺถํ      

ปริหาเปติ, อารทฺธวีริโย จ โข ภิกฺขเว สขํุ วิหรติ ปวิวิตฺโต ปาปเกหิ อกสุเลหิ ธมฺเมหิ, 
มหนฺต)ฺจ สทตฺถํ ปริปเูรติ. น ภิกฺขเว หีเนน อคฺคสฺส ปตฺติ โหติ, อคฺเคน จ โข ภิกฺขเว อคฺคสฺส 
ปตฺติ โหติ. มณฺฑเปยฺยมิทํ ภิกฺขเว พฺรหฺมจริยํ, สตฺถา สมฺมขีุภโูต. ตสฺมาติห ภิกฺขเว วีริยํ       
อารภถ อปปฺตฺตสฺส ปตฺตยิา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย “เอวํ โน อยํ       
อมฺหากํ ปพฺพชฺชา อวํกตา อว)ฺฌา ภวิสฺสติ สผลา สอทฺุรยา. เยสํ1 มยํ ปริภ)ฺุชาม    
จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปปฺจฺจยเภสชฺชปริกฺขารํ เตสํ เต การา อเมฺหส ุ มหปผฺลา      
ภวิสฺสนฺติ มหานิสํสา”ติ. เอวํ หิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพํ. อตฺตตฺถํ วา หิ ภิกฺขเว สมฺปสฺสมาเนน 
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อลเมว อปปฺมาเทน สมฺปาเทตุํ, ปรตฺถํ วา หิ ภิกฺขเว สมฺปสฺสมาเนน อลเมว อปปฺมาเทน     
สมฺปาเทตุํ.  อภุยตฺถํ วา หิ ภิกฺขเว สมฺปสฺสมาเนน อลเมว อปปฺมาเทน สมฺปาเทตนฺุติ. ทตุิยํ. 

 
---------------------------------------- 

 
๒. ทุตยิทสพลสูตร 

ว่าด้วยทสพลญาณ สูตรที� ๒ 

[๒๒]  พระผู้ มีพระภาคประทบัอยู่ ... เขตกรุงสาวตัถี  
ภิกษุทั <งหลาย ตถาคตประกอบด้วยทสพลญาณ2 และจตเุวสารัชชญาณ3 จงึยืนยนัฐานะทีB

องอาจ บนัลือสีหนาท ในบริษัททั <งหลาย   ประกาศพรหมจกัรให้เป็นไปวา่  
รูปเป็นอยา่งนี <  ความเกิดขึ <นแหง่รูปเป็นอยา่งนี <   ความดบัแหง่รูปเป็นอยา่งนี <  
เวทนาเป็นอย่างนี <  ความเกิดขึ <นแหง่เวทนาเป็นอยา่งนี <  ความดบัแหง่เวทนาเป็นอยา่งนี <  
สญัญาเป็นอยา่งนี < ความเกิดขึ <นแหง่สญัญาเป็นอย่างนี < ความดบัแหง่สญัญาเป็นอย่างนี <  
สงัขารเป็นอยา่งนี <  ความเกิดขึ <นแหง่สงัขารเป็นอยา่งนี <  ความดบัแหง่สงัขารเป็นอย่างนี <  
วิญญาณเป็นอยา่งนี <   ความเกิดขึ <นแหง่วิญญาณเป็นอยา่งนี <   ความดบัแหง่วิญญาณเป็น

อยา่งนี <  เพราะเหตนีุ <  เมืBอสิBงนี <มี สิBงนี <จงึมี  เพราะสิBงนี <เกิดขึ <น   สิBงนี <จงึเกิดขึ <น   เพราะสิBงนี <ไมมี่ สิBงนี <จงึ
ไมมี่  เพราะสิBงนี <ดบัไป สิBงนี <จงึดบัไป คือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจยั สงัขารทั <งหลายจงึมี  เพราะสงัขารเป็น
ปัจจยั วิญญาณจงึมี ฯลฯ  ความเกิดขึ <นแหง่กองทกุข์ทั <งมวลนี <   มีได้ด้วยประการฉะนี <  

                                                           

2 ทสพลญาณ หมายถงึพระญาณอนัเป็นกําลงัของพระตถาคต ๑๐ ประการ ทีBทําให้พระองค์ทรงบนัลอืสหีนาท 
ประกาศพระศาสนาได้มัBนคง คอื (๑) ฐานาฐานญาณ ปรีชาหยัBงรู้กฎธรรมชาติเกีBยวกบัขอบเขตและขีดขั <นของสิBง
ทั <งหลาย (๒) กัมมวิปากญาณ ปรีชาหยัBงรู้ผลของกรรม (๓) สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหยัBงรู้ปฏิปทาทีBจะ
นําไปสูค่ติทั <งปวง หรือสูป่ระโยชน์ทั <งปวง (๔) นานาธาตุญาณ ปรีชาหยัBงรู้สภาวะของโลกอนัประกอบด้วยธาตตุา่ง ๆ 
เป็นอเนก (๕) นานาธิมุตตกิญาณ ปรีชาหยัBงรู้อธัยาศยัเป็นต้นของสตัว์ทั <งหลาย (๖) อนิทริยปโรปริยตัตญาณ 
ปรีชาหยัBงรู้ความยิBงหยอ่นแหง่อินทรีย์ของสตัว์ทั <งหลาย (๗) ฌานาทสัิงกิเลสาทิญาณ ปรีชาหยัBงรู้ความเศร้าหมอง
แหง่ฌานเป็นต้น เป็นอาทิ (๘) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ปรีชาหยัBงรู้ภพทีBเคยอยูใ่นหนหลงัได้ (๙) จุตปูปาตญาณ 
ปรีชาหยัBงรู้จตุิและอบุตัิของสตัว์ทั <งหลาย (๑๐) อาสวกัขยญาณ ปรีชาหยัBงรู้ความสิ <นไปแหง่อาสวะทั <งหลาย (ม.ม.ู 
(ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๔-๑๔๘, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๑/๔๓-๔๗, ส.ํนิ.อ. (บาล)ี ๒/๑๒/๕๐-๕๑) 
3  จตุเวสารัชชญาณ หมายถึงพระญาณอนัเป็นเหตใุห้ทรงแกล้วกล้า ไมค่รัBนคร้ามมี ๔ ประการคือ (๑) สัมมาสัม

พุทธปฏิญญา (๒) ขีณาสวปฏิญญา (๓) อนัตรายกิธัมมวาทะ (๔) นิยยานิกธัมมเทสนา (ม.ม.ู (ไทย) ๑๒/๑๕๐/
๑๔๘-๑๕๐, องฺ.จตกฺุก. (ไทย) ๒๑/๘/๑๔-๑๖, ส.ํนิ.อ. (บาล)ี ๒/๒๒/๕๑-๕๒) 
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อนึBง เพราะอวิชชาดบัไปไมเ่หลือด้วยวิราคะ สงัขารจงึดบั เพราะสงัขารดบั วิญญาณจงึดบั 
ฯลฯ  ความดบัแหง่กองทกุข์ทั <งมวลนี < มีได้ด้วยประการฉะนี < 

ภิกษุทั <งหลาย  ธรรมทีBเรากล่าวไว้ดีแล้ว  เป็นธรรมเข้าใจง่าย  เปิดเผย ประกาศไว้แล้ว เป็นดจุ
ผืนผ้าเก่าทีBตดัไว้แล้วอยา่งนี < กลุบตุรผู้บวชด้วยศรัทธา สมควรแท้เพืBอปรารภความเพียรในธรรมทีBเรา
กลา่วไว้ดีแล้ว  เป็นธรรมเข้าใจง่าย เปิดเผย ประกาศ ไว้แล้ว  เป็นดจุผืนผ้าเก่าทีBตดัไว้แล้ว  อย่างนี <วา่ 
เนื <อและเลือดในร่างกายจงเหือดแห้งไป จะเหลืออยู่แตห่นงั เอ็น กระดกูก็ตามที ผลใดพงึบรรลไุด้ด้วย
เรีBยวแรงของบรุุษ  ด้วยความเพียรของบรุุษ  ด้วยความบากบัBนของบรุุษ (ถ้า) ไมบ่รรลผุลนั <น ก็จกัไม ่
หยดุความเพียรของบรุุษ 

บคุคลผู้ เกียจคร้าน เกลืBอนกลน่ไปด้วยบาปอกศุลธรรมทั <งหลายยอ่มอยูเ่ป็นทกุข์ และทํา
ประโยชน์ของตนทีBยิBงใหญ่ให้เสืBอมเสียไป  สว่นบคุคลผู้ปรารภความเพียร ผู้สงดั จากบาปอกศุลธรรม
ทั <งหลายย่อมอยูเ่ป็นสขุ  และทําประโยชน์ทีBยิBงใหญ่ของตนให้บริบรูณ์ได้   การบรรลธุรรมทีBเลิศด้วย
ธรรมอนัเลว หามีไม ่  แตก่ารบรรลธุรรมทีBเลิศด้วยธรรมอนัเลิศ ยอ่มมีได้  พรหมจรรย์นี <  ผอ่งใสและนา่
ดืBม  พระศาสดาก็ยงัอยูเ่ฉพาะหน้า เพราะเหตนุั <น  เธอทั <งหลายจงปรารภความเพียร  เพืBอถึงธรรมทีBยงั
ไมถึ่ง เพืBอบรรลธุรรมทีBยงัไมบ่รรล ุ เพืBอทําให้แจ้งธรรมทีBยงัไมทํ่าให้แจ้งโดยตั <งใจว่า บรรพชาของเรา
ทั <งหลายนี < เป็นของไมตํ่Bาทราม ไมเ่ป็นหมนั มีผล มีกําไร จกัมีแก่เราทั <งหลาย  เราทั <งหลายบริโภคจีวร 
บณิฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจยัเภสชับริขารของชนเหลา่ใด   สกัการะของชนเหลา่นั <น  จกัมีผล
มาก  มีอานิสงส์มาก  เพราะเราทั <งหลาย   เธอทั <งหลายพึงสําเหนียกดงัพรรณนามาฉะนี <แล 

ภิกษุทั <งหลาย  บคุคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ของตน  สมควรแท้เพืBอทีBจะทํากิจของตนให้ถึง
พร้อมด้วยความไมป่ระมาท  หรือวา่บคุคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ ของผู้ อืBน  สมควรแท้เพืBอทีBจะทํากิจ
ของผู้ อืBนให้ถึงพร้อมด้วยความไมป่ระมาท  หรือ บคุคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ทั <ง ๒ ฝ่าย  สมควรแท้ทีB
จะทํากิจของทั <ง ๒ ฝ่าย  ให้ถึงพร้อมด้วยความไมป่ระมาท 

ทุตยิทสพลสูตรที� ๒ จบ 
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