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                                                        พระสุตตันตปฎก  
                                                                เลม ๘       
                                                สังยุตตนิกาย นิทานวรรค             
        ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      
                                                        อภิสมัยสังยุตต                
                                                        พุทธวรรคท่ี ๑  
                                                        ๑ เทศนาสูตร    
         [๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทาน อนาถบิณฑกิเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้ พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
เหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพทุธเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธดํารัสนี้วา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดง ปฏิจจสมุปบาทแกพวกเธอ พวกเธอจงฟงปฏิจจสมุปบาทนั้น จงใส 
ใจใหดีเถิด     เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ    
         [๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กป็ฏิจจสมุปบาท  เปนไฉน ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจยั จึงมีวิญญาณ เพราะ 
วิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูป  เปนปจจยั จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปน  
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ปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะ  เปนปจจยั จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหา 
เปน   ปจจยั จงึมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจยั จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจยั   จึงมี 
ชาติ เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและ  อุปายาส ความเกิด 
ข้ึนแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ นีเ้ราเรียกวา    ปฏิจจสมุปบาท ฯ          
         [๓] ก็เพราะอวิชชานัน่แหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขาร จึงดับ เพราะสังขาร 
ดับ วิญญาณจงึดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะ  นามรูปดับ สฬายตนะจึงดบั เพราะ 
สฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดบั    เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจงึดับ เพราะ 
ตัณหาดบั อุปาทานจึงดับ      เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดบั เพราะภพดบั ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ  
ชราและ มรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดบั ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  ยอมมี 
ดวยประการอยางนี้ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้แลว ภกิษุเหลา  นั้นมีใจยินดีช่ืนชม 
ภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว ฯ        
                            จบสูตรท่ี ๑   
                           ๒ วภิังคสูตร   
         [๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถ บิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เราจักแสดง จักจาํแนกปฏิจจ 
สมุปบาทแกพวกเธอ พวกเธอจงฟงปฏิจจสมุปบาท นั้น จงใสใจใหดเีถิด เราจักกลาว ภิกษ ุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ              
         [๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กป็ฏิจจสมุปบาท เปนไฉน ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจยั จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณ 
เปนปจจยั จึงมีนามรูป เพราะนามรูป   เปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย  
จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะ   เปนปจจยั จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหา 
เปนปจจยั    จงึมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจยั จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจยั จึงมีชาติ 
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส  ความเกดิข้ึนแหง 
กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ            
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         [๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะของความแก ฟนหลุด 
 ผมหงอก หนงัเหี่ยว ความเส่ือมแหงอายุ ความแก หงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ  
ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชรา ก็มรณะ  เปนไฉน ความเคล่ือน ภาวะของความเคล่ือน ความ 
ทําลาย ความอันตรธาน  มฤตยู ความตาย กาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความทอดท้ิงซากศพ  
ความขาด แหงชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นีเ้รียกวามรณะ ชราและ มรณะ 
 ดังพรรณนามาฉะนี้ เรียกวา ชราและมรณะ ฯ             
         [๗] ก็ชาติเปนไฉน ความเกิด ความบังเกิด ความหย่ังลง  เกิด  เกดิจําเพาะ  ความ 
ปรากฏแหงขันธ ความไดอายตนะครบในหมูสัตวนัน้ๆ ของ เหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชาติ ฯ       
         [๘] กภ็พเปนไฉน ภพ ๓ เหลานี้คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ    นี้เรียกวาภพ ฯ         
         [๙] ก็อุปาทานเปนไฉน อุปาทาน ๔ เหลานี้คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน   สีลพัตตุปาทาน  
อัตตวาทุปาทาน นี้เรียกวา อุปาทาน ฯ       
         [๑๐] ก็ตณัหาเปนไฉน ตัณหา ๖ หมวดเหลานี้คือ รูปตัณหา สัททตัณหา  คันธตัณหา  
รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา นี้เรียกวาตัณหา ฯ             
         [๑๑] ก็เวทนาเปนไฉน เวทนา ๖ หมวดเหลานี้คือ จกัขุสัมผัสสชา เวทนา โสตสัมผัส 
สชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา   กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชา 
เวทนา นี้เรียกวาเวทนา ฯ  
         [๑๒] กผั็สสะเปนไฉน ผัสสะ ๖ หมวดเหลานี้คือ จักขุสัมผัส    โสตสัมผัส ฆานสัมผัส  
ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส นี้เรียกวาผัสสะ ฯ  
         [๑๓] กส็ฬายตนะเปนไฉน อายตนะคือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ      นี้เรียกวาสฬายตนะ ฯ    
         [๑๔] กน็ามรูปเปนไฉน เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ   นี้เรียกวานาม มหา 
ภูตรูป ๔ และรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ นีเ้รียกวารูป นามและ   รูปดังพรรณนามาฉะนี้ เรียกวานาม 
รูป ฯ    
         [๑๕] ก็วญิญาณเปนไฉน วิญญาณ ๖ หมวดเหลานี้คือ จักขุวิญญาณ   โสตวิญญาณ  
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ นี้เรียกวา   วิญญาณ ฯ                
         [๑๖] ก็สังขารเปนไฉน สังขาร ๓ เหลานี้คือ กายสังขาร วจีสังขาร  จิตสังขาร นี้เรียก 
วาสังขาร ฯ            



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 4 
         [๑๗] ก็อวิชชาเปนไฉน ความไมรูในทุกข ความไมรูในเหตุเกิดแหงทุกข ความไมรู 
ในความดับทุกข ความไมรูในปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับทุกขนี้เรียกวาอวิชชา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ดังพรรณนามาฉะนี้  
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ   
         [๑๘] กเ็พราะอวิชชานัน่แหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึง ดับ เพราะสังขาร 
ดับ วิญญาณจงึดับ ... ความดับแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมี ดวยประการอยางนี้ ฯ    
                            จบสูตรท่ี ๒   
                           ๓ ปฏิปทาสูตร   
         [๑๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  เราจักแสดงมจิฉาปฏิปทา และ 
สัมมาปฏิปทา พวกเธอจงฟงปฏิปทาท้ัง ๒ นั้น  จงใสใจใหดีเถิดเราจกักลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ 
พระผูมีพระภาคแลว ฯ    
         [๒๐] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็มิจฉาปฏิปทา เปนไฉน ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจยั จึงมีวิญญาณ ... ความเกิด 
ข้ึนแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ  อยางนี้ นีเ้รียกวามิจฉาปฏิปทา ฯ       
         [๒๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สัมมาปฏิปทาเปนไฉน เพราะอวิชชานัน่แหละดับดวยการ 
สํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณ จึงดับ ... ความดับแหงกองทุกข 
ท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ นี้เรียกวา      สัมมาปฏิปทา ฯ           
                            จบสูตรท่ี ๓   
                           ๔ วิปสสีสูตร  
         [๒๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ บิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา  
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สัมพุทธเจา ทรงพระนามวาวิปสสี กอน แตตรัสรู เม่ือคร้ังเปนพระโพธิสัตวยังมิไดตรัสรู ได 
ปริวิตกวา โลกน้ีถึงความยาก   แลวหนอ ยอมเกิด แก ตาย จุติ และอุปบัติ และเม่ือเปนเชนนัน้ 
ก็ยังไมรู  ธรรมอันออกจากทุกข คือชราและมรณะนี้ เม่ือไรเลาความออกจากทุกข คือชราและมรณะ 
นี้ จักปรากฏ ฯ   
         [๒๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความ ปริวิตกดังนีว้า  
เม่ืออะไรหนอมีอยู ชราและมรณะจึงมี ชราและมรณะยอมมี เพราะ อะไรเปนปจจยั ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะ กระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญา 
วา เม่ือชาติมีอยู ชราและมรณะจึงมี ชราและมรณะยอมมี เพราะชาติเปนปจจยั ... เม่ืออะไรหนอ 
มีอยู ชาติจึงมีชาติยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เม่ือภพมีอยู ชาติจึงมี ชาติยอมมีเพราะภพเปน 
ปจจัย ... เม่ืออะไรหนอมีอยู ภพจึงมี ภพยอมมีเพราะอะไรเปนปจจยั ... เม่ืออุปาทานมีอยู ภพจึงมี  
ภพยอมมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย ... เม่ืออะไรหนอมีอยูอุปาทานจึงมี อุปาทานยอมมีเพราะอะไรเปน 
ปจจัย ... เม่ือตัณหามีอยู   อุปาทานจึงมี อุปาทานยอมมีเพราะตัณหาเปนปจจัย ... เม่ืออะไรหนอมีอยู   
ตัณหาจงึมี ตณัหายอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เม่ือเวทนามีอยู ตณัหาจึงมี   ตัณหายอมมีเพราะ 
เวทนาเปนปจจัย ... เม่ืออะไรหนอมีอยู เวทนาจึงมี เวทนายอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เม่ือผัสสะ 
มีอยู เวทนาจึงมี เวทนายอมมีเพราะ  ผัสสะเปนปจจัย ... เม่ืออะไรหนอมีอยู ผัสสะจึงมี ผัสสะ 
ยอมมีเพราะอะไร เปนปจจัย ... เม่ือสฬายตนะมีอยู ผัสสะจึงมี ผัสสะยอมมีเพราะสฬายตนะเปน 
ปจจัย ... เม่ืออะไรหนอมีอยู สฬายตนะจึงจะมี สฬายตนะยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เม่ือนาม 
รูปมีอยู สฬายตนะจึงมี สฬายตนะยอมมีเพราะนามรูป เปนปจจยั ... เม่ืออะไรหนอมีอยู นามรูป 
จึงมี นามรูปยอมมีเพราะอะไรเปนปจจยั ... เม่ือวิญญาณมีอยู นามรูปจงึมี นามรูปยอมมีเพราะ 
วิญญาณเปนปจจัย ... เม่ืออะไรหนอมีอยูวญิญาณจึงมี วญิญาณยอมมีเพราะอะไรเปนปจจยั ... เม่ือ 
สังขารมีอยู  วิญญาณจึงมี วญิญาณยอมมีเพราะสังขารเปนปจจยั ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล             
พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความปริวิตกดังนีว้า เม่ืออะไรหนอมีอยู สังขารจึงมี   สังขารยอมมีเพราะ 
อะไรเปนปจจยั ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะกระทําไวในใจโดย 
แยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา เม่ืออวิชชา มีอยู สังขารจึงมี สังขารยอมมีเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
 เพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ดังพรรณนามาฉะนี้  
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย จกัษุ ญาณ ปญญา   
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วิชชา แสงสวาง ไดบังเกดิข้ึนแกพระวิปสสีโพธิสัตวในธรรม   ท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา ฝายขาง 
เกิด ฝายขางเกดิ ดังนี้ ฯ             
         [๒๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความ ปริวิตกดังนีว้า  
เม่ืออะไรหนอไมมี ชราและมรณะจึงไมมี เพราะอะไรดบั ชรา และมรณะจึงดับ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
คร้ังนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะ  กระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา เม่ือชาติ 
ไมมี ชราและมรณะ  จึงไมมี เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ ... เม่ืออะไรหนอไมมี ชาติจึง 
ไมมี  เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ เม่ือภพไมมี ชาติจึงไมมี เพราะภพดับ ชาติจึงดับ ...  เม่ืออะไร 
หนอไมมี ภพจึงไมมี เพราะอะไรดับ ภพจงึดับ เม่ืออุปาทานไมมี   ภพจึงไมมี เพราะอุปาทานดับ  
ภพจึงดับ ... เม่ือไรหนอไมมี อุปาทานจึงไมมีเพราะอะไรดับ อุปาทานจงึดับ ... เม่ือตัณหาไมมี  
อุปาทานจึงไมมี เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ... เม่ืออะไรหนอไมมี ตัณหาจงึไมมี เพราะ 
อะไรดับ ตณัหาจึงดับ ... เม่ือเวทนาไมมี ตัณหาจงึไมมี เพราะเวทนาดบั ตัณหาจึงดับ ... เม่ืออะไรหนอ 
ไมมี เวทนาจึงไมมี เพราะอะไรดับ เวทนาจงึดับ ... เม่ือผัสสะไมมีเวทนาจึงไมมี เพราะผัสสะดับ  
เวทนาจงึดับ ... เม่ืออะไรหนอไมมี ผัสสะจึง ไมมี เพราะอะไรดับ ผัสสะจึงดับ ... เม่ือสฬายตนะ 
ไมมี ผัสสะจึงไมมี เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ... เม่ืออะไรหนอไมมี สฬายตนะจึงไมมี  
เพราะอะไรดบั สฬายตนะจึงดับ ... เม่ือนามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี เพราะนามรูป ดับ สฬายตนะ 
จึงดับ ... เม่ืออะไรหนอไมมี นามรูปจึงไมมี เพราะอะไรดบั นามรูปจึงดบั ... เม่ือวิญญาณไมมี นามรูป 
จึงไมมี เพราะวิญญาณดับ นามรูป จึงดับ ... เม่ืออะไรหนอไมมี วิญญาณจึงไมมี เพราะอะไรดับ 
วิญญาณจึงดับ  เม่ือสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย 
 คร้ังนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความปริวิตกดังนี้วา เม่ืออะไรหนอ  ไมมี สังขารจึงไมมี เพราะ 
อะไรดับ สังขารจึงดับ ดูกรภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล   พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะกระทําไวในใจ 
โดยแยบคาย จงึไดรูดวยปญญาวา เม่ืออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ 
 เพราะสังขารดับ วิญญาณจงึดับ ... ดังพรรณนามาฉะนี้ ความดับ  แหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมี 
ดวยประการอยางนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย จกัษุ ญาณ      ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดข้ึน 
แกพระวิปสสีโพธิสัตว ในธรรมท่ีไม เคยไดฟงมากอนวา ฝายขางดับ ฝายขางดับ ดังนี ้ฯ     
                            จบสูตรท่ี ๔    
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                       ๕ สิขีสูตร- ๙ กัสสปสูตร            
         [๒๕] พระปริวิตกของพระพุทธเจาแมท้ัง ๗ พระองค ก็พึงใหพิศดาร   เหมือนอยางนี้  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรง พระนามวาสีขี ... ทรงพระนามวา 
เวสสภู ... ทรงพระนามวากกสัุนธะ ... ทรงพระนามวาโกนาคมนะ ... ทรงพระนามวากสัสป ...  ฯ           
                       ๑๐ มหาศักยมุนีโคตมสูตร             
         [๒๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือเรายังเปนพระโพธิสัตว กอนตรัสรู    ยังมิไดตรัสรู ไดมี 
ความปริวิตกดงันี้วา โลกน้ีถึงความยากแลวหนอ ยอมเกดิ แก   ตาย จุต ิและอุปบัติ และเม่ือ 
เปนเชนนัน้ กย็ังไมรูธรรมอันออกจากทุกข คือชราและมรณะน้ี เม่ือไรเลา ความออกจากทุกข  
คือชราและมรณะน้ีจักปรากฏ ดูกร   ภิกษท้ัุงหลาย เราน้ันไดมีความปริวิตกดังนี้วา เม่ืออะไรหนอ 
มีอยู ชราและมรณะ จึงมี ชราและมรณะยอมมีเพราะอะไรเปนปจจยั ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราน้ัน 
เพราะ กระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา เม่ือชาติมีอยู ชราและมรณะ จึงมี ชรา 
และมรณะยอมมีเพราะชาติเปนปจจยั ... เม่ืออะไรหนอมอียู ชาติจึงมี    ชาติยอมมีเพราะอะไรเปน 
ปจจัย ... เม่ือภพมีอยู ชาติจึงมี ชาติยอมมีเพราะภพ    เปนปจจยั ... เม่ืออะไรหนอมีอยู ภพจึงมี  
ภพยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ...  เม่ืออุปาทานมีอยู ภพจงึมี ภพยอมมีเพราะอุปาทานเปนปจจยั ...  
เม่ืออะไรหนอ   มีอยู อุปาทานจึงมี อุปาทานยอมมีเพราะอะไรเปนปจจยั ... เม่ือตัณหามีอยู อุปาทาน       
จึงมี อุปาทานยอมมีเพราะตัณหาเปนปจจยั ... เม่ืออะไรหนอมีอยู ตณัหาจึงมี ตณัหา  ยอมมีเพราะ 
อะไรเปนปจจยั ... เม่ือเวทนามีอยู ตัณหาจงึมี ตัณหายอมมีเพราะ   เวทนาเปนปจจัย ... เม่ืออะไรหนอ 
มีอยู เวทนาจึงมี เวทนายอมมีเพราะอะไร เปนปจจยั ... เม่ือผัสสะมีอยู เวทนาจึงมี เวทนายอมมี 
เพราะผัสสะเปนปจจยั ...  เม่ืออะไรหนอมีอยู ผัสสะจึงมี ผัสสะยอมมีเพราะอะไรเปนปจจยั ...  
เม่ือ สฬายตนะมีอยู ผัสสะจงึมี ผัสสะยอมมีเพราะสฬายตนะเปนปจจยั ... เม่ืออะไร   หนอ 
มีอยู สฬายตนะจึงมี สฬายตนะมียอมเพราะอะไรเปนปจจัย ... เม่ือนามรูปมีอยู สฬายตนะจึงมี  
สฬายตนะยอมมีเพราะนามรูปเปนปจจยั ... เม่ืออะไรหนอมีอยู นามรูปจึงมี นามรูปยอมมี  
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เพราะอะไรเปนปจจยั ... เม่ือวิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี นามรูปยอมมีเพราะวิญญาณเปนปจจยั ...  
เม่ืออะไรหนอมีอยู วิญญาณ จึงมี วิญญาณยอมมีเพราะอะไรเปนปจจยั ... เม่ือสังขารมีอยู วิญญาณ 
จึงมีวิญญาณยอมมีเพราะสังขารเปนปจจัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราน้ันไดมีความปริวิตก ดังนี้วา  
เม่ืออะไรหนอมีอยู สังขารจึงมี สังขารยอมมีเพราะอะไรเปนปจจยั ดูกร ภิกษุท้ังหลาย เรานั้น  
เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคายจึงไดรูดวยปญญาวา  เม่ืออวิชชามีอยู สังขารจึงมี สังขารยอมมี 
เพราะอวิชชาเปนปจจยั เพราะอวิชชา  เปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ...  
ดังพรรณนา มาฉะน้ี ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกดิข้ึนแกเราในธรรม ท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา ฝายขาง 
เกิด ฝายขางเกดิ ดังนี้ ฯ             
         [๒๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราน้ันไดมีความปริวิตกดงันี้วา เม่ืออะไร หนอไมมี ชราและ 
มรณะจึงไมมี เพราะอะไรดบั ชราและมรณะจึงดับ ดกูรภิกษุ    ท้ังหลาย เราน้ัน เพราะกระทําไว 
ในใจโดยแยบคายจึงไดรูดวยปญญาวา เม่ือชาติ ไมมี ชราและมรณะจึงไมมี เพราะชาติดับ ชรา 
และมรณะจึงดับ ... เม่ืออะไร หนอไมมี ชาติจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ ... เม่ือภพไมมี  
ชาติจึงไมมี   เพราะภพดับ ชาติจึงดับ ... เม่ืออุปาทานไมมี ภพจึงไมมี เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ...  
เม่ืออะไรหนอไมมี อุปาทานจึงไมมี เพราะอะไรดับ อุปาทานจึงดับ ...  เม่ือตัณหาไมมี อุปาทาน 
จึงไมมี เพราะตัณหาดบั อุปาทานจึงดับ ... เม่ืออะไร  หนอไมมี ตัณหาจึงไมมี เพราะอะไรดับ  
ตัณหาจงึดับ เม่ือเวทนาไมมี ตัณหา  จึงไมมี เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ ... เม่ืออะไรหนอไมมี  
เวทนาจงึไมมี เพราะอะไรดบั เวทนาจึงดบั ... เม่ือผัสสะไมมี เวทนาจงึไมมีเพราะผัสสะดับ  เวทนา 
จึงดับ ... เม่ืออะไรหนอไมมี ผัสสะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ผัสสะจึงดับ ...    เม่ือสฬายตนะไมมี  
ผัสสะจึงไมมี เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ... เม่ืออะไร  หนอไมมี สฬายตนะจึงไมมี เพราะ 
อะไรดับ สฬายตนะจึงดับ ... เม่ือนามรูป    ไมมี สฬายตนะจึงไมมี เพราะนามรูปดับ สฬายตนะ 
จึงดับ ... เม่ืออะไรหนอ   ไมมี นามรูปจึงไมมี เพราะอะไรดับ นามรูปจงึดับ ... เม่ือวญิญาณไมมี  
นามรูป  จึงไมมี เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ... เม่ืออะไรหนอไมมี วิญญาณจึงไมมี  เพราะอะไร 
ดับ วิญญาณจงึดับ ... เม่ือสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี เพราะสังขารดับ วญิญาณจึงดับ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เราน้ันไดมีความปริวิตกดังนี้วา เม่ืออะไรหนอไมมี สังขารจึงไมมี เพราะอะไรดับ  
สังขารจึงดับ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราน้ัน เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา  
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 เม่ืออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ...  
ดังพรรณนามาฉะนี้ ความดบัแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกดิข้ึนแกเราในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา  
ฝายขางดับ ฝายขางดับ ดังนี้ ฯ                
                           จบสูตรท่ี ๑๐   
                          จบพุทธวรรคท่ี ๑ 
                         ___________   
                     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ         
           ๑ เทศนาสูตร    ๒ วภิังคสูตร    ๓ ปฏิปทาสูตร  
           ๔ วิปสสีสูตร    ๕ สิขีสูตร      ๖ เวสสภูสูตร                
           ๗ กกุสันธสูตร   ๘ โกนาคมนสูตร ๙ กัสสปสูตร    
          ๑๐ มหาศักยมุนีโคตมสูตร ฯ      
                         ___________    
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                          อาหารวรรคท่ี ๒  
                           ๑. อาหารสูตร   
         [๒๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้    
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน อนาถปณฑกิเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อาหาร ๔ เหลานี้ ยอมเปน 
ไปเพื่อความดาํรงอยูของหมูสัตวผูเกิดมาแลว   หรือเพ่ืออนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด อาหาร 
 ๔ เปนไฉน คือ [๑] กวฬีการาหารหยาบ หรือละเอียด [๒] ผัสสาหาร [๓] มโนสัญเจตนาหาร  
[๔] วิญญาณาหาร อาหาร ๔ เหลานี้แล ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกดิ  มาแลว  
หรือเพ่ืออนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาที่เกดิ ฯ   
         [๒๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อาหาร ๔ เหลานี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไร เปนท่ีตั้งข้ึน มีอะไร 
เปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด อาหาร ๔ เหลานี้ มีตัณหาเปนเหตุ มีตณัหาเปนท่ีตั้งข้ึน มีตัณหา 
เปนกําเนิด มีตณัหาเปนแดนเกิด ก็ตณัหาน้ี มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีตั้งข้ึน มีอะไรเปน 
กําเนิด มีอะไรเปนแดนเกดิตัณหามีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนท่ีตั้งข้ึน มีเวทนาเปนกําเนดิ  
มีเวทนาเปนแดนเกดิ ก็เวทนาน้ี มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีตั้งข้ึน มีอะไรเปนกําเนดิ   มีอะไร 
เปนแดนเกดิ เวทนามีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนท่ีตั้งข้ึน มีผัสสะเปน  กําเนิด มีผัสสะเปน 
แดนเกดิ ก็ผัสสะนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีตั้งข้ึน มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกิด  
ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ มีสฬายตนะ  เปนท่ีตั้งข้ึน มีสฬายตนะเปนกําเนิด มีสฬายตนะเปน 
แดนเกิด ก็สฬายตนะน้ี  มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีตั้งข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดน 
เกิดสฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ มีนามรูปเปนท่ีตั้งข้ึน มีนามรูปเปนกําเนิด มีนามรูป  เปน 
แดนเกิด ก็นามรูปนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีตั้งข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด     มีอะไรเปนแดนเกิด  
นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ มีวิญญาณเปนท่ีตั้งข้ึน มีวิญญาณ   เปนกําเนดิ มีวิญญาณเปนแดนเกิด  
ก็วิญญาณนี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีตัง้ข้ึน มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกดิ   
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วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ มี สังขารเปนท่ีตั้งข้ึน มีสังขารเปนกําเนดิ มีสังขารเปนแดนเกิด ก็สังขาร 
เหลานี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีตั้งข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด  สังขารท้ังหลาย 
มีอวิชชาเปนเหตุ มีอวิชชาเปนท่ีตั้งข้ึน มีอวิชชาเปนกําเนิด มี    อวิชชาเปนแดนเกดิ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจยัจึงมีวิญญาณ ... ดังพรรณนา 
มาฉะนี้ ความเกิดข้ึนแหงกอง ทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ              
         [๓๐] ก็เพราะอวิชชานัน้แหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขาร   จึงดับ เพราะ 
สังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ    
                            จบสูตรท่ี ๑   
                           ๒. ผัคคุนสูตร  
         [๓๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย   อาหาร ๔ เหลานี้ ยอมเปนไป 
เพื่อความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิดมาแลว หรือเพ่ือ   อนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด อาหาร ๔ 
 เปนไฉน คือ [๑] กวฬกีาราหารหยาบหรือละเอียด [๒] ผัสสาหาร [๓] มโนสัญเจตนาหาร  
[๔] วิญญาณาหาร    อาหาร ๔ เหลานีแ้ล ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิดมาแลว  
หรือ เพื่ออนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาที่เกดิ ฯ              
         [๓๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระโมลิยผัคคุนะได   กราบทูลพระผูมี 
พระภาควา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมกลืนกินวิญญาณาหาร    พระผูมีพระภาคตรัสวา ตั้งปญหา 
ยังไมถูก เรามิไดกลาววา กลืนกิน [วิญญาณาหาร] ถาเรากลาววากลืนกนิ [วิญญาณาหาร] ควร 
ตั้งปญหาในขอนั้นไดวา  พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมกลืนกิน [วิญญาณาหาร] แตเรามิไดกลาว 
อยางนั้นผูใดพงึถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธเจาขา วญิญาณาหาร  ยอมมีเพื่อ 
อะไรหนอ อันนี้ควรเปนปญหา ควรชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวาวิญญาณาหารยอมมีเพื่อความ 
บังเกิดในภพใหมตอไป เม่ือวิญญาณาหารนั้นเกดิ  มีแลว จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปน 
ปจจัย จึงมีผัสสะ ฯ  
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         [๓๓] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถูกตอง ฯ         
     ภ. ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววายอมถูกตอง ถาเรากลาววายอมถูกตอง ควรตั้ง 
ปญหาในขอนัน้ไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถูกตอง แต เรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใดพึง 
ถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธเจาขา เพราะอะไรเปนปจจยัหนอ จงึมีผัสสะ อันนี้ 
ควรเปนปญหา ควรชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะสฬายตนะเปนปจจยั จึงมีผัสสะ  
เพราะผัสสะ   เปนปจจยั จึงมีเวทนา ฯ 
         [๓๔] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมเสวยอารมณ ฯ      
     ภ. ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา ยอมเสวยอารมณ ถาเรากลาววา ยอมเสวย 
อารมณ ควรตัง้ปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมเสวยอารมณ แตเรามิได 
กลาวอยางนั้น ผูใดถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น  อยางนี้วา พระพุทธเจาขา เพราะอะไรเปนปจจยั 
หนอ จึงมีเวทนา อันนี้ควรเปนปญหา ควรช้ีแจงใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะผัสสะเปน 
ปจจัย จึงมีเวทนาเพราะเวทนาเปนปจจยั จึงมีตัณหา ฯ       
         [๓๕] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมทะเยอทะยาน ฯ      
     ภ. ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา ยอมทะเยอทะยาน ถาเรากลาววา ยอมทะเยอ 
ทะยาน ควรต้ังปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมทะเยอทะยาน แตเรามิได 
กลาวอยางนั้น ผูใดถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น    อยางนีว้า พระพุทธเจาขา เพราะอะไรเปนปจจยั 
หนอ จึงมีตณัหา อันนี้ควรเปนปญหา ควรช้ีแจงใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะเวทนาเปน 
ปจจัย จึงมีตัณหาเพราะตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน ฯ     
         [๓๖] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถือม่ัน ฯ         
     ภ. ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา ยอมถือม่ัน ถาเราพึงกลาววายอมถือม่ัน ควรตั้ง 
ปญหาในขอนัน้ไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถือม่ัน   แตเรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใดถามเรา 
ผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธเจาขา เพราะอะไรเปนปจจยัหนอ จึงมีอุปาทาน อันนี ้
ควรเปนปญหา ควรชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ 
อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ... ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ              
         [๓๗] ดกูรผัคคุนะ ก็เพราะบอเกดิแหงผัสสะท้ัง ๖ ดับดวยการสํารอก โดยไมเหลือ  
ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดบั เวทนาจึงดบั เพราะเวทนาดับ  ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ   
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อุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดบั  เพราะภพดบั ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและ 
มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัส  และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ ฯ               
                            จบสูตรท่ี ๒   
                       ๓. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑              
         [๓๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง ไมรูจักชราและมรณะ ไมรูจักเหตุเกิด     แหงชราและมรณะ ไมรูจักความดบัแหงชรา 
และมรณะ ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึง ความดับแหงชราและมรณะ ไมรูจกัชาติ ... ไมรูจกัภพ ...  
ไมรูจักอุปาทาน ... ไมรูจักตัณหา ... ไมรูจกัเวทนา ... ไมรูจักผัสสะ ... ไมรูจักสฬายตนะ ... ไมรูจกั    
นามรูป ... ไมรูจักวิญญาณ ... ไมรูจักสังขาร ไมรูจักเหตุเกิดแหงสังขาร ไมรูจัก  ความดับแหงสังขาร 
 ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือ พราหมณเหลานั้นจะสมมติวาเปนสมณะ 
ในหมูสมณะ หรือสมมติวาเปนพราหมณ   ในหมูพราหมณ หาไดไม แลทานเหลานั้นมิไดกระทํา 
ใหแจงซ่ึงประโยชนของ ความเปนสมณะ หรือประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิง่ 
เองใน  ปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ  
         [๓๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ รูจักชราและมรณะ รูจกั 
รูจักความดับแหงชราและมรณะ   รูจกัปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงชราและมรณะ รูจกัชาติ ... รูจัก 
ภพ ... รูจักอุปาทาน ... รูจักตัณหา ... รูจกัเวทนา ... รูจักผัสสะ ... รูจักสฬายตนะ ... รูจกันามรูป ...  
รูจักวิญญาณ ... รูจักสังขาร ... รูจักเหตุเกิดแหงสังขาร รูจักความดับแหงสังขาร รูจักปฏิปทาท่ีจะให 
ถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานัน้แล สมมติไดวาเปนสมณะในหมูสมณะ  
และสมมติไดวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และทานเหลานั้นไดกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของ 
ความเปนสมณะ และประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจบัุน เขาถึงอยู ฯ               
                            จบสูตรท่ี ๓    
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                       ๔. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒              
         [๔๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง ไมรูจักธรรมเหลานี้ ไมรูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลานี้ ไมรูจักความดับแหงธรรมเหลานี้  
ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงธรรมเหลานี้ ไมรูจกัธรรมเหลาไหน ไมรูจกัเหตุเกิดแหง 
ธรรมเหลาไหน ไมรูจักความดับแหงธรรมเหลาไหน ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงธรรม 
เหลา ไหนคือ ไมรูจักชราและมรณะ ไมรูจกัเหตุเกิดแหงชราและมรณะ ไมรูจักปฏิปทา ท่ีจะใหถึง 
ความดับแหงชราและมรณะ ไมรูจักชาติ ... ไมรูจักภพ ... ไมรูจัก อุปาทาน ... ไมรูจักตัณหา ... ไมรูจกั 
เวทนา ... ไมรูจักผัสสะ ... ไมรูจักสฬายตนะ ... ไมรูจกันามรูป ... ไมรูจักวิญญาณ ... ไมรูจักสังขาร  
ไมรูจักเหตุ  เกดิแหงสังขาร ไมรูจักความดบัแหงสังขาร ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหง 
สังขาร ช่ือวาไมรูจักธรรมเหลานี้ ไมรูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลานี้ ไมรูจกั   ความดับแหงธรรมนี้ ไมรู 
จักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงธรรมเหลานี้ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น จะสมมติวาเปน 
สมณะในหมูสมณะ หรือสมมติวาเปน พราหมณในหมูพราหมณ หาไดไม และทานเหลานั้น 
 มิไดกระทําใหแจงซ่ึง   ประโยชนของความเปนสมณะ หรือประโยชนของความเปนพราหมณ ดวย 
ปญญา       อันยิ่งเองในปจจบัุน เขาถึงอยู ฯ      
         [๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ รูจักธรรมเหลานี้  
รูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลานี้ รูจักความดบัแหงธรรมเหลานี้ รูจัก ปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหง 
ธรรมเหลานี้ รูจักธรรมเหลาไหน รูจกัเหตเุกิดแหงธรรมเหลาไหน รูจกัความดับแหงธรรมเหลาไหน 
 รูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงธรรมเหลาไหน คือ รูจักชราและมรณะ รูจกัเหตุเกิดแหงชรา 
และมรณะ รูจกัความดับแหงชราและมรณะ รูจักปฏิปทาท่ีใหถึงความดบัแหงชราและมรณะ รูจกั 
ชาติ ... รูจักภพ ... รูจักอุปาทาน ... รูจักตัณหา ... รูจกัเวทนา ... รูจักผัสสะ ...  รูจักสฬายตนะ ...  
รูจักนามรูป ... รูจักวิญญาณ ... รูจักสังขาร รูจักเหตุเกิดแหง   สังขาร รูจักความดับแหงสังขาร  
รูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงสังขาร ช่ือวารูจักธรรมเหลานี้ รูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลานี้   
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รูจักความดับแหงธรรมเหลานี้ รูจัก ปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงธรรมเหลานี้ สมณะหรือ 
พราหมณเหลานั้นแล   สมมติไดวาเปนสมณะในหมูสมณะ และสมมติไดวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณ   และทานเหลานั้น ไดกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ และ  ประโยชน 
ของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ  
                            จบสูตรท่ี ๔   
                         ๕. กัจจานโคตตสูตร                
         [๔๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ  บิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระกจัจานโคตต เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
วา พระพุทธเจาขา ท่ีเรียกวาสัมมาทิฐิ สัมมาทิฐิ ดังน้ี ดวยเหตุเพยีงเทาไรหนอ จึงจะช่ือวา 
สัมมาทิฐิ ฯ 
[๔๓] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรกจัจานะ โลกน้ี โดยมากอาศัยสวน ๒ อยาง คือ ความ 
มี  ๑ ความไมมี  ๑ ก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแหงโลกดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงแลว ความ 
ไมมีในโลก ยอมไมมี เม่ือบุคคลเห็นความดับแหงโลกดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงแลว ความ 
มีในโลก ยอมไมมีโลกน้ีโดยมากยงัพัวพันดวยอุบายอุปาทานและอภินิเวส แตพระอริยสาวก  
ยอมไมเขาถึง ไมถือม่ัน ไมตัง้ไวซ่ึงอุบายและอุปาทานน้ัน อันเปนอภินเิวสและอนุสัย  อันเปน 
ท่ีตั้งม่ันแหงจติวา อัตตาของเรา ดังนี้ ยอมไมเคลือบแคลงสงสัยวาทุกขนั่นแหละ เม่ือบังเกิด 
ข้ึน ยอมบังเกดิข้ึน ทุกขเม่ือดับ ยอมดับ พระอริยสาวกนัน้มีญาณหยั่งรูในเร่ืองนี้โดยไมตอง 
เช่ือผูอ่ืนเลย ดวยเหตุเพยีงเทานี้แล กัจจานะจึงช่ือวาสัมมาทิฐิ ฯ 
[๔๔] ดูกรกัจจานะ สวนสุดขอท่ี ๑ นี้วา ส่ิงท้ังปวงมีอยู สวนสุดขอท่ี ๒ นี้วา  
ส่ิงท้ังปวงไมมี ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุดท้ัง ๒ นั้นวา เพราะอวิชชา 
เปนปจจยั จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ ... ความเกิดข้ึนแหงกองทกุขท้ังมวลนี้  
ยอมมีดวยประการอยางนี้เพราะอวิชชานัน่แหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ  
เพราะสังขารดบั วิญญาณจึงดับ ... ความดบัแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๕  
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๖. ธรรมกถิกสูตร 
[๔๕] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ท่ีเรียกวา ธรรมกถึก ธรรมกถึก ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร 
หนอ จึงจะช่ือวาธรรมกถึก ฯ 
[๔๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุ ถาภิกษแุสดงธรรมเพ่ือความหนาย เพื่อ 
ความคลายกําหนัด เพื่อความดับชราและมรณะ ควรจะกลาววาภิกษุธรรมกถึก ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติ 
เพื่อความหนาย เพ่ือความคลายกําหนัด เพื่อความดับชราและมรณะ ควรจะกลาววา ภิกษุปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรม ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว เพราะความหนาย เพราะความคลายกําหนดั  
เพราะความดบั  เพราะไมถือม่ันชราและมรณะ ควรจะกลาววา ภิกษบุรรลุนิพพานในปจจุบัน 
ถาภิกษแุสดงธรรมเพ่ือความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับชาติ ...ภพ ... อุปาทาน ...  
ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ...วิญญาณ ... สังขาร ถาภิกษุแสดงธรรมเพ่ือความ 
หนาย เพื่อความคลายกําหนดั  เพื่อความดบัอวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุธรรมกถึก ถาภิกษ ุ
เปนผูปฏิบัติเพือ่ความหนาย เพื่อความคลายกําหนดั เพื่อความดับอวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษ ุ
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว เพราะความหนาย เพราะความคลายกําหนดั  
เพราะความดบั เพราะไมถือม่ันอวิชชา ควรจะกลาววา ภกิษุบรรลุนิพพานในปจจุบัน ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. อเจลกัสสปสูตร 
[๔๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวนั กลันทกนวิาปสถาน  เขตพระนคร 
ราชคฤห คร้ังนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสดจ็เขาไป 
บิณฑบาตในพระนครราชคฤห อเจลกัสสปไดเหน็พระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล คร้ันแลว   
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เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ณ สถานท่ีนั้น  ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัย 
พอใหระลึกถึงกันไปแลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
[๔๘] คร้ันแลว อเจลกัสสปไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาพเจาจะขอถามเหตุ 
บางอยางกะทานพระโคดม ถาทานพระโคดมจะทรงกระทําโอกาส เพื่อทรงตอบปญหาแกขาพเจา  
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป ยังมิใชเวลาจะตอบปญหา เรากําลังเขาไปสูละแวกบาน  
แมคร้ังท่ี ๒ ... แมคร้ังท่ี ๓  อเจลกัสสปก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาพเจาจะขอถามเหตุ 
บางอยางกะทานพระโคดม ถาทานพระโคดมจะทรงกระทําโอกาส เพื่อทรงตอบปญหาแกขาพเจา 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป ยังมิใชเวลาตอบปญหา เรากําลังเขาไปสูละแวกบาน ฯ 
[๔๙] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกัสสปไดกราบทูล  พระผูมีพระภาควา  
ก็ขาพเจาไมประสงคจะถามทานพระโคดมมากนัก ฯ 
ภ. ดูกรกัสสป ทานจงถามปญหาตามท่ีทานจํานงไวเถิด ฯ 
ก. ขาแตทานพระโคดม ความทุกขตนกระทําเองหรือ ฯ 
ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป ฯ 
ก. ความทุกขผูอ่ืนกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ฯ 
ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป ฯ 
ก. ความทุกขตนกระทําเองดวย ผูอ่ืนกระทําใหดวยหรือ ทานโคดม ฯ 
ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป ฯ 
ก. ความทุกขบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทําใหหรือ  
ทานพระโคดม ฯ 
ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป ฯ 
ก. ความทุกขไมมีหรือ ทานพระโคดม ฯ 
ภ. ความทุกขไมมีหามิได ความทุกขมีอยู กสัสป ฯ 
ก. ถาอยางนั้น ทานพระโคดม ยอมไมรูไมเห็นความทุกข ฯ 
ภ. เรายอมไมรูไมเห็นความทุกขหามิได เรารูเห็นความทกุขอยู กัสสป ฯ  
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ก. เม่ือขาพเจาถามวา ขาแตทานพระโคดม ความทุกขตนกระทําเองหรือ  ทานตรัสวา  
อยากลาวอยางนั้น กัสสป เม่ือขาพเจาถามวา ความทุกขผูอ่ืนกระทําใหหรือ ทานพระโคดม  
ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น กัสสป เม่ือขาพเจาถามวา ความทุกขเกดิข้ึนเพราะอาศัยการท่ี 
มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น กัสสป  
เม่ือขาพเจาถามวาความทุกขไมมีหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา ความทุกขไมมีหามิได ความ 
ทุกขมีอยู กัสสป เม่ือขาพเจาถามวา ถาอยางนั้น ทานพระโคดม ยอมไมรูไมเห็นความทุกข  
ทานตรัสวา เรายอมไมรูไมเห็นความทุกขหามิได เรารูเห็นความทุกขอยู กัสสป ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงตรัสบอกความทุกขแกขาพเจา และขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดง 
ความทุกขแกขาพเจาดวย ฯ 
[๕๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป เม่ือบุคคลถืออยูวา นัน่ผูกระทํา นั่นผูเสวย 
 [ทุกข] เราจะกลาววา ทุกขตนกระทําเองดังนี้ อันนีเ้ปนสัสสตทิฐิไป เม่ือบุคคลถูกเวทนา 
ท่ิมแทง [รู] อยูวาผูกระทําคนหนึ่ง ผูเสวยเปนอีกคนหนึ่ง เราจะกลาววา ทุกขผูอ่ืนกระทําให 
ดังนี้ อันนีเ้ปนอุจเฉททิฐิไปดกูรกัสสป ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาไปใกลสวน 
สุดท้ังสองนั้นวาเพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ...  
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวย 
สํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ...ความดับแหงกองทุกข 
ท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๕๑] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกัสสปไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ี 
คว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยประสงควา ผูมีจักษ ุ
จักเหน็รูปฉะนั้นขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ  
ขาพระองคพึงไดบรรพชา พงึไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ผูใดเคยเปนอัญญเดยีรถีย หวังบรรพชาหวังอุปสมบท  
ในธรรมวินยันี้ ผูนั้นจะตองอยูปริวาส ๔ เดือน เม่ือลวง ๔ เดือนภิกษุท้ังหลายเต็มใจแลว  
หวังอยู จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุกแ็ตวา เรารูความตางแหงบุคคล ฯ  
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อเจลกัสสปกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากผูท่ีเคยเปนอัญญเดยีรถียหวังบรรพชา  
หวังอุปสมบทในธรรมวินยันี้ ผูนั้นจะตองอยูปริวาส ๔ เดือน เม่ือลวง ๔ เดือน ภิกษท้ัุงหลาย 
เต็มใจแลวหวงัอยู จึงใหบรรพชาใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุไซร ขาพระองคจักอยูปริวาส  
๔ ป เม่ือลวง ๔ ปภิกษุท้ังหลายเต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษเุถิด ฯ 
[๕๒] อเจลกสัสปไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาคแลว คร้ันทาน 
กัสสปอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาทมีความเพยีร มีจติแนวแน  
ไมนานนกั ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ซ่ึงกุลบุตรท้ังหลาย ผูออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา 
ชาติส้ินแลวพรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้ 
มิไดมี ก็ทานกสัสปไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. ติมพรุกขสูตร 
[๕๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ปริพาชก ช่ือติมพรุกขะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
คร้ันแลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
[๕๔] คร้ันแลว ติมพรุกขปริพาชกไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม  
สุขและทุกข ตนกระทําเองหรือ ฯ 
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ ฯ 
ต. สุขและทุกขผูอ่ืนกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ฯ 
ภ. อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ ฯ 
ต. สุขและทุกข ตนกระทําเองดวย ผูอ่ืนกระทําใหดวยหรือทานพระโคดม ฯ 
ภ. อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ ฯ  
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ต. สุขและทุกขบังเกิดข้ึน เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทําใหหรือ  
ทานพระโคดม ฯ 
ภ. อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ ฯ 
ต. สุขและทุกขไมมีหรือ ทานพระโคดม ฯ 
ภ. สุขและทุกขไมมีหามิได สุขและทุกขมีอยู ติมพรุกขะ ฯ 
ต. ถาอยางนั้น ทานพระโคดม ยอมไมรู ไมเห็นสุขและทุกข ฯ 
ภ. เรายอมไมรูไมเห็นสุขและทุกขหามิได เรารูเห็นสุขและทุกขอยูติมพรุกขะ ฯ 
ต. เม่ือขาพเจาถามวา ขาแตทานพระโคดม สุขและทุกขตนกระทําเองหรือทานตรัสวา  
อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ เมื่อขาพเจาถามวา สุขและทุกขผูอ่ืนกระทําใหหรือ ทานพระ 
โคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะเม่ือขาพเจาถามวา สุขและทุกขตนกระทํา 
เองดวย ผูอ่ืนกระทําใหดวยหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ 
 เม่ือขาพเจาถามวาสุขและทุกขบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทําให  
หรือทานพระโคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ เม่ือขาพเจาถามวา สุขและ 
ทุกขไมมีหรือ ทานตรัสวา สุขและทุกขไมมีหามิได สุขและทุกขมีอยู ตมิพรุกขะเม่ือขาพเจา 
ถามวา ถาอยางนั้น ทานพระโคดม ยอมไมรูไมเห็นสุขและทุกขทานตรัสวา เรายอมไมรูไมเห็น 
สุขและทุกขหามิได เราเหน็สุขและทุกขอยูติมพรุกขะ ขอทานพระโคดมจงตรัสบอกสุขและ 
ทุกขแกขาพเจา ขอทานพระโคดมจงทรงแสดงสุขและทุกขแกขาพเจา ฯ 
[๕๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรติมพรุกขะ เม่ือบุคคลถืออยูวานั่นเวทนา นั่นผูเสวย  
[เวทนา] ดังนี้ แตเราไมกลาวอยางนี้วา สุขและทุกขตนกระทําเอง เม่ือบุคคลถูกเวทนาท่ิมแทง 
 [รู] อยูวาเวทนาอยางหนึ่ง ผูเสวย[เวทนา] เปนอีกคนหนึ่ง ดังน้ี แตเราไมกลาวอยางนี้วา  
สุขและทุกขผูอ่ืนกระทําให ดูกรติมพรุกขะ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุด 
ท้ังสองนั้นวา เพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ความ 
เกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยสํารอก 
โดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดบั ... ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ  
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[๕๖] พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ติมพรุกขปริพาชกไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  
ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของ 
ท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยประสงควา ผูมีจักษุจกั 
เห็นรูปฉะนั้นขาพระองคขอถึงทานพระโคดมกับท้ังพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ  
ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิตจําเดิมแตวันนี ้
เปนตนไป ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. พาลปณฑิตสูตร 
[๕๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลายกายนี้ของคนพาล ผูอัน 
อวิชชาหุมหอแลว ประกอบดวยตัณหา เกดิข้ึนแลวอยางนี้ กายนี้ดวย นามรูปในภายนอกดวย  
ยอมมีดวยประการดังนี้ เพราะอาศัยกายและนามรูปท้ังสองนี้ จึงเกดิผัสสะ สฬายตนะ ซ่ึงท้ัง 
สองอยางนั้นหรือแตอยางใดอยางหนึ่ง ถูกตองคนพาล เปนเหตุใหเสวยสุขและทุกข กายน้ีของ 
บัณฑิตผูอันอวิชชาหุมหอแลวประกอบดวยตัณหา เกิดข้ึนแลวอยางนี ้กายน้ีดวย นามรูป 
ในภายนอกดวย ยอมมีดวยประการดังนี้ เพราะอาศัยกายและนามรูปท้ังสองนี้   จึงเกิดผัสสะ  
สฬายตนะ ซ่ึงท้ังสองอยางนั้นหรือแตอยางใดอยางหน่ึง ถูกตองบัณฑิต เปนเหตุใหเสวยสุข 
และทุกข ฯ 
[๕๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ในเรื่องนั้น จะแปลกกันอยางไร จะมีอธิบายอยางไร  
จะตางกนัอยางไร  ระหวางบัณฑิตกับพาล พวกภิกษกุราบทูลวา พระพุทธเจาขา ธรรมของพวก 
ขาพระองคมีพระผูมีพระภาคเปนเดิม มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่งอาศัย  
ขอประทานพระวโรกาส เนือ้ความแหงพระภาษิตนี้ แจมแจงแกพระผูมีพระภาคพระองคเดียว  
ภิกษุท้ังหลายไดฟงแตพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ  
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเชนนั้นพวกเธอจงฟง   จงใสใจใหดีเถิด  
เราจักกลาว ภกิษุพวกนัน้ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
[๕๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กายนี้ของคนพาลผูถูกอวิชชาใด 
หุมหอแลว และประกอบแลวดวยตัณหาใด เกิดข้ึนแลว อวิชชานั้น   คนพาลยังละไมได และ 
ตัณหาน้ันยังไมส้ินไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนพาลไมไดประพฤติพรหมจรรย เพื่อความ 
ส้ินทุกขโดยชอบ เหตุนั้น เม่ือตายไปคนพาลยอมเขาถึงกาย เม่ือเขาเขาถึงกายช่ือวายังไมพน 
จากชาติ ชรา มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ยังไมพนไปจากทุกข  
กายนี้ของบัณฑิตผูถูกอวิชชาใดหุมหอแลว และประกอบดวยตัณหาใด เกิดข้ึนแลว อวิชชานั้น 
บัณฑิตละไดแลวและตณัหาน้ันส้ินไปแลว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาบัณฑิตไดประพฤต ิ
พรหมจรรย เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ เหตุนั้น เม่ือตายไป บัณฑิตยอมไมเขาถึงกาย เม่ือเขา 
ไมเขาถึงกาย ช่ือวายอมพนจากชาติ ชรา มรณะ  โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส เรากลาว 
วา ยอมพนจากทุกข อันนีเ้ปนความแปลกกัน อันนีเ้ปนอธิบาย อันนี้เปนความตางกนัของ 
บัณฑิตกับคนพาล กลาวคือการอยูประพฤติพรหมจรรย ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. ปจจัยสูตร 
[๖๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลายเราจักแสดงปฏิจจสมุปบาท  
และธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนแกพวกเธอ พวกเธอจงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดีเถิด เราจกักลาว  
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
[๖๑] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ปฏิจจสมุปบาทเปนไฉน ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ พระตถาคตท้ังหลายเสด็จอุบัตข้ึินก็ตาม  
ไมเสด็จอุบัติข้ึนก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ธัมมฐิติธัมมนิยาม  อิทัปปจจัย  กย็ังดํารงอยู  
พระตถาคตยอมตรัสรู ยอมตรัสรูท่ัวถึงซ่ึงธาตุอันนั้น คร้ันแลว ยอมตรัสบอก ทรงแสดง   
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บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก  กระทําใหตื้น และตรัสวา ทานท้ังหลายจงดู ดังนี้ เพราะ 
ชาติเปนปจจยั จึงมีชราและมรณะ ... เพราะภพเปนปจจยั จึงมีชาติ ... เพราะอุปาทานเปนปจจยั  
จึงมีภพ ... เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ... เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ...เพราะผัสสะ 
เปนปจจยั จึงมีเวทนา ... เพราะสฬายตนะเปนปจจยั จึงมีผัสสะ ...เพราะนามรูปเปนปจจัย จึง 
มีสฬายตนะ ... เพราะวิญญาณเปนปจจัย จงึมีนามรูป ... เพราะสังขารเปนปจจยั จึงมีวิญญาณ ...  
เพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร พระตถาคตท้ังหลายเสด็จอุบัติข้ึนก็ตาม ไมเสดจ็อุบัติข้ึนก ็
ตาม ธาตุอันนั้นคือ ธัมมฐิติ ธัมมนิยาม อิทัปปจจัย ก็ยังดาํรงอยู พระตถาคตยอมตรัสรู ยอมตรัสรู 
ท่ัวถึงซ่ึงธาตุอันนั้น คร้ันแลวยอมตรัสบอก ทรงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย  จําแนก 
กระทําใหตื้น และตรัสวา ทานท้ังหลายจงดู ดังนี้ เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร ภิกษ ุ
ท้ังหลาย ความจริงแท ความไมคลาดเคล่ือน ความไมเปนอยางอ่ืนมูลเหตุอันแนนอนในธาตุ 
อันนั้น ดังพรรณนามาฉะน้ีแล เราเรียกวาปฏิจจสมุปบาท 
[๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ชรา 
และมรณะเปนของไมเท่ียง อันปจจยัประชุมแตง อาศัยกันเกดิข้ึนมีความสิ้นไป เส่ือมไป  
คลายไป ดับไปเปนธรรมดา ชาติ ... ภพ ... อุปาทาน ...ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ...  
นามรูป ... วิญญาณ ... สังขาร ...อวิชชา เปนของไมเท่ียง อันปจจยัประชุมแตง อาศัยกันเกดิ 
ข้ึน มีความส้ินไปเส่ือมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหลานี้เรียกวา 
ธรรมอาศัยกันเกิดข้ึน ฯ 
[๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใดแล อริยสาวกเห็นดวยดซ่ึีงปฏิจจสมุปบาทนี้ และ 
ธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนเหลานี้ ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงแลว  เม่ือนั้น อริยสาวกน้ันจกัแลน 
เขาถึงท่ีสุดเบ้ืองตนวา ในอดีตกาลเราไดเปนหรือหนอในอดีตกาลเราไดเปนอะไรหนอ ในอดีต 
กาลเราไดเปนอยางไรหนอ ในอดีตกาลเราไดเปนอะไร แลวไดมาเปนอะไรหนอ หรือวา 
จักแลนเขาถึงท่ีสุดเบ้ืองปลายวา ในอนาคตกาลเราจักเปนหรือหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปน 
อะไรหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปนอยางไรหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปนอะไร แลวจึงจักเปนอะไร 
หนอ หรือวาจกัยังมีความสงสัยในปจจุบันกาลเปนภายใน ณ บัดนี้วา เราเปนอยูหรือหนอ หรือ 
ไมเปนอยูหนอ เราเปนอะไรอยูหนอ เราเปนอยางไรอยูหนอสัตวนี้มาแตไหนหนอ เขาจักไป  
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ในท่ีไหน ดังนี ้ขอนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได เพราะเหตุไร เพราะวาอริยสาวกเห็นดวยดีแลวซ่ึง 
ปฏิจจสมุปบาท และธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนเหลานี้ ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
อาหารวรรคท่ี ๒ จบ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑ อาหารสูตร  ๒ ผัคคุนสูตร  ๓ สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ 
๔ สมณพราหมณสูตรท่ี ๒  ๕ กัจจานโคตตสูตร  ๖ ธรรมกถิก 
สูตร  ๗ อเจลกัสสปสูตร  ๘ ติมพรุกขสูตร  ๙ พาลบัณฑติสูตร 
๑๐ ปจจัยสูตร ฯ 
___________  
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ทสพลวรรคท่ี ๓ 
๑. ทสพลสูตรท่ี ๑ 
[๖๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตประกอบดวยทสพล 
ญาณ และจตุเวสารัชชญาณ จึงปฏิญาณฐานะของผูองอาจ  บันลือสีหนาทในบริษัทท้ังหลาย  
ยังพรหมจกัรใหเปนไปวา ดงันี้รูปดังนี้ความเกิดข้ึนแหงรูป ดังนี้ความดบัแหงรูป ดังนีเ้วทนา  
ดังนี้ความเกิดข้ึนแหงเวทนา ดังนี้ความดับแหงเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้ความเกิดข้ึนแหงสัญญา 
ดังนี้ความดับแหงสัญญา ดังนี้สังขารท้ังหลาย ดังนี้ความเกิดข้ึนแหงสังขารท้ังหลายดังนี้ความ 
ดับแหงสังขารท้ังหลาย ดังนีว้ิญญาณ ดังนีค้วามเกิดข้ึนแหงวิญญาณดังนี้ความดับแหงวิญญาณ  
ดวยเหตนุี้ เม่ือปจจัยนี้มีอยู ผลนี้ยอมมี เพราะการบังเกดิข้ึนแหงปจจยันี้ ผลนี้จึงบังเกิดข้ึน  
เม่ือปจจัยนี้ไมมีอยู ผลนี้ยอมไมมีเพราะการดับแหงปจจยันี้ ผลนี้จึงดับ ขอนี้คือ เพราะอวิชชา 
เปนปจจยั จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ความเกิดข้ึนแหงกองทกุขท้ังมวล 
นี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
ก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ  เพราะสังขารดับ  
วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
๒. ทสพลสูตรท่ี ๒ 
[๖๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตประกอบ  
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ดวยทสพลญาณ และจตุเวสารัชชญาณ จึงปฏิญาณฐานะของผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท 
ท้ังหลาย ยังพรหมจักรใหเปนไปวาดังนี้รูป ดังนี้ความเกดิข้ึนแหงรูป ดงันี้ความดับแหงรูป  
ดังนี้เวทนา ดังน้ีความเกดิข้ึนแหงเวทนา ดังนี้ความดับแหงเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้ความเกิด 
ข้ึนแหงสัญญา ดังนี้ความดับแหงสัญญา ดังนี้สังขารท้ังหลาย ดังนี้ความเกิดข้ึนแหงสังขาร 
ท้ังหลาย ดังนีค้วามดับแหงสังขารท้ังหลาย ดังนีว้ิญญาณ ดังนี้ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณ ดังนี ้
ความดับแหงวญิญาณ ดวยเหตุนี้ เม่ือปจจยันี้มีอยู ผลนี้ยอมมีเพราะการบังเกิดข้ึนแหงปจจัยนี้  
ผลนี้จึงบังเกิดข้ึน เม่ือปจจยันี้ไมมีอยู ผลนีย้อมไมมี เพราะการดับแหงปจจัยนี้ ผลนี้จงึดับ  
ขอนี้คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจยั จึงมีวิญญาณ ... ความเกิด 
ข้ึนแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
ก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับเพราะสังขารดับ  
วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๖๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ธรรมอันเรากลาวดีแลวอยางนี ้ทําใหตื้นแลว  เปดเผยแลว  
ประกาศแลว ตัดสมณะข้ีร้ิวแลว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย กุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา สมควรแทเพื่อ 
ปรารภความเพียรในธรรมอันเรากลาวดแีลวอยางนี้  ทําใหตื้น เปดเผย ประกาศ ตัดสมณะข้ีร้ิวแลว  
ดวยความต้ังใจวา หนัง เอ็น และกระดูกจงเหลืออยู เนื้อเลือดในสรีระของเราจงเหือดแหงไป 
ก็ตามที อิฐผลใดท่ีจะพึงบรรลุไดดวยเร่ียวแรงของบุรุษ ดวยความเพยีรของบุรุษ ดวยความบากบ่ัน 
ของบุรุษ ยังไมบรรลุอิฐผลน้ัน จักไมหยุดความเพยีร ดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลายบุคคลผูเกียจคราน 
อาเกียรณดวยธรรมอันเปนบาปอกุศล ยอมอยูเปนทุกข และยอมยังประโยชนของตนอันใหญให 
เส่ือมเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนบุคคลผูปรารภความเพียร ผูสงัดจากธรรมอันเปนบาปอกุศล  
ยอมอยูเปนสุข และยังประโยชนของตนอันใหญใหบริบูรณได ดูกรภกิษท้ัุงหลาย การบรรลุธรรม 
อันเลิศดวยธรรมอันเลว ยอมมีไมได แตวาการบรรลุธรรมอันเลิศยอมมีไดดวยธรรมอันเลิศ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย พรหมจรรยนี้ผองใส ควรดื่ม เพราะพระศาสดาอยูพรอมหนาแลว ฯ 
[๖๗] เพราะเหตุฉะนี้แหละ ภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงปรารภความเพียร เพื่อถึง 
ธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง เธอท้ัง 
หลายพึงศึกษาอยางนี้วา บรรพชาของเราท้ังหลายน้ี จกัไมต่ําทราม ไมเปนหมัน มีผล มีกําไร  
พวกเราบริโภคจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัชบริกขาร ของชนเหลาใด สักการะ  
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เหลานั้นของชนเหลานั้น จักมีผลมาก มีอานิสงสมาก เพราะเราท้ังหลาย ดังนี้ ดูกรภกิษุ 
ท้ังหลาย อันบุคคลผูเล็งเห็นประโยชนตน สมควรแทเพื่อยังกิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท  
หรือบุคคลผูเล็งเห็นประโยชนผูอ่ืน สมควรแทเพื่อยังกิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท ก็หรือวา  
บุคคลผูมองเห็นประโยชนท้ังสองฝายสมควรแทจริงเพื่อยังกิจใหถึงพรอมดวยความไม 
ประมาท ดังน้ี ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. อุปนิสสูตร 
[๖๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลายเม่ือเรารูอยู เห็นอยู เราจึง 
กลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เม่ือเราไมรูไมเห็น เราก็มิไดกลาวความส้ินไปแหงอาสวะ 
ท้ังหลาย ภกิษท้ัุงหลาย เม่ือเรารูเราเห็นอะไรเลา ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายยอมมี เม่ือ 
เรารู เราเห็นวาดังนี้รูป ดังนี้ความเกดิข้ึนแหงรูป ดังนี้ความดับแหงรูป ... ดังนี้เวทนา ... ดังนี ้
สัญญา ...ดังนี้สังขารท้ังหลาย ... ดังนีว้ิญญาณ ดังนี้ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณ ดังนี้ความดับแหง 
วิญญาณ ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายยอมมี ภกิษุท้ังหลาย เม่ือเรารู เราเห็นอยางนี้แล  
ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายยอมมี ฯ 
[๖๙] ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือธรรมเปนท่ีส้ินไป  เกิดข้ึนแลว ญาณในธรรมเปนท่ีส้ิน 
ไป อันนั้นแมใด มีอยู เรากลาวญาณแมนั้นวา มีเหตุเปนท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววา ไมมีเหตุ 
เปนท่ีอิงอาศัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลาเปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงญาณในธรรมเปนท่ีส้ินไป  
ควรกลาววา วมุิตติ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เรากลาวแมซ่ึงวิมุตติวามีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววา 
ไมมีเหตุท่ีอิงอาศัยดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงวิมุตติ ควรกลาววา  
วิราคะดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงวิราคะวามีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงวิราคะ ควรกลาววา นิพพิทา ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงนิพพิทาวามีเหตุท่ีอิงอาศัยมิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงนิพพิทา ควรกลาววา ยถาภูตญาณทัสสนะ   
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงยถาภูตญาณทัสสนะวา มีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ี 
อิงอาศัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอ็ะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงยถาภูตญาณทัสสนะ ควรกลาววา 
สมาธิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงสมาธิวามีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิง 
อาศัย  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงสมาธิควรกลาววา สุข  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงสุขวา มีเหตุท่ีอิงอาศัยมิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงสุข ควรกลาววา ปสสัทธิ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงปสสัทธิวามีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววา ไมมีเหตุท่ี 
อิงอาศัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอ็ะไรเลาเปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงปสสัทธิ ควรกลาววา 
 ปติ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เรากลาวแมซ่ึงปติวามีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย  
ดูกรภกิษุท้ังหลายก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงปติ ควรกลาววา ความ 
ปราโมทย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงความปราโมทย วามีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววา 
ไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงความปราโมทย 
ควรกลาววา ศรัทธา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงศรัทธาวามีเหตุท่ีอิงอาศัย  มิได 
กลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงศรัทธา  
ควรกลาววา ทุกข ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงทุกขวามีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาว 
วาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย    มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปน 
เหตุท่ีอิงอาศัยแหงทุกข   ควรกลาววา    ชาติ     ดูกรภกิษท้ัุงหลาย    เรากลาวแมซ่ึงชาติวา 
มีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุ 
ท่ีอิงอาศัยแหงชาติ ควรกลาววา ภพ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงภพวามีเหตุท่ี 
อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภกิษุท้ังหลายก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัย 
แหงภพ ควรกลาววา อุปาทาน ดูกรภิกษุท้ังหลายเรากลาวแมซ่ึงอุปาทานวา มีเหตุ 
ท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ี 
อิงอาศัยแหงอุปาทาน ควรกลาววา ตณัหาดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงตัณหาวา  
มีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุ 
ท่ีอิงอาศัยแหงตัณหาควรกลาววา เวทนา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงเวทนาวามี 
เหตุท่ีอิงอาศัยมิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิง  
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อาศัยแหงเวทนา ควรกลาววา ผัสสะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงผัสสะวามีเหตุ 
ท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลาเปนเหตุท่ีอิงอาศัย 
แหงผัสสะ ควรกลาววา สฬายตนะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงสฬายตนะวา  
มีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ี 
อิงอาศัยแหงสฬายตนะ ควรกลาววา นามรูปดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงนามรูปวา 
 มีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอ็ะไรเลา เปนเหตุท่ี 
อิงอาศัยแหงนามรูปควรกลาววา วิญญาณ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงวิญญาณวา มี 
เหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ี 
อิงอาศัยแหงวญิญาณ ควรกลาววา สังขารท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซ่ึงสัง 
ขารท้ังหลายวา มีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอ็ะไร 
เลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงสังขารท้ังหลาย ควรกลาววาอวิชชา ดวยเหตดุังน้ีแล ภกิษุท้ัง 
หลาย สังขารท้ังหลาย มีอวชิชาเปนท่ีอิงอาศัยวิญญาณมีสังขารเปนท่ีอิงอาศัย นามรูปมีวิญญาณ 
เปนท่ีอิงอาศัย ผัสสะมีสฬายตนะเปนท่ีอิงอาศัย เวทนามีผัสสะเปนท่ีอิงอาศัย ตัณหามีเวทนา 
เปนท่ีอิงอาศัย อุปาทานมีตัณหาเปนท่ีอิงอาศัย ภพมีอุปาทานเปนท่ีอิงอาศัย ชาติมีภพเปนท่ีอิงอาศัย  
ทุกขมีชาติเปนท่ีอิงอาศัย ศรัทธามีทุกขเปนท่ีอิงอาศัย ความปราโมทยมีศรัทธาเปนท่ีอิงอาศัย  
ปติมีปราโมทยเปนท่ีอิงอาศัย ปสสัทธิมีปติเปนท่ีอิงอาศัย สุขมีปสสัทธิเปนท่ีอิงอาศัย  
สมาธิมีสุขเปนท่ีอิงอาศัย ยถาภูตญาณทัสสนะมีสมาธิเปนท่ีอิงอาศัย นพิพิทามียถาภตูญาณ 
ทัสสนะเปนท่ีอิงอาศัย วิราคะมีนิพพิทาเปนท่ีอิงอาศัย วมุิตติมีวิราคะเปนท่ีอิงอาศัย ญาณ 
ในธรรมเปนท่ีส้ินไปมีวิมุตติเปนท่ีอิงอาศัย ฯ 
[๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือฝนเมล็ดใหญตกอยูบนยอดภูเขา น้ําน้ันไหลไปตาม 
ท่ีลุม ยังซอกเขา ระแหง และหวยใหเต็ม ซอกเขาระแหงและหวย  ท้ังหลายเต็มเปยม 
แลว ยอมยังหนองท้ังหลายใหเต็ม หนองท้ังหลายเต็มเปยมแลวยอมยังบึงท้ังหลายใหเต็ม  
บึงท้ังหลายเต็มเปยมแลว ยอมยังแมน้ํานอยๆ ใหเต็มแมน้าํนอยๆ เต็มเปยมแลว  
ยอมยังแมน้ําใหญๆ ใหเต็ม แมน้ําใหญๆ เต็มเปยมแลว ยอมยังมหาสมทุรใหเต็ม แม 
ฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายมีอวิชชาเปนท่ีอิงอาศัย ฯลฯ ญาณในธรรมเปนท่ีส้ินไป 
 มีวิมุตติเปนท่ีอิงอาศัย ฉันนัน้เหมือนกันแล ฯ 
จบสูตรท่ี ๓  
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๔. อัญญติตถิยสูตร 
[๗๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬวุันกลันทกนิวาปสถาน  เขตพระนคร 
ราชคฤห คร้ังนั้นแล เปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปสูพระนคร 
ราชคฤห เพื่อบิณฑบาต คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดมีความคิดดังนี้วา เวลาน้ียังเชาเกินไป 
ท่ีจะเทีย่วบิณฑบาตในพระนครราชคฤหอยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปยังอารามของพวกปริพาชก 
อัญญเดียรถียเถิด คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเขาไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย  
คร้ันแลวไดสนทนาปราศรัยกับปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึก 
ถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
[๗๒] ทานพระสารีบุตรพอนั่งเรียบรอยแลว พวกปริพาชกอัญญเดียรถียไดกลาวกะ 
ทานดังนีว้า ดกูรทานสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึง่ผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา ทุกขตน 
ทําเอง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรม ยอมบัญญัติวา ทุกขผูอ่ืนทําให มีสมณพราหมณ 
พวกหนึ่งผูกลาวกรรม ยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวย ผูอ่ืนทําใหดวย อนึ่ง มีสมณพราหมณ 
พวกหนึ่งผูกลาวกรรม ยอมบัญญัติวา ทุกขเกิดข้ึนเอง เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา  
มิใชผูอ่ืนกระทําดูกรทานสารีบุตร ก็ในวาทะท้ัง ๔ นี้ พระสมณโคดมกลาวไวอยางไร บอกไว 
อยางไร พวกขาพเจาพยากรณอยางไร จึงจะช่ือวาเปนผูกลาวตามท่ีพระสมณโคดมกลาวแลว จะไม 
กลาวตูพระสมณโคดมดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะ 
ท่ีถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ฯ 
[๗๓] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานท้ังหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา ทุกขเปน 
ของอาศัยเหตุเกิดข้ึน ทุกขอาศัยอะไรเกิดข้ึน ทุกขอาศัยผัสสะเกิดข้ึน บุคคลผูกลาวดังน้ี  
จึงจะช่ือวาเปนผูกลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลวไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง  
และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ ก็จะไมถึงฐานะอันวิญูชน 
จะติเตียนได ดกูรทานท้ังหลาย ในวาทะท้ัง ๔ นั้น แมทุกขท่ีพวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาว 
กรรมบัญญัติวา ตนทําเอง กย็อมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั แมทุกขท่ีพวกสมณพราหมณซ่ึง 
เปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ผูอ่ืนทําให กย็อมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั แมทุกขท่ีพวกสมณ 
พราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเองดวย ผูอ่ืนทําใหดวย กย็อมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย   
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แมทุกขท่ีพวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวาเกดิเอง เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา  
มิใชผูอ่ืนกระทําใหกย็อมเกดิเพราะผัสสะเปนปจจยั ดูกรทานท้ังหลาย ในวาทะท้ัง ๔ นั้น  
พวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวย 
ทุกขดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได แมพวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขผูอ่ืน 
ทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะท่ีจะมีได แมพวกสมณพราหมณซ่ึง 
เปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวยผูอ่ืนทําใหดวย เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวย 
ทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะท่ีจะมีได ถึงพวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกข 
เกิดเอง เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทําให เวนผัสสะเสีย เขายอม 
เสวยทุกข  ดังนี้  ก็มิใชฐานะจะมีได ดังนี้ ฯ 
[๗๔] ทานพระอานนทไดยนิทานพระสารีบุตรสนทนาปราศรัยกับพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย 
เหลานั้นแลว คร้ังนั้น ทานพระอานนทเท่ียวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห ในกาลภายหลัง 
ภัตกลับจากบิณฑบาตแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ  
ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวกราบทูลถอยคําสนทนาของทานพระสารีบุตรกับพวกปริพาชกอัญญ 
เดียรถียซ่ึงไดมีมาแลวท้ังหมดแดพระผูมีพระภาค ฯ 
[๗๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ อานนท ตามท่ีสารีบุตรพยากรณช่ือวาพยากรณ 
โดยชอบ ดูกรอานนท เรากลาววาทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดข้ึนทุกขอาศัยอะไรเกิดข้ึน  
ทุกขอาศัยผัสสะเกิดข้ึน บุคคลผูกลาวดังน้ี จึงจะช่ือวาเปนผูกลาวตามท่ีเรากลาวแลว ไมกลาว 
ตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ ก็จะ 
ไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดกูรอานนท ในวาทะท้ัง ๔ นัน้ ทุกขท่ีพวกสมณพราหมณ 
ซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวาตนทําเอง กย็อมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั แมทุกขท่ีพวกสมณ 
พราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ผูอ่ืนทําให ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั แมทุกขท่ีพวก 
สมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเองดวย ผูอ่ืนทําใหดวย ก็ยอมเกดิเพราะผัสสะ 
เปนปจจยั แมทุกขท่ีพวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา เกิดเอง เพราะอาศัยการท่ีมิใช 
ตนเองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทําให กย็อมเกดิ เพราะผัสสะเปนปจจยั ดกูรอานนท ในวาทะ 
ท้ัง ๔ นั้นพวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย 
เขายอมเสวยทุกข ดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได แมพวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติ  
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วา ทุกขผูอ่ืนทาํให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ กมิ็ใชฐานะท่ีจะมีได แมพวก 
สมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวย ผูอ่ืนทําใหดวย เวนผัสสะเสีย  
เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะท่ีจะมีไดถึงพวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา  
ทุกขเกิดเอง เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทํา เวนผัสสะเสีย เขายอม 
เสวยทุกขดังนีก้็มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯ 
[๗๖] ดกูรอานนท สมัยหนึง่ เราอยูท่ีเวฬวุนักลันทกนิวาปสถาน ใกลกรุงราชคฤห 
นี้แหละ คร้ังน้ันแล อานนท ในเวลาเชา เรานุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปสูกรุงราชคฤห 
เพื่อบิณฑบาต ดูกรอานนท เราน้ันไดคิดดังนี้วา เวลาน้ียังเชาเกินไปทีจ่ะเท่ียวบิณฑบาตในกรุง 
ราชคฤห อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเถิด คร้ังนั้นแล  
อานนท เราไดเขาไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดยีรถีย คร้ันแลว ไดสนทนาปราศรัยกับ 
ปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานัน้ คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง ดูกรอานนท พอเรานั่งเรียบรอยแลว พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นไดกลาว 
กะเราดังนี้วา ทานพระโคดม มีสมณพราหมณพวกหนึง่เปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา ทุกขตน 
ทําเอง อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง เปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา ทุกขผูอ่ืนทําให  
มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวย ผูอ่ืนทําใหดวย อน่ึง  
มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา ทุกขเกิดเอง เพราะอาศัยการท่ีมิใชตน 
เองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทํา ในวาทะท้ัง ๔ นี้ ทานพระโคดมกลาวไวอยางไร บอกไวอยางไร  
ขาพเจาท้ังหลายพยากรณอยางไร จึงจะช่ือวาเปนผูกลาวตามท่ีทานพระโคดมกลาวแลว จะไมกลาว 
ตูทานพระโคดมดวยคําไมจริง และพึงพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ี 
ถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกรอานนท เม่ือพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย 
เหลานั้นกลาวแลวอยางนี้เราไดกลาวกะพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นดังนีว้า ดกูรทานท้ังหลาย  
เรากลาววาทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดข้ึน ทุกขอาศัยผัสสะเกิดข้ึน บุคคลผูกลาวดังน้ี  จงึจะ 
ช่ือวาเปนผูกลาวตามท่ีเรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแก 
ธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ ก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดกูรทาน 
ท้ังหลาย ในวาทะท้ัง ๔ นัน้ แมทุกขท่ีพวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง 
 ก็ยอมเกดิเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขท่ีพวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา   
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ผูอ่ืนทําใหกย็อมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจยั แมทุกขท่ีพวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา  
ตนทําเองดวย ผูอ่ืนทําใหดวย ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขท่ีพวกสมณพราหมณ 
ผูกลาวกรรมบัญญัติวา เกิดเอง เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทํา กย็อมเกิด 
เพราะผัสสะเปนปจจยั ดูกรทานท้ังหลายในวาทะทั้ง ๔ นั้น พวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผู 
กลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองเวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได  
พวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขผูอ่ืนทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวย 
ทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะท่ีจะมีได แมพวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวาทุกขตน 
ทําเองดวย ผูอ่ืนทําใหดวย เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะท่ีจะมีได ถึง 
พวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขเกิดเองเพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเอง 
กระทํา มิใชผูอ่ืนกระทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯ 
[๗๗] ทานพระอานนทกราบทูลวา นาอัศจรรยพระเจาขา ไมเคยมีพระเจาขา ในการท่ี 
เนื้อความท้ังหมดจักเปนอรรถอันพระองคตรัสแลวดวยบทๆเดียว เนื้อความน้ี เม่ือกลาวโดย 
พิสดารจะเปนอรรถอันลึกซ้ึงดวย เปนอรรถมีกระแสความอันลึกซ้ึงดวย พึงมีไหมหนอ  
พระเจาขา ดกูรอานนท ถากระนั้นเนื้อความในเร่ืองนี้จงแจมแจงกะเธอเองเถิด ฯ 
[๗๘] ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอ่ืนจะพึงถาม 
ขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ชราและมรณะมีอะไรเปนเหตุมีอะไรเปนท่ีตั้งข้ึน  
มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพึงพยากรณ 
อยางนี้วา ดูกรทานท้ังหลาย ชราและมรณะมีชาติเปนเหตุ มีชาติเปนท่ีตั้งข้ึน มีชาติ 
เปนกําเนิด มีชาติเปนแดนเกดิ ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอ่ืนพงึถามขาพระองค 
อยางนี้วา ทานอานนท ก็ชาติเลา   มีอะไรเปนเหตุ   มีอะไรเปนท่ีตั้งข้ึน   มีอะไร 
เปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณ 
อยางนี้วา ดูกรทานท้ังหลาย ชาติมีภพเปนเหตุ มีภพเปนท่ีตั้งข้ึน มีภพเปนกําเนดิ  
มีภพเปนแดนเกิด ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอ่ืนพึงถามขาพระองคอยางนี้วา ทาน 
อานนท กภ็พเลา  มีอะไรเปนเหตุ   มีอะไรเปนท่ีตั้งข้ึน    มีอะไรเปนกาํเนิด   มีอะไร 
เปนแดนเกดิ ดังนี้ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานท้ังหลาย  
ภพมีอุปาทานเปนเหตุ มีอุปาทานเปนที่ตั้งข้ึน มีอุปาทานเปนกําเนดิ มีอุปาทานเปนแดนเกิด   
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ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอ่ืนพึงถามขาพระองคอยางนีว้า  ทานอานนท  
ก็อุปาทานเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีตั้งข้ึน มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกิด  
ดังนี้ ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ  
มีตัณหาเปนท่ีตั้งข้ึน มีตัณหาเปนกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ  
ถาวาชนเหลาอ่ืนพึงถามขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ก็ตัณหาเลา มีอะไรเปนเหตุ  
มีอะไรเปนท่ีตัง้ข้ึน มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกดิ ดังนี้ ขาพระองคถูกถามอยางนี้ 
แลว พึงพยากรณอยางนีว้า ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนท่ีตั้งข้ึน มีเวทนาเปน 
กําเนิด มีเวทนาเปนแดนเกดิ ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอ่ืนพึงถาม 
ขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ก็เวทนาเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีตั้งข้ึน  
มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาพระองค ถูกถามอยางนีแ้ลว พึง 
พยากรณอยางนี้วา ดกูรทานท้ังหลาย เวทนามีผัสสะเปนเหตุมีผัสสะเปนท่ีตั้งข้ึน มีผัสสะ 
เปนกําเนิด มีผัสสะเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอ่ืนพึงถาม 
ขาพระองควา ทานอานนท กผั็สสะเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีตั้งข้ึน มีอะไร 
เปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ขาพระองค ถูกถามอยางนี้แลว พงึพยากรณอยาง 
นี้วา ดกูรทานท้ังหลาย ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ มีสฬายตนะเปนท่ีตั้งข้ึน มีสฬายตนะ 
เปนกําเนิด มีสฬายตนะเปนแดนเกดิ ดูกรทานท้ังหลาย กเ็พราะผัสสายตนะ ๖ นัน่ 
แหละดบัดวยสํารอกโดยไมเหลือ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดบั เพราะ 
เวทนาดบั ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ 
 ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับ 
แหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคถูกถาม 
แลวอยางนี้ พงึพยากรณอยางนี้ดังนีแ้ล ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. ภูมิชสูตร 
[๗๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เปนเวลาเยน็ ทานพระภูมิชะออกจากท่ีเรน เขาไปหา 
ทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดสนทนาปราศรัยกบัทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัย  
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พอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันนั่งเรียบรอยแลวไดกลาวกะทานพระ 
สารีบุตรดังนี้วา ทานสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึง่ผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและ 
ทุกขตนทําเอง อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขผูอ่ืนทําให  
มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขตนทําเองดวย ผูอ่ืน 
ทําใหดวย อน่ึง มีสมณพราหมณพวกหนึง่ผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขเกิดข้ึนเอง เพราะ 
อาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทําให ทานสารีบุตร ในวาทะท้ัง ๔ นี้ พระผูมีพระภาค 
ของเราท้ังหลายตรัสไวอยางไร ตรัสบอกไวอยางไร พวกเราพยากรณอยางไร จึงจะช่ือวาเปนผู 
กลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมพึงกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณ 
ธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ฯ 
[๘๐] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา   สุขและทุกข 
เปนของอาศัยเหตุเกิดข้ึน สุขและทุกขอาศัยอะไรเกดิข้ึน สุขและทุกขอาศัยผัสสะเกิดข้ึน  
บุคคลผูกลาวดังน้ี จึงจะช่ือวาเปนผูกลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว ไมกลาวตูพระผูมี 
พระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ  
ก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกรอาวุโส ในวาทะท้ัง ๔ นั้น แมสุขและ 
ทุกขท่ีพวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง ยอมเกิดข้ึนเพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย ฯลฯแมสุขและทุกขท่ีพวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา เกดิข้ึน 
เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทําให ก็ยอมเกดิข้ึนเพราะผัสสะเปนปจจยั ดูกร 
อาวุโส ในวาทะท้ัง ๔ นัน้ พวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกข 
ตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและทุกขดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯลฯ พวกสมณ 
พราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขเกิดข้ึนเพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา  
มิใชผูอ่ืนกระทําใหเวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและทุกข ดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯ 
[๘๑] ทานพระอานนท ไดยนิ ทานพระสารีบุตร สนทนาปราศรัย กับทานพระภูมิชะ  
คร้ังนั้นแล ทานพระอานนท ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผู 
มีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลถอยคําสนทนา ของทาน พระสารีบุตร  
กับทาน พระภมิูชะ เทาท่ีมีมาแลว ท้ังหมด แดพระผูมีพระภาค ฯ 
[๘๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ อานนท ตามท่ีสารีบุตรพยากรณ  ช่ือวา 
พึงพยากรณโดยชอบ ดกูรอานนท เรากลาววาสุขและทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดข้ึน สุขและทุกข 
อาศัยอะไรเกิดข้ึน สุขและทุกขอาศัยผัสสะเกิดข้ึนบุคคลผูกลาวดังน้ี จึงจะช่ือวาเปน  
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อันกลาวตามที่เรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม  
ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดกูรอานนท ใน 
วาทะท้ัง ๔ นัน้ แมสุขและทุกขท่ีพวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง  
ยอมเกิดข้ึนเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ แมสุขและทุกขท่ีพวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรม 
บัญญัติวา เกิดข้ึนเพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทําให ก็ยอมเกิดข้ึน 
เพราะผัสสะเปนปจจยั ดูกรอานนท ในวาทะท้ัง ๔ นัน้ พวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรม 
บัญญัติวา สุขและทุกข ตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและทุกข  
ดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯลฯ พวกสมณพราหมณซ่ึงเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา สุขและทุกขเกิด 
ข้ึน เพราะอาศัยการท่ีตนเองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและ 
ทุกข ดังนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯ 
[๘๓] ดกูรอานนท เม่ือกายมีอยู สุขและทุกขอันเปนภายในยอมบังเกิดข้ึน เพราะ 
ความจงใจทางกายเปนเหตุ เม่ือวาจามีอยู สุขและทุกขอันเปนภายใน ยอมบังเกิดข้ึน เพราะ 
ความจงใจทางวาจาเปนเหตุ หรือวา เม่ือใจมีอยูสุขและทุกขอันเปนภายใน ยอมบังเกิดข้ึนเพราะ 
ความจงใจทางใจเปนเหตุ ดกูรอานนท เพราะอวิชชาเปนปจจัยนั่นแหละ บุคคลยอมปรุงแตง 
กายสังขาร ซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน ดวยตนเองบาง บุคคลยอมปรุง 
แตงกายสังขาร ซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน เพราะผูอ่ืนบาง บุคคลรูสึก 
ตัว ยอมปรุงแตงกายสังขาร ซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนบาง บุคคลไมรู 
สึกตัว ยอมปรุงแตงกายสังขารซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนบาง ดูกร 
อานนท บุคคลยอมปรุงแตงวจีสังขารซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนดวยตนเอง 
บาง บุคคลยอมปรุงแตงวจีสังขารซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนเพราะผูอ่ืน 
บาง บุคคลรูสึกตัว ยอมปรุงแตงวจีสังขารซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนบาง  
บุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงวจีสังขาร ซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนบาง  
ดูกรอานนท บุคคลยอมปรุงแตงมโนสังขาร ซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน 
ดวยตนเองบาง บุคคลยอมปรุงแตงมโนสังขาร ซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิด 
ข้ึนเพราะผูอ่ืนบางบุคคลรูสึกตัว ยอมปรุงแตงมโนสังขารซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปน 
ภายในเกิดข้ึนบาง บุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงมโนสังขาร ซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอัน 
เปนภายในเกิดข้ึนบาง ดูกรอานนท อวิชชาแทรกอยูแลวในธรรมเหลานี้ ฯ  
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[๘๔] ดูกรอานนท ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ กายซ่ึงเปนปจจยัใหสุข 
และทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน จึงไมมี วาจาซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน 
จึงไมมี ใจซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน จงึไมมี เขต [ความจงใจเปนเหตุ 
งอกงาม] ซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนจึงไมมี วตัถุ [ความจงใจอันเปน 
ท่ีประดิษฐาน] ซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน จึงไมมี อายตนะ [ความจง 
ใจอันเปนปจจยั] ซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน จึงไมมี หรืออธิกรณ  
[ความจงใจอันเปนเหตุ] ซ่ึงเปนปจจยัใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน จึงไมมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. อุปวาณสูตร 
[๘๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระอุปวาณะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
[๘๖] คร้ันนั่งเรียบรอยแลว ทานพระอุปวาณะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึง่ยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง สวนสมณพราหมณ 
พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกขผูอ่ืนทําให มีสมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง 
ดวย ผูอ่ืนทําใหดวย มีสมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกขเกดิข้ึนเพราะอาศัยการท่ีมิใช 
ตนเองกระทํามิใชผูอ่ืนกระทําให ขาแตพระองคผูเจริญ ในวาทะท้ัง ๔ นี้ พระผูมีพระภาค 
ตรัสไวอยางไร ตรัสบอกไวอยางไร ขาพระองคพยากรณอยางไร จึงจะช่ือวาเปนผูกลาว 
ตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริงและจะพยากรณ 
ธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะ 
ตเิตียนได ฯ 
[๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุปวาณะ เรากลาวทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดข้ึน  
ทุกขอาศัยอะไรเกิดข้ึน ทุกขอาศัยผัสสะเกิดข้ึน บุคคลผูกลาวดังน้ี จึงจะช่ือวาเปนอันกลาวตาม 
ท่ีเรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริงพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตาม 
วาทะท่ีถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกรอุปวาณะ ในวาทะท้ัง ๔ นั้น แม  
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ทุกขท่ีพวกสมณพราหมณบัญญัติวา ตนทําเอง ยอมเกดิข้ึนเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ แมทุกข 
ท่ีพวกสมณพราหมณบัญญัติวา เกดิข้ึนเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทําให  
ก็ยอมเกดิข้ึนเพราะผัสสะเปนปจจยั ดูกรอุปวาณะ ในวาทะท้ัง๔ นัน้ พวกสมณพราหมณ 
บัญญัติวา ทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกข ดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯลฯ  
พวกสมณพราหมณบัญญัติวา ทุกขเกิดข้ึนเพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอ่ืนกระทําให  
เวนผัสสะเสียเขายอมเสวยทุกข ดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. ปจจยสูตร 
[๘๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลายเพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมี 
สังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอม 
มีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๘๙] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะของความแก  
ฟนหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยว ความเส่ือมแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมู 
สัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชรา ความเคล่ือน ภาวะของความเคล่ือน ความทําลาย  
ความอันตรธาน มฤตยู ความตายกาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความทอดท้ิงซากศพ ความ 
ขาดแหงชีวิตนิทรียจากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวามรณะ ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  
ชราและมรณะดังพรรณนา มาฉะน้ี เรียกวาชรามรณะ เพราะชาติเกดิ ชรามรณะจึงเกิดเพราะ 
ชาติดับ ชรามรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ ความเห็นชอบ ๑ความดําริชอบ ๑ 
 วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ระลึกชอบ ๑ ความต้ังใจชอบ ๑ เปน 
ขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนท่ีดับชรามรณะ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ชาติเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย กภ็พเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อุปาทานเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ก็ตัณหาเปนไฉน ฯลฯดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เวทนาเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กผั็สสะ  
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เปนไฉนฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สฬายตนะเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็นามรูป 
เปนไฉน ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลายก็สังขารท้ังหลายเปน 
ไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย สังขาร ๓ ประการ เหลานี้คือกายสังขาร ๑ วจีสังขาร ๑ จิตตสังขาร ๑ 
 นี้เรียกวาสังขาร เพราะอวิชชาเกิดสังขารจงึเกิด เพราะอวชิชาดับ สังขารจึงดับ อริยมรรคมีองค 
 ๘ นี้เทานั้นคือความเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ 
พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ตั้งใจชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนท่ีดับสังขาร ฯ 
[๙๐] ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกรูท่ัวถึงปจจัยอยางนี้รูท่ัวถึงเหตุเกิด 
แหงปจจัยอยางนี้ รูท่ัวถึงความดับแหงปจจยัอยางนี้ รูท่ัวถึงขอปฏิบัตใหถึงความดับแหงปจจัย 
อยางนี้ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ในกาลนั้น อริยสาวกน้ีเราเรียกวา เปนผูสมบูรณดวยทิฐิบาง  
เปนผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึงสัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมนี้บาง เปนผูประกอบ 
ดวยญาณอันเปนเสกขะบางเปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสกขะบาง เปนผูบรรลุกระ 
แส แหงธรรมบางเปนพระอริยะมีปญญาเคร่ืองชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมต 
นิพพานบาง ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. ภิกขุสูตร         
[๙๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
ในธรรมวินยันี้ ยอมรูท่ัวถึงชรามรณะ ยอมรูท่ัวถึงเหตุเกิดแหงชรามรณะ ยอมรูท่ัวถึงความดับ 
แหงชรามรณะ ยอมรูท่ัวถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ ยอมรูท่ัวถึงชาติ ฯลฯ ยอมรู 
ท่ัวถึงภพ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงอุปาทาน ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงตัณหา ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงเวทนา ฯลฯ  
ยอมรูท่ัวถึงผัสสะ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงสฬายตนะ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงนามรูป ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึง 
วิญญาณ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงสังขารท้ังหลาย ยอมรูท่ัวถึงเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมรูท่ัวถึงความดับ 
แหงสังขาร ยอมรูท่ัวถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร ฯ 
[๙๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะของความแก ฟน 
หลุด ผมหงอก หนังเหีย่ว ความเส่ือมแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตว  
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นั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชรา ความเคล่ือน ภาวะของความเคล่ือน ความทําลาย  
ความอันตรธาน มฤตยู ความตายกาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความทอดท้ิงซากศพ ความ 
ขาดแหงชีวิตนิทรียจากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวามรณะ ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  
ชราและมรณะดังพรรณนามาน้ี เรียกวาชรามรณะ เพราะชาติเกิด ชรามรณะจึงเกิด  เพราะชาติ 
ดับ ชรามรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ ความเห็นชอบ ๑ความดําริชอบ ๑  
วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ๑ ระลึกชอบ ๑ ความต้ังใจชอบ ๑ เปน 
ขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนท่ีดับชรามรณะดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ชาติเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็ภพเปนไฉน ฯลฯดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็อุปาทานเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ตณัหา 
เปนไฉนฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เวทนาเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ผัสสะเปนไฉนฯลฯ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สฬายตนะเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็นามรูปเปนไฉน ฯลฯ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สังขารเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  
สังขาร ๓ ประการเหลานี้ คือ กายสังขาร ๑วจีสังขาร ๑ จติตสังขาร ๑ นี้เรียกวาสังขาร เพราะ 
อวิชชาเกดิ สังขารจึงเกิดเพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ  
ความเหน็ชอบ ๑ฯลฯ ความต้ังใจชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนท่ีดับสังขาร ฯ 
[๙๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุยอมรูท่ัวถึงชรามรณะอยางนี้ ยอมรูท่ัว 
ถึงเหตุเกิดแหงชรามรณะอยางนี้ ยอมรูท่ัวถึงความดับแหงชรามรณะอยางนี้ ยอมรูท่ัวถึงขอปฏิบัติ 
ใหถึงความดับแหงชรามรณะอยางนี้ ยอมรูท่ัวถึงชาติอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงภพอยางนี้ ฯลฯ  
ยอมรูท่ัวถึงอุปาทานอยางนี ้ฯลฯยอมรูท่ัวถึงตัณหาอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงเวทนาอยางนี้ ฯลฯ 
 ยอมรูท่ัวถึงผัสสะอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงสฬายตนะอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงนามรูปอยางนี้ ฯลฯ 
ยอมรูท่ัวถึงวญิญาณอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงสังขารท้ังหลายอยางนี้ ยอมรูท่ัวถึงเหตุเกิดแหง 
สังขารอยางนี้ ยอมรูท่ัวถึงความดับแหงสังขารอยางนี้ ยอมรูท่ัวถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหง 
สังขารอยางนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลนัน้ ภิกษุนี้เรากลาววาเปนผูสมบูรณดวยทิฐบิาง เปน 
ผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึงสัทธรรมน้ีบาง เหน็สัทธรรมนี้บาง เปนผูประกอบดวยญาณ 
อันเปนเสกขะบางเปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสกขะบาง เปนผูบรรลุกระแสแหงธรรมบาง 
เปนพระอริยะมีปญญาเคร่ืองชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ 
จบสูตรท่ี ๘  



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 41 
๙. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ 
[๙๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะ 
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมกําหนดรูชรามรณะ ยอมไมกําหนดรูเหตุเกดิแหงชรา 
มรณะ ยอมไมกําหนดรูความดับแหงชรามรณะ ยอมไมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความดบัแหงชรา 
มรณะ ยอมไมกําหนดรูชาติ ฯลฯ ยอมไมกาํหนดรูภพ ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูอุปาทาน ฯลฯ ยอม 
ไมกําหนดรูตณัหา ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูเวทนา ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูผัสสะ ฯลฯ  ยอมไม 
กําหนดรูสฬายตนะ ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูนามรูป ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูวิญญาณ ฯลฯ ยอมไม 
กําหนดรูสังขารท้ังหลาย ยอมไมกําหนดรูเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมไมกําหนดรูความดบัแหงสังขาร 
 ยอมไมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลานี้  
ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณอนึ่ง ทานเหลานี้ จะทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหง 
ความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจบัุนเขาถึงอยู ไมได ฯ 
[๙๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งยอมกําหนดรู 
ชรามรณะ ยอมกําหนดรูเหตเุกิดแหงชรามรณะ ยอมกําหนดรูความดับแหงชรามรณะ ยอม 
กําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ ยอมกําหนดรูชาติ ฯลฯ ยอมกําหนดรูภพ ฯลฯ  
ยอมกําหนดรูอุปาทาน ฯลฯ ยอมกําหนดรูตัณหา ฯลฯ ยอมกําหนดรูเวทนา ฯลฯ ยอมกําหนดรู 
ผัสสะ ฯลฯ ยอมกําหนดรูสฬายตนะ ฯลฯ ยอมกําหนดรูนามรูป ฯลฯ ยอมกําหนดรูวญิญาณ ฯลฯ  
ยอมกําหนดรูสังขารท้ังหลาย ยอมกําหนดรูเหตุเกดิแหงสังขาร ยอมกําหนดรูความดบัแหงสังขาร 
 ยอมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร ดูกรภกิษุท้ังหลายสมณะหรือพราหมณเหลานี้แล  
ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ และไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ  
อนึ่ง ทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปน 
พราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ 
จบสูตรท่ี ๙  
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๑๐. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒ 
[๙๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนีว้า ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะ 
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูท่ัวถึงชรามรณะ ยอมไมรูท่ัวถึงเหตุเกดิชรามรณะ ยอม 
ไมรูท่ัวถึงความดับแหงชรามรณะยอมไมรูท่ัวถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ สมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้นจกัลวงพนชรามรณะได ดงันี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได ยอมไมรูท่ัวถึงชาติ ฯลฯ 
 ยอมไมรูท่ัวถึงภพ ฯลฯ ยอมไมรูท่ัวถึงอุปาทาน ฯลฯ ยอมไมรูท่ัวถึงตัณหา ฯลฯ ยอมไมรูท่ัวถึง 
เวทนา ฯลฯ ยอมไมรูท่ัวถึงสฬายตนะ ฯลฯยอมไมรูท่ัวถึงนามรูป ฯลฯ ยอมไมรูท่ัวถึงวิญญาณ  
ฯลฯ ยอมไมรูท่ัวถึงสังขารท้ังหลาย ยอมไมรูท่ัวถึงเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมไมรูท่ัวถึงความดับ 
แหงสังขารยอมไมรูท่ัวถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
จักลวงพนสังขารท้ังหลายได ดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯ 
[๙๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งแล  ยอมรูท่ัวถึงชรามรณะ  
ยอมรูเหตุเกิดแหงชรามรณะ ยอมรูท่ัวถึงความดับแหงชรามรณะ ยอมรูท่ัวถึงขอปฏิบัติใหถึง 
ความดับแหงชรามรณะ สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ จกัลวงพนชรามรณะได ดังนี้ เปนฐานะ 
ท่ีจะมีได ยอมรูท่ัวถึงชาติ ฯลฯยอมรูท่ัวถึงภพ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงอุปาทาน ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึง 
ตัณหา ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงเวทนา ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงผัสสะ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงสฬายตนะ ฯลฯ ยอมรู 
ท่ัวถึงนามรูป ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงวิญญาณ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงสังขาร ยอมรูท่ัวถึงเหตุเกิดแหงสังขาร  
ยอมรูท่ัวถึงความดับแหงสังขาร ยอมรูท่ัวถึงขอปฏิบัตใิหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือ 
พราหมณเหลานั้น จักลวงพนสังขารท้ังหลายได ดงันี้เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
ทสพลวรรคท่ี ๓ จบ 
___________  
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รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. ทสพลสูตรท่ี ๑                         ๒. ทสพลสูตรท่ี ๒ 
๓. อุปนิสสูตร                            ๔. อัญญติตถิยสูตร 
๕. ภูมิชสูตร                                 ๖. อุปวาณสูตร  
๗. ปจจยสูตร                                ๘. ภิกขุสูตร  
๙. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑                ๑๐. สมณพราหมสูณตรท่ี ๒ ฯ 
___________  
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กฬารขัตติยวรรคท่ี ๔ 
๑. ภูตมิทสูตร 
[๙๘] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมา 
วา ดูกรสารีบุตร อชิตมาณพไดกลาวปญหาน้ีไวในอชิตปญหา ในปรายนวรรควา 
ขาแตทานผูนริทุกข บุคคลท่ีไดตรัสรูธรรมแลว  และบุคคลท่ียังเปน 
เสขบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนาน้ี พระองคผูมีปญญาอันขาพเจา 
ถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลท้ังสองพวกนั้น  
แกขาพเจา ดังนี้ ฯ 
ดูกรสารีบุตร เธอจะพึงเหน็เนื้อความของคาถาท่ีกลาวโดยยอนี้ โดยพิสดารไดอยางไร ฯ 
[๙๙] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดนิ่งอยูพระผูมีพระภาค 
จึงตรัสกะทานพระสารีบุตรเปนคร้ังท่ีสอง ฯลฯ แมในคร้ังท่ีสองทานพระสารีบุตรก็ไดนิ่งอยู  
แมในครั้งท่ีสาม พระผูมีพระภาคก็ตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร อชิตมาณพไดกลาว 
ปญหานี้ไวในอชิตปญหา ในปรายนวรรควา 
ขาแตทานผูนริทุกข บุคคลท่ีไดตรัสรูธรรมแลว และบุคคลท่ียังเปน 
เสขบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนาน้ี พระองคผูมีปญญาอันขาพเจา 
ถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลท้ังสองพวกนั้น  
แกขาพเจา ดังนี้ ฯ 
ดูกรสารีบุตร เธอจะพึงเหน็เนื้อความของคําท่ีกลาวโดยยอนี้ โดยพิสดารไดอยางไร 
เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรก็ยงันิ่งอยู แมในคร้ังท่ีสาม ฯ 
[๑๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรสารีบุตร เธอเห็นไหมวา นี้คือ  ขันธปญจก 
ท่ีเกิดแลว ฯ  
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ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บุคคลเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความ 
เปนจริงวา นี้คือขันธปญจกท่ีเกิดแลว คร้ันเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อ 
คลายความกําหนัด เพื่อความดับแหงขันธปญจกท่ีเกดิแลว ยอมเหน็ดวยปญญาโดยชอบตาม 
ความเปนจริงวา ขันธปญจกนี้เกิดเพราะอาหารนั้น คร้ันเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความ 
หนาย เพื่อคลายความกําหนดั เพื่อความดับแหงขันธปญจกท่ีเกิดเพราะอาหาร ยอมเหน็ดวย 
ปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา ส่ิงใดเกิดแลว ส่ิงนัน้มีความดับเปนธรรมดา เพราะอาหาร 
นั้นดับไป คร้ันเห็นเชนนัน้แลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อ 
ความดับแหงขันธปญจกซ่ึงมีความดับเปนธรรมดา พระพุทธเจาขา บุคคลยอมเปนเสขะไดดวย 
การปฏิบัติอยางนี้ ฯ 
[๑๐๑] พระพทุธเจาขา บุคคลไดช่ือวาตรัสรูธรรมเปนไฉน บุคคลเห็นดวยปญญาโดย 
ชอบตามความเปนจริงวา นี้คือขันธปญจกท่ีเกิดแลว คร้ันเห็นเชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะ 
ความหนาย เพราะคลายความกําหนดั เพราะความดับ เพราะไมถือม่ันซ่ึงขันธปญจกท่ีเกิดแลว  
ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกน้ีเกดิเพราะอาหารนั้น คร้ันเห็นเชน 
นั้นแลวยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนดั เพราะความดับ เพราะไมถือ 
ม่ันซ่ึงขันธปญจกท่ีเกดิเพราะอาหารนั้น ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา ส่ิงใด 
เกิดแลว ส่ิงนัน้มีความดับเปนธรรมดา เพราะอาหารนั้นดบัไป คร้ันเห็นเชนนั้นแลว ยอมหลุด 
พนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือม่ันซ่ึงขันธปญจกซ่ึง 
มีความดับเปนธรรมดาบุคคลช่ือวาไดตรัสรูธรรมแลว ดวยอาการอยางนี้แล คําท่ีอชิตมาณพ 
กลาวไวในอชติปญหา ในปรายนวรรควา 
ขาแตทานผูนริทุกข บุคคลท่ีไดตรัสรูธรรมแลว และบุคคลท่ียังเปน 
เสขบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนาน้ี พระองคผูมีปญญาอันขาพเจา 
ถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลท้ังสองพวกนั้น  
แกขาพเจา ดังนี้ ฯ 
พระพุทธเจาขา ขาพระองคทราบเน้ือความของคําท่ีกลาวไวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยาง 
นี้แล ฯ 
[๑๐๒] พระผูมีพระภาคตรสัวา ถูกละๆ สารีบุตร บุคคลเห็นดวยปญญาโดยชอบตาม 
ความเปนจริงวา นี้คือขันธปญจกท่ีเกดิแลว คร้ันเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความกําหนดั   
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เพื่อความดับแหงขันธปญจกที่เกิดแลว ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา ขันธ 
ปญจกนี้เกิดเพราะอาหารนั้น คร้ันเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความ 
กําหนดั เพื่อความดับแหงขันธปญจกท่ีเกดิเพราะอาหาร ยอมเหน็ดวยปญญาโดยชอบตามความ 
เปนจริงวา ส่ิงใดเกดิแลว ส่ิงนั้นมีความดับเปนธรรมดา เพราะความดับแหงอาหารนัน้ คร้ัน 
เห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความกําหนดั เพือ่ความดับแหงขันธ 
ปญจกท่ีมีความดับเปนธรรมดา ดูกรสารีบุตร บุคคลช่ือวาเปนเสขะไดดวยการปฏิบัติอยาง 
นี้แล ฯ 
[๑๐๓] ดกูรสารีบุตร ก็บุคคลช่ือวาไดตรัสรูธรรมแลวเปนไฉน ดูกรสารีบุตร บุคคล 
เห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา นี้คือขันธปญจกท่ีเกดิแลว คร้ันเห็นเชนนั้นแลว  
ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือม่ันซ่ึง 
ขันธปญจกท่ีเกิดแลว ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกน้ีเกิดเพราะ 
อาหารนั้น คร้ันเห็นเชนนัน้แลว ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด  
เพราะความดบั เพราะความไมถือม่ันซ่ึงขันธปญจกท่ีเกดิแลวเพราะอาหาร ยอมเหน็ดวยปญญา 
โดยชอบตามความเปนจริงวา ส่ิงใดเกิดแลว ส่ิงนั้นมีความดับเปนธรรมดา เพราะความดับแหง 
อาหารนั้น คร้ันเห็นเชนนัน้แลว ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด  
เพราะความดบั เพราะไมถือม่ันซ่ึงขันธปญจกท่ีมีความดับเปนธรรมดา ดูกรสารีบุตร บุคคลได 
ช่ือวาตรัสรูธรรมแลวดวยอาการอยางนีแ้ล คําท่ีอชิตมาณพกลาวไวในอชิตปญหาในปรายน 
วรรควา 
ขาแตทานผูนริทุกข บุคคลท่ีไดตรัสรูธรรมแลว และบุคคลท่ียังเปน 
เสขะบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนาน้ี พระองคผูมีปญญาอัน 
ขาพเจาถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลท้ังสอง 
พวกนั้น แกขาพเจา ดังน้ี ฯ 
ดูกรสารีบุตร เธอพึงเห็นเนื้อความของคําท่ีกลาวโดยยอนี ้โดยพิสดารไดอยาง 
นี้แล ฯ 
จบสูตรท่ี ๑  



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 47 
๒. กฬารขัตติยสูตร 
[๑๐๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล กฬารขัตติยภกิษุเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู แลวได 
ปราศรัยกับทาน คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
เม่ือนั่งเรียบรอยแลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานพระสารีบุตร โมลิยผัคคุณภิกษุได 
ลาสิกขา เวียนมาทางฝายตํ่าเสียแลว ฯ 
ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานโมลิยผัคคุณะนัน้คงไมไดความพอใจในพระธรรมวนิัยนี ้
เปนแน ฯ 
ก. ถาเชนนั้น ทานพระสารีบุตรคงไดความพอใจในพระธรรมวินัยนีก้ระมัง ฯ 
สา. ทานผูมีอายุ ผมไมมีความสงสัยเลย ฯ 
ก. ทานผูมีอาย ุก็ตอไปเลา ทานไมสงสัยหรือ ฯ 
สา. ทานผูมีอายุ ถึงตอไปผมก็ไมสงสัยเลย ฯ 
[๑๐๕] ลําดับนั้น กฬารขัตติยภกิษุลุกจากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวาพระพุทธเจาขา ทานพระสารีบุตร 
อวดอางพระอรหัตผลวา ขาพเจารูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จ 
แลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้ไมมี ฯ 
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสส่ังภิกษุรูปหนึ่งวา มาน่ีแนะภกิษุ เธอจงไปเรียกสารีบุตร 
มาตามคําของเราวา พระศาสดารับส่ังเรียกหาทาน ฯ 
ภิกษนุั้นรับพระพุทธพจนแลว เขาไปหาทานพระสารีบุตรยังท่ีอยู แลวเรียนตอทานวา  
ขาแตทานพระสารีบุตร พระศาสดารับส่ังเรียกหาทาน ฯ 
ทานพระสารีบุตรรับคําของภิกษนุั้นแลว จงึเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรขางหนึ่ง ฯ 
[๑๐๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรสารีบุตร เขาวาเธออวดอางอรหัตผลวา  
เรารูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความ 
เปนอยางนีไ้มมี ดังนี้ จริงหรือ ฯ  
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ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคหาไดกลาวเนื้อความตามบท  
ตามพยัญชนะเชนนี้ไม ฯ 
ภ. ดูกรสารีบุตร กุลบุตรยอมอวดอางอรหัตผลโดยปริยายอยางใดอยางหน่ึง เม่ือเปน 
เชนนั้น บุคคลท้ังหลายก็ตองเห็นอรหัตผลท่ีอวดอางไปแลวโดยความเปนอันอวดอาง ฯ 
สา. พระพุทธเจาขา แมขาพระองคก็ไดกราบทูลไวอยางนีมิ้ใชหรือวาขาพระองคหาได 
กลาวเนื้อความตามบท ตามพยัญชนะเชนนี้ไม ฯ 
ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ทานรูเห็นอยางไร  จึงอวดอาง 
อรหัตผลวา เรายอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลวกิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว  
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนีไ้มมี เม่ือถูกถามอยางนี้ เธอพงึพยากรณอยางไร ฯ 
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนีว้า ขาพเจา 
รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปน 
อยางนี้ไมมี เพราะรูไดวา เม่ือปจจัยแหงชาติส้ินแลวเพราะปจจยัอันเปนตนเหตุส้ินไป พระพุทธ 
เจาขา เม่ือขาพระองคถูกถามอยางนี้ กพ็ึงพยากรณอยางนี ้ฯ 
[๑๐๗] ดกูรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ก็ชาติมีอะไรเปนเหตุ  
มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกดิ เม่ือถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณ 
อยางไร ฯ 
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนีว้า ชาติมี 
ภพเปนเหตุ มีภพเปนสมุทัย มีภพเปนกําเนดิ มีภพเปนแดนเกิด ฯ 
[๑๐๘] ดกูรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ก็ภพเลา  มีอะไรเปนเหตุ  
มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกดิ เม่ือถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณ 
อยางไร ฯ 
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนีว้า ภพมี 
อุปาทานเปนเหตุ มีอุปาทานเปนสมุทัย มีอุปาทานเปนกําเนิด มีอุปาทานเปนแดนเกิด ฯ 
[๑๐๙] ดกูรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ก็อุปาทานเลา มีอะไรเปน 
เหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกิดเม่ือถูกถามเชนนี้ เธอพึง 
พยากรณอยางไร ฯ  
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พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนีว้า อุปาทาน 
มีตัณหาเปนเหตุ มีตัณหาเปนสมุทัย มีตัณหาเปนกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด ฯ 
[๑๑๐] ดกูรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ก็ตัณหาเลามีอะไรเปน 
เหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกิดเม่ือถูกถามเชนนี้ เธอพึง 
พยากรณอยางไร ฯ 
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนีว้า ตัณหา 
มีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนสมุทัย มีเวทนาเปนกําเนิด มีเวทนาเปนแดนเกดิ ฯ 
[๑๑๑] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ก็เวทนาเลามีอะไรเปน 
เหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกิดเม่ือถูกถามเชนนี้ เธอพึง 
พยากรณอยางไร ฯ 
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนีว้า เวทนามี 
ผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนสมุทัย มีผัสสะเปนกําเนดิ มีผัสสะเปนแดนเกิด ฯ 
[๑๑๒] ดกูรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ทานรูเหน็อยางไร ความ 
พลิดเพลินในเวทนาจึงไมปรากฏ เม่ือถูกถามอยางนี้ เธอพงึพยากรณอยางไร ฯ 
ขาพระพุทธเจา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณ  อยางนี้วา  
ขาพเจารูวา เวทนา ๓ เหลานีคื้อ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา เปนของไมเท่ียง  
ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข ความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไมปรากฏ ฯ 
[๑๑๓] ถูกละๆ สารีบุตร ตามท่ีเธอพยากรณความขอนัน้โดยยอ ก็ไดใจความดังนีว้า 
 เวทนาอยางใดอยางหนึ่งลวนเปนทุกขท้ังนั้น ดูกรสารีบุตรถาเขาถามเธออยางนี้วา ทาน 
สารีบุตร เพราะความหลุดพนเชนไร ทานจึงอวดอางอรหัตผลวา ทานรูชัดวา ชาติส้ินแลว  
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้ไมมี เม่ือถูกถาม 
อยางนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร ฯ 
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนีว้า อาสวะ 
ท้ังหลายยอมไมครอบงําทานผูมีสติอยูอยางใด ขาพเจาก็เปนผูมีสติอยูอยางนั้น เพราะความหลุด 
พนในภายใน เพราะอุปาทานทั้งปวงส้ินไป ท้ังขาพเจาก็มิไดดูหม่ินตนเองดวย พระพุทธ 
เจาขา เม่ือถูกถามอยางนี้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนี้ ฯ  
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[๑๑๔] ถูกละๆ สารีบุตร ตามท่ีเธอพยากรณความขอนัน้โดยยอ ก็ไดใจความดังนี ้
วา อาสวะเหลาใดอันพระสมณะกลาวแลว ขาพเจาไมสงสัย ไมเคลือบแคลง ในอาสวะเหลา 
นั้นวา อาสวะเหลานั้น ขาพเจาละไดแลวหรือยัง ฯ 
คร้ันพระผูมีพระภาคผูพระสุคตตรัสดังนี้แลว เสด็จลุกข้ึนจากพุทธอาสนเสด็จเขาไปยัง 
พระวหิาร ฯ 
[๑๑๕] เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปแลวไมนานนัก ทานพระสารีบุตรจึงกลาวกะ 
ภิกษุท้ังหลายในท่ีนั้นวา ทานผูมีอายุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคไดตรัสถามปญหาขอแรกกะผม  
ซ่ึงผมยังไมเคยรูมากอน ผมจึงทูลตอบปญหาลาชาไปตอเม่ือพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาปญหา 
ขอแรกของผมแลว ผมจึงคิดไดวา ถาพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมตลอดท้ังวัน 
ดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอ่ืนๆ 
ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดท้ังวัน แมถาพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอ่ืนๆ  
ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดท้ังคืน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอืน่ๆ 
 ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดท้ังคืน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอ่ืนๆ ดวย 
ปริยายอ่ืนๆตลอดท้ังคืนท้ังวนั แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอ่ืนๆ  
ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดท้ังคืนท้ังวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบท 
อ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดสองคืนสองวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาค 
ไดดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอื่นๆตลอดสองคืนสองวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความ 
ขอนั้นกะผมดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดสามคืนสามวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้น 
ถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดสามคืนสามวัน หากพระผูมีพระภาค 
จะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆตลอดส่ีคืนส่ีวัน แมผมก็พึงทูล 
ตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอืน่ๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดส่ีคืนส่ีวัน หาก 
พระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดหาคืนหาวัน 
 แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอืน่ๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอด 
หาคืนหาวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอ่ืนๆดวยปรยิายอ่ืนๆ  
ตลอดหกคืนหกวัน แมผมกพ็ึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอ่ืนๆ ดวย 
ปริยายอ่ืนๆ ตลอดหกคืนหกวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวย  
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บทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดเจ็ดคืนเจด็วัน แมผมกพ็ึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมี 
พระภาคไดดวยบทอ่ืนๆดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดเจ็ดคืนเจด็วัน ฯ 
[๑๑๖] ลําดับนัน้ พระกฬารขัตติยภกิษุลุกข้ึนจากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง 
ท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เม่ือนั่งเรียบรอยแลว จึง 
กราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ทานพระสารีบุตรบันลือสีหนาทวา ทานผูมีอายุท้ัง 
หลาย พระผูมีพระภาคไดตรัสถามปญหาขอแรกกะผม ซ่ึงผมยังไมเคยรูมากอน ผมจึงทูลตอบ 
ปญหาลาชาไป ตอเม่ือพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาปญหาขอแรกของผมแลว ผมจึงคิดไดวา  
ถาพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมตลอดทั้งวันดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอ่ืนๆแม 
ผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอ่ืนๆตลอดท้ังวัน แม 
ถาพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอ่ืนๆดวยปรยิายอ่ืนๆ ตลอดท้ังคืน  
แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอืน่ๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดท้ังคืน 
 หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดท้ังคืน 
ท้ังวัน แมผมกพ็ึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ 
ตลอดท้ังคืนท้ังวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยาย 
อ่ืนๆ ตลอดสองคืนสองวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอืน่ๆ  
ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดสองคืนสองวันหากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวย 
บทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆตลอดสามคืนสามวัน แมผมกพ็ึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมี 
พระภาคไดดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดสามคืนสามวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัส 
ถามความขอนั้นกะผมดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดส่ีคืนส่ีวัน แมผมก็พึงทูลตอบความ 
ขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอื่นๆตลอดส่ีคืนส่ีวัน หากพระผูมี 
พระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอ่ืนๆดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดหาคืนหาวัน แมผม 
ก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดหาคืนหาวัน  
หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดหกคืน 
หกวนั แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ  
ตลอดหกคืนหกวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยาย 
อ่ืนๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนัน้ถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอ่ืนๆ  
ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน ฯ  
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[๑๑๗] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษุ ก็เพราะธรรมธาตุอันสารีบุตร  แทงตลอด 
ดีแลว แมหากวาเราจะพึงถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอด 
ท้ังวัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราดวยบทอ่ืนๆดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดท้ังวัน  
หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอ่ืนๆดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดท้ังคืน สารีบุตร 
ก็คงตอบความขอนั้นแกเราดวยบทอ่ืนๆดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดท้ังคืน หากเราจะถาม 
ความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอ่ืนๆดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดท้ังคืนท้ังวนั สารีบุตรก็คง 
ตอบความขอนั้นแกเราดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดท้ังคืนท้ังวัน หากเราจะถามความ 
ขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดสองคืนสองวัน สารีบุตร 
ก็คงตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดสองคืนสองวัน หากเรา 
จะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสามคืนสามวัน สารีบุตร 
ก็คงตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆตลอดสามคืนสามวัน หากเราจะ 
ถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดส่ีคืนส่ีวัน สารีบุตรก็คงตอบ 
ความขอนั้นแกเราไดดวยบทอ่ืนๆดวยปรยิายอ่ืนๆ ตลอดส่ีคืนส่ีวัน หากเราจะถามความขอนั้น 
กะสารีบุตรดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดหาคืนหาวัน สารีบุตรกค็งตอบความ 
ขอนั้นแกเราไดดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดหาคืนหาวนั หากเราจะถามความ 
ขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดหกคืนหกวัน สารีบุตรก็คง 
ตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดหกคืนหกวันหากเราจะ 
ถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน สารีบุตร 
ก็คงตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอ่ืนๆ ดวยปริยายอ่ืนๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
ญาณวัตถุสูตรท่ี ๑ 
[๑๑๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลายเราจักแสดงญาณวัตถุ ๔๔  
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟงซ่ึงญาณวัตถุนั้นจงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษ ุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ  
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[๑๑๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ญาณวัตถุ ๔๔ เปนไฉน  
คือความรูในชราและมรณะ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกดิแหงชราและมรณะ ๑ ความรูใน 
ความดับแหงชราและมรณะ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชราและมรณะ ๑ ความรู 
ในชาติ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงชาติ ๑ ความรูในความดับแหงชาติ ๑ ความรูใน 
ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชาติ ๑ ความรูในภพ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงภพ ๑  
ความรูในความดับแหงภพ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงภพ ๑ ความรูในอุปาทาน ๑ 
ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงอุปาทาน ๑ ความรูในความดับแหงอุปาทาน ๑ความรูใน 
ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงอุปาทาน ๑ ความรูในตณัหา ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิด 
แหงตัณหา ๑ ความรูในความดับแหงตัณหา ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงตัณหา ๑ 
 ความรูในเวทนา ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงเวทนา ๑ ความรูในความดับแหงเวทนา ๑  
ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงเวทนา ๑ ความรูในผัสสะ ๑ ความรูในเหตุเปน 
แดนเกิดแหงผัสสะ ๑ความรูในความดับแหงผัสสะ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับ 
แหงผัสสะ ๑ความรูในสฬายตนะ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงสฬายตนะ ๑ ความ 
รูในความดับแหงสฬายตนะ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสฬายตนะ ๑ความรู 
ในนามรูป ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงนามรูป ๑ ความรูในความดับแหงนามรูป ๑ ความรู 
ในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงนามรูป ๑ ความรูในวิญญาณ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกดิ 
แหงวิญญาณ ๑ ความรูในความดับแหงวญิญาณ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง 
วิญญาณ ๑ ความรูในสังขารท้ังหลาย ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร ๑ ความรูใน 
ความดับแหงสังขาร ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขาร ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
เหลานี้เรียกวา ญาณวัตถุ ๔๔ ฯ 
[๑๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กช็ราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะของความแก  
ฟนหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยว ความเส่ือมแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย  
ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นีเ้รียกวาชราความเคล่ือน ภาวะของความเคล่ือน  
ความทําลาย ความอันตรธาน มฤตยูความตาย กาลกิริยา ความแตกแหงขันธ  
ความทอดท้ิงซากศพ ความขาดแหงอินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้ 
เราเรียกวามรณะ ชราและมรณะดังพรรณนามาฉะน้ี เรียกวาชราและมรณะ เพราะชาติเกิด  
ชราและมรณะจึงเกิดเพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ   
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ความเหน็ชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑  
พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ความต้ังใจไวชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนท่ีดับ 
ชราและมรณะ ฯ 
[๑๒๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกรูชัดซ่ึงชราและมรณะอยางนี้  รูชัดซ่ึงเหตุเปน 
แดนเกิดแหงชราและมรณะอยางนี้ รูชัดซ่ึงความดับแหงชราและมรณะอยางนี้ รูชัดซ่ึงปฏิปทา 
อันใหถึงความดับแหงชราและมรณะอยางนี ้นี้ช่ือวาความรูในธรรมของอริยสาวกน้ัน อริยสาวก 
นั้นนํานัยในอดีตและอนาคตไปดวยธรรมนี้ ซ่ึงตนเห็นแลว รูแลว ใหผลไมมีกําหนดกาล  
อันตนไดบรรลุแลวอันตนหยั่งรูแลว สมณะหรือพราหมณในอดีตกาลเหลาใดเหลาหนึ่ง  
ก็ไดรูชราและมรณะ ไดรูเหตุเปนแดนเกดิแหงชราและมรณะ ไดรูความดับแหงชราและมรณะ 
 ไดรูปฏิปทาอันใหถึง ความดับแหงชราและมรณะ เหมือนอยางท่ีเรารูในบัดนี้เหมือนกันท้ังนั้น  
สมณะหรือพราหมณในอนาคตกาลแมเหลาใดเหลาหนึ่งก็จักรูชราและมรณะ จกัรูเหตุเปนแดน 
เกิดแหงชราและมรณะ จักรูความดับแหงชราและมรณะ จักรูปฏิปทาอันใหถึงความดบั 
แหงชราและมรณะ เหมือนอยางท่ีเรารูในบัดนี้เหมือนกันท้ังนั้น นี้ช่ือวา อันวยญาณของอริย 
สาวกนั้น ฯ 
[๑๒๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ความรู ๒ อยาง คือธรรมญาณ  อันวยญาณ  ๑  
เหลานี้ของอริยสาวก เปนธรรมชาติบริสุทธ์ิผุดผอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกน้ี 
เราเรียกวา ผูถึงพรอมดวยทิฐิบาง ผูถึงพรอมดวยทัศนะบางผูมาสูสัทธรรมน้ีบาง เห็น 
สัทธรรมนี้บาง ประกอบดวยญาณของพระเสขะบางประกอบดวยวิชชาของพระเสขะบาง ถึงกระ 
แสแหงธรรมบาง เปนอริยบุคคลผูมีปญญาเคร่ืองชําแรกกเิลสบาง อยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ 
[๑๒๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กช็าติเปนไฉน ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็พเปนไฉน ... ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ก็อุปาทานเปนไฉน ... ดูกรภกิษุท้ังหลายก็ตณัหาเปนไฉน ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ก็เวทนาเปนไฉน ... ดูกรภกิษุท้ังหลายก็ผัสสะเปนไฉน ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สฬายตนะ 
เปนไฉน ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็นามรูปเปนไฉน ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน ...  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สังขารเปนไฉน ... สังขารมี ๓ คือ กายสังขาร ๑ วจีสังขาร ๑จิตสังขาร ๑  
นี้เรียกวาสังขาร เพราะอวิชชาเกิด สังขารจงึเกิด เพราะอวชิชาดับ สังขารจงึดับ   



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 55 
อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือความเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ 
 การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ระลึกชอบ ๑ ตั้งใจไวชอบ ๑ ฯ 
[๑๒๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกรูชัดสังขารอยางนี้ รูชัดเหตุเปนแดนเกดิแหง 
สังขารอยางนี้ รูชัดความดับแหงสังขารอยางนี้ รูชัดปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขารอยางนี้  
นี้ช่ือวา ความรูในธรรมของอริยสาวกนัน้ อริยสาวกน้ันยอมนํานัยในอดีตและอนาคตไปดวย 
ธรรมนี้ ซ่ึงตนเห็นแลว รูแลวใหผลไมมีกําหนดกาล อันตนไดบรรลุแลว อันตนหยั่งรูแลว 
 สมณะหรือพราหมณในอดตีกาลเหลาใดเหลาหนึ่ง กไ็ดรูสังขาร ไดรูเหตุเปนแดนเกดิแหง 
สังขาร ไดรูความดับแหงสังขาร ไดรูปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขารเหมือนอยางท่ีเรารู 
ในบัดนีเ้หมือนกันท้ังนัน้ สมณะหรือพราหมณในอนาคตกาลแมเหลาใดเหลาหนึ่ง กจ็ักรู 
สังขาร จักรูเหตุเปนแดนเกดิแหงสังขาร จกัรูความดับแหงสังขาร จักรูปฏิปทาอันใหถึง 
ความดับแหงสังขาร เหมือนอยางท่ีเรารูในบัดนี้เหมือนกันท้ังนั้น นี้ช่ือวา อันวยญาณของ 
อริยสาวกน้ัน ฯ 
[๑๒๕] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ความรู ๒ อยาง คือธรรมญาณ ๑ อันวยญาณ ๑  
เหลานี้ ของอริยสาวก เปนธรรมชาติบริสุทธ์ิผุดผอง ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกน้ี 
เราเรียกวา ผูถึงพรอมดวยทิฐิบาง ผูถึงพรอมดวยทัศนะบางผูมาสูสัทธรรมน้ีบาง  
เห็นสัทธรรมนี้บาง ประกอบดวยญาณของพระเสขะบางประกอบดวยวิชชา ของพระเสขะ 
บาง ถึงกระแสแหงธรรมบาง เปนอริยบุคคลผูมีปญญาเคร่ืองชําแรกกิเลสบาง อยูชิด 
ประตูอมตนิพพานบาง ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. ญาณวัตถุสูตรท่ี ๒ 
[๑๒๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงญาณวัตถุ ๗๗  
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟงญาณวัตถุนัน้ จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุ 
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ  
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[๑๒๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ญาณวัตถุ ๗๗ เปนไฉน ญาณ 
วัตถุ ๗๗ นั้น คือความรูวา เพราะชาติเปนปจจัย ชราและมรณะจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือชาติไม 
มี ชราและมรณะจึงไมมี ๑ แมในอดตีกาลความรูวา เพราะชาติเปนปจจัย ชราและมรณะจึง 
มี ๑ ความรูวา เม่ือชาติไมมีชราและมรณะจงึไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะชาติ 
เปนปจจยั ชราและมรณะจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ๑ ความรูวา 
ธรรมฐิติญาณของชาตินั้น มีความส้ิน ความเส่ือม ความคลาย ความดบัเปนธรรมดา ๑ ความ 
รูวา เพราะภพเปนปจจยั ชาติจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือภพไมมี ชาติจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล  
ความรูวา เพราะภพเปนปจจยั ชาติจึงมี ๑ความรูวา เม่ือภพไมมี ชาติจึงไมมี ๑ แมใน 
อนาคตกาล ความรูวา เพราะภพเปนปจจยั ชาติจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือภพไมมี ชาติจึง 
ไมมี ๑ ความรูวาธรรมฐิติญาณของภพนั้น มีความส้ิน ความเส่ือม ความคลาย ความ 
ดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะอุปาทานเปนปจจยั ภพจึงมี ๑ ความรูวาเม่ืออุปาทาน 
ไมมี ภพจึงไมมี ๑ แมในอดตีกาล ความรูวา เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี ๑ ความ 
รูวา เม่ืออุปาทานไมมี ภพจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะอุปาทานเปน 
ปจจัย ภพจึงมี ๑ ความรูวา เม่ืออุปาทานไมมี ภพจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณ 
ของอุปาทานน้ัน มีความส้ินความเส่ือม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวา  
ตัณหาเปนปจจัยอุปาทานจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือตัณหาไมมี อุปาทานจึงไมมี ๑ แมในอดีต 
กาลความรูวา เพราะตัณหาเปนปจจยั อุปาทานจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือตัณหาไมมีอุปา 
ทานจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะตัณหาเปนปจจยั อุปาทานจึงมี ๑ ความ 
รูวา เม่ือตัณหาไมมี อุปาทานจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของตัณหานั้น มีความ 
ส้ิน ความเส่ือม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวาเพราะเวทนาเปนปจจัย 
ตัณหาจงึมี ๑ ความรูวา เม่ือเวทนาไมมี ตณัหาจึงไมมี ๑แมในอดีตกาล ความรูวา  
เพราะเวทนาเปนปจจยั ตัณหาจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือเวทนาไมมี ตัณหาจึงไมมี ๑ แมใน 
อนาคตกาล ความรูวา เพราะเวทนาเปนปจจัย ตณัหาจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือเวทนาไมมี  
ตัณหาจงึไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของเวทนานัน้ มีความส้ิน ความเส่ือม ความ 
คลาย ความดบัเปนธรรมดา ๑ ความรูวาเพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจงึมี ๑ ความรูวา 
 เม่ือผัสสะไมมี เวทนาจึงไมมี ๑ แมในอดตีกาล ความรูวา เพราะผัสสะเปนปจจยั เวท  
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นาจึงมี ๑ความรูวา เม่ือผัสสะไมมี เวทนาจงึไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา 
 เพราะผัสสะเปนปจจยั เวทนาจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือผัสสะไมมี เวทนาจงึไมมี ๑ความ 
รูวา ธรรมฐิติญาณของผัสสะน้ัน มีความสิ้น ความเส่ือม ความคลายความดับเปน 
ธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจงึมี ๑ความรูวา เม่ือสฬายตนะ 
ไมมี ผัสสะจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวาเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึง 
มี ๑ ความรูวา เม่ือสฬายตนะไมมี  ผัสสะจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา  
เพราะสฬายตนะเปนปจจยั ผัสสะจึงมี๑ ความรูวา เม่ือสฬายตนะไมมี ผัสสะจึงไมมี ๑ 
 ความรูวา ธรรมฐิติญาณของสฬายตนะน้ัน มีความส้ิน ความเส่ือม ความคลาย ความ 
ดับเปนธรรมดา ๑ความรูวา เพราะนามรูปเปนปจจยั สฬายตนะจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือ 
นามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี ๑ แมในอดตีกาล ความรูวา เพราะนามรูปเปนปจจยั 
สฬายตนะจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือนามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล  
ความรูวา เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี ๑ ความรูวาเม่ือนามรูปไมมี สฬาย 
ตนะจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของนามรูปนั้นมีความส้ิน ความเส่ือม ความ 
คลาย ความดบัเปนธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะวิญญาณเปนปจจยั นามรูปจึงมี ๑ ความ 
รูวา เม่ือวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี ๑แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะวิญญาณเปน 
ปจจัย นามรูปจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล 
 ความรูวา เพราะวิญญาณเปนปจจยั นามรูปจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือวิญญาณไมมี นามรูป 
จึงไมมี ๑ ความรูวาธรรมฐิติญาณของวิญญาณน้ัน มีความส้ิน ความเส่ือม ความคลาย 
 ความดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือ 
สังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะสังขารเปนปจจยั 
วิญญาณจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาลความรูวา 
 เพราะสังขารเปนปจจยั วิญญาณจึงมี ๑ ความรูวา เม่ือสังขารไมมีวิญญาณจึงไมมี ๑  
ความรูวา ธรรมฐิติญาณของสังขารนั้น มีความส้ิน ความเส่ือม ความคลาย ความดับ 
เปนธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะอวิชชาเปนปจจัยสังขารจงึไมมี ๑ ความรูวา เม่ือ 
อวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาลความรูวา เพราะอวิชชาเปนปจจยั สังขาร  
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จึงไมมี ๑ ความรูวา เม่ืออวิชชาไมมีสังขารจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา  
เพราะอวิชชาเปนปจจยั สังขารจึงมี ๑ ความรูวา เม่ืออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี ๑ ความ 
รูวา ธรรมฐิติญาณของอวิชชานั้น มีความส้ิน ความเส่ือม ความคลาย ความดับเปน 
ธรรมดา ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหลานี้เรียกวา ญาณวัตถุ ๗๗ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. อวิชชาปจจยสูตรท่ี ๑ 
[๑๒๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะอวชิชา 
เปนปจจยั จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกข 
ท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๑๒๙] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผูมีพระภาควา  
ขาแตพระองคผูเจริญ ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะนี้เปนของใคร พระผูมีพระภาคตรัส 
ตอบวา ตั้งปญหายังไมถูก ดกูรภิกษุ ผูใดพงึกลาววา ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะ 
นี้เปนของใคร หรือพึงกลาววาชรามรณะเปนอยางอ่ืน และชรามรณะนี้เปนของผูอ่ืน คํา 
ท้ังสองของผูนั้นมีเนื้อความอยางเดยีวกัน ตางแตพยัญชนะเทานัน้ ดกูรภิกษุ เม่ือมีทิฐิ 
วา ชีพก็อันนัน้ ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรือวาเม่ือมีทิฐิวา ชีพอยางหน่ึง 
สรีระอยางหนึง่ ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดกูรภิกษุ ตถาคตยอมแสดงธรรม 
โดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดท้ังสองนั้นดังนีว้า เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชรามรณะ ฯ 
[๑๓๐] ภกิษุรูปหนึ่งทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ชาติเปนไฉนและชาตินี้ 
เปนของใคร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ตั้งปญหายังไมถูก ดูกรภกิษ ุ ผูใดพึงกลาววา  
ชาติเปนไฉน และชาตินี้เปนของใคร หรือพึงกลาววา ชาติเปนอยางอ่ืน และชาตินี้เปน 
ของผูอ่ืน คําท้ังสองของผูนั้น มีเนื้อความอยางเดยีวกัน ตางแตพยัญชนะเทานัน้ ดกูร 
ภิกษุ เม่ือมีทิฐวิา ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี   
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หรือวาเม่ือมีทิฐิวา ชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี  
ดูกรภกิษุ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดท้ังสองนั้น ดังนีว้า เพราะ 
ภพเปนปจจยัจงึมีชาติ ฯ 
[๑๓๑] ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภพเปนไฉนและภพน้ีเปน 
ของใคร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ตั้งปญหายังไมถูก ดูกรภกิษุผูใดพึงกลาววา ภพเปนไฉน  
และภพนี้เปนของใคร หรือพึงกลาววา ภพเปนอยางอ่ืน และภพนี้เปนของผูอ่ืน คําท้ังสองของ 
ผูนั้น มีเนื้อความอยางเดยีวกนัตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ ดูกรภิกษุ เม่ือมีทิฐิวา ชีพกอั็นนั้น  
สรีระก็อันนั้นความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรือเม่ือมีทิฐิวา ชีพอยางหนึ่ง  
สรีระอยางหนึง่ ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดกูรภิกษุ ตถาคตยอมแสดงธรรม 
โดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดท้ังสองนั้น ดังนีว้า เพราะอุปาทานเปนปจจยั จึงมีภพ ...  
เพราะตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน ... เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ... เพราะผัสสะ 
เปนปจจยั จึงมีเวทนา ... เพราะสฬายตนะเปนปจจยั จึงมีผัสสะ ... เพราะนามรูปเปนปจจัย  
จึงมีสฬายตนะ ... เพราะวิญญาณเปนปจจยั จึงมีนามรูป ... เพราะสังขารเปนปจจยั จึงมีวิญ 
ญาณ ... ฯ 
[๑๓๒] ภกิษุรูปหนึ่งทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ สังขารเปนไฉนและสังขาร 
นี้เปนของใคร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ตั้งปญหายังไมถูกดูกรภกิษุ ผูใดพึงกลาววา  
สังขารเปนไฉน และสังขารนี้เปนของใคร หรือพึงกลาววา สังขารเปนอยางอ่ืน และสังขาร 
นี้เปนของผูอ่ืน คําท้ังสองของผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น  
ดูกรภกิษุ เม่ือมีทิฐิวาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ความอยูประพฤตพิรหมจรรยยอมไมมี  
หรือเม่ือมีทิฐิวา ชีพอยางหนึง่ สรีระอยางหนึ่ง ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี 
ดูกรภกิษุ ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดท้ังสองนั้นดังนีว้า  
เพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร ฯ 
[๑๓๓] ดกูรภกิษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึง่ ท่ีเปนขาศึก อันบุคคลเสพผิด  
สายหาไปวา ชราและมรณะเปนไฉน และชรามรณะน้ีเปนของใครหรือวาชรามรณะเปนของผู 
อ่ืน และชรามรณะเปนของผูอ่ืน วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง  
สรีระอยางหนึง่ ทิฐิเหลานั้นท้ังส้ิน อันอริยสาวกน้ันละไดแลว ตดัรากขาดแลว กระทําให  
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เปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะวิชชาดับดวยสํา 
รอกโดยไมเหลือ ฯ 
[๑๓๔] ดูกรภกิษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึง่ ท่ีเปนขาศึก อันบุคคลเสพผิด  
สายหาไปวา ชาติเปนไฉน และชาตินี้เปนของใคร หรือวาชาติเปนอยางอ่ืน และชาตินี ้
เปนของผูอ่ืน วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฐ ิ
เหลานั้นท้ังส้ิน อันอริยสาวกน้ันละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน  
ถึงความไมมี มีอันไมเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมมีเหลือ ฯ 
[๑๓๕] ดูกรภกิษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหน่ึง ท่ีเปนขาศึก อันบุคคลเสพผิด  
สายหาไปวา ภพเปนไฉน และภพนี้เปนของใคร หรือวาภพเปนอยางอ่ืน และภพนี้เปน 
ของผูอ่ืน วาชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง ทิฐิเหลา 
นั้นท้ังส้ิน อันอริยสาวกนัน้ละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดงัตาลยอดดวน ถึง 
ความไมมี มีอันไมเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ... อุปา 
ทานเปนไฉน ...ตัณหาเปนไฉน ... เวทนาเปนไฉน ... ผัสสะเปนไฉน ... สฬายตนะเปนไฉน ... 
นามรูปเปนไฉน ... วิญญาณเปนไฉน ... ฯ 
[๑๓๖] ดูกรภกิษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึง่ ท่ีเปนขาศึก อันบุคคลเสพผิด สาย 
หาไปวา สังขารเปนไฉน และสังขารนี้เปนของใคร หรือวาสังขารเปนอยางอ่ืน และ 
สังขารนี้เปนของผูอ่ืนวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง  
ทิฐิเหลานั้นท้ังส้ิน อันอริยสาวกนัน้ละไดแลวตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอด 
ดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ฯ 
จบ สูตรท่ี ๕ 
๖. อวิชชาปจจยสูตร        ท่ี ๒ 
[๑๓๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาค ไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจยั   
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จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจยั จึงมีวญิญาณ ฯลฯ ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๑๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดพึงกลาววา ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะนี ้
เปนของใคร หรือพึงกลาววา ชรามรณะเปนอยางอ่ืน และชรามรณะน้ีเปนองผูอ่ืน คําท้ัง 
สองของผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ เม่ือมีทิฐิวา ชีพก ็
อันนั้น สรีระกอั็นั้น ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรือเม่ือมีทิฐิวา ชีพอยางหน่ึง  
สรีระอยางหนึง่ ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตยอมแสดง 
ธรรมโดยสายกลางไมของแวะสวนสุดท้ังสองนั้น ดังนีว้า เพราะชาติเปนปจจยั  
จึงมีชรามรณะ ฯลฯ 
ชาติเปนไฉน ... ภพเปนไฉน ... อุปาทานเปนไฉน ... ตณัหาเปนไฉน ...เวทนาเปนไฉน ...  
ผัสสะเปนไฉน ... สฬายตนะเปนไฉน ... นามรูปเปนไฉน ...วิญญาณเปนไฉน ... ฯ 
[๑๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดพึงกลาววา สังขารเปนไฉน และสังขารนี้เปน 
ของใคร หรือพึงกลาววา สังขารเปนอยางอ่ืน และสังขารนี้เปนของผูอ่ืน คําท้ังสอง 
ของผูนั้น มีเนือ้ความอยางเดยีวกัน ตางกนัแตพยัญชนะเทานั้นเม่ือมีทิฐิวา ชีพก็อัน 
นั้น สรีระก็อันนั้น ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมีหรือเม่ือมีทิฐิวา ชีพอยางหนึง่  
สรีระอยางหนึง่ ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตยอมแสดง 
ธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดท้ังสองนั้น ดังนีว้า เพราะอวิชชาเปนปจจยั  
จึงมีสังขาร ฯลฯ 
[๑๔๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทิฐิไมวาชนดิใดชนิดหนึง่ ท่ีเปนขาศึก อันบุคคล 
เสพผิด สายหาไปวา ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะเปนของใครหรือวาชรามรณะ 
เปนอยางอ่ืน และชรามรณะนี้เปนของผูอ่ืน วาชีพก็อันนั้นสรีระกอั็นนั้น หรือวาชีพ 
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฐิเหลานั้นท้ังส้ิน อันอริยสาวกน้ันละไดแลว ตัดราก 
ขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา  
เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ฯ 
[๑๔๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ทิฐิไมวาชนดิใดชนิดหนึง่ ท่ีเปนขาศึก อันบุคคลเสพผิด  
สายหาไปวา ชาติเปนไฉน และชาตินี้เปนของใคร หรือวาชาติเปนอยางอ่ืน และชาติ  
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นี้เปนของผูอ่ืน วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง  
ทิฐิเหลานั้นท้ังส้ิน อันอริยสาวกนัน้ละไดแลวตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาล 
ยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอก 
โดยไมเหลือ ฯลฯ 
ภพเปนไฉน ... อุปาทานเปนไฉน ... ตัณหาเปนไฉน ... เวทนาเปนไฉน ... ผัสสะเปนไฉน ...  
สฬายตนะเปนไฉน ... นามรูปเปนไฉน ... นามรูปเปนไฉน ... วิญญาณเปนไฉน ... ฯ 
[๑๔๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ทิฐิไมวาชนดิใดชนิดหนึง่ ท่ีเปนขาศึก อันบุคคลเสพติด  
สายหาไปวา สังขารเปนไฉน และสังขารนี้เปนของใคร หรือวาสังขารเปนอยางอ่ืน และสังขารนี้ 
เปนของผูอ่ืน วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นหรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฐิเหลานั้น 
ท้ังส้ิน อันอริยสาวกน้ันละไดแลว ตดัรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความ 
ไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ฯ 
จบ สูตรท่ี ๖ 
๗. นตุมหากสูตร 
[๑๔๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กายน้ีไมใชของเธอท้ังหลาย  
ท้ังไมใชของผูอ่ืน ดูกรภกิษท้ัุงหลายกรรมเกานี้พึงเห็นวา อันปจจยัปรุงแตง เกดิข้ึนดวยความ 
ตั้งใจ เปนท่ีตั้งของเวทนา ฯ 
[๑๔๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวในเร่ืองกายนัน้  ยอมมนสิการโดย 
แยบคาย ซ่ึงปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดวีา เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะส่ิงนี้เกิดข้ึน ส่ิงนีจ้ึงเกิดข้ึน 
เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้ก็ไมมี เพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้จึงดับ ดวยประการดังนี้ คือ เพราะอวิชชาเปน 
ปจจัย จึงมีสังขารเพราะสังขารเปนปจจยั จงึมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกข  
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ท้ังมวลนี้ยอมมีดวยประการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับโดยสํารอกไมเหลือ สังขารจึงดับ 
เพราะสังขารดบั วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
จบ สูตรท่ี ๗ 
๘. เจตนาสูตรท่ี ๑ 
[๑๔๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุยอมจงใจ  
ยอมดําริ และครุนคิดถึงส่ิงใด ส่ิงนั้นเปนอารัมณปจจยัเพ่ือความต้ังอยูแหงวิญญาณ  
เม่ือมีอารัมณปจจัย ความตั้งม่ันแหงวิญญาณจึงมีเม่ือวิญญาณน้ันต้ังม่ันแลว เจริญข้ึนแลว  
ความบังเกิดคือภพใหมตอไปจึงมี เม่ือมีความบังเกดิคือภพใหมตอไป ชาติ ชราและมรณะ  
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส จึงมีตอไป ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอม 
มีดวยประการอยางนี้ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมจงใจ ไมดําริ แตยังครุนคิดถึงส่ิงใด  
ส่ิงนั้นเปนอารัมณปจจยัเพ่ือความต้ังอยูแหงวิญญาณ เม่ือมีอารัมณปจจยั ความต้ังม่ันแหง 
วิญญาณจึงมี เม่ือวิญญาณน้ันต้ังม่ันแลว เจริญข้ึนแลว ความบังเกดิคือภพใหมตอไป 
จึงมี เม่ือมีความบังเกิดคือภพใหมตอไป ชาติชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและ 
อุปายาสจึงมีตอไป ความเกดิแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๑๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษไุมจงใจ ไมดําริ และไมครุนคิดถึงส่ิงใด  
ส่ิงนั้นยอมไมเปนอารัมณปจจัยเพ่ือความต้ังอยูแหงวิญญาณ เม่ือไมมีอารัมณปจจยั ความต้ังม่ัน 
แหงวิญญาณจึงไมมี เม่ือวิญญาณน้ันไมตั้งม่ันแลว ไมเจริญข้ึนแลว ความบังเกิดคือภพ 
ใหมตอไปจึงไมมี เม่ือความบังเกิดคือภพใหมตอไปไมมี ชาติชราและมรณะ โสกปริเทวทุกข 
โทมนัสและอุปายาสตอไปจงึดับความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
จบ สูตรท่ี ๘  



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 64 
๙. เจตนาสูตรท่ี ๒ 
[๑๔๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุยอมจงใจ ยอม 
ดําริ และครุนคิดถึงส่ิงใด ส่ิงนั้นยอมเปนอารัมณปจจยัเพื่อความต้ังอยูแหงวิญญาณ เม่ือมี 
อารัมณปจจยั ความต้ังม่ันแหงวิญญาณจึงมี เม่ือวิญญาณนั้นต้ังม่ันแลว เจริญข้ึนแลว  
ความหยั่งลงแหงนามรูปจึงมี เพราะนามรูปเปนปจจยั จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะ 
เปนปจจยั จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย  
จึงมีตัณหาเพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จงึมีภพ 
 เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกข 
โทมนัสและอุปายาส ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมจงใจ ไมดําริ แตยังครุนคิดถึงส่ิงใด ส่ิงนั้นยอม 
เปนอารัมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ เม่ือมีอารัมณปจจยั ความต้ังม่ันแหง 
วิญญาณจึงมี เม่ือวิญญาณน้ันต้ังม่ันแลว เจริญข้ึนแลว ความหยั่งลงแหงนามรูปจึงมี  
เพราะนามรูปเปนปจจยั จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจยั จึงมีผัสสะ เพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยัจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย  
จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจยัจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจยั จึงมีชาติ เพราะ 
ชาติเปนปจจยั จึงมีชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดข้ึน 
แหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๑๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษไุมจงใจ ไมดําริ และไมครุนคิดถึงส่ิงใด  
ส่ิงนั้นยอมไมเปนอารัมณปจจัยเพ่ือความต้ังอยูแหงวิญญาณ เม่ือไมมีอารัมณปจจยั ความ 
ตั้งม่ันแหงวิญญาณจึงไมมี เมื่อวิญญาณน้ันไมตั้งม่ันแลวไมเจริญข้ึนแลว ความหยั่งลง 
แหงนามรูปจึงไมมี เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะ 
จึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับ ภพจงึดับ เพราะภพดับ  
ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสตอไปจึงดับ  
ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
จบ สูตรท่ี ๙  
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๑๐. เจตนาสูตรท่ี ๓ 
[๑๔๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุยอมจงใจ 
 ยอมดําริ และยอมครุนคิดถึงส่ิงใด ส่ิงนั้นยอมเปนอารัมณปจจยัเพ่ือความต้ังอยูแหงวญิญาณ  
เม่ือมีอารัมณปจจัย ความตั้งม่ันแหงวิญญาณจึงมี เม่ือวิญญาณนั้นต้ังม่ันแลว เจริญข้ึนแลว  
ตัณหาจงึมี เม่ือมีตัณหา คติในการเวยีนมาจึงมี เม่ือมีคติในการเวยีนมา จุติและอุปบัตจิึงมี  
เม่ือมีจุติและอุปบัติ ชาติ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมี ความเกิดข้ึน 
แหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุไมจงใจ ไมดําริ  
แตยังครุนคิดถึงส่ิงใด ส่ิงนั้นยอมเปนอารัมณปจจยัเพ่ือความต้ังอยูแหงวญิญาณ เม่ือมีอารัมณ 
ปจจัย ความตัง้ม่ันแหงวิญญาณจึงมี เม่ือวญิญาณน้ันตั้งม่ันแลว เจริญข้ึนแลว ตณัหาจึงมี  
เม่ือมีตัณหา คติในการเวียนมาจึงมี เม่ือมีคติในการเวียนมา จุติและอุปบัติจึงมี เม่ือมีจุติและ 
อุปบัติ ชาติชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมี ความเกิดข้ึนแหงกองทุกข 
ท้ังมวลนี้ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๑๕๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษไุมจงใจ ไมดําริ และไมครุนคิดถึงส่ิงใด ส่ิงนั้น 
ยอมไมเปนอารัมณปจจยัเพ่ือความต้ังอยูแหงวิญญาณ เม่ือไมมีอารัมณปจจัย ความตั้งม่ันแหง 
วิญญาณจึงไมมี เมื่อวิญญาณนั้นไมตั้งม่ันแลวไมเจริญข้ึนแลว ตัณหาจึงไมมี เม่ือไมมีตัณหา  
คติในการเวียนมาจึงไมมี เม่ือไมมีคติในการเวียนมา จุติและอุปบัติจึงไมมี เม่ือไมมีจตุิและ 
อุปบัติ ชาติ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสตอไปจึงดับ ความดบัแหงกอง 
ทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี ้
จบ สูตรท่ี ๑๐ 
กฬารขัตติยวรรคท่ี ๔ จบ 
___________  
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รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. ภูตมิทสูตร         ๒. กฬารขัตติยสูตร                 ๓. ญาณวัตถุสูตรท่ี ๑ 
๔. ญาณวัตถุสูตรท่ี ๒         ๕. อวิชชาปจจยสูตรท่ี ๑         ๖. อวิชชาปจจยสูตรท่ี ๒  
๗. นตุมหากสูตร                 ๘. เจตนาสูตรท่ี ๑                ๙. เจตนาสูตรท่ี ๗                  
๑๐. เจตนาสูตรท่ี ๓ ฯ 
_________  
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คหบดีวรรคท่ี ๕ 
๑. ปญจเวรภยสูตรท่ี ๑ 
[๑๕๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... คร้ังนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายอภวิาท แลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส 
กะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดกูรคฤหบดี เม่ือใดแล ภัยเวร ๕ ประการ ของอริยสาวกสงบ 
แลว เม่ือนัน้อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยาง และญายธรรม 
อยางประเสริฐ อริยสาวกเห็นดีแลว แทงตลอดดวยปญญา อริยสาวกน้ันหวังอยูพึงพยากรณตน 
ดวยตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกส้ินแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉานส้ินแลว มีปตติวิสัยส้ินแลว  
มีอบาย ทุคติ วนิิบาตส้ินแลว เราเปนโสดาบันมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงจะตรัสรู 
ในภายหนา ฯ 
[๑๕๒] ภยัเวร ๕ ประการสงบแลวเปนไฉน ดูกรคฤหบดี บุคคลผูฆาสัตว ยอมประสพ 
ภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะ 
ปาณาติบาตเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากปาณาติบาตสงบแลวดวยอาการอยางนี้  
บุคคลผูลักทรัพยยอมประสพภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจต 
สิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะอทินนาทานเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากอทินนาทาน 
สงบแลวดวยอาการอยางนี้ บุคคลผูประพฤติผิดในกาม ยอมประสพภัยเวรใดอันมีในชาตินี้บาง  
อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะกาเมสุมิจฉาจารเปนเหตุ ภยัเวร 
ของอริยสาวกผูเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจารสงบแลวดวยอาการอยางนี้ บุคคลผูพูดเท็จ ยอมประสพ 
ภัยเวรใดอันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบางเพราะ 
มุสาวาทเปนเหตุ ภยัเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากมุสาวาทสงบแลวดวยอาการอยางนี้ บุคคล 
ผูตั้งอยูในความประมาท เพราะด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยยอมประสพภัยเวรใด อันมีในชาตินี ้
บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะการด่ืมน้ําเมาคือสุราและ  
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เมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากการด่ืมน้ําเมาคือ 
สุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทสงบแลวดวยอาการอยางนี้ ภัยเวร ๕ ประการนี้สงบ 
แลว ฯ 
[๑๕๓] อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยางเปนไฉน ดกูร 
คฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธ 
เจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ  
ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก  
ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํแนกพระ 
ธรรม ดังนี้ยอมประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมี 
พระภาคตรัสดีแลว อันผูไดบรรลุจะพึงเหน็เอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาด ูควรนอม 
เขามา อันวิญูพึงรูเฉพาะตน ดังนี้ ยอมประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระสงฆ 
วา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรง เปนผูปฏิบัติเปนธรรม 
 เปนผูปฏิบัติสมควร คือคูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี่พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปน 
ผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญ 
ของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ดังน้ี ยอมประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาปรารถนา อันไมขาด  
ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฐิไมครอบงําได  
เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยางนี้ ฯ 
[๑๕๔] ก็ญายธรรมอันประเสริฐ อันอริยสาวกเห็นดแีลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา  
เปนไฉน ดกูรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ กระทําไวในใจโดยแยบคาย ถึงปฏิจจสมุป 
บาทเปนอยางดีวา เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะส่ิงนี้เกดิข้ึน ส่ิงนี้จึงเกิดข้ึน เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้จึงไมมี  
เพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้จึงดับ ดวยประการดังนี ้คือ เพราะอวชิชาเปนปจจยั จึงมี 
สังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูป 
เปนปจจยั จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจยั จึงมีผัสสะเพราะผัสสะเปนปจจยั จึงมี 
เวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยั จึงมีตณัหา เพราะตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทาน 
เปนปจจยั จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจยัจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชราและมรณะ 
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ  
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อยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ  
ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดบั เวทนาจึงดบั เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับ  
อุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดบั เพราะภพดบัชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและ 
มรณะโสกปริเทวทุกขโทมนสัและอุปายาสจึงดับความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ ญายธรรมอันประเสริฐนี้ อริยสาวกน้ันเห็นดแีลว แทงตลอดดีแลว ดวยปญญา ฯ 
[๑๕๕] ดูกรคฤหบดี เม่ือใดแล ภัยเวร ๕ ประการนี้ของอริยสาวกสงบแลว เม่ือ 
นั้น อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยางและญายธรรมอยาง 
ประเสริฐนี้ อันอริยสาวกนัน้เห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา อริยสาวกน้ันหวังอยู  
พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกส้ินแลว มีกําเนิดสัตวดรัิจฉานส้ินแลว มีปตติ 
วิสัยส้ินแลว มีอบาย ทุคติ วนิิบาตส้ินแลว เราเปนโสดาบันมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผู 
เท่ียงจะตรัสรูในภายหนา ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
๒. ปญจเวรภยสูตรท่ี ๒ 
[๑๕๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล ภยัเวร ๕ ประการ 
ของอริยสาวกสงบแลว เม่ือนั้น อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยาง 
 และญายธรรมอยางประเสริฐ อันอริยสาวกนัน้เหน็ดแีลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา อริยสาวก 
นั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกส้ินแลว ฯลฯ มีอันไมตกตํ่าเปน 
ธรรมดา เปนผูเท่ียงจะตรัสรูในภายหนา ฯ 
[คําท้ังปวง เปนตนวา "ภิกขเว" ควรใหพิสดาร] 
[๑๕๗] ภัยเวร ๕ ประการสงบแลวเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูฆาสัตว ยอม 
ประสพภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง  
เพราะปาณาตบิาตเปนเหตุ ภยัเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากปาณาติบาตสงบแลวดวยอาการ 
อยางนี้ บุคคลผูลักทรัพย ... บุคคลผูประพฤติผิดในกาม ... บุคคลผูพูดเท็จ ... บุคคลผูตั้งอยูในความ  
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ประมาท เพราะด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย ยอมประสพภยัเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมี 
ในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปน 
ท่ีตั้งแหงความประมาท ภยัเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย  
อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาทสงบแลวดวยอาการอยางนี้ ภัยเวร๕ ประการนี้ สงบแลว 
[๑๕๘] อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมอันเปนองคแหงโสดาปตติ ๔อยางเปนไฉน  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ยอมประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระ 
พุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... และประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาปรารถนา ... ยอม 
ประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยางนี้ ฯ 
[๑๕๙] ก็ญายธรรมอันประเสริฐ อันอริยสาวกน้ันเหน็ดแีลว แทงตลอดดีแลวดวย 
ปญญาเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินยันี้ กระทําไวในใจโดยแยบคาย  
ถึงปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดี ฯลฯ ญายธรรมอันประเสริฐนี้อริยสาวกนั้นเหน็ดแีลว แทงตลอด 
ดีแลวดวยปญญา ฯ 
[๑๖๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล ภยัเวร ๕ ประการนี้ ของอริยสาวกสงบแลว  
เม่ือนั้นอริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมอันเปนองคแหงโสดาปตติ ๔อยางนี้ และญายธรรม 
อันประเสริฐนี ้อันอริยสาวกนั้นเหน็ดแีลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา อริยสาวกน้ันหวังอยู  
พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรายอมเปนผูมีนรกส้ินแลว มีกําเนดิสัตวดิรัจฉานส้ินแลว  
มีปตติวิสัยส้ินแลว มีอบาย ทุคติวินิบาตส้ินแลว เรายอมเปนโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปน 
ธรรมดา เปนผูเท่ียงจะตรัสรูในภายหนา ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. ทุกขนิโรธสูตร 
[๑๖๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลายเราจักแสดงเหตุเกิดแหงทุกข  
และความดับแหงทุกข ทานท้ังหลายจงฟง จงทําไวในใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานัน้ทูลรับ 
พระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ฯ  
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[๑๖๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ความเกิดข้ึนแหงทุกขเปน 
ไฉน เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวญิญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ  
เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงเกดิเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกดิตัณหา ภิกษุท้ังหลาย นี้แล 
เปนความเกิดข้ึนแหงทุกขเพราะอาศัยหูและเสียง ... เพราะอาศัยจมูกและกล่ิน ... เพราะอาศัยล้ิน 
และรส ...เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณความ 
ประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเปน 
ปจจัย จึงเกดิตัณหา ภิกษุท้ังหลาย นีแ้ลเปนความเกดิข้ึนแหงทุกข ฯ 
[๑๖๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กค็วามดับแหงทุกขเปนไฉน เพราะอาศัยจักษุและรูป  
จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะเพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิด 
เวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยั จึงเกดิตัณหาเพราะตัณหานัน้เทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ  
อุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดับภพจึงดบั เพราะภพดบั ชาติจงึดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ 
 โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดบั ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้ ภกิษุท้ังหลาย นีแ้ลเปนความดับแหงทุกข เพราะอาศัยหูและเสียง ...เพราะอาศัยจมูก 
และกล่ิน ... เพราะอาศัยล้ินและรส ... เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม  
จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกดิ 
เวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยั จึงเกดิตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ 
อุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดบั เพราะภพดบั ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและ 
มรณะโสกปริเทวทุกขโทมนสัและอุปายาสจึงดับ ความดบัแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนความดับแหงทุกข ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. โลกนิโรธสูตร 
[๑๖๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับแหงโลก  เธอ 
ท้ังหลายจงฟง ... ภิกษุท้ังหลาย ก็ความเกิดแหงโลกเปนไฉน เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิด  
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จักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงเกิดเวทนา  
เพราะเวทนาเปนปจจยั จึงเกดิตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกดิอุปาทาน เพราะอุปาทาน 
เปนปจจยั จึงเกิดภพ เพราะภพเปนปจจยั จึงเกิดชาติ เพราะชาติเปนปจจัยจึงเกดิชราและ 
มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนความเกิดแหงโลก เพราะ 
อาศัยหูและเสียง ... เพราะอาศัยจมูกและกล่ิน ...เพราะอาศัยล้ินและรส ... เพราะอาศัยกายและ 
โผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการ 
เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกดิเวทนา ฯลฯ เพราะชาติเปนปจจัย จึงเกิดชราและมรณะ 
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ภิกษท้ัุงหลาย นีแ้ลเปนความเกดิแหงโลก ฯ 
[๑๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กค็วามดับแหงโลกเปนไฉน เพราะอาศัยจกัษุและรูป จึงเกดิ 
จักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะเพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา  
เพราะเวทนาเปนปจจยั จึงเกดิตัณหาเพราะตัณหาน้ันเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทาน 
จึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดบั เพราะชาติดบั ชราและมรณะ  
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้ ภกิษุท้ังหลาย นีแ้ลเปนความดับแหงโลก เพราะอาศัยหูและเสียง ...เพราะอาศัยจมูก 
และกล่ิน ... เพราะอาศัยล้ินและรส ... เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม  
จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกดิ 
เวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยั จึงเกดิตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ 
อุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดบั ฯลฯ ความดบัแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนความดับแหงโลก ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. ญาติกสูตร 
[๑๖๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีคิญชกาวาส [มหาปราสาทท่ีสรางดวยอิฐ] ใกล 
บานพระญาติ คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับอยูในท่ีลับทรงเรนอยู ไดตรัสธรรมปริยายนีว้า  
เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกดิจักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะ  
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ผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเปนปจจยั จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย  
จึงเกิดอุปาทาน ฯลฯความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ เพราะอาศัยห ู
และเสียง ... เพราะอาศัยจมูกและกล่ิน ... เพราะอาศัยล้ินและรส ... เพราะอาศัยกายและโผฏ 
ฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการ 
เปนผัสสะ เพราะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยั จึงเกิดตัณหา เพราะ 
ตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้ ฯ 
[๑๖๗] เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจกัขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการ 
เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกดิเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะ 
ตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลืออุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดบั ฯลฯ  
ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ยอมมีดวยประการอยางนี้ เพราะอาศัยหูและเสียง ฯลฯ เพราะ 
อาศัยใจและธรรมจึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะ 
เปนปจจยั จึงเกดิเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกดิตัณหา เพราะตัณหานัน้เทียวดับดวย 
สํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯความดับแหงกองทุกข 
ท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๑๖๘] ก็สมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งยนืแอบฟงอยูใกลพระผูมีพระภาคพระผูมีพระภาค 
ทรงเห็นภกิษนุั้นแลว ไดตรัสวา ดกูรภกิษุ เธอไดฟงธรรมปริยายนีห้รือ ภิกษนุั้นทูลรับวา  
พระพุทธเจาขา ขาพระองคไดฟงอยางนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุเธอจงศึกษาเลาเรียน ทรงจํา 
ธรรมปริยายนี ้ธรรมปริยายนี้ประกอบดวยประโยชน เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. อัญญตรสูตร 
[๑๖๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พราหมณผูหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ  
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[๑๗๐] พราหมณนั้น คร้ันน่ังเรียบรอยแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ 
โคดมผูเจริญ คนนั้นทําเหตุ คนนั้นเสวยผลหรือหนอ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ  
โวหารนีว้า คนนั้นทําเหตุ คนนั้นเสวยผล เปนสวนสุดท่ีหนึ่ง พราหมณนั้นทูลถามวา  
พระโคดมผูเจริญ ก็คนอ่ืนทําเหตุ คนอ่ืนเสวยผลหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ  
โวหารนีว้า คนอ่ืนทําเหตุ คนอ่ืนเสวยผลเปนสวนสุดท่ีสอง ดูกรพราหมณ ตถาคตแสดงธรรม 
โดยสายกลางไมเขาใกลสวนสุดท้ังสองนั้นดังนีว้า เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะ 
สังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับเพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๑๗๑] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณนั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนกัขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรม 
เทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญเปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด  
บอกทางใหแกคนหลงทางหรือตามประทีปไวในท่ีมืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจกัเห็นรูปดังนี้  
ฉันใด พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้เหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคนี้ ขอถึงทานพระโคดมกับท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะขอทานพระโคดม 
ผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวนัน้ีเปนตนไป ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. ชาณุสโสณิสูตร 
[๑๗๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พราหมณชาณุสโสณีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควร 
สวนหนึ่ง ฯ 
[๑๗๓] คร้ันนัง่เรียบรอยแลวชาณุสโสณีพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาควา  
พระโคดมผูเจริญ ส่ิงท้ังปวงมีอยูหรือหนอแล ฯ  
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ภ. ดูกรพราหมณ โวหารนี้วา ส่ิงท้ังปวงมีอยู เปนสวนสุดท่ีหนึ่ง ฯ 
ชา. พระโคดมผูเจริญ ก็ส่ิงท้ังปวงไมมีอยูหรือ ฯ 
ภ. ดูกรพราหมณ โวหารนี้วา ส่ิงท้ังปวงไมมีอยู เปนสวนสุดท่ีสอง  ดูกรพราหมณ  
ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาใกลสวนสุดท้ังสองนั้นดังนีว้า เพราะอวิชชาเปนปจจยั  
จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจยั จึงมีวญิญาณ ฯลฯ ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  
ยอมมีดวยประการอยางนี้ กเ็พราะอวิชชาดบัดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขาร 
ดับ วิญญาณจงึดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๑๗๔] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชาณุสโสณพีราหมณไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา  
เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในท่ีมืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจกั 
เห็นรูปดังนี้ ฉันใดพระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้เหมือนกนั ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกบัท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะขอทาน 
พระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. โลกายติกสูตร 
[๑๗๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... คร้ังนั้นแล พราหมณผูรอบรูคัมภรีโลกายตะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ ฯลฯ 
[๑๗๖] คร้ันน่ังเรียบรอยแลว พราหมณผูรอบรูคัมภีรโลกายตะไดทูลถามพระผูมีพระ 
ภาควา พระโคดมผูเจริญ ส่ิงท้ังปวงมีอยูหรือหนอ ฯ 
ภ. ดูกรพราหมณ ขอท่ีวา ส่ิงท้ังปวงมีอยูนี ้เปนทิฐิวาดวยความสืบตอแหงโลกท่ีหนึ่ง ฯ 
โล. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็ส่ิงท้ังปวงไมมีอยูหรือ ฯ  
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ภ. ดูกรพราหมณ ขอท่ีวา ส่ิงท้ังปวงไมมีอยูนี้ เปนทิฐิวาดวยความสืบตอแหงโลก 
ท่ีสอง ฯ 
โล. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ส่ิงท้ังปวงมีสภาพเปนอยางเดียวกันหรือ ฯ 
ภ. ดูกรพราหมณ ขอท่ีวา ส่ิงท้ังปวงมีสภาพเปนอยางเดียวกันนี้ เปนทิฐวิาดวยความ 
สืบตอแหงโลกท่ีสาม ฯ 
โล. พระโคดมผูเจริญ ก็ส่ิงท้ังปวงมีสภาพตางกันหรือ ฯ 
ภ. ดูกรพราหมณ ขอท่ีวา ส่ิงท้ังปวงมีสภาพตางกันนีเ้ปนทิฐิวาดวยความสืบตอแหง 
โลกท่ีส่ี ดูกรพราหมณ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาใกลสวนสุดท้ังสองนั้นดังนี้วา 
 เพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดข้ึน 
แหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ  
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ ฯ 
[๑๗๗] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โลกายติกพราหมณไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา  
เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในท่ีมืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจกั 
เห็นรูปดังนี้ ฉันใดพระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้เหมือนกนั ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกบัท้ังพระธรรมและภิกษสุงฆวาเปนสรณะขอทาน 
พระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. อริยสาวกสูตรท่ี ๑ 
[๑๗๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย อริยสาวกผูได 
สดับมิไดมีความสงสัยอยางนี้วา เม่ืออะไรมีอะไรจึงมีหรือหนอแล เพราะอะไรเกิดข้ึน อะไรจึง  
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เกิดข้ึน เม่ืออะไรมี นามรูปจงึมี เม่ืออะไรมี สฬายตนะจึงมี เม่ืออะไรมี ผัสสะจึงมี เม่ือ 
อะไรมี เวทนาจึงมี เม่ืออะไรมี ตัณหาจึงมี เม่ืออะไรมี อุปาทานจึงมี เม่ืออะไรมี ภพจึงมี 
เม่ืออะไรมี ชาติจึงมี เม่ืออะไรมี ชราและมรณะจึงมี ฯ 
[๑๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โดยท่ีแท อริยสาวกผูไดสดับยอมมีญาณหยั่งรูในเร่ืองนี้  
โดยไมตองเช่ือผูอ่ืนวา เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะส่ิงนี้เกิดข้ึนส่ิงนี้จึงเกิดข้ึน เม่ือวิญญาณมี 
นามรูปจึงมี เม่ือนามรูปมี สฬายตนะจึงมี เม่ือสฬายตนะมี ผัสสะจึงมี เม่ือผัสสะมี เวทนา 
จึงมี เม่ือเวทนามี ตัณหาจึงมีเม่ือตัณหามี อุปาทานจึงมี เม่ืออุปาทานมี ภพจึงมี เม่ือภพมี  
ชาติจึงมี เม่ือชาติมี ชราและมรณะจึงมี อริยสาวกนั้นยอมรูประจักษอยางนีว้า โลกน้ียอมเกิดข้ึน 
อยางนี้ ฯ 
[๑๘๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ ยอมไมมีความสงสัยอยางนี้วา เม่ือ 
อะไรไมมี อะไรจึงไมมีหรือหนอแล เพราะอะไรดับ อะไรจึงดับเม่ืออะไรไมมี นามรูปจึงไมมี  
เม่ืออะไรไมมี สฬายตนะจึงไมมี เม่ืออะไรไมมีผัสสะจึงไมมี เม่ืออะไรไมมี เวทนาจึงไมมี  
เม่ืออะไรไมมี ตัณหาจงึไมมี เม่ืออะไรไมมี อุปาทานจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี ภพจึงไมมี  
เม่ืออะไรไมมี ชาติจึงไมมี เม่ืออะไรไมมี ชราและมรณะจงึไมมี ฯ 
[๑๘๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โดยท่ีแท อริยสาวกผูไดสดับยอมมีญาณหยั่งรูในเร่ืองนี้โดย 
ไมตองเช่ือผูอ่ืนวา เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้จึงไมมี เพราะส่ิงนี้ดบัส่ิงนี้จึงดับ เม่ือวิญญาณไมมี  
นามรูปจึงไมมี เม่ือนามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี ฯลฯ อุปาทานจึงไมมี ... ภพจึงไมมี ... ชาติ 
จึงไมมี เม่ือชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี อริยสาวกนัน้ยอมรูประจักษอยางนี้วา โลกนี้ยอมดับ 
อยางนี้ ฯ 
[๑๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกรูท่ัวถึงเหตุเกดิและความดับไป 
แหงโลกตามเปนจริงอยางนี ้ในกาลนัน้ อริยสาวกนี้ เราเรียกวาเปนผูสมบูรณดวยทิฐิบาง  
เปนผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึงสัทธรรมนี้บางเห็นสัทธรรมนี้บาง เปนผูประกอบดวย 
ญาณอันเปนเสขะบาง เปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสขะบาง เปนผูบรรลุกระแสแหงธรรม 
บาง เปนพระอริยะมีปญญาเคร่ืองชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนพิพานบาง ฯ 
จบสูตรท่ี ๙  
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๑๐. อริยสาวกสูตรท่ี ๒ 
[๑๘๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย อริยสาวกผูได 
สดับมิไดมีความสงสัยอยางนี้วา เม่ืออะไรมีอะไรจึงมีหรือหนอแล เพราะอะไรเกิดข้ึน อะไร 
จึงเกิดข้ึน เม่ืออะไรมี สังขารจึงมี เม่ืออะไรมี วิญญาณจึงมี เม่ืออะไรมี นามรูปจึงมี เม่ือ 
อะไรมี สฬายตนะจึงมี เม่ืออะไรมี ผัสสะจึงมี เม่ืออะไรมี เวทนาจึงมี เม่ืออะไรมี ตัณหาจึงมี 
เม่ืออะไรมี อุปาทานจึงมี เม่ืออะไรมี ภพจงึมี เม่ืออะไรมี ชาติจึงมี เม่ืออะไรมี ชราและมรณะ 
จึงมี ฯ 
[๑๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โดยท่ีแท อริยสาวกผูไดสดับยอมมีญาณหยั่งรูในเร่ืองนี้โดย 
ไมตองเช่ือผูอ่ืนวา เม่ือส่ิงนีมี้ ส่ิงนี้จึงมี เพราะส่ิงนี้เกิดข้ึนส่ิงนี้จึงเกดิข้ึน เม่ืออวิชชามี  
สังขารจึงมี เม่ือสังขารมี วิญญาณจึงมี เม่ือวิญญาณมี นามรูปจึงมี เม่ือนามรูปมี สฬายตนะ 
จึงมี เม่ือสฬายตนะมี ผัสสะจงึมี เม่ือผัสสะมี เวทนาจึงมี เม่ือเวทนามี ตณัหาจึงมี เม่ือ 
ตัณหามี อุปาทานจึงมี เม่ืออุปาทานมี ภพจงึมี เม่ือภพมี ชาติจึงมี เม่ือชาติมี ชราและมรณะ 
จึงมี อริยสาวกนั้นยอมรูประจักษอยางนีว้า โลกน้ียอมเกดิข้ึนอยางนี้ ฯ 
[๑๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับยอมไมมีความสงสัยอยางนี้วา เม่ืออะไร 
ไมมี อะไรจึงไมมีหรือหนอแล เพราะอะไรดับ อะไรจึงดบั เม่ืออะไรไมมี สังขารจึงไมมี เม่ือ 
อะไรไมมี วิญญาณจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี นามรูปจึงไมมี เม่ืออะไรไมมี สฬายตนะจึงไมมี  
เม่ืออะไรไมมี ผัสสะจึงไมมี เม่ืออะไรไมมี เวทนาจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี ตัณหาจงึไมมี ฯลฯ 
 อุปาทาน ... ภพ ...ชาติ ... เม่ืออะไรไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ฯ 
[๑๘๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โดยท่ีแท อริยสาวกผูสดับยอมมีญาณหยั่งรูในเร่ืองนี ้
โดยไมตองเช่ือผูอ่ืนวา เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้จึงไมมี เพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้จงึดับ เม่ืออวิชชาไมมี  
สังขารจึงไมมี เม่ือสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี เม่ือวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี เม่ือนามรูป 
ไมมี สฬายตนะจึงไมมี ฯลฯ เม่ือชาติไมมี ชราและมรณะจงึไมมี อริยสาวกน้ันยอมรูประ 
จักษอยางนีว้า โลกน้ียอมดับอยางนี้ ฯ  
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[๑๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกรูท่ัวถึงท้ังเหตุเกดิและความดับไปแหง 
โลกตามเปนจริงอยางนี้ ในกาลนั้น อริยสาวกน้ี เราเรียกวาเปนผูสมบูรณดวยทิฐิบาง เปน 
ผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึงสัทธรรมน้ีบางเห็นสัทธรรมนี้บาง เปนผูประกอบดวยญาณ 
อันเปนเสขะบาง เปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสขะบาง เปนผูบรรลุกระแสแหงธรรมบาง  
เปนพระอริยะมีปญญาเคร่ืองชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         คหปติวรรคท่ี ๕ จบ 
________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. ปญจเวรภยสูตร ท่ี ๑         ๒. ปญจเวรภยสูตรท่ี ๒ 
๓. ทุกขนิโรธสูตร                 ๔. โลกนิโรธสูตร  
๕. ญาติกสูตร                ๖. อัญญตรสูตร  
๗. ชาณุสโสณิสูตร                 ๘. โลกายติกสูตร 
๙. อริยสาวกสูตรท่ี ๑         ๑๐. อริยสาวกสูตรท่ี ๒ ฯ 
_________  
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ทุกขวรรคท่ี ๖ 
๑. ปริวีมังสนสูตร 
[๑๘๘] ขาพเจาสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ดวยเหตุเทาไรหนอแลภิกษเุม่ือพิจารณา พงึพิจารณาเพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบ โดยประการ 
ท้ังปวงภกิษุเหลานั้นทูลวา พระพุทธเจาขา ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาค 
เปนท่ีตั้ง มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่ง ไดโปรดเถิดพระพุทธเจาขา  
ขอเน้ือความแหงภาษตินี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิดภิกษุท้ังหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาค 
แลว จักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวาดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาเชนนั้น เธอท้ังหลายจงฟง  
จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
[๑๘๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้  เม่ือพจิารณา  
ยอมพิจารณาวา ทุกขคือชราและมรณะมีประการตางๆ มากมายเกิดข้ึนในโลก ทุกขนีมี้อะไร 
เปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกิดหนอแล เม่ืออะไรมี ชรา 
และมรณะจึงมี เม่ืออะไรไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ภกิษุนั้นพจิารณาอยู ยอมรูประจักษวา 
ทุกขคือชราและมรณะมีประการตางๆ มากมาย เกิดข้ึนในโลก ทุกขนีแ้ลมีชาติเปนเหตุ มีชาติ 
เปนสมุทัย มีชาติเปนกําเนิด มีชาติเปนแดนเกิด เม่ือชาติมี ชราและมรณะจึงมีเม่ือชาติไมมี  
ชราและมรณะจึงไมมี ภกิษุนัน้ยอมรูประจักษชราและมรณะ ยอมรูประจักษเหตุเกิดชราและมรณะ  
ยอมรูประจักษความดับแหงชราและมรณะ ยอมรูประจกัษปฏิปทาอันสมควรท่ีใหถึงความดับ 
แหงชราและมรณะ และยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น เปนผูประพฤตธิรรมอันสมควร ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษนุี้เราเรียกวา เปนผูปฏิบัติเพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ โดยประการท้ังปวง เพื่อ 
ความดับแหงชราและมรณะ ฯ  
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[๑๙๐] อีกประการหนึ่ง ภิกษเุม่ือพิจารณา ยอมพิจารณาวา ก็ชาตินี้มีอะไรเปนเหตุ  
มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกดิ เม่ืออะไรมี ชาติจึงมี เม่ืออะไรไมมี  
ชาติจึงไมมี ภกิษุนั้นพิจารณาอยู ยอมรูประจักษวา ชาติมีภพเปนเหตุ มีภพเปนสมุทัย มีภพ 
เปนกําเนิด มีภพเปนแดนเกิดเม่ือภพมี ชาติจึงมี เม่ือภพไมมี ชาติจึงไมมี ภิกษนุั้นยอม 
รูประจักษชาติ ยอมรูประจักษเหตุเกิดแหงชาติ ยอมรูประจักษความดบัแหงชาติ ยอมรูประจักษ 
ปฏิปทาอันสมควรท่ีใหถึงความดับแหงชาติ และยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น เปนผูประพฤติธรรม 
อันสมควร ภิกษุนี้เราเรียกวาเปนผูปฏิบัติเพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ โดยประการท้ังปวง เพื่อ 
ความดับแหงชาติ ฯ 
[๑๙๑] อีกประการหนึ่ง ภิกษเุม่ือพิจารณา ยอมพิจารณาวา ก็ภพนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ 
 ก็อุปาทานน้ีมีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็ตัณหานี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯกเ็วทนานี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ  
ก็ผัสสะนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็สฬายตนะนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ กน็ามรูปนี้มีอะไรเปนเหตุ  
ฯลฯ ก็วิญญาณน้ีมีอะไรเปนเหตุ ฯลฯก็สังขารนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปน 
กําเนิด มีอะไรเปนแดนเกดิ เม่ืออะไรมี สังขารจึงมี เม่ืออะไรไมมี สังขารจึงไมมี ภิกษนุั้น 
เม่ือพิจารณายอมรูประจักษวา สังขารมีอวชิชาเปนเหตุ มีอวิชชาเปนสมุทัย มีอวิชชาเปนกําเนดิ  
มีอวิชชาเปนแดนเกิด เม่ืออวชิชามี สังขารจึงมี เม่ืออวิชชาไมมีสังขารจึงไมมี ภิกษุนั้นยอมรู 
ประจักษสังขาร ยอมรูประจักษเหตุเกดิแหงสังขารยอมรูประจักษความดับแหงสังขาร ยอมรู 
ประจักษปฏิปทาอันสมควรท่ีใหถึงความดบัแหงสังขาร และยอมเปนผูปฏิบัติอยางนัน้ เปนผูประ 
พฤติธรรมอันสมควรภิกษนุี้เราเรียกวา เปนผูปฏิบัติเพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ โดยประการ 
ท้ังปวงเพื่อความดับแหงสังขาร ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคลตกอยูในอวชิชา ถาสังขารท่ีเปน 
บุญปรุงแตง วญิญาณก็เขาถึงบุญ ถาสังขารท่ีเปนบาปปรุงแตง วิญญาณก็เขาถึงบาป ถาสังขาร 
ท่ีเปนอเนญชาปรุงแตง วิญญาณก็เขาถึงอเนญชา ฯ 
[๑๙๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ในกาลใดแล ภกิษุละอวิชชาไดแลว วิชชาเกดิข้ึนแลว ใน 
กาลนั้น ภกิษนุั้นก็ไมทํากรรมเปนบุญ ไมทํากรรมเปนบาป ไมทํากรรมเปนอเนญชา เพราะสํารอก 
อวิชชาเสีย เพราะมีวิชชาเกิดข้ึน เม่ือไมทําเม่ือไมคิด ก็ไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก เม่ือไมถือม่ัน 
 ก็ไมสะดุงกลัว เม่ือไมสะดุงกลัว ก็ปรินพิพานเฉพาะตน ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว  
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ภิกษุนั้นถาเสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา  
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 สุขเวทนานั้นไมเท่ียง อันตนไมยึดถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา ถาเสวย 
ทุกขเวทนา กรู็ชัดวา ทุกขเวทนาน้ันไมเท่ียง อันตนไมยดึถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลิน 
แลวดวยตัณหาถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา อทุกขมสุขเวทนานัน้ไมเท่ียง อันตนไมยดึ 
ถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา ภิกษนุั้นถาเสวยสุขเวทนาก็วางใจเฉย 
เสวยไป ถาเสวยทุกขเวทนาก็วางใจเฉยเสวยไป ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็วางใจเฉยเสวยไป  
ภิกษนุั้นเม่ือเสวยเวทนาท่ีปรากฏทางกาย กรู็ชัดวาเราเสวยเวทนาท่ีปรากฏทางกาย เม่ือเสวยเวทนา 
ท่ีปรากฏทางชีวิต ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนาท่ีปรากฏทางชีวติ รูชัดวา เวทนาท้ังปวงอันตัณหา 
ไมเพลิดเพลินแลวจักเปนของเย็น สรีรธาตุจักเหลืออยูในโลกน้ีเทานั้นเบ้ืองหนาต้ังแตส้ินชีวิต 
 เพราะความแตกแหงกาย ฯ 
[๑๙๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษยกหมอท่ียงัรอนออกจากเตาเผาหมอวางไวท่ีพืน้ดิน 
อันเรียบ ไออุนท่ีหมอนั้นพงึหายไป กระเบ้ืองหมอยังเหลืออยูท่ีพื้นดินนั้นนั่นแหละ แมฉันใด  
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุม่ือเสวยเวทนาท่ีปรากฏทางกาย ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนาท่ีปรากฏทางกาย  
เม่ือเสวยเวทนาท่ีปรากฏทางชีวิต ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนาท่ีปรากฏทางชีวิต รูชัดวา เวทนาท้ัง 
ปวงอันตัณหาไมเพลิดเพลินแลว จักเปนของเย็น สรีรธาตุจักเหลืออยูในโลกน้ีเทานัน้เบ้ืองหนา 
ตั้งแตส้ินชีวิต เพราะความแตกแหงกาย ฉันนั้นเหมือนกนั ฯ 
[๑๙๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษผูุขีณาสพพึงทํา 
กรรมเปนบุญบาง ทํากรรมเปนบาปบาง ทํากรรมเปนอเนญชาบางหรือหนอ ฯ 
ภิกษุท้ังหลายทูลวา ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เม่ือสังขารไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะสังขารดับวญิญาณพึง 
ปรากฏหรือหนอ ฯ 
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เม่ือวิญญาณไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะวิญญาณดับ นามรูปพึง 
ปรากฏหรือหนอ ฯ 
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เม่ือนามรูปไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะนามรูปดบัสฬายตนะ 
พึงปรากฏหรือหนอ ฯ  
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ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เม่ือสฬายตนะไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะ 
พึงปรากฏหรือหนอ ฯ 
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เม่ือผัสสะไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะผัสสะดับเวทนาพึง 
ปรากฏหรือหนอ ฯ 
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เม่ือเวทนาไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะเวทนาดับตัณหาพึงปรากฏ 
หรือหนอ ฯ 
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เม่ือตัณหาไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะตัณหาดับอุปาทาน 
พึงปรากฏหรือหนอ ฯ 
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เม่ืออุปาทานไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะอุปาทานดับ ภพพึง 
ปรากฏหรือหนอ ฯ 
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เม่ือภพไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะภพดับ ชาติพึงปรากฏหรือ 
หนอ ฯ 
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เม่ือชาติไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะชาติดับ ชราและมรณะพึง 
ปรากฏหรือหนอ ฯ 
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
[๑๙๕] ดีละๆ ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงสําคัญ จงเช่ือซ่ึงขอนั้นไวอยางนั้นเถิด  
พวกเธอจงนอมใจไปสูขอนัน้อยางนัน้เถิด จงหมดความเคลือบแคลงสงสัยในขอนั้นเถิด นั่นเปน 
ท่ีสุดทุกข ฯ 
จบสูตรท่ี ๑  
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๒. อุปาทานสูตร 
[๑๙๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุเหน็ 
ความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจยัแหงอุปาทานอยู ตณัหายอมเจริญ เพราะตัณหา 
เปนปจจยั จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ  
เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกดิข้ึน 
แหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๑๙๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไฟกองใหญแหงไมสิบเลมเกวียนบาง ยี่สิบเลมเกวียนบาง  
สามสิบเลมเกวียนบาง ส่ีสิบเลมเกวยีนบาง พึงลุกโพลง บุรุษใสหญาแหง ใสโคมัยแหง 
 และใสไมแหง ในไฟกองนัน้ทุกๆ ระยะ ก็เม่ือเปนอยางนี้ ไฟกองใหญนั้น มีอาหารอยางนั้น  
มีเช้ืออยางนั้น พึงลุกโพลงตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุเหน็ความพอใจ 
เนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจยัแหงอุปาทานอยู ตณัหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน  
เพราะตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้ ฯ 
[๑๙๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษเุห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหง 
อุปาทานอยู ตณัหายอมดับไป เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ  
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส 
จึงดับ ความดบัแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๑๙๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฟกองใหญแหงไมสิบเลมเกวยีนบาง ยี่สิบเลมเกวยีนบาง  
สามสิบเลมเกวียนบาง ส่ีสิบเลมเกวยีนบาง พึงลุกโพลง บุรุษไมใสหญาแหง ไมใสโคมัยแหง  
และไมใสไมแหงในไฟกองนั้นทุกๆ ระยะภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือเปนอยางนี้ ไฟกองใหญนั้น ไมมี 
อาหาร พึงดับไป เพราะส้ินเช้ือเกา และเพราะไมเติมเช้ือใหม แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
เม่ือเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจยัแหงอุปาทานอยู ตณัหายอมดับฉันนั้นเหมือน 
กัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ 
จบสูตรท่ี ๒  
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๓. ปฐมสังโยชนสูตร 
[๒๐๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุเหน็ 
ความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจยัแหงสังโยชนอยู ตณัหายอมเจริญ เพราะตัณหา 
เปนปจจยั จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะ 
ชาติเปนปจจยัจึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนสัและอุปายาส ความเกิดข้ึนแหงกองทุกข 
ท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๐๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ประทีปน้ํามันพงึติด เพราะอาศัยน้ํามันและไส บุรุษพึง 
เติมน้ํามันและใสไสในประทีปน้ํามันทุกๆ ระยะ ก็เม่ือเปนอยางนี้ประทีปน้ํามันนั้น มีอาหาร 
อยางนั้น มีเช้ืออยางนั้น พึงลุกโพลงตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เม่ือภิกษุเห็น 
ความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจยัแหงสังโยชนอยู ตณัหายอมเจริญ ฉันนั้น 
เหมือนกนั เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจยั จึงมีภพ เพราะภพ 
เปนปจจยั จึงมีชาติเพราะชาตเิปนปจจยั จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและ 
อุปายาสความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษเุห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย  อันเปนปจจัย 
แหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ  
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส 
จึงดับ ความดบัแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๐๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ประทีปน้ํามันพงึติด เพราะอาศัยน้ํามันและไส บุรุษไมพึง 
เติมน้ํามัน ไมใสไสในประทีปน้ํามันนั้นทุกๆ ระยะ ก็เมื่อเปนอยางนี ้ประทีปน้ํามันนั้น ไมมี 
อาหารพึงดับไป เพราะส้ินเช้ือเกา และเพราะไมเติมเช้ือใหม แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เม่ือภิกษ ุ
เห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตณัหายอมดับ ฉันนัน้เหมือน 
กัน เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๓  
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๔. ทุติยสังโยชนสูตร 
[๒๐๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ประทีปน้ํามัน 
พึงติด เพราะอาศัยน้ํามันและไส บุรุษเติมน้าํมันและใสไสในประทีปน้ํามันนั้นทุกๆ ระยะ ก็เม่ือ 
เปนอยางนี้ ประทีปน้ํามันนั้นมีอาหารอยางนั้น มีเช้ืออยางนั้น พึงลุกโพลงตลอดกาลแมฉันใด 
 ภิกษุท้ังหลายเมื่อภิกษุเหน็ความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู 
ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯความเกิดข้ึนแหง 
กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๐๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ประทีปน้ํามันพงึติด เพราะอาศัยน้ํามันและไส บุรุษไมเติม 
น้ํามัน ไมใสไสในประทีปน้าํมันนั้นทุกๆ ระยะ ก็เม่ือเปนอยางนี้ ประทีปน้ํามันนั้น ไมมีอาหาร  
พึงดับไป เพราะส้ินเช้ือเกา และเพราะไมเติมเช้ือใหม แมฉันใด ภิกษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุเหน็ 
โทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตณัหายอมดับ ฉันนั้นเหมือนกนั  
เพราะตัณหาดบั อุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. ปฐมมหารุกขสูตร 
[๒๐๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุเห็น 
ความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจยัแหงอุปาทานอยู ตณัหายอมเจริญ เพราะตัณหา 
เปนปจจยั จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ฯลฯ ความเกดิข้ึนแหงกองทกุข 
ท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมใหญ มีรากหยั่งลงและแผไปขางๆรากท้ังหมดนัน้ 
ยอมดูดโอชารสไปเบ้ืองบน เม่ือเปนอยางนี ้ตนไมใหญนัน้ มีอาหารอยางนั้น มีเช้ืออยางนั้น  
พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุท้ังหลายเมื่อภกิษเุห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย   
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อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยูตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมี 
อุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ฯลฯ ความเกดิข้ึนแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ ฯ 
[๒๐๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภกิษเุห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหง 
อุปาทานอยู ตณัหายอมดับ เพราะตัณหาดบั อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ  
ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๐๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมใหญตั้งอยูอยางนัน้ ท่ีนัน้บุรุษเอาจอบและภาชนะมา 
 ตัดตนไมนัน้ท่ีโคนตนแลว ขุดลงไป คร้ันขุดลงไปแลว คุยเอารากใหญเล็กแมเทากานแฝกข้ึน 
บุรุษนั้นพึงทอนตนไมนัน้เปนทอนเล็กทอนใหญแลวพึงผา คร้ันผาแลวเจยีกใหเปนช้ินๆ คร้ันเจียก 
ใหเปนช้ินๆ แลว พึงผ่ึงลมตากแดด คร้ันผ่ึงลม ตากแดดแลว พึงเอาไฟเผา คร้ันเอาไฟเผา 
แลว พึงทําใหเปนเขมา คร้ันทําใหเปนเขมาแลว พึงโปรยที่ลมแรงหรือลอยในแมน้ํามีกระแส 
อันเช่ียว ก็เม่ือเปนอยางนี้ ตนไมใหญนัน้ ถูกตัดเอารากข้ึนแลว ถูกทําใหเปนดังตาลยอด 
ดวน ถึงความไมมี ไมเกดิอีกตอไป แมฉันใด ภกิษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุเหน็โทษเนืองๆ ใน 
ธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ  
อุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดับภพจึงดบั ฯลฯ ความดบัแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. ทุติยมหารุกขสูตร 
[๒๑๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย 
 ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ รากท้ังหมดนัน้ยอมดดูโอชารสไปเบ้ืองบน เม่ือเปนอยางนี้  
ตนไมใหญนัน้ มีอาหารอยางนั้น มีเช้ืออยางนั้น พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษ ุ
ท้ังหลายเม่ือภกิษุเหน็ความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตณัหา 
ยอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน ฯลฯความเกิดข้ึนแหงกอง 
ทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ  
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[๒๑๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้นบุรุษเอาจอบและภาชนะ 
มา ตัดตนไมนัน้ท่ีโคนตนแลว ขุดลงไป คร้ันขุดลงไปแลวคุยเอารากใหญเล็กแมเทากานแฝก 
ข้ึน ฯลฯ หรือลอยในแมน้ํามีกระแสอันเช่ียวเม่ือเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้นถูกตัดเอารากข้ึน 
แลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวนถึงความไมมี ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เม่ือ 
ภิกษเุห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจยัแหงอุปาทานอยู ตณัหายอมดับ ฉันนั้น 
เหมือนกนั เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดบั ฯลฯ ความดบัแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. ตรุณรุกขสูตร 
[๒๑๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 เม่ือภิกษุเหน็ความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจยัแหงสังโยชนอยู ตณัหายอมเจริญ 
เพราะตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน ฯลฯ ความเกิดแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการ 
อยางนี้ ฯ 
[๒๑๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมออนยนืตนอยู บุรุษพึงพรวนดินใสปุย รดน้ําเสมอๆ 
 ก็เม่ือเปนอยางนี้ ตนไมออนนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเช้ืออยางนั้น พึงถึงความเจริญงอกงาม 
ไพบูลย แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เม่ือภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปน 
ปจจัยแหงสังโยชนอยู ตณัหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน  
ฯลฯ ความเกดิข้ึนแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๑๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษเุห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัย 
แหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดบั เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯความดับแหงกองทุกข 
ท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๑๕] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ตนไมออนยนืตนอยูอยางนั้น ทีนั้นบุรุษเอาจอบและภาชนะ 
มา ฯลฯ หรือลอยในแมน้ํามีกระแสอันเช่ียว ก็เม่ือเปนอยางนี้ตนไมออนนั้น ถูกตัดเอารากข้ึน 
แลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมีไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เม่ือ  
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ภิกษเุห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจยัแหงสังโยชนอยู ตณัหายอมดับ ฉันนั้น 
เหมือนกนัเพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. นามรูปสูตร 
[๒๑๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
เม่ือภิกษุเหน็ความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจยัแหงสังโยชนอยู นามรูปก็หยั่งลง 
 เพราะนามรูปเปนปจจยัจึงมีสฬายตนะ ฯลฯ ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ ฯ 
[๒๑๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ รากท้ังหมดนัน้ 
ยอมดูดโอชารสไปเบ้ืองบน ก็เม่ือเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเช้ืออยางนั้น  
พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุท้ังหลายเมื่อภกิษเุห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรม 
ท้ังหลาย อันเปนปจจยัแหงสังโยชนอยูนามรูปก็หยั่งลง ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะนามรูปเปน 
ปจจัย จึงมีสฬายตนะ ฯลฯความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๑๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษเุห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัย 
แหงสังโยชนอยู นามรูปก็ไมหยั่งลง เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกอง 
ทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๑๙] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้นบุรุษเอาจอบและภาชนะ 
มา ฯลฯ ไมเกดิอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย  
อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู นามรูปก็ไมหยั่งลงฉันนั้นเหมือนกัน เพราะนามรูปดับ สฬายตนะ 
จึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๘  
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๙. วิญญาณสูตร 
[๒๒๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  
เม่ือภิกษุเหน็ความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจยัแหงสังโยชนอยู วญิญาณก็หยั่ง 
ลง เพราะวิญญาณเปนปจจยั จึงมีนามรูป ฯลฯ ความเกดิข้ึนแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ ฯ 
[๒๒๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ ฯลฯแมฉันใด  
ภิกษุท้ังหลาย เม่ือภิกษุเหน็ความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู 
 วิญญาณก็หยัง่ลง ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯลฯ ความเกิดข้ึน 
แหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๒๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภิกษุเหน็โทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัย 
แหงสังโยชนอยู วิญญาณกไ็มหยั่งลง เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกอง 
ทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๒๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้นบุรุษเอาจอบและภาชนะ 
มา ฯลฯ ไมเกดิข้ึนอีกตอไป แมฉันใด ภิกษท้ัุงหลาย เม่ือภกิษุเหน็โทษเนอืงๆ ในธรรมท้ังหลาย  
อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู วิญญาณก็ไมหยั่งลง ฉันนัน้เหมือนกนั เพราะวิญญาณดบั นามรูป 
จึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. นิทานสูตร 
[๒๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีนิคมของหมูชนชาวเมืองกุรุ อันมีช่ือวา 
กัมมาสทัมมะ แควนกุรุรัฐ คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เม่ือทานนัง่เรียบรอยแลวไดกราบทูล  
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พระผูมีพระภาคดังนี้วา นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา คือปฏิจจสมุปบาทนี้ 
เปนธรรมลึกซ้ึงเพียงไร ท้ังมีกระแสความลึกซ้ึง แตถึงอยางนั้น ก็ปรากฏเหมือนเปนธรรมงายๆ 
แกขาพระองค ฯ 
[๒๒๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธออยากลาวอยางนีดู้กรอานนท  
เธออยากลาวอยางนี้ ปฏิจจสมุปบาทนี้ เปนธรรมลึกซ้ึง ท้ังมีกระแสความลึกซ้ึง เพราะไมรู  
ไมตรัสรู ไมแทงตลอดธรรมนี้ หมูสัตวนีจ้ึงเปนเหมือนเสนดายท่ียุง เปนเหมือนกลุมเสนดาย 
ท่ีเปนปม เปนเหมือนหญามุงกระตายและหญาปลอง ยอมไมผานพนอบาย ทุคติ วินิบาต สงสาร ฯ 
[๒๒๖] ดกูรอานนท เม่ือภกิษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัย 
แหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย 
จึงมีชาติเพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนสัและอุปายาส 
ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๒๗] ดกูรอานนท ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ รากท้ังหมดนั้นยอม 
ดูดโอชารสไปเบ้ืองบน ก็เม่ือเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเช้ืออยางนั้น  
พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด อานนท เม่ือภิกษุเหน็ความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย 
 อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยูตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย  
จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจยั จึงมีภพ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๒๘] ดกูรอานนท เม่ือภกิษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหง 
อุปาทานอยู ตณัหายอมดับ เพราะตัณหาดบั อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ 
 ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๒๙] ดกูรอานนท ตนไมใหญยืนตนอยางนั้น ทีนั้นบุรุษเอาจอบและภาชนะมา  
ตัดตนไมนัน้ท่ีโคนตน แลวขุดลงไป คร้ันขุดลงไปแลว คุยเอารากใหญเล็กแมเทากานแฝกข้ึน  
บุรุษนั้น ทอนตนไมนั้นเปนทอนเล็กทอนใหญ แลวพึงผา คร้ันผาแลว เจียกเปนช้ินๆ คร้ัน 
เจียกใหเปนช้ินๆ แลว พึงผ่ึงลม ตากแดดคร้ันผ่ึงลม ตากแดดแลว พึงเอาไฟเผา คร้ัน 
เอาไฟเผาแลว พึงทําใหเปนเขมาคร้ันทําใหเปนเขมาแลว พึงโปรยท่ีลมแรง หรือลอยในแมน้ํามี 
กระแสอันเช่ียวก็เม่ือเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น ถูกตัดเอารากข้ึนแลว ถูกทําใหเปนดงัตาลยอด  
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ดวน ถึงความไมมี ไมเกดิอีกตอไป แมฉันใด อานนท เม่ือภิกษเุห็นโทษเนืองๆ ในธรรม 
ท้ังหลาย อันเปนปจจยัแหงอุปาทานอยู ตณัหายอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ  
อุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดบั เพราะภพดบั ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ  
ชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมี 
ดวยประการอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบทุกขวรรคท่ี ๖ 
___________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. ปริวีมังสนสูตร                   ๒. อุปาทานสูตร 
๓. สังโยชนสูตรท่ี ๑                 ๔. สังโยชนสูตรท่ี ๒ 
๕. มหารุกขสูตรท่ี ๑                 ๖. มหารุกขสูตรท่ี ๒ 
๗. ตรุณสูตร                  ๘. นามรูปสูตร   
๙. วิญญาณสูตร                ๑๐. นิทานสูตร ฯ 
________  
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มหาวรรคท่ี ๗ 
๑. อัสสุตวตาสูตรท่ี ๑ 
[๒๓๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ... ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเบ่ือหนายบางคลายกําหนัดบาง หลุดพนบาง ใน 
รางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้ ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ความเจริญ 
ก็ดี ความเส่ือมก็ดี การเกิดกด็ี การตายก็ดี ของรางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้  
ยอมปรากฏ ปุถุชนผูมิไดสดับจึงเบ่ือหนายบาง คลายกาํหนัดบาง หลุดพนบาง ในรางกาย 
นั้น แตตถาคตเรียกรางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง  
วิญญาณบางปุถุชนผูมิไดสดับ ไมอาจเบ่ือหนาย คลายกําหนัด หลุดพนในจิต เปน 
ตนนั้นไดเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาจิตเปนตนนี้ อันปุถุชนมิไดสดับ รวบรัดถือไว 
ดวยตัณหา ยดึถือดวยทิฐวิา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา  ดังนี้  
ตลอดกาลชานานฉะนั้น ปุถุชนผูมิไดสดับ จึงไมอาจจะเบ่ือหนาย คลายกําหนัด หลุดพน 
ในจิตเปนตนนั้นไดเลย ฯ 
[๒๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเขาไปยึดถือเอารางกายอัน 
เปนท่ีประชุมแหงมหาภูต ๔ นี้ โดยความเปนตน ยังชอบกวา แตจะเขาไปยึดถือเอาจติโดย 
ความเปนตนหาชอบไม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะรางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้  
เม่ือดํารงอยู   ปหนึ่งบาง   สองปบาง   สามปบาง   ส่ีปบาง   หาปบาง   สิบปบาง   
 ยี่สิบปบาง   สามสิบปบาง ส่ีสิบปบาง หาสิบปบาง รอยปบาง ยิ่งกวารอยปบาง  
ยอมปรากฏ แตวาตถาคตเรียกรางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง  
วิญญาณบาง จติเปนตนนัน้ดวงหน่ึงเกิดข้ึน ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและกลางวนั ฯ  
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[๒๓๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย วานรเม่ือเท่ียวไปในปาใหญจบักิ่งไม ปลอยกิ่งนั้น 
 ยึดเอากิ่งอ่ืน ปลอยกิ่งท่ียึดเดิม เหนีย่วกิ่งใหมตอไป แมฉันใด รางกายอันเปนท่ีประชุม 
แหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้ ท่ีตถาคตเรียกวา จิตบาง มโนบาง วญิญาณบาง จิตเปนตนนัน้ 
ดวงหนึ่งเกดิข้ึน ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและกลางวัน ก็ฉันนั้นแล ฯ 
[๒๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูสดบั ยอมใสใจโดยแยบคายดวยดีถึงปฏิจจสมุป 
บาทธรรม ในรางกายและจติท่ีตถาคตกลาวมานั้นวา เพราะเหตุดังนี้ เม่ือส่ิงนี้มี ส่ิงนี้จึงมี เพราะ 
ส่ิงนี้เกิดข้ึน ส่ิงน้ีจึงเกดิข้ึน เม่ือส่ิงนี้ไมมีส่ิงนี้จึงไมมี เพราะส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้จึงดับ คือ เพราะ 
อวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขารเพราะสังขารเปนปจจยั จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย 
 จึงมีนามรูปเพราะนามรูปเปนปจจยั จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจยั จึงมีผัสสะ 
เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยั จึงมีตณัหา เพราะตัณหาเปนปจจยั  
จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจยั จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจยั จึงมีชาติ เพราะชาติเปน 
ปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกดิข้ึนแหงกองทุกข 
ท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้อนึ่ง เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ 
 เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทกุขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๒๓๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ มาพิจารณาอยูอยางนี้  ยอมหนาย 
แมในรูป ยอมหนายแมในเวทนา ยอมหนายแมในสัญญา ยอมหนายแมในสังขารท้ังหลาย  
ยอมหนายแมในวิญญาณ เม่ือหนาย ยอมคลายกําหนัดเพราะคลายกําหนดัจึงหลุดพน  
เม่ือหลุดพนแลว ก็เกดิญาณหย่ังรูวาหลุดพนแลวยอมทราบชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรย 
อยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลวกจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดงันี้แล ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
๒. อัสสุตวตาสูตรท่ี ๒ 
[๒๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสวา  
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 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเบ่ือหนายบางคลายกําหนดับาง หลุดพนบาง  
ในรางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้ ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะวา ความเจริญ 
ก็ดี ความเส่ือมก็ดี การเกิดกด็ี การตายก็ดี ของรางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูต 
ท้ัง ๔ นี้ ยอมปรากฏ ฉะนั้น ปุถุชนผูมิไดสดับ จึงเบ่ือหนายบาง คลายกําหนดับาง  
หลุดพนบาง ในรางกายนัน้ แตตถาคตเรียกรางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้วา  
จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง ปุถุชนผูมิไดสดับ ไมอาจจะเบ่ือหนาย คลายกําหนดั  
หลุดพนในจิตเปนตนนัน้ไดเลย ขอนั้นเพราะเหตไุร เพราะเหตุวาจิตเปนตนนี้ อันปุถุชน 
ผูมิไดสดับ รวบรัดถือไวดวยตัณหา ยึดถือดวยทิฐวิา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่น 
เปนตัวตนของเรา ดังนี้ ตลอดกาลชานาน ฉะนั้น ปุถุชนผูมิไดสดับ จึงจะเบ่ือหนาย  
คลายกําหนดั หลุดพนในจิตเปนตนนัน้ไมไดเลย ฯ 
[๒๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเขาไปยึดถือเอารางกายอันเปนท่ี 
ประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้ โดยความเปนตน ยังชอบกวา แตจะเขาไปยึดถือเอาจิตโดย 
ความเปนตนหาชอบไม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะรางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้  
เม่ือดํารงอยูปหนึ่งบาง สองปบาง สามปบาง ส่ีปบาง หาปบาง สิบปบาง ยี่สิบปบาง 
สามสิบปบาง ส่ีสิบปบาง หาสิบปบางรอยปบาง ยิ่งกวารอยปบาง ยอม 
ปรากฏ แตวาตถาคตเรียกรางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นีว้า จิตบาง มโนบาง  
วิญญาณบาง จติเปนตนนัน้ ดวงหนึ่งเกดิข้ึน ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและใน 
กลางวัน ฯ 
[๒๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ ยอมใสใจดวยดีโดยแยบคายถึง 
ปฏิจจสมุปบาทธรรม ในรางกายและจิตท่ีตถาคตกลาวมานั้นวา เพราะเหตุดังนี้ เม่ือส่ิงนี้มี  
ส่ิงนี้จึงมี เพราะส่ิงนี้เกดิข้ึน ส่ิงนี้จึงเกิดข้ึน เม่ือส่ิงนี้ไมมี ส่ิงนี้จึงไมมี เพราะ 
ส่ิงนี้ดับ ส่ิงนี้จงึดับ เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจยัแหงสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนา 
 เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนานัน้ดับไป สุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปน 
ปจจัยแหงสุขเวทนา จึงดับ จงึสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนา จึงเกิด 
ทุกขเวทนาข้ึน เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนานั้นดับไป ทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนานั้น จึงดับ จึงสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัย  
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แหงเวทนาท่ีไมใชสุข ไมใชทุกข จึงเกดิอทุกขมสุขเวทนาข้ึน เพราะผัสสะอันเปนปจจัย 
แหงอทุกขมสุขเวทนานัน้ดบัไป อทุกขมสุขเวทนาท่ีเกดิข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจยัแหง 
อทุกขมสุขเวทนานั้น จึงดับ จึงสงบไป ฯ 
[๒๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะไมสองอันครูดสีกันจึงเกิดไออุน เกิดความรอน  
แตถาแยกไมท้ังสองอันนั้นแหละออกเสียจากกัน ไออุนซ่ึงเกิดจากการครูดสีกันนั้น กด็ับไป  
สงบไป แมฉันใด ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนา จึงเกิด 
สุขเวทนาข้ึน เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนานัน้ดับไป สุขเวทนาท่ีเกิดข้ึน เพราะอาศัย 
ผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนานัน้ จึงดบั จึงสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหง 
ทุกขเวทนา จึงเกิดทุกขเวทนาข้ึน เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนาน้ันดับไป  
ทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจยัแหงทุกขเวทนานัน้จึงดับ จึงสงบไป เพราะ 
อาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงเวทนาท่ีมิใชทุกข มิใชสุขจึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาข้ึน เพราะผัสสะ 
อันเปนปจจัยแหงอทุกขมสุขเวทนานั้นดับไป อทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึน เพราะอาศัยผัสสะอันเปน 
ปจจัยแหงอทุกขมสุขเวทนานั้น จึงดับ จึงสงบไป ฉันนัน้เหมือนกัน ฯ 
[๒๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ มาพิจารณาอยูอยางนี้  ยอมหนาย 
แมในผัสสะ ยอมหนายแมในเวทนา ยอมหนายแมในสัญญา ยอมหนายแมในสังขาร 
ท้ังหลาย ยอมหนายแมในวญิญาณ เม่ือหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนดั 
จึงหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ก็เกิดญาณหยัง่รูวาหลุดพนแลวและยอมทราบชัดวา  
ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความ 
เปนอยางนี้มิไดมี ดังนีแ้ลฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. ปุตตมังสสูตร 
[๒๔๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาหาร ๔ อยาง เพื่อความดํารงอยูของสัตวโลกท่ีเกิดมาแลว หรือเพ่ือ  
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อนุเคราะหแกเหลาสัตวผูแสวงหาที่เกิดอาหาร ๔ อยางนัน้คือ ๑. กวฬกีาราหาร หยาบบาง  
ละเอียดบาง ๒. ผัสสาหาร๓. มโนสัญเจตนาหาร ๔. วญิญาณาหาร ภกิษุท้ังหลาย 
 อาหาร ๔ อยางเหลานี้แล เพือ่ดํารงอยูแหงสัตวโลกท่ีเกิดมาแลว หรือเพ่ืออนุเคราะหแก 
เหลาสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด ฯ 
[๒๔๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กก็วฬีการาหารจะพึงเห็นไดอยางไร ภกิษุท้ังหลาย เหมือน 
อยางวา ภรรยาสามี ๒ คน ถือเอาสะเบียงเดินทางเล็กนอย แลวออกเดนิไปสูทางกันดาร  
เขาท้ังสองมีบุตรนอยๆ นารักนาพอใจอยูคนหนึ่ง เม่ือขณะท้ังสองคนกําลังเดินไปในทางกันดาร 
อยู สะเบียงเดนิทางท่ีมีอยูเพยีงเล็กนอยนั้นไดหมดส้ินไป แตทางกันดารนั้นยังเหลืออยู เขา 
ท้ังสองยังขามพนไปไมไดคร้ังนั้น เขาท้ังสองคนคิดตกลงกันอยางนี้วา สะเบียงเดินทางของ 
เราท้ังสองอันใดแลมีอยูเล็กนอย สะเบียงเดินทางอันนัน้ก็ไดหมดส้ินไปแลว แตทางกันดาร 
นี้ยังเหลืออยู เรายังขามพนไปไมได อยากระน้ันเลย เราสองคนมาชวยกันฆาบุตรนอยๆ  
คนเดียว ผูนารัก นาพอใจคนนี้เสีย ทําใหเปนเนื้อเค็มและเนื้อยาง เม่ือไดบริโภคเนื้อบุตร  
จะไดพากนัเดนิขามพนทางกันดารท่ียังเหลืออยูนั้น ถาไมเชนนั้นเราท้ังสามคนตองพากัน 
พินาศหมดแน คร้ังนั้น ภรรยาสามีท้ังสองคนนั้น ก็ฆาบุตรนอยๆ คนเดยีวผูนารัก นาพอใจ 
นั้นเสีย ทําใหเปนเนื้อเค็ม และเนื้อยาง เม่ือบริโภคเนื้อบุตรเสร็จ ก็พากนัเดนิขาม 
ทางกันดารท่ียงัเหลืออยูนั้น เขาท้ังสองคนรับประทานเน้ือบุตรพลาง คอนอกพลางรําพันวา  
ลูกชายนอยๆ คนเดียวของฉันไปไหนเสีย ลูกชายนอยๆ คนเดียวของฉันไปไหนเสีย  
ดังนี้ เธอท้ังหลายจะเขาใจความขอนั้นเปนอยางไร คือวาเขาไดบริโภคเนื้อบุตรท่ีเปนอาหารเพ่ือ 
ความคะนองหรือเพ่ือความมัวเมา หรือเพือ่ความตบแตง หรือเพ่ือความประดับประดารางกายใชไหม  
ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา หามิได พระเจาขา จึงตรัสตอไปวา ถาเชนนัน้ เขาพากันรับประทาน 
เนื้อบุตรเปนอาหารเพียงเพ่ือขามพนทางกนัดารใชไหม ใช พระเจาขา พระองคจึงตรัสวา  
ขอนี้ฉันใด เรากลาววา บุคคลควรเห็นกวฬกีาราหารวา [เปรียบดวยเนื้อบุตร] ก็ฉันนัน้ 
เหมือนกนัแล เม่ืออริยสาวกกําหนดรูกวฬกีาราหารไดแลว ก็เปนอันกาํหนดรูความยนิดีซ่ึง 
เกิดแตเบญจกามคุณเม่ืออริยสาวกกําหนดรูความยินดีซ่ึงเกิดแตเบญจกามคุณไดแลว สังโยชน 
อันเปนเคร่ืองชักนําอริยสาวกใหมาสูโลกนี้อีกก็ไมมี ฯ  
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[๒๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กผั็สสาหารจะพึงเห็นไดอยางไร เหมือนอยางวา แมโคนม 
ท่ีไมมีหนังหุม ถายืนพิงฝาอยูก็จะถูกพวกตัวสัตวอาศัยฝาเจาะกิน ถายนืพิงตนไมอยู ก็จะถูก 
พวกสัตวชนิดอาศัยตนไมไชกิน หากลงไปยืนแชน้ําอยู กจ็ะถูกพวกสัตวท่ีอาศัยน้ําตอดและ 
กัดกิน ถายืนอาศัยอยูในท่ีวาง ก็จะถูกมวลสัตวท่ีอาศัยอยูในอากาศเกาะกัดและจิกกิน เปน 
อันวาแมโคนมตัวนั้นท่ีไรหนังหุมจะไปอาศัยอยูในสถานท่ีใดๆ ก็ถูกจาํพวกสัตวท่ีอาศัยอยูใน 
สถานท่ีนั้นๆ กัดกินอยูรํ่าไปขอนี้ฉันใด เรากลาววาพึงเหน็ผัสสาหารฉันนั้นเหมือนกนั เม่ือ 
อริยสาวกกําหนดรูผัสสาหารไดแลว ก็เปนอันกําหนดรูเวทนาท้ังสามได เม่ืออริยสาวกกําหนดรู 
เวทนาทั้งสามไดแลว เรากลาววาไมมีส่ิงใดท่ีอริยสาวกพึงทําใหยิ่งข้ึนไปกวานี้อีกแลว ฯ 
[๒๔๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กม็โนสัญเจตนาหารจะพึงเหน็ไดอยางไร เหมือนอยางวา  
มีหลุมถานเพลิงอยูแหงหนึง่ ลึกมากกวาช่ัวบุรุษ เต็มไปดวยถานเพลิง ไมมีเปลว ไมมีควัน  
คร้ังนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู ไมอยากตายรักสุข เกลียดทุกขเดนิมา บุรุษสองคนมี 
กําลังจับเขาท่ีแขนขางละคนคราไปสูหลุมถานเพลิง ทันใดนัน้เอง เขามีเจตนาปรารถนาต้ังใจ 
อยากจะใหไกลจากหลุมถานเพลิง ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะเขารูวา ถาเขาจักตกหลุมถานเพลิง 
นี้ ก็จักตองตายหรือถึงทุกขแทบตาย ขอนีฉั้นใด เรากลาววาพงึเหน็มโนสัญเจตนาหาร ฉันนั้น 
เหมือนกนั เม่ืออริยสาวกกําหนดมโนสัญเจตนาหารไดแลว ก็เปนอันกาํหนดรูตณัหาท้ังสามได 
แลว เม่ืออริยสาวกกําหนดรูตัณหาทั้งสามไดแลว เรากลาววาไมมีส่ิงใดที่อริยสาวกพึงทําให 
ยิ่งข้ึนไปกวานีอี้กแลว ฯ 
[๒๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กว็ิญญาณาหารจะพึงเห็นไดอยางไร เหมือนอยางวา พวก 
เจาหนาท่ีจับโจรผูกระทําผิดไดแลวแสดงแกพระราชาวา ขอเดชะดวยโจรผูนี้กระทําผิด ใต 
ฝาละอองธุลีพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหลงโทษโจรผูนี้ตามท่ีทรงเห็นสมควรเถิด จึงมี 
พระกระแสรับส่ังอยางนี้วา ทานผูเจริญไปเถอะพอ จงประหารมันเสียดวยหอกรอยเลมใน 
เวลาเชานี้ เจาหนาท่ีเหลานัน้ก็ชวยประหารนักโทษคนนั้นดวยหอกรอยเลมในเวลาเชา ตอมาเปน 
เวลาเท่ียงวันพระราชาทรงซักถามเจาหนาที่เหลานั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ เจานักโทษคนนั้น 
เปนอยางไรบาง เขาพากันกราบทูลวา ขอเดชะ เขายังมีชีวติอยูตามเดิม จงึมีพระกระแส 
รับส่ังอยางนี้วา ทานผูเจริญ ไปเถอะพอ จงชวยกันประหารมันเสียดวยหอกรอยเลมใน  
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เวลาเท่ียงวัน เจาหนาท่ีเหลานั้นก็ประหารนักโทษคนนัน้เสียดวยหอกรอยเลมในเวลาเท่ียงวนั  
ตอมาเปนเวลาเย็น พระราชาทรงซักถามเจาหนาท่ีเหลานัน้อีกอยางนี้วา ทานผูเจริญ เจานักโทษ 
คนนั้นเปนอยางไรบาง เขาพากันกราบทูลวา ขอเดชะ เขายังมีชีวิตอยูตามเดิม จึงมี 
พระกระแสรับส่ังอยางนี้วา ทานผูเจริญ ไปเถอะพอ จงประหารมันเสียดวยหอกรอยเลม 
ในเวลาเย็นเจาหนาท่ีคนนัน้กป็ระหารนักโทษคนน้ันดวยหอกรอยเลมในเวลาเย็น ภิกษุ 
ท้ังหลายเธอท้ังหลายยังเขาใจความขอนั้นเปนไฉน คือวาเม่ือเขากําลังถูกประหารดวยหอก 
รอยเลมตลอดวันอยูนั้น จะพงึไดเสวยแตทุกขโทมนัสซ่ึงมีการประหาร นั้นเปนเหตุเทานั้น  
มิใชหรือ ภกิษท้ัุงหลาย เม่ือเขากําลังถูกประหารอยูดวยหอกแมเลมเดยีว ก็พึงเสวย 
ความทุกขโทมนัสซ่ึงมีการประหารนั้นเปนเหตุ แตจะกลาวไปไยถึงเม่ือเขากําลังถูกประหาร 
อยูดวยหอกสามรอยเลมเลา ขอน้ีฉันใด เรากลาววา จะพึงเห็นวิญญาณาหารฉันนั้นเหมือนกัน 
 เม่ืออริยสาวกกําหนดรูวิญญาณาหารไดแลวก็เปนอันกําหนดรูนามรูปไดแลว เม่ืออริยสาวกมา 
กําหนดรูนามรูปไดแลว เรากลาววา ไมมีส่ิงใดที่อริยสาวกจะพึงทําใหยิ่งข้ึนไปกวานีอี้กแลว ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. อัตถิราคสูตร 
[๒๔๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย อาหาร ๔ อยางเพ่ือความดํารงอยูของสัตวโลกท่ีเกิดมาแลว เพื่ออนเุคราะห 
แกเหลาสัตวผูแสวงหาที่เกิด อาหาร ๔อยางนั้น คือ ๑ กวฬกีาราหาร หยาบบาง ละเอียดบาง  
๒ ผัสสาหาร ๓ มโนสัญเจตนาหาร ๔ วิญญาณาหาร อาหาร ๔ อยางนีแ้ล เพื่อความดาํรงอยู 
ของสัตวโลกท่ีเกิดมาแลว หรือเพ่ืออนุเคราะหแกเหลาสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด ฯ 
[๒๔๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยูใน 
กวฬีการาหารไซร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามในกวฬกีาราหารนั้นในท่ีใด วิญญาณต้ังอยูงอกงาม ใน 
ท่ีนั้น ยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีใดมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีนั้น ยอมมีความ  
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เจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีใด  มีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีนั้น ยอมมีการเกิดใน 
ภพใหมตอไป ในท่ีใด มีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีนัน้ ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในท่ีใด 
มีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกท่ีนั้นวามีความโศก มีธุลี (คือราคะ) มีความคับแคน ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยากมีอยูในผัสสาหารไซร ... ถาความ 
ยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยูในมโนสัญเจตนาหารไซร ... ถาความยินดี  
ความเพลิดเพลิน ความทยานอยากมีอยูในวิญญาณาหารไซร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามในวิญญาณา 
หารนั้น ในท่ีใดวิญญาณต้ังอยูงอกงาม ในท่ีนั้น ยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีใด มีการ 
หยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีนั้น ยอมมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีใดมีความเจริญแหง 
สังขารท้ังหลาย ในท่ีนั้น ยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีใดมีการเกิดในภพใหมตอไป  
ในท่ีนั้น ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในท่ีใด มีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกท่ีนัน้วามีความโศก  
มีธุลี มีความคับแคน ฯ 
[๒๔๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เม่ือมีน้ํายอม คร่ัง ขม้ิน สีเขียวหรือสีบานเยน็ ชาง 
ยอมหรือชางเขียนพึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษใหมีอวัยวะนอยใหญไดครบถวนท่ีแผนหินขาว แผน 
กระดาน ฝาผนัง หรือท่ีผืนผา แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ถาความยินดี  
ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยูในกวฬีการาหารไซร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามในกวฬ ี
การาหารนั้น ในท่ีใด วิญญาณต้ังอยูงอกงาม ในท่ีนั้น ยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีใด 
มีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีนั้น ยอมมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีใดมีความเจริญ 
แหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีนั้น ยอมมีการเกดิในภพใหมตอไป ในท่ีใดมีการเกิดในภพใหม 
ตอไป ในท่ีนัน้ ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในท่ีใด มีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกท่ีนั้นวามี 
ความโศก มีธุลี มีความคับแคน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความ 
ทยานอยาก มีอยูในผัสสาหารไซร ... ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยู 
ในมโนสัญเจตนาหารไซร ... ถาความยินด ีความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยูในวิญญาณา 
หารไซร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามในวิญญาณาหารนัน้ ในท่ีใด วิญญาณต้ังอยูงอกงาม ในท่ีนั้น  
ยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีใด มีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีนั้น ยอมมีความเจริญแหง 
สังขารท้ังหลาย ในท่ีใด มีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีนั้น ยอมมีการเกิดในภพใหม 
ตอไป ในท่ีใด มีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีนั้น ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในท่ีใด  
มีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกท่ีนั้นวา มีความโศก มีธุลี มีความคับแคน ฯ  
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[๒๔๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก ไมมี 
อยูในกวฬีการาหารไซร วิญญาณก็ไมตั้งอยูไมงอกงามในกวฬีการาหารนั้น ในท่ีใด วิญญาณไม 
ตั้งอยูไมงอกงาม ในท่ีนั้น ยอมไมมีการหยัง่ลงแหงนามรูป ในท่ีใด ไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป 
 ในท่ีนั้น ยอมไมมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีใด ไมมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย  
ในท่ีนั้นยอมไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีใด ไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีนั้น 
ยอมไมมีชาติชรามรณะตอไป ในท่ีใด ไมมีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกท่ีนั้นวาไมมีความโศก  
ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน ฯ 
ภิกษุท้ังหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก ไมมีในผัสสาหาร ...  
ไมมีในมโนสัญเจตนาหาร ... ไมมีในวิญญาณาหารไซร วิญญาณก็ไมตัง้อยูไมงอกงามในอาหารนัน้ 
 ในท่ีใด วิญญาณไมตั้งอยูไมงอกงาม ในท่ีนั้นยอมไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีใด ไมมี 
การหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีนั้นยอมไมมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีใด ไมมีความ 
เจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีนั้น ยอมไมมีความเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีใด ไมมีความเกดิ 
ในภพใหมตอไป ในท่ีนัน้ ยอมไมมีชาติชรามรณะตอไป ในท่ีใด ไมมีชาติชรามรณะตอไป  
ภิกษุท้ังหลายเราเรียกท่ีนั้นวา ไมมีความโศก ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน ฯ 
[๒๔๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เรือนยอด[ปราสาท] หรือศาลา 
มีสองยอด หนาตางดานทิศตะวันออก อันบุคคลเปดไปทางเหนือหรือทางใต เม่ือพระอาทิตย 
ข้ึนไปแสงสวางสองเขาไปทางหนาตาง จะพึงต้ังอยู ณ ท่ีไหน ฯ 
ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ตั้งอยูท่ีฝาดานตะวันตก พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาฝาดานตะวันตกไมมีเลา แสงสวางนั้นจะพึงต้ังอยู ณ  
ท่ีไหน ฯ 
ภิ. ท่ีแผนดิน พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาแผนดินไมมีเลา แสงสวางนั้นจะพึงต้ังอยู ณ ท่ีไหน ฯ 
ภิ. ท่ีน้ํา พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาน้ําไมมีเลา แสงสวางนั้นจะพึงต้ังอยู ณ ท่ีไหน ฯ 
ภิ. ไมตั้งอยูเลย พระเจาขา ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน   ความทะยาน 
อยาก ไมมีอยูในกวฬีการาหารไซร ... ในผัสสาหารไซร ... ในมโนสัญเจตนาหารไซร ... ในวิญญาณา  
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หารไซร วิญญาณก็ไมตั้งอยูไมงอกงามในวญิญาณาหารนัน้ ในท่ีใด วิญญาณไมตั้งอยู ไมงอก 
งาม ในท่ีนั้น ยอมไมมีการหยัง่ลงแหงนามรูป ในท่ีใด ไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีนั้น  
ยอมไมมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีใด ไมมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีนั้น  
ยอมไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีใด ไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีนั้นยอมไมมีชาติ 
ชรามรณะตอไป ในท่ีใด ไมมีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกท่ีนั้นวาไมมีความโศก ไมมีธุลี  
ไมมีความคับแคน ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. นครสูตร 
[๒๕๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอนแตกาลตรัสรู เม่ือเรายังเปนพระโพธิสัตว ยังมิไดตรัสรู เราไดมีความ 
คิดอยางนีว้า โลกน้ีถึงความลําบากหนอ ยอมเกิด แก ตาย จุติและอุบัติ กเ็ม่ือเปนเชนนัน้  
ไมมีผูใดทราบชัดซ่ึงธรรมเปนท่ีสลัดออกจากกองทุกข คือ ชราและมรณะน้ีไดเลย เม่ือไรหนอ 
ธรรมเปนท่ีสลัดออกไปจากกองทุกขคือชราและมรณะนี้จึงจักปรากฏ ฯ 
[๒๕๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราไดมีความคิดอยางนี้วา เม่ืออะไรหนอแลมีอยู ชรา 
และมรณะจึงมี เพราะอะไรเปนปจจยั จึงมีชราและมรณะ เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น 
 จึงรูไดดวยปญญาวา เม่ือชาติแลมีอยู ชราและมรณะจึงมี เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชราและ 
มรณะ เรานัน้ไดมีความคิดดงันี้วาเม่ืออะไรหนอ แลมีอยู ชาติจึงมี ... ภพจึงมี ... อุปาทานจึง 
มี ... ตัณหาจึงมี ...เวทนาจึงมี ... ผัสสะจึงมี ... สฬายตนะจึงมี ... นามรูปจึงมี ... เพราะอะไรเปน 
ปจจัย จึงมีนามรูป เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานัน้ จึงไดรูดวยปญญาวา  เม่ือ 
วิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี เพราะวิญญาณเปนปจจยั จึงมีนามรูป เราน้ันได มีความคิดดังนี้วา  
เม่ืออะไรหนอแลมีอยู วิญญาณจึงมี เพราะอะไรเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะการใสใจโดยแยบ 
คายของเรานัน้ จึงไดรูดวยปญญาวา เม่ือนามรูปมีอยู วญิญาณจึงมี เพราะนามรูปเปนปจจยั จึงมี 
วิญญาณ เราน้ันไดมีความคิดดังนีว้า วิญญาณนี้แลไดกลับแลวเพยีงเทานี้ ไมไปพนจากนามรูปได 
เลยดวยเหตุเพยีงเทานี้ โลกยอมเกิด แก ตาย จุติและอุบัติ กลาวคือ เพราะนามรูปเปนปจจัย   
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จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจยั จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ  
เพราะสฬายตนะเปนปจจยั จึงมีผัสสะ ฯลฯความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวย 
ประการอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลายจักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา 
ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยไดฟงมาในกาลกอนวา เหตุใหทุกขเกิด เหตุใหทุกขเกิด ดังนี้ ฯ 
[๒๕๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราไดมีความคิดดังนี้ เม่ืออะไรหนอแลไมมีอยู ชราและ 
มรณะจึงไมมี เพราะอะไรดบั ชราและมรณะจึงดับ เพราะการใสใจโดยแยบคายของเราน้ัน จึง 
รูไดดวยปญญาวา เม่ือชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ  
เรานั้นไดมีความคิดดังนีว้า เม่ืออะไรหนอแล ไมมีอยู ชาติจึงไมมี ... ภพจึงไมมี ... อุปาทาน 
จึงไมมี ... ตัณหาจึงไมมี ... เวทนาจึงไมมี ... ผัสสะจึงไมมี ... สฬายตนะจึงไมมี ... นามรูปจึง 
ไมมี ... เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น 
 จึงรูไดดวยปญญาวา เม่ือวญิญาณไมมี นามรูปจงึไมมีเพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เรานั้นไดมีความคิดดังนีว้าเม่ืออะไรหนอแล ไมมีอยู วญิญาณจึงไมมี เพราะ 
อะไรดับ วิญญาณจึงดับเพราะการใสใจโดยแยบคายของเราน้ัน จึงรูไดดวยปญญาวา เม่ือนาม 
รูปไมมีวิญญาณจึงไมมี เพราะนามรูปดับ วญิญาณจึงดับ เราน้ันไดมีความคิดดังนีว้ามรรคนี้เรา 
ไดบรรลุแลวแล ดวยปญญาเคร่ืองตรัสรู คือ เพราะนามรูปดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณ 
ดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับเพราะสฬายตนะดบั ผัสสะจึงดับ ฯลฯ 
 ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา  
วิชชา แสงสวางไดเกดิข้ึนแลวแกเราในธรรมท้ังหลายท่ีเรายังไมเคยไดฟงมาในกาลกอนวา เหตุ 
ใหทุกขดบั เหตุใหทุกขดับ ดงันี้ ฯ 
[๒๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษเม่ือเท่ียวไปในปาทึบ ไดพบมรรคาเกา  หนทางเกา  
ท่ีคนกอนๆ เคยเดินไปมา เขาเดินตามทางนั้นไปเม่ือกําลังเดินตามทางนั้นไป เม่ือกําลังเดิน 
ตามทางน้ันอยู พบนครเกา พบราชธานีโบราณซ่ึงสมบูรณดวยสวน ปาไม สระโบกขรณี  
มีเชิงเทิน ลวนนาร่ืนรมย ท่ีคนกอนๆ เคยอยูอาศัยมา คร้ังน้ันแล บุรุษคนนั้นจึงกราบทูลแด 
พระราชาหรือเรียนแกราชมหาอํามาตยวา ขอเดชะ พระองคจงทราบเถิด พระพุทธเจาขา  
ขาพระพุทธเจาเม่ือเท่ียวไปในปา ไดพบมรรคาเกาหนทางเกาท่ีคนกอนๆ เคยเดินไปมา  
ขาพระพุทธเจาไดเดินตามทางน้ันไป เม่ือกําลังเดินตามทางนั้นอยูไดพบนครเกา พบราชธานี 
โบราณ ซ่ึงสมบูรณดวยสวนปาไม สระโบกขรณี มีเชิงเทิน ลวนนาร่ืนรมย ท่ีคนกอนๆ เคย  
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อยูอาศัยมาขอพระองคจงทรงสรางพระนครนั้นเถิด พระพุทธเจาขา ลําดับนั้น พระราชาหรือ 
ราชมหาอํามาตย จึงสรางเมืองนั้นข้ึน สมัยตอมา เมืองนัน้เปนเมืองม่ังค่ังและสมบูรณข้ึน มี 
ประชาชนเปนอันมาก มีมนษุยเกล่ือนกลน และเปนเมืองถึงความเจริญ ไพบูลย แมฉันใด ภิกษ ุ
ท้ังหลาย เราไดพบมรรคาเกา หนทางเกา ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคกอนๆ เคยเสด็จไป ก ็
มรรคาเกา หนทางเกา ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอนๆ เคยเสด็จไปนัน้ เปนไฉน คือมรรคาอัน 
ประกอบดวยองค ๘ อันประเสริฐ นี้แล ไดแกสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลมรรคาเกา หน 
ทางเกา ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคกอนๆ เคยเสด็จไปแลว เรากไ็ดเดินตามหนทางอัน 
ประเสริฐซ่ึงประกอบดวยองค ๘ ประการ อันเปนทางเกานั้นเม่ือกําลังเดินตามหนทางน้ันไป  
ไดรูชัดซ่ึงชราและมรณะ เหตุเกิดข้ึนแหงชราและมรณะ ความดับแหงชราและมรณะ และได 
รูชัดซ่ึงปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับชราและมรณะ เม่ือเรากําลังเดินตามทางอันประเสริฐซ่ึง 
ประกอบดวยองค ๘ประการ อันเปนทางเกานั้นไปอยู ไดรูชัดซ่ึงชาติ ฯลฯ ไดรูชัดซ่ึงภพ ...  
ไดรูชัดซ่ึงอุปาทาน ... ไดรูชัดซ่ึงตัณหา ... ไดรูชัดซ่ึงเวทนา ... ไดรูชัดซ่ึงผัสสะ ... ไดรูชัดซ่ึง 
สฬายตนะ ... ไดรูชัดซ่ึงนามรูป ... ไดรูชัดซ่ึงวิญญาณ ... ไดรูชัดซ่ึงสังขารท้ังหลาย เหตุเกิด 
ข้ึนแหงสังขาร ความดับแหงสังขาร และไดรูชัดซ่ึงปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหง 
สังขาร คร้ันไดรูชัดซ่ึงทางอันประเสริฐซ่ึงประกอบดวยองค ๘ ประการน้ันแลว เราจงึ 
ไดบอกแกพวกภิกษุ ภกิษณุี อุบาสก อุบาสิกาดูกรภิกษุท้ังหลาย พรหมจรรยของเราจึง 
ไดเจริญแพรหลาย กวางขวาง มีชนเปนอันมากรู เปนปกแผน จนกระท่ังเทวดาและมนุษย 
ท้ังหลายก็ประกาศไดเปนอยางดี ดังนีแ้ล ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. สัมมสสูตร 
[๒๕๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กมัมาสทัมมนิคมของชาวกุรุ ณ กุรุชนบท ณ  
ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลาย พวกภิกษุทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค 
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลายเธอท้ังหลาย เม่ือพิจารณา ยอมพิจารณาปจจยัภาย 
ในบางหรือไม เม่ือพระองคตรัสถามอยางนี้แลว มีภกิษุรูปหนึ่งไดกราบทูลเนื้อความนีข้ึ้นแด  
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พระองควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเม่ือพิจารณา ยอมพิจารณาปจจัยภายใน พระเจาขา 
พระองคจึงตรัสถามวา เธอเม่ือพิจารณา ยอมพิจารณาปจจัยภายในอยางไร ทันใดนัน้แล ภกิษ ุ
รูปนั้นก็ทูลเลาถวายใหทรงทราบ แตก็ไมถูกพระหฤทัยของพระผูมีพระภาค ฯ 
[๒๕๕] เม่ือพระภิกษุรูปนั้นกราบทูลอยางนั้นแลว ทานพระอานนทจงึไดกราบทูลเนื้อ 
ความนี้กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค ถึงเวลาท่ีจะทรงแสดงเร่ืองนี้แลว ขาแต 
พระสุคต ถึงเวลาท่ีจะทรงแสดงเร่ืองนี้แลว พระองคตรัสการพิจารณาปจจัยภายในขอใด ภกิษ ุ
ท้ังหลายฟงการพิจารณาปจจยัภายในขอนัน้จากพระองคแลว จักทรงจําไวดังนี้ พระองคจึงตรัสวา  
อานนท ถาเชนนั้นเธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจกักลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี 
พระภาควา พระพุทธเจาขา ฯ 
[๒๕๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้ เม่ือ 
พิจารณา ยอมพิจารณาซ่ึงปจจัยภายในวา ชราและมรณะน้ีอันใดแลยอมบังเกิดในโลก เปน 
ทุกขหลายอยางตางๆ กัน ชราและมรณะท่ีเปนทุกขนี้แลมีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปน 
ท่ีตั้งข้ึน มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกิดเม่ืออะไรมี ชราและมรณะจึงมี  
เม่ือเธอพิจารณาอยู ยอมรูไดอยางนีว้า ชราและมรณะนีอั้นใดแล ยอมบังเกิดข้ึนในโลก เปน 
ทุกขหลายอยางตางๆ กัน ชราและมรณะท่ีเปนทุกขนี้แล มีอุปธิเปนเหตุ มีอุปธิเปนกําเนิด 
มีอุปธิเปนแดนเกิด เม่ืออุปธิมี ชราและมรณะจึงมี เม่ืออุปธิไมมี ชราและมรณะก็ไมมี เธอยอม 
ทราบชัดซ่ึงชราและมรณะ ยอมทราบชัดซ่ึงความเกิดแหงชราและมรณะ ยอมทราบชัดซ่ึงความ 
ดับแหงชราและมรณะ และยอมทราบชัดซ่ึงปฏิปทาอันสมควรเคร่ืองใหถึงความดับแหงชราและ 
มรณะ และเธอยอมเปนผูปฏิบัติตามนั้น ช่ือวาเปนผูประพฤติตามธรรม ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา 
เรียกภิกษุรูปนีว้า เปนผูปฏิบัติเพื่อความส้ินทุกข เพื่อความดับไปแหงชราและมรณะโดยชอบ 
ทุกประการ ฯ 
[๒๕๗] อีกประการหนึ่ง ภกิษุเม่ือพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่งปจจัยภายในวา ก็อุปธิอัน 
นี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีตั้งข้ึน มีอะไรเปนกําเนิดมีอะไรเปนแดนเกิด เม่ืออะไรมี อุปธิจึงมี  
เม่ืออะไรไมมี อุปธิจึงไมมี เม่ือเธอพิจารณาอยูยอมรูไดอยางนี้วา อุปธิมีตัณหาเปนเหตุ มีตัณหา 
เปนท่ีตั้งข้ึน มีตัณหาเปนกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด เม่ือตัณหามี อุปธิจึงมี เม่ือตัณหาไมมีอุปธิ 
ก็ไมมี เธอยอมทราบชัดซ่ึงอุปธิ ยอมทราบชัดซ่ึงเหตุเกดิแหงอุปธิ ยอมทราบชัดซ่ึงความดับแหง  
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อุปธิ ยอมทราบชัดซ่ึงปฏิปทาอันสมควรเคร่ืองใหถึงความดับแหงอุปธิ และยอมเปนผูปฏิบัติ 
ตามน้ัน ช่ือวาเปนผูประพฤติตามธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราเรียกภกิษรูุปนี้วา เปนผูปฏิบัติ 
เพื่อความส้ินทุกข เพื่อความดับแหงอุปธิโดยชอบทุกประการ ฯ 
[๒๕๘] อีกประการหนึ่ง ภกิษุเม่ือพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่งปจจัยภายในวา ก็ตณัหานี ้
เม่ือเกิดข้ึน ยอมเกิดข้ึนในท่ีไหน เม่ือต้ังอยู ยอมต้ังอยูในท่ีไหน เม่ือเธอพจิารณาอยูยอมรูอยางนี ้
วา ท่ีใดแล เปนท่ีรัก เปนท่ีช่ืนใจในโลก ตณัหาเม่ือเกิดข้ึน ยอมเกดิข้ึนในท่ีนั้น เม่ือต้ังอยู  
ยอมต้ังอยูในท่ีนั้น ก็อะไรเลาเปนท่ีรัก เปนท่ีช่ืนใจในโลก ตาเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลก ...  
หูเปนท่ีรัก เปนท่ีช่ืนใจในโลก ... จมูกเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลก ... ล้ินเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจใน 
โลก ... กายเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลก ... ใจเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลก ตัณหาน้ันเม่ือเกิดข้ึน 
 ยอมเกิดข้ึนท่ีใจนั้น เม่ือต้ังอยู ยอมต้ังอยูท่ีใจนั้น ฯ 
[๒๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาลไดเห็น 
อารมณอันเปนท่ีรัก เปนท่ีช่ืนใจในโลกน้ัน โดยความเปนของเท่ียง โดยความเปนสุข  
โดยความเปนตัวตน โดยความเปนของไมมีโรค โดยความเปนของเกษม สมณะหรือ 
พราหมณเหลานั้น ช่ือวาทําตัณหาใหเจริญข้ึนสมณะหรือพราหมณเหลาใดทําตัณหาให 
เจริญข้ึนแลว สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ช่ือวาทําอุปธิใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลา 
ใดมาทําอุปธิใหเจริญข้ึนแลว สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ช่ือวาทําทุกขใหเจริญข้ึน สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใดทําทุกขใหเจริญข้ึนแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวาไมพนจากชาติชรา 
 มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา เขาไมพนแลวจากทุกขไดเลย  
ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ในอนาคตกาล จักเห็นอารมณอันเปน 
ท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลกนั้น โดยความเปนของเท่ียง โดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน  
โดยความเปนของไมมีโรค โดยความเปนของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ช่ือวาจักทํา 
ตัณหาใหเจริญข้ึนสมณะหรือพราหมณเหลาใดจกัทําตัณหาใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้นช่ือวาจักทําอุปธิใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลาใดจักทําอุปธิใหเจริญข้ึนสมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้นช่ือวาจักทําทุกขใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลาใดจักทําทุกขให 
เจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ช่ือวาจักไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ  
ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววาเขาจักไมพนไปจากทุกขไดเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันนี้ เห็นอารมณอันเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลกนั้น  
โดยความเปนของเท่ียงโดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน โดยความเปนของไมมีโรค  
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 โดยความเปนของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ช่ือวายอมทําตัณหาใหเจริญข้ึน 
 สมณะหรือพราหมณเหลาใด ทําตัณหาใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ช่ือวายอมทํา 
อุปธิใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําอุปธิใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ช่ือ 
วายอมทําทุกขใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําทุกขใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้น ยอมไมพนไปจากชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส  
เรากลาววา เขายอมไมพนไปจากทุกขไดเลย ดังนี้ ฯ 
[๒๖๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขันสําริดท่ีใสน้าํ ท่ีถึงพรอมดวยสี กล่ินและรส แตวา 
เจือดวยยาพิษ ทันใดนัน้ มีบุรุษเดินฝาความรอนอบอาวเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลามา ระหายนํ้า คน 
ท้ังหลายจึงไดพูดกะบุรุษผูนัน้อยางนีว้า นายขันสําริดท่ีใสน้ํานี้ ถึงพรอมดวยสี กล่ิน และรส  
แตวาเจือดวยยาพิษ ถาทานประสงคก็จงดื่มเถิด เพราะวาเม่ือดื่มน้ํานั้น ก็จักซาบซานดวยสีบาง  
กล่ินบางรสบาง ก็แหละคร้ันดื่มเขาไปแลว ตัวทานจะถึงความตาย หรือถึงทุกขแทบตาย 
เพราะการดื่มนั้นเปนเหตุ ดงันี้ บุรุษนั้นผลุนผลันไมทันพิจารณาดื่มน้ํานั้นเขาไปไมบวนท้ิงเลย  
เขาก็พึงถึงความตาย หรือถึงทุกขแทบตาย เพราะการดื่มน้ํานั้นเปนเหตุทันที แมฉันใด ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ไดเหน็อารมณอันเปนท่ีรักเปน 
ท่ีช่ืนใจในโลก ฯลฯ ในอนาคตกาลฯลฯ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันนี ้
 เห็นอารมณเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลกนั้น โดยความเปนของเท่ียง โดยความเปนสุข โดยความ 
เปนตัวตนโดยความเปนของไมมีโรค โดยความเปนของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
ช่ือวา ยอมทําตัณหาใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําตัณหาใหเจริญข้ึนสมณะหรือ 
พราหมณเหลานั้นช่ือวายอมทําอุปธิใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําอุปธิใหเจริญข้ึน  
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ช่ือวายอมทําทุกขใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําทุกข 
ใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวายอมไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
 ทุกข โทมนัสและอุปายาสเรากลาววา เขายอมไมพนไปจากทุกขไดเลย ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
[๒๖๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กส็มณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ไดเหน็ 
อารมณอันเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลกน้ัน โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดย 
ความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรคโดยความเปนภัยแลว สมณะหรือพราหมณเหลา 
นั้นช่ือวาละตณัหาไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใด ละตัณหาไดแลว สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้นช่ือวาละอุปธิเสียได สมณะหรือพราหมณเหลาใดละอุปธิไดแลว สมณะหรือพราหมณ  
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เหลานั้นช่ือวาละทุกขเสียได สมณะหรือพราหมณเหลาใดละทุกขไดแลว สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้นช่ือวาพนแลวจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาสได  
เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นพนแลวจากทุกขได อนึ่ง สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักเห็นอารมณอันเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลกนั้น โดยความเปนของไม 
เท่ียง โดยความเปนทุกขโดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรค โดยความเปนภัย  
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้จักละตัณหาได ฯลฯ เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
จักพนจากทุกข ดังนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ในปจจุบัน 
กาล ยอมเหน็อารมณอันเปนท่ีรัก เปนท่ีช่ืนใจในโลกน้ัน โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความ 
เปนทุกข โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรค โดยความเปนภัย สมณะหรือ 
พราหมณเหลานั้นยอมละตัณหาไดสมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละตัณหาได สมณะหรือ 
พราหมณเหลานั้นช่ือวายอมละอุปธิได สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละอุปธิได สมณะหรือ 
พราหมณเหลานั้นช่ือวายอมละทุกขได สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละทุกขได สมณะหรือ 
พราหมณเหลานั้นช่ือวายอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาส  
เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมพนจากทุกขไดดังน้ี ฯ 
[๒๖๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย แกวเหลาท่ีถึงพรอมดวยสี กล่ินและรส  แตวาเจือดวยยาพิษ  
ทันใดนัน้ มีบุรุษเดินฝาความรอนอบอาวเหน็ดเหน่ือยเม่ือยลามา ระหายนํ้า คนท้ังหลายจึงไดพูด 
กะบุรุษผูนัน้อยางนีว้า นาย แกวเหลาท่ีถึงพรอมดวยสี กล่ิน และรส แตวาเจือดวยยาพิษ 
 ถาทานประสงค ก็จงดื่มเถิดเพราะวาเม่ือดืม่เหลานั้น กจ็กัซาบซานดวยสีบาง กล่ินบาง รสบาง  
ก็แหละครั้นดืม่เขาไปแลว ตวัทานจกัถึงความตาย หรือถึงทุกขแทบตาย เพราะการดื่มนั้นเปนเหตุ  
ดังนี้ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลําดบันั้น บุรุษนัน้พึงคิดอยางนีว้า เหลานี้เราดืม่แลว เราอาจจะบรรเทา 
ไดดวยน้ําเยน็ ดวยเนยใส ดวยน้ําขาวสัตตุเค็ม หรือดวยน้าํช่ือโลณโสจิรกะ แตเราจะไมดื่ม 
เหลานั้นเลย เพราะไมเปนประโยชน มีแตทุกขแกเราชานาน เขาพิจารณาดูแกวเหลานั้นแลว  
ไมพึงดื่ม เขาท้ิงเสีย เขาก็ไมเขาถึงความตาย หรือความทุกขแทบตาย เพราะการดื่มนัน้เปนเหตุ  
แมฉันใดดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล เหน็อารมณ 
อันเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลกนั้น โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกขโดยความเปน 
สภาพมิใชตวัตน โดยความเปนโรค โดยความเปนภัยแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวา  
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ละตัณหาไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดละตัณหาเสียได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือ 
วาละอุปธิไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดละอุปธิเสียได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวา 
ละทุกขไดแลวสมณะหรือพราหมณเหลาใดละทุกขเสียได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวา 
พนแลวจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสเรากลาววา สมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้นพนแลวจากทุกข ดงันี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่งในอนาคตกาล ฯลฯ ในปจจุบันกาล ยอมเห็นอารมณอันเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลกนั้น  
โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรค 
โดยความเปนภัย สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวายอมละตัณหาได สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใด ยอมละตัณหาได สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ช่ือวายอมละอุปธิได สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดยอมละอุปธิได สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ช่ือวายอมละทุกขได สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดยอมละทุกขได สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ช่ือวายอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ  
ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาส เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมพนจากทุกข 
ได ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. สัมมสสูตรท่ี ๒ 
[๒๖๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ อยู ณ ปาอิสิปตนมฤค 
ทายวัน เขตพระนครพาราณสี คร้ังนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระมหาโกฏฐิตะออกจากที่พักผอน  
เขาไปหาพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกบัทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึก 
ถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
[๒๖๔] ทานพระมหาโกฏฐิตะนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวคํานี้กะทานพระสารีบุตรวา  
ทานสารีบุตร ชราและมรณะ ตนทําเอง ผูอ่ืนทําให ท้ังตนทําเองท้ังผูอ่ืนทําให หรือวา ชรา 
และมรณะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเองผูอ่ืนไมไดทําให ฯ 
ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานโกฏฐิตะ ชราและมรณะ ตนทําเองก็ไมใช ผูอ่ืนทําให 
ก็ไมใช ท้ังตนทําเองท้ังผูอ่ืนทําใหกไ็มใช บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอ่ืนไมไดทําให 
ก็ไมใช แตวาเพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ ฯ  
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โก. ทานสารีบุตร ชาติ ตนทําเอง ผูอ่ืนทําให ท้ังตนทําเองท้ังผูอ่ืนทําให หรือวาชาติ 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอ่ืนไมไดทําให ฯ 
สา. ทานโกฏฐิตะ ชาติ ตนทําเองก็ไมใช ผูอ่ืนทําใหก็ไมใช ท้ังตนทําเอง  ท้ังผูอ่ืน 
ทําใหกไ็มใช ชาติบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอ่ืนไมไดทําใหก็ไมใช แตเพราะภพ 
เปนปจจยัจึงมีชาติ ฯ 
โก. ทานสารีบุตร ภพตนทําเอง ฯลฯ อุปาทานตนทําเอง ... ตัณหาตนทําเอง ...  
เวทนาตนทําเอง ... ผัสสะตนทําเอง ... สฬายตนะตนทําเอง ... นามรูปตนทําเอง ผูอ่ืนทําให  
ท้ังตนทําเองท้ังผูอ่ืนทําให หรือวานามรูปบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอ่ืนไมไดทําให ฯ 
สา. ทานโกฏฐิตะ นามรูปตนทําเองก็ไมใช ผูอ่ืนทําใหกไ็มใช ท้ังตนทําเองท้ังผูอ่ืน 
ทําใหกไ็มใช นามรูปบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอ่ืนไมไดทําให กไ็มใช แตเพราะ 
วิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯ 
โก. ทานสารีบุตร วิญญาณตนทําเอง ผูอ่ืนทําให ท้ังตนทําเองท้ังผูอ่ืนทําให หรือวา 
วิญญาณบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอ่ืนไมไดทําให ฯ 
สา. ทานโกฏฐิตะ วิญญาณตนทําเองก็ไมใช ผูอ่ืนทําใหกไ็มใช ท้ังตนทําเองท้ังผูอ่ืนทํา 
ใหกไ็มใช วิญญาณบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอ่ืนไมไดทําให กไ็มใช แตเพราะ 
นามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯ 
[๒๖๕] โก. เราท้ังหลายเพิ่งรูชัดภาษิตของทานสารีบุตรในบัดนี้เองอยางนี้วา ทาน 
โกฏฐิตะ นามรูปตนทําเองกไ็มใช ผูอ่ืนทําใหกไ็มใช ท้ังตนทําเองท้ังผูอ่ืนทําใหก็ไมใช บังเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอ่ืนไมไดทําใหกไ็มใช แตเพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯ 
อนึ่ง เราท้ังหลายรูชัดภาษิตของทานสารีบุตรในบัดนี้เอง อยางนี้วา ทานโกฏฐิตะ  
วิญญาณตนทําเองก็ไมใช ผูอ่ืนทําใหก็ไมใช บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอ่ืนไมไดทํา 
ใหกไ็มใช แตเพราะนามรูปเปนปจจยั จึงมีวิญญาณ ฯ 
ทานสารีบุตร ก็เนื้อความของภาษิตนี้ เราท้ังหลายจะพึงเห็นไดอยางไร ฯ 
[๒๖๖] สา. ดกูรอาวุโส ถาเชนนั้น ผมจกัเปรียบใหทานฟง ในโลกน้ี  บุรุษผูฉลาด 
บางพวกยอมรูชัดเนื้อความของภาษิตได แมดวยอุปมา ฯ  
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อาวุโส ไมออ ๒ กํา พึงต้ังอยูไดเพราะตางอาศัยซ่ึงกันและกันฉันใด  เพราะนามรูปเปน 
ปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวญิญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจยั จงึมี 
สฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจยั จึงมีผัสสะ ฯลฯความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้  
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฉันนั้นแล ฯ 
ถาไมออ ๒ กํานั้น พึงเอาออกเสียกําหนึ่ง อีกกําหนึ่งก็ลมไป ถาดึงอีกกําหนึ่งออก  
อีกกําหนึ่งก็ลมไป ฉันใด เพราะนามรูปดับ วิญญาณจึงดบั เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ  
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกอง 
ทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ฉันนั้นแล ฯ 
[๒๖๗] โก. นาอัศจรรย ทานสารีบุตร ไมเคยมีมา ทานสารีบุตรเทาท่ีทานสารีบุตร 
กลาวนี้ เปนอันกลาวดแีลว ก็แลเราท้ังหลายพลอยยินดสุีภาษิตนี้ของทานสารีบุตรดวยเร่ือง ๓๖  
เร่ืองเหลานี้ ฯ 
ถาภิกษแุสดงธรรม เพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพือ่ดับชราและมรณะ ควร 
จะกลาววา ภิกษุธรรมกถึก ฯ 
ถาภิกษุปฏิบัติ เพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับชราและมรณะควรจะกลาววา  
ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ฯ 
ถาภิกษหุลุดพน เพราะความหนาย เพราะความคลายกําหนัด เพราะความดับ เพราะ 
ไมถือม่ันชราและมรณะ ควรจะกลาววา ภกิษุบรรลุนิพพานในปจจุบัน ฯ 
ถาภิกษแุสดงธรรม เพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพือ่ดับชาติ ฯลฯภพ ... อุปาทาน  
... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วญิญาณ ...สังขารท้ังหลาย ... อวิชชา  
ควรจะกลาววา ภิกษุธรรมกถึก ฯ 
ถาภิกษุปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับอวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษ ุ
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ฯ 
ถาภิกษหุลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายกําหนดั เพราะความดับ  เพราะความไมถือ 
ม่ันอวิชชา ควรจะกลาววา ภกิษุบรรลุนิพพานในปจจุบัน ฯ 
จบสูตรท่ี ๗  
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๘. โกสัมพีสูตร 
[๒๖๘] สมัยหนึ่ง ทานพระมุสิละ ทานพระปวิฏฐะ ทานพระนารทะ และทานพระ 
อานนท อยู ณ โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพี ฯ 
[๒๖๙] คร้ังนัน้ ทานพระปวฏิฐะไดกลาวคํานี้กะทานพระมุสิละวา ดกูรทานมุสิละ  
เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ และจากการทนตอ 
ความเพงพนิิจดวยทิฐิ ทานมสิุละมีญาณเฉพาะตวัทานวาเพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและ 
มรณะ ดังน้ีหรือ ฯ 
พระมุสิละกลาววา ทานปวฏิฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความ 
ตรึกไปตามอาการ และการทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรูยอมเหน็อยางนีว้า เพราะชาติ 
เปนปจจยั จึงมีชราและมรณะ ฯ 
ป. ทานมุสิละ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไปตาม 
อาการ การทนตอความเพงพนิิจดวยทิฐิ ทานมุสิละมีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะภพเปนปจจยั  
จึงมีชาติ ฯลฯ เพราะอุปาทานเปนปจจัย จงึมีภพ ...เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ... เพราะ 
เวทนาเปนปจจัย จึงมีตณัหา ...เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงมีเวทนา ... เพราะสฬายตนะ 
เปนปจจยั จึงมีผัสสะ ...เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ ... เพราะวิญญาณเปนปจจยั  
จึงมีนามรูป ...เพราะสังขารเปนปจจยั จึงมีวิญญาณ ... เพราะอวิชชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร 
ดังนี้หรือ ฯ 
ม. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามาความตรึกไปตามอาการ  
การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็นอยางนีว้า เพราะอวิชชาเปนปจจยั จงึมี 
สังขาร ฯ 
[๒๗๐] ป. ดูกรทานมุสิละ อนึ่ง เวนจากความเช่ือ ความพอใจ มีญาณเฉพาะตัว 
ทานวา เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดบั ดังนี้หรือ ฯ 
ม. ดูกรทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามาความตรึกไป 
ตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็นอยางนี้วา เพราะชาติดบั  
ชราและมรณะจึงดับ  
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ป. ดูกรทานมุสิละ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา   ความตรึกไป 
ตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานมุสิละมีญาณเฉพาะตวัทานวา เพราะภพดับ  
ชาติจึงดับ ฯลฯ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดบั ... เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ... เพราะเวทนา 
ดับ ตัณหาจึงดบั ... เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ ... เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ...  
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ...เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ... เพราะสังขารดับ  
วิญญาณจึงดับ ... เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ดังนีห้รือ ฯ 
ม. ดูกรทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามาความตรึกไปตาม 
อาการ การทนตอความเพงพนิิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเหน็อยางนีว้า เพราะอวิชชาดับ สังขาร 
จึงดับ ฯ 
[๒๗๑] ป. ดูกรทานมุสิละ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความ 
ตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพนิจิดวยทิฐิ ทานมุสิละมีญาณเฉพาะตัวทานวา ภพดับ  
เปนนิพพานหรือ ฯ 
ม. ดูกรทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา  ความตรึกไป 
ตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็นอยางนี้วา ภพดับ  
เปนนิพพาน ฯ 
ป. ถาอยางนั้น ทานมุสิละ ก็เปนพระอรหนัตขีณาสพ ฯ 
เม่ือพระปวิฏฐะกลาวอยางนีแ้ลว ทานมุสิละไดนิ่งอยู ฯ 
[๒๗๒] คร้ังนัน้แล ทานพระนารทะไดกลาวกะทานปวิฏฐะวา สาธุทานปวิฏฐะ ผมพึง 
ไดปญหานัน้ ทานจงถามปญหาอยางนั้น ผมจะแกปญหานั้นแกทาน ทานปวิฏฐะกลาววา ทาน 
นารทะไดปญหานั้น ผมขอถามปญหานั้นกะทานนารทะ และขอทานนารทะจงแกปญหานั้นแกผม 
 ดูกรทานนารทะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ  
การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานนารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมี 
ชราและมรณะ ดังนี้หรือ ฯ 
นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามาความตรึกไปตาม 
อาการ การทนตอความเพงพนิิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเหน็อยางนีว้า เพราะชาติเปนปจจัย  
จึงมีชราและมรณะ ฯ  
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ป. ทานนารทะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามาการตรึกไปตามอาการ  
การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานนารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะภพเปนปจจยั จึงมีชาติ  
ฯลฯ เพราะอวชิชาเปนปจจยั จึงมีสังขาร ดังนี้หรือ ฯ 
นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไปตาม 
อาการ การทนตอความเพงพนิิจดวยอิฐิ ผมยอมรู ยอมเหน็อยางนีว้าเพราะอวิชชาเปนปจจยั 
 จึงมีสังขาร ฯ 
[๒๗๓] ป. ดูกรทานนารทะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความ 
ตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพนิจิดวยทิฐิ ทานนารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะ 
ชาติดับ ชราและมรณะจึงดบั ฯลฯ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ดังนี้หรือ ฯ 
นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามาความตรึกไปตาม 
อาการ การทนตอความเพงพนิิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเหน็อยางนีว้า เพราะอวิชชาดับ  
สังขารจึงดับ ฯ 
[๒๗๔] ป. ดกูรทานนารทะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความ 
ตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพนิจิดวยทิฐิ ทานนารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา ภพดับ 
เปนนิพพาน ดงันี้หรือ ฯ 
นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไปตาม 
อาการ การทนตอความเพงพนิิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเหน็อยางนีว้าภพดับเปนนพิพาน ฯ 
ป. ถาอยางนั้น ทานนารทะก็เปนพระอรหนัตขีณาสพหรือ ฯ 
นา. อาวุโส ขอวาภพดับเปนนิพพาน ผมเห็นดแีลวดวยปญญาอันชอบตามความเปน 
จริง แตวาผมไมใชพระอรหนัตขีณาสพ อาวุโส เปรียบเหมือนบอน้ําในหนทางกนัดาร ท่ีบอนั้น 
ไมมีเชือกโพงจะตักน้ําก็ไมมี ลําดับนั้นบุรุษถูกความรอนแผดเผา เหนด็เหนื่อย หวิ ระหาย 
 เดินมา เขามองดูบอน้ํานั้น กรู็วามีน้ําแตจะสัมผัสดวยกายไมได ฉันใด ดกูรอาวุโส ขอวา 
 ภพดับเปนนพิพาน ผมเห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง แตวา ผมไมใชพระอร 
หันตขีณาสพฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
[๒๗๕] เม่ือทานพระนารทะกลาวอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกลาวกะทานพระ 
ปวิฏฐะวา ดูกรทานปวิฏฐะ ทานชอบพูดอยางนี้ ทานไดพูดอะไรกะทานนารทะบาง พระปวิฏฐะ  
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กลาววา ทานอานนท ผมพูดอยางนี้ ไมไดพูดอะไรกะทานนารทะ นอกจากกัลยาณธรรม  
นอกจากกุศลธรรม ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. อุปยสูตร 
[๒๗๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
[๒๗๗] ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เม่ือมหาสมุทรน้ําข้ึน ยอมทําใหแมน้ําใหญน้ําข้ึนเม่ือแมน้ําใหญน้ําข้ึน ยอมทํา 
ใหแมน้ํานอยน้ําข้ึน เม่ือแมน้ํานอยน้ําข้ึน ยอมทําใหบึงใหญน้ําข้ึน เม่ือบึงใหญน้ําข้ึน ยอมทํา 
ใหบึงนอยน้ําข้ึน ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ืออวิชชาเกิด ยอมทําใหสังขารเกิด เม่ือสังขาร 
เกิด ยอมทําใหวิญญาณเกดิ เม่ือวิญญาณเกดิ ยอมทําใหนามรูปเกิด เม่ือนามรูปเกิด ยอทํา 
ใหสฬายตนะเกิด เม่ือสฬายตนะเกิด ยอมทําใหผัสสะเกิด เม่ือผัสสะเกิด ยอมทําใหเวทนาเกิด  
เม่ือเวทนาเกิด ยอมทําใหตณัหาเกิด เม่ือตัณหาเกิด ยอมทําใหอุปาทานเกดิ เม่ืออุปาทานเกิด  
ยอมทําใหภพเกิด เม่ือภพเกดิ ยอมทําใหชาติเกิด เม่ือชาติเกิด ยอมทําใหชราและมรณะเกิด  
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
[๒๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือมหาสมุทรน้ําลง ยอมทําใหแมน้ําใหญลดลง เม่ือแมน้ํา 
ใหญลดลง ยอมทําใหแมน้ํานอยลดลง เม่ือแมน้ํานอยลดลงยอมทําใหบึงใหญลดลง เม่ือบึง 
ใหญลดลง ยอมทําใหบึงนอยลดลง ฉันใด เม่ืออวิชชาไมเกิด ยอมทําใหสังขารไมเกิด เม่ือ 
สังขารไมเกิด ยอมทําใหวิญญาณไมเกดิ เม่ือวิญญาณไมเกิด ยอมทําใหนามรูปไมเกิด เม่ือนาม 
รูปไมเกิด ยอมทําใหสฬายตนะไมเกิด เม่ือสฬายตนะไมเกิด ยอมทําใหผัสสะไมเกิด เม่ือผัสสะ 
ไมเกิด ยอมทําใหเวทนาไมเกดิ เม่ือเวทนาไมเกิด ยอมทําใหตัณหาไมเกดิ เม่ือตัณหาไมเกิด  
ยอมทําใหอุปาทานไมเกดิ เม่ืออุปาทานไมเกิด ยอมทําใหภพไมเกิดเม่ือภพไมเกิด ยอมทําให 
ชาติไมเกิด เม่ือชาติไมเกิด ยอมทําใหชราและมรณะไมเกดิ ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
จบสูตรท่ี ๙  
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๑๐. สุสิมสูตร 
[๒๗๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวนั กลันทกนวิาปสถานเขตพระนคร 
ราชคฤห สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคอันเทวดาและมนุษยท้ังมวลสักการะ เคารพ นับถือ บูชา  
ยําเกรง ทรงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขารเปนปจจยัแกคนไข แมภิกษุสงฆ 
อันเทวดาและมนุษยท้ังมวลก็สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจวีร บิณฑบาต  
เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจยัแกคนไข แตพวกปริพาชกเดยีรถียอ่ืน อันเทวดาและ 
มนุษยท้ังมวลไมสักการะ ไมเคารพ ไมนบัถือ ไมบูชา ไมยําเกรง ไมไดจีวรบิณฑบาต  
เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจยัแกคนไข ฯ 
[๒๘๐] สมัยนัน้แล สุสิมปริพาชกอาศัยอยู ณ พระนครราชคฤหกับปริพาชกบริษัท 
เปนอันมาก คร้ังนั้นแล บริษทัของสุสิมปริพาชกไดกลาวกะสุสิมปริพาชกวา มาเถิดทานสุสิมะ  
ทานจงประพฤติพรหมจรรยในสํานกัของพระสมณโคดม ทานเรียนธรรมแลว พึงบอกขาพเจา 
ท้ังหลาย พวกขาพเจาเรียนธรรมนั้นแลวจกักลาวแกคฤหัสถท้ังหลาย เม่ือเปนเชนนี้ แมพวกเรา 
ก็จักมีเทวดาและมนุษยท้ังมวลสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง จกัไดจวีร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจยัแกคนไข ฯ 
สุสิมปริพาชกยอมรับคําบริษัทของตน แลวเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู คร้ันเขาไป 
หาแลว ไดปราศรัยกับทานพระอานนท คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันสุสิมปริพาชกนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทวา ทาน 
พระอานนท ผมปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้ ฯ 
[๒๘๑] คร้ังนัน้แล ทานพระอานนทพาสุสิมปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวจึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันทานพระอานนทนั่ง 
เรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา สุสิมปริพาชกผูนี้กลาวอยางนีว้า  
ทานพระอานนท ผมปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้ ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา อานนท ถาอยางนัน้ เธอจงใหสุสิมปริพาชกบวช ฯ 
สุสิมปริพาชกไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว ฯ  
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[๒๘๒] สมัยนั้นแล ไดยินวา ภิกษเุปนอันมากอวดอางพระอรหัตผลในสํานักพระผูมี 
พระภาควา ขาพระองคท้ังหลายรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จ 
แลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
ทานสุสิมะไดฟงมาวา ภิกษเุปนอันมากอวดอางพระอรหตัผลในสํานักพระผูมีพระภาค 
วา ขาพระองคท้ังหลายรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลวกิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืน 
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
ทันใดนัน้เอง ทานสุสิมะก็เขาไปหาภกิษุเหลานั้นถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับภิกษเุหลานั้น  
คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันทานสุสิมะนั่ง 
เรียบรอยแลว ไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ไดยินวาทานท้ังหลายอวดอางพระอรหัตผลในสํานัก 
พระผูมีพระภาควา ขาพระองคท้ังหลายรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา 
 ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนีจ้ริงหรือ ฯ 
ภิกษุท้ังหลายกลาววา จริงอยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ 
[๒๘๓        ] สุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอมบรรลุอิทธิวิธี 
หลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ไดทําใหปรากฏกไ็ด ทําให 
หายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขา ไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงในแผนดิน 
เหมือนในน้ํากไ็ด เดินบนนํ้าไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกกไ็ด  
ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไป 
ตลอดพรหมโลกก็ได บางหรือหนอ ฯ 
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ 
[๒๘๔] สุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พวกทานรูอยูเหน็อยูอยางนี้ ยอมไดยินเสียง 
 ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษยท้ังที่อยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ์ิลวงโสต 
ของมนุษย บางหรือหนอ ฯ 
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ 
[๒๘๕] สุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พวกทานรูอยูเหน็อยูอยางนี้ ยอมกําหนดรูใจ 
ของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนไดดวยใจ คือจติมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวา 
จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ  
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 จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิต 
หดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต กรู็วาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน 
มหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่น 
ยิ่งกวา ก็รูวาจติไมมีจิตอ่ืนยิง่กวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิหรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวา 
จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน บาง 
หรือหนอ ฯ 
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ 
[๒๘๖] สุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พวกทานรูอยูเหน็อยูอยางนี้ ยอมระลึกถึงชาติ 
กอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง  
สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติ 
บาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดววิัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏ 
กัปววิัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้  
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขและทุกขอยางนัน้ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้นคร้ันจุติจากภพน้ันแลว  
ไดไปเกดิในภพโนน ในภพนั้น เรามีช่ืออยางนั้นมีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหาร 
อยางนั้น เสวยสุขและทุกขอยางนั้นมีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้น แลวมาเกิด 
ในภพนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี 
บางหรือหนอ ฯ 
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ 
[๒๘๗] สุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พวกทานรูอยูเหน็อยูอยางนี้ ยอมเห็นหมูสัตว 
ท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทรามไดดี ตกยาก ดวยทิพย 
จักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา ทานผูเจริญท้ังหลาย 
 สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉาทิฐิ  
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เม่ือตายเพราะกายแตกดับไป ก็เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต  
นรกทานผูเจริญท้ังหลาย สวนสัตวเหลานัน้ ประกอบดวยกายสุจริต วจสุีจริต มโนสุจริต  
ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิเม่ือตายเพราะกาย 
แตกดับไป ก็เขาถึงสุคติ โลกสวรรค ยอมเห็นหมูสัตวผูกาํลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต   
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มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรู 
ชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะน้ี บางหรือหนอ ฯ 
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ 
[๒๘๘] สุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พวกทานรูอยูเหน็อยูอยางนี้ ยอมถูกตองอารูป 
วิโมกขอันสงบ กาวลวงรูปวิโมกขท้ังหลายดวยกาย บางหรือหนอ ฯ 
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ 
[๒๘๙] สุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย คําตอบนี้ และการไมเขาถึงธรรมเหลานี้ มีอยู 
ในเร่ืองนี้ในบัดนี้ อาวุโส เร่ืองนี้ เปนอยางไรแน ฯ 
ภิ. ทานสุสิมะ ผมท้ังหลายหลุดพนไดดวยปญญา ฯ 
สุ. ผมไมเขาใจเนื้อความแหงคําท่ีทานท้ังหลายกลาวโดยยอนี้โดยพิสดารได ขอทาน 
ท้ังหลายจงกลาวแกผม เทาท่ีผมจะพึงเขาใจเนื้อความแหงคําท่ีทานท้ังหลายกลาวโดยยอนี้ โดย 
พิสดารเถิด ฯ 
ภิ. ทานสุสิมะ ทานพึงเขาใจหรือไมเขาใจก็ตาม แตผมท้ังหลายก็หลุดพนไดดวยปญญา ฯ 
[๒๙๐] คร้ังนัน้แล ทานสุสิมะลุกจากอาสนะแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันทานสุสิมะนั่งเรียบรอยแลว กราบ 
ทูลถอยคําท่ีสนทนากับภิกษเุหลานั้นท้ังหมดแดพระผูมีพระภาค ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา สุสิมะ ธรรมฐิติญาณเกดิกอน ญาณในพระนิพพานเกดิภายหลัง ฯ 
พระสุสิมะกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคไมเขาใจเนื้อความแหงคําท่ีพระองค 
ตรัสไวโดยยอนี้โดยพิสดารได ขอพระผูมีพระภาคจงตรัสแกขาพระองค เทาท่ีขาพระองคจะพึง 
เขาใจ เนื้อความแหงพระดํารัส ท่ีพระองคตรัสโดยยอนี้ โดยพิสดารเถิด ฯ 
[๒๙๑] พ. ดกูรสุสิมะ เธอจะเขาใจหรือไมเขาใจก็ตาม โดยแทจริงแลวธรรมฐิติญาณ 
เกิดกอน ญาณในพระนิพพานเกิดทีหลัง สุสิมะ เธอจะเขาใจความขอนัน้อยางไร รูปเท่ียงหรือ 
ไมเท่ียง ฯ 
สุ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ  
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สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควรหรือหนอท่ีจะ 
ตามเห็นส่ิงนัน้วา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ 
พ. เวทนาเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
สุ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ 
พ. สัญญาเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
สุ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ 
พ. สังขารท้ังหลายเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
สุ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควรหรือหนอท่ีจะ 
ตามเห็นส่ิงนัน้วา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ 
พ. วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
สุ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ  
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พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควรหรือหนอท่ีจะ 
ตามเห็นส่ิงนัน้วา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ 
[๒๙๒] พ. ดูกรสุสิมะ เพราะเหตุนั้นแล รูปอยางใดอยางหน่ึง ท่ีเปนอดตีก็ดี  
อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบกด็ี ละเอียดก็ดีอยูในท่ีไกลก็ดี ในท่ี 
ใกลก็ดี รูปท้ังหมดนั่นอันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใช 
ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯ 
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีเปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายในก็ดี ภายนอก 
ก็ดี หยาบกด็ี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตกด็ี อยูในท่ีไกลก็ดีในท่ีใกลกด็ี เวทนาท้ังหมด 
นั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นัน่ไมเปน 
เรา นั่นไมใชตวัตนของเรา ฯ 
สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีเปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายในก็ดี ภายนอก 
ก็ดี หยาบกด็ี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตกด็ี อยูในท่ีไกลก็ดีในท่ีใกลกด็ี สัญญาท้ังหมด 
นั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นัน่ไมเปน 
เรา นั่นไมใชตวัตนของเรา ฯ 
สังขารท้ังหลายอยางใดอยางหน่ึง ท่ีเปนอดตีก็ดี อนาคตกด็ี ปจจุบันก็ดี   ภายในกด็ี  
ภายนอกกด็ี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตกด็ี อยูในท่ีไกลก็ดี ในท่ีใกลก็ดี สังขาร 
ท้ังหลายท้ังหมดนั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของ 
เรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา ฯ 
วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง ท่ีเปนอดีตกด็ี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายในก็ดี ภายนอก 
ก็ดี หยาบกด็ี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตกด็ี อยูในท่ีไกลก็ดีในท่ีใกลกด็ี วิญญาณท้ังหมด 
นั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นัน่ไมเปน 
เรา  นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯ  
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[๒๙๓] พ. ดกูรสุสิมะ อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนาย แมในรูป  
แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขารท้ังหลาย แมในวญิญาณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลาย 
กําหนดั เพราะคลายกําหนดั ยอมหลุดพนเม่ือหลุดพน ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว  
ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลวพรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความ 
เปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
[๒๙๔] พ. ดูกรสุสิมะ เธอเห็นวา เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชราและมรณะหรือ ฯ 
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. สุสิมะ เธอเห็นวา เพราะภพเปนปจจัย จงึมีชาติหรือ ฯ 
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. สุสิมะ เธอเห็นวา เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพหรือ ฯ 
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. สุสิมะ เธอเห็นวา เพราะตัณหาเปนปจจยั จึงมีอุปาทานหรือ ฯ 
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ... เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ... เพราะผัสสะเปนปจจยัจึงมีเวทนา ... เพราะ 
สฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ... เพราะนามรูปเปนปจจยัจึงมีสฬายตนะ ... เพราะวิญญาณเปน 
ปจจัย จึงมีนามรูป ... เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... สุสิมะ เธอเห็นวา เพราะอวิชชา 
เปนปจจยั จึงมีสังขารหรือ ฯ 
สุ. อยางน้ัน พระเจาขา ฯ 
[๒๙๕] พ. ดกูรสุสิมะ เธอเห็นวา เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับหรือ ฯ 
สุ. อยางนั้น พระเจาขา 
พ. สุสิมะ เธอเห็นวา เพราะภพดับ ชาติจึงดบัหรือ ฯ 
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ... เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ... เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ... เพราะเวทนา 
ดับ ตัณหาจึงดบั ... เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ ...เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ... เพราะ 
นามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ...เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ... เพราะสังขารดับ วญิญาณจึง 
ดับ ... เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับหรือ ฯ 
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ  
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[๒๙๖] พ. ดกูรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอมบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ 
คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปกไ็ด ทะลุ 
ฝา กําแพง ภูเขา ไปไดไมตดิขัด เหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในนํ้า 
ก็ได เดินบนน้าํไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปบนอากาศเหมือนนกกไ็ด ลูบคลํา 
พระจันทรพระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลก 
ก็ได บางหรือหนอ ฯ 
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา 
[๒๙๗] พ. ดกูรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอมไดยินเสียงสองชนิด คือเสียง 
ทิพย และเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกล และอยูใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ์ิ ลวงโสตของ 
มนุษยบางหรือหนอ ฯ 
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
[๒๙๘] พ. ดกูรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน ของ 
บุคคลอ่ืนไดดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูชัดวาจติมีราคะ ฯลฯ จิตไมหลุดพน ก็รูชัดวาจิตไมหลุดพน  
บางหรือหนอ ฯ 
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
[๒๙๙] พ. ดกูรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก 
 คือชาติหนึ่งบาง ฯลฯ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ ท้ังอุเทศ ดวยประการ 
ฉะนี้ บางหรือหนอ ฯ 
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
[๓๐๐] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจตุิ ฯลฯ ดวย 
ทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม บางหรือหนอ ฯ 
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
[๓๐๑] พ. ดกูรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอมถูกตองอารูปวิโมกขอันสงบ กาว 
ลวงรูปวิโมกขท้ังหลาย ดวยกายบางหรือหนอ ฯ 
สุ. มิใชอยางนัน้ พระเจาขา ฯ  
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[๓๐๒] พ. ดูกรสุสิมะ คําตอบนี้ และการไมเขาถึงธรรมเหลานี้มีอยูในเรื่องนี้ ใน 
บัดนี้ เร่ืองนี้เปนอยางไรแน ฯ 
ลําดับนั้นเอง ทานสุสิมะหมอบลงแทบพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา  
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา โทษไดตกถึงขาพระองค เทาท่ีโง เทาท่ีหลง เทา 
ท่ีไมฉลาด ขาพระองคบวชขโมยธรรมในธรรมวินัยท่ีพระองคตรัสดีแลวอยางนี้ ขอพระผูมีพระภาค 
จงรับโทษไวโดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไป ของขาพระองคดวยเถิด พระเจาขา ฯ 
[๓๐๓] พ. เอาเถิด สุสิมะ โทษไดตกถึงเธอ เทาท่ีโง เทาท่ีหลง  เทาท่ีไมฉลาด  
เธอบวชขโมยธรรมในธรรมวินัยท่ีเรากลาวดีแลวอยางนี้ เปรียบเหมือนเจาหนาท่ีจับโจรผูประพฤติ 
ผิดมาแสดงตัวแกพระราชา แลว กราบทูลวาขาแตพระองคผูสมมติเทพ โจรคนน้ี ประพฤติผิด 
แดพระองค ขอพระองคจงทรงลงอาชญาตามท่ีพระองคทรงพระประสงคแกโจรคนนี้เถิด พระราชา 
พึงรับส่ังใหลงโทษโจรนั้นอยางนีว้า ทานท้ังหลายจงไปมัดบุรุษนี้ไพลหลังใหม่ันดวยเชือกท่ีเหนยีว 
แลวเอามีดโกนโกนหวัเสีย พาเท่ียวตระเวนตามถนน ตามทางส่ีแยก ดวยฆอง  ดวยกลอง 
เล็กๆ ใหออกทางประตูดานทักษิณ แลวจงตัดศีรษะเสียขางดานทักษิณของเมือง ราชบุรุษมัดโจร 
นั้นไพลหลังอยางม่ันคง ดวยเชือกท่ีเหนียวแลวเอามีดโกนโกนหวั พาเที่ยวตระเวนตามถนน  
ตามทางส่ีแยกดวยฆอง ดวยกลองเล็กๆพาออกทางประตูดานทักษิณ พงึตัดศีรษะเสียขางดาน 
ทักษิณของเมือง สุสิมะเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นตองเสวยทุกขและโทมนัสอัน 
มีกรรมนั้นเปนเหตุหรือหนอ ฯ 
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
[๓๐๔] พ. ดูกรสุสิมะ บุรุษนั้นตองเสวยทุกขและโทมนสัอันมีกรรมนั้นเปนเหตุ แต 
การบวชของเธอผูขโมยธรรมในธรรมวินยัท่ีตถาคตกลาวดีแลวอยางนี้ นี้ยังมีผลรุนแรงและเผ็ดรอน 
กวานัน้ และยงัเปนไปเพื่อวนิิบาต แตเพราะเธอเห็นโทษ โดยความเปนโทษแลว ทําคืนตาม 
ธรรม เราจึงรับโทษนั้นของเธอผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนตามธรรม ถึงความ 
สํารวมตอไป ขอนี้เปนความเจริญในวินัยของพระอริยะ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบมหาวรรคท่ี ๗ 
________  
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รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. อัสสุตตวตาสูตรท่ี ๑         ๒. อัสสุตตวตาสูตรท่ี ๒ 
๓. ปุตตมังสสูตร                 ๔. อัตถิราคสูตร  
๕. นครสูตร                        ๖. สัมมสสูตร 
 ๗. นฬาลาปยสูตร                 ๘. โกสัมพีสูตร 
๙. อุปยสูตร                         ๑๐. สุสิมสูตร 
________  
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สมณพราหมณวรรคท่ี ๘ 
[๓๐๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
[๓๐๖] ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแลวตรัสวา  ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชราและมรณะไมรูเหตุเกดิชราและมรณะ  
ไมรูความดับชราและมรณะ ไมรูปฏิปทาอันใหถึงความดบัชราและมรณะ สมณะหรือพราหมณ 
เหลานั้น ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณ 
ในหมูพราหมณ อนึ่งทานผูมีอายุเหลานัน้จะทําใหแจง ซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะหรือ 
ประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูไมได ฯ 
[๓๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนสมณะกด็ี หรือพราหมณก็ดี เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอม 
รูชราและมรณะ ยอมรูเหตุเกดิชราและมรณะ ยอมรูความดับชราและมรณะ ยอมรูปฏิปทาอัน 
ใหถึงความดับชราและมรณะ สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมู 
สมณะ ยอมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้นยอมกระทําใหแจง 
ซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวย 
ตนเอง ในปจจบัุนเขาถึงไดอยู 
จบสูตรท่ี ๑ 
[๓๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแลว 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งไมรูชาติ ฯลฯ ไมรูภพ ... ไม 
รูอุปาทาน ... ไมรูตัณหา ...ไมรูเวทนา ... ไมรูผัสสะ ... ไมรูสฬายตนะ ... ไมรูนามรูป ... ไมรู 
วิญญาณ ...ไมรูสังขาร ... ไมรูเหตุเกดิสังขาร ไมรูความดบัสังขาร ไมรูปฏิปทาอันใหถึงความ  
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ดับสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือ 
ไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้นจะทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหง 
ความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน 
เขาถึงอยูไมได ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูชาติ ฯลฯ ยอมรู 
ภพ ... ยอมรูอุปาทาน ... ยอมรูตัณหา ... ยอมรูเวทนา ...ยอมรูผัสสะ ... ยอมรูสฬายตนะ ... ยอม 
รูนามรูป ... ยอมรูวิญญาณ ... ยอมรูสังขาร ยอมรูเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมรูความดับแหงสังขาร  
ยอมรูปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยอมไดรับสมมติวาเปน 
สมณะในหมูสมณะ และยอมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้น 
ยอมทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะและประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวย 
ปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงไดอยู ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ ถึงสูตรท่ี ๑๑ 
จบสมณพราหมณวรรคท่ี ๘ 
_________ 
หัวขอแหงสมณพราหมณวรรค ... พระผูมีพระภาคตรัสปจจยาการ ๑๑ โดยจําแนกอริยสัจ 
 ๔ ในปจจยาการหน่ึงๆ [วาเปนสูตรหนึ่งๆ ] สมณพราหมณวรรคเปนเร่ืองท่ี ๘ 
หัวขอแหงวรรค ๑. พุทธวรรค ๒. อาหารวรรค 
๓. ทสพลวรรค ๔. กฬารขัตติยวรรค ๕. คหปติวรรค 
๖. ทุกขวรรค ๗. มหาวรรค ๘. สมณพราหมณวรรค ฯ 
___________  
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อันตรไปยยาลที่ ๙ 
[๓๐๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ฯลฯ ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลาย ... แลวได 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นชรามรณะตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพื่อ 
ความรูในชรามรณะตามเปนจริง บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นเหตุเกิดแหงชรามรณะตามเปนจริง  
พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในเหตุเกดิแหงชรามรณะตามเปนจริง บุคคลเม่ือไมรูไมเหน็ความดับ 
แหงชรามรณะตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง  
บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง พึงแสวงหาครูเพื่อ 
ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง ฯ 
[ไปยยาลแหงบาลีประเทศท้ังปวงอยางนี]้ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นชาติตามความเปนจริง ... เม่ือไมรูไมเห็นภพตาม 
เปนจริง ... เม่ือไมรูไมเห็นอปุาทานตามเปนจริง ... เม่ือไมรูไมเห็นตณัหาตามเปนจริง ... เม่ือไมรู 
ไมเห็นเวทนาตามเปนจริง ... เม่ือไมรูไมเหน็ผัสสะตามเปนจริง ... เม่ือไมรูไมเห็นสฬายตนะตาม 
เปนจริง ... เม่ือไมรูไมเห็นนามรูปตามความเปนจริง ... เม่ือไมรูไมเห็นวิญญาณตามความเปนจริง ...  
เม่ือไมรูไมเหน็สังขารท้ังหลายตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในสังขารท้ังหลายตามเปน 
จริง เม่ือไมรูไมเห็นเหตุเกดิแหงสังขารตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในเหตุเกิดแหง 
สังขารตามเปนจริง เม่ือไมรูไมเห็นความดบัแหงสังขารตามเปนจริงพึงแสวงหาครู เพือ่ความรู 
ความดับแหงสังขารตามเปนจริง เม่ือไมรูไมเห็นปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขารตามเปนจริง  
พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขารตามเปนจริง ฯ 
[พึงกระทํากิจในอริยสัจ ๔ แหงปจจยาการท้ังปวง เปนสูตรหนึ่งๆ ] 
[๓๑๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นชราและมรณะตามเปนจริง พึงกระทํา 
ความศึกษาเพ่ือความรูในชราและมรณะตามความเปนจริง ฯ  
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[ไปยยาลอยางนี้ พึงกระทํากจิอันเปนไปในสัจจะ ๔] 
พึงกระทําความเพียร ... พึงกระทําฉันทะ ... พึงกระทําความอุตสาหะ ...พึงกระทําความ 
ไมยอทอ ... พงึกระทําความเพียรแผดเผากิเลส ... พึงกระทําความเปนผูกลา ... พึงกระทําความ 
เพียรเปนไปติดตอ ... พึงกระทําสติ ... พึงกระทําสัมปชัญญะ ... พึงกระทําความไมประมาท ...  
ดังนี้แล ฯ 
จบอันตรไปยยาลที่ ๙ 
หัวขอแหงอันตรไปยยาล 
พระผูมีพระภาคตรัส ครู ๑. ความศึกษา ๑. ความเพยีร ๑. 
ฉันทะ ๑. ความอุตสาหะ ๑. ความไมยอทอ ๑. อาตัปปะ ๑. 
วิริยะ ๑. สาตัจจะ ๑. สติ ๑. สัมปชัญญะ ๑. อัปปมาท ๑. 
จบอันตรไปยยาลอันเปนหัวขอพระสูตร 
เบ้ืองตนมีหวัขอพระสูตร ๑๒ หวัขอ รวมเปน ๑๓๒ สูตร มีไปยยาลในระหวาง  
พระผูมีพระภาคตรัสดวยสัจจะ ๔ ฯ 
จบหัวขอในอันตรไปยยาลทั้งหลาย ฯ 
________  
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อภิสมยวรรคท่ี ๑๐ 
๑. นขสิขสูตร 
[๓๑๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงเอาปลายพระนขาชอนฝุนข้ึนเล็กนอย แลว 
ตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฝุนประ 
มาณนอยนี้ท่ีเราเอาปลายเล็บชอนข้ึน กับแผนดินใหญนี้ อยางไหนจะมากกวากนัหนอ ภิกษ ุ
ท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แหละมากกวา ฝุนประมาณเล็กนอยท่ี 
พระผูมีพระภาคทรงเอาปลายพระนขาชอนข้ึนนี้มีประมาณนอย เม่ือเทียบกับแผนดินใหญแลว  
ฝุนที่พระผูมีพระภาคทรงเอาปลายพระนขาชอนข้ึนมีประมาณนอยยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ ไมถึง 
เส้ียวท่ี ๑,๐๐๐ ไมถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ฯ 
[๓๑๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกนั ความทุกขท่ีหมดไป ส้ินไปนี้แหละ  
ของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ตรัสรูแลว มีมากกวา สวนท่ีเหลือมีประมาณ 
นอย ความท่ีทุกขเปนสภาพยิง่ใน ๗ อัตภาพ เม่ือเทียบเขากับกองทุกขท่ีหมดส้ินไปอันมีในกอน  
ไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เส้ียวท่ี ๑๐๐๐ เส้ียวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ดูกรภิกษุท้ังหลาย การตรัสรูธรรมใหสําเร็จ 
ประโยชนใหญอยางนี้แล การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
๒. โปกขรณีสูตร 
[๓๑๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภกิษุ  
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ท้ังหลาย สระโบกขรณียาว ๕๐ โยชนกวาง ๕๐ โยชน ลึก ๕๐ โยชน มีน้ําเต็มเสมอขอบ  
กาดื่มกนิได บุรุษพึงวิดน้ําข้ึนจากสระโบกขรณีนั้นดวยปลายหญาคา เธอท้ังหลายจะสําคัญความ 
ขอนั้นเปนไฉน น้ําท่ีบุรุษวิดข้ึนดวยปลายหญาคาก็ดี น้ําในสระโบกขรณีก็ดี ไหนจะมากกวา 
กัน ภกิษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในสระโบกขรณีนี้แหละมากกวา  
น้ําท่ีบุรุษวดิข้ึนดวยปลายหญาคามีประมาณนอย น้ําท่ีบุรุษวิดข้ึนดวยปลายหญาคาเม่ือเทียบกัน 
เขากับน้ําในสระโบกขรณี ไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เส้ียวท่ี ๑,๐๐๐ เส้ียวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ 
[๓๑๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกนั ความทุกขท่ีหมดไป ส้ินไปนี้แหละ  
ของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ตรัสรูแลว เปนทุกขมากกวา สวนท่ีเหลืออยู 
มีประมาณนอย ความท่ีทุกขเปนสภาพยิ่งใน๗ อัตภาพ เม่ือเทียบเขากบักองทุกขท่ีหมดไป ส้ิน 
ไปอันมีในกอน ไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เส้ียวท่ี ๑,๐๐๐ เส้ียวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
การตรัสรูธรรมใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้แล การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. สัมเภชอุทกสูตรท่ี ๑ 
[๓๑๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย แมน้ําใหญเหลานี้คือ คงคายมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลมาบรรจบกัน 
บุรุษพึงวกัน้ําข้ึนสองสามหยาดจากท่ีนั้น เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําสองสาม 
หยาดท่ีบุรุษวกัข้ึนแลวก็ดี น้าํในท่ีบรรจบกนัก็ดี ไหนจะมากกวากัน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในที่บรรจบกันนีแ้หละมากกวาหยาดน้ําสองสามหยาดท่ีบุรุษวักข้ึนแลว 
 มีประมาณนอย หยาดน้ําสองสามหยาดท่ีบุรุษวักข้ึนแลว เม่ือเทียบเขากับน้ําในท่ีบรรจบกันไมเขา 
ถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เส้ียวท่ี ๑,๐๐๐ เส้ียวท่ี๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ 
[๓๑๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกนัแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประ 
โยชนใหญอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๓  
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๔. สัมเภชอุทกสูตรท่ี ๒ 
[๓๑๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย แมน้ําใหญเหลานี้คือ คงคายมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลมาบรรจบกัน แมน้ํา 
นั้นพึงหมดไป ส้ินไป ยังเหลืออยูสองสามหยาด เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 น้ําในท่ีบรรจบกันซ่ึงหมดไป ส้ินไป กับน้าํท่ียังเหลืออยูสองสามหยาด ไหนจะมากกวากัน  
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในท่ีบรรจบกันซ่ึงหมดไป ส้ินไปนี้แหละมาก 
กวา น้ําท่ียังเหลืออยูสองสามหยาดมีประมาณนอย น้ําท่ีเหลืออยูสองสามหยาดเม่ือเทียบเขากับน้ํา 
ในท่ีบรรจบกนั ซ่ึงหมดไป ส้ินไปแลว ไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เส้ียวท่ี ๑,๐๐๐ เส้ียวท่ี ๑๐๐,๐๐๐  
แมฉันใด ฯ 
[๓๑๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกนัแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประ 
โยชนใหญอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. ปฐวีสูตรท่ี ๑ 
[๓๑๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุรุษพึงวางกอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนไวท่ีแผนดินใหญ เธอจะสําคัญความ 
ขอนั้นเปนไฉน กอนดนิเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนท่ีบุรุษวางไวกับแผนดินใหญ ไหนจะมากกวา 
กัน ภกิษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แหละมากกวา กอนดิน 
เทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนท่ีบุรุษวางไวมีประมาณนอย กอนดินเทาเมล็ดกระเบา๗ กอนท่ีบุรุษ 
วางไวเม่ือเทียบเขากับแผนดนิใหญไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เส้ียวท่ี๑,๐๐๐ เส้ียวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ 
[๓๒๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกนัแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประ 
โยชนใหญอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๕  
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๖. ปฐวีสูตรท่ี ๒ 
[๓๒๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย แผนดินใหญพึงถึงความหมดไป ส้ินไป เหลือกอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ 
 กอน เธอท้ังหลายสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แผนดินใหญท่ีหมดไป ส้ินไป กับกอนดิน 
เทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนท่ียงัเหลืออยู ไหนจะมากกวากนั ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแต 
พระองคผูเจริญแผนดินใหญท่ีหมดไปส้ินไปนี้แหละมากกวา กอนดนิเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนท่ี 
ยังเหลืออยูมีประมาณนอย กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนท่ียังเหลืออยูเม่ือเทียบเขากับแผนดนิ 
ใหญท่ีหมดไป ส้ินไป ยอมไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เส้ียวท่ี ๑,๐๐๐เส้ียวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ 
[๓๒๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกนัแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประ 
โยชนใหญอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. สมุททสูตรท่ี ๑ 
[๓๒๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุรุษวักน้ําสองสามหยาดข้ึนจากมหาสมุทร เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปน 
ไฉน น้ําสองสามหยาดท่ีบุรุษวักข้ึนแลวกบัน้ําในมหาสมุทร ไหนจะมากกวากัน ภิกษุท้ังหลาย 
กราบทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในมหาสมุทรนี้แหละมากกวาน้ําสองสามหยาดท่ีบุรุษวักข้ึน 
แลวมีประมาณนอย น้ําสองสามหยาดท่ีบุรุษวักข้ึนแลว เม่ือเทียบกนัเขากับน้ําในมหาสมุทรไมเขา 
ถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เส้ียวท่ี ๑,๐๐๐ เส้ียวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ 
[๓๒๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกนัแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประ 
โยชนใหญอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๗  
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๘. สมุททสูตรท่ี ๒ 
[๓๒๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย มหาสมุทรพึงถึงการหมดไปส้ินไป ยังเหลือนํ้าอยูสองสามหยาด เธอท้ังหลาย 
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนน้ําในมหาสมุทรท่ีหมดไปส้ินไป กับน้ําสองสามหยาด ท่ียังเหลือ 
อยูไหนจะมากกวากนั ภกิษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในมหาสมุทรท่ีหมด 
ไปส้ินไปนี้แหละมากกวา น้ําสองสามหยาดท่ีเหลืออยูมีประมาณนอย น้ําสองสามหยาดท่ีเหลือ 
อยูเม่ือเทียบกนัเขากับน้ําในมหาสมุทรท่ีหมดไปส้ินไป ไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เส้ียวท่ี ๑,๐๐๐  
เส้ียวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ 
[๓๒๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกนัแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประ 
โยชนใหญอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. ปพพตูปมสูตรท่ี ๑ 
[๓๒๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายแลว ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษพึงวางกอนหนิเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจด็กอนไวท่ีขุนเขาหิมวนัต เธอ 
ท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจด็กอนท่ีบุรุษวางไว กับ 
ขุนเขาหิมวนัตไหนจะมากกวากัน ภกิษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขา 
หิมวันตนี้แหละมากกวา กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจด็กอนท่ีบุรุษวางไวมีประมาณนอย 
กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนท่ีบุรุษวางไว เม่ือเทียบเขากับขุนเขาหิมวนัตไมเขาถึง 
เส้ียวท่ี ๑๐๐ เส้ียวท่ี ๑,๐๐๐ เส้ียวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ 
[๓๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกนัแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประ 
โยชนใหญอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๙  
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๑๐. ปพพตูปมสูตรท่ี ๒ 
[๓๒๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ขุนเขาหิมวนัตพึงถึงความหมดไป ส้ินไป ยงัเหลือกอนหนิเทาเมล็ดพันธุ ผักกาด 
อยูเจ็ดกอน เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขุนเขาหิมวันตท่ีหมดไปส้ินไป กับกอนหิน 
เทาเมล็ดพันธุผักกาดเจด็กอนท่ียังเหลืออยู ไหนจะมากกวากัน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขุนเขาหิมวนัตท่ีหมดไปส้ินไป นี้แหละมากกวา กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาด 
เจ็ดกอนท่ียังเหลืออยู มีประมาณนอย กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจด็กอนท่ียังเหลืออยู เม่ือ 
เทียบเขากับขุนเขาหิมวันตท่ีหมดไปส้ินไปไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เส้ียวท่ี ๑,๐๐๐ เส้ียวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ 
 แมฉันใด ฯ 
[๓๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกนัแล ความทุกขท่ีหมดไปส้ินไปนี้แหละ 
ของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ตรัสรูแลว มีมากกวา สวนท่ีเหลือมีประมาณ 
นอย ความทุกขท่ีเปนสภาพยิ่งในเจ็ดอัตภาพ เม่ือเทียบกบักองทุกขท่ีหมดไปส้ินไป ไมเขาถึง 
เส้ียวท่ี ๑๐๐ เส้ียวท่ี ๑,๐๐๐ เส้ียวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ดูกรภิกษุท้ังหลาย การตรัสรูธรรมใหสําเร็จประโยชน 
ใหญอยางนี้แลการไดธรรมจักษใุหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
๑๑. ปพพตูปมสูตรท่ี ๓ 
[๓๓๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษพึงวางกอนหนิเทาเมล็ดถ่ัวเขียวเจ็ดกอนไวท่ีขุนเขาสิเนรุ เธอท้ังหลายจะ 
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนหินเทาเมล็ดถ่ัวเขียวเจ็ดกอนท่ีบุรุษวางไวกับขุนเขาสิเนรุ ไหน 
จะมากกวากัน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาสิเนรุนี้แหละมากกวา  
กอนหินเทาเมล็ดถ่ัวเขียวเจ็ดกอนท่ีบุรุษวางไวมีประมาณนอย กอนหินเทาเมล็ดถ่ัวเขียวเจ็ดกอน  
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ท่ีบุรุษวางไว เม่ือเทียบเขากบัขุนเขาสิเนรุ ไมถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เส้ียวท่ี ๑,๐๐๐ เส้ียวท่ี ๑๐๐,๐๐๐  
[๓๓๒] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ฉันนัน้เหมือนกันแลการบรรลุคุณ 
วิเศษแหงอัญญเดียรถียสมณพราหมณและปริพาชก เม่ือเทียบกับการบรรลุโสดาปตติมรรคแหง 
บุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เส้ียวท่ี ๑,๐๐๐ เส้ียวท่ี  
๑๐๐,๐๐๐ บุคคลผูสมบูรณดวยทิฐิ มีอธิคมใหญอยางนี้ มีอภิญญาใหญอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๑ 
  จบอภิสมยวรรคท่ี ๑๐ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. นขสิขสูตร                 ๒. โปกขรณีสูตร  
๓. สัมเภชอุทกสูตรท่ี ๑         ๔. สัมเภชอุทกสูตรท่ี ๒  
๕. ปฐวีสูตรท่ี ๑                ๖. ปฐวีสูตรท่ี ๒  
๗. สมุททสูตรท่ี ๑                 ๘. สมุททสูตรท่ี ๒  
๙. ปพพตูปมสูตรท่ี ๑        ๑๐. ปพพตูปมสูตรท่ี ๒ 
๑๑. ปพพตูปมสูตรท่ี ๓ ฯ 
จบอภิสมยสังยุตตท่ี ๑ 
___________  
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ธาตุสังยุตต 
นานัตตวรรคท่ี ๑ 
๑. ธาตุสูตร 
[๓๓๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงความตางแหงธาตุแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟง  
จงกระทําไวในใจใหดี เราจกักลาว ณบัดนี ้ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้น  
พระเจาขา ฯ 
[๓๓๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน  
จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ  
คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ  
โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุ นี้เราเรียกวา  
ความตางแหงธาตุ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
๒. สัมผัสสสูตร 
[๓๓๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ดูกรภิกษุ  
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ท้ังหลาย ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน   จกัขุธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ  
มโนธาตุ นี้เราเรียกวาความตางแหงธาตุ ฯ 
[๓๓๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กค็วามตางแหงผัสสะ บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ธาตุเปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจกัขุธาตุโสตสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยโสต 
ธาตุ ฆานสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยฆานธาตุชิวหาสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยชิวหาธาตุ  
โผฏฐัพพะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยกายธาตุ มโนสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนธาตุ  
ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุอยางนี้แล ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. โนสัมผัสสสูตร 
[๓๓๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงธาตุ 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได ความตางแหงธาตุเปนไฉน จกัขุธาตุ ฯลฯ  
มโนธาตุ นี้เราเรียกวาความตางแหงธาตุ ฯ 
[๓๓๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กค็วามตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน  เพราะอาศัยความตาง 
แหงธาตุ ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได เปนไฉน จักขุ 
สัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุธาตุ จักขุธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจกัขุสัมผัสหามิได ฯลฯ  
มโนสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนธาตุ มโนธาตุบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยมโนสัมผัสหามิได 
 ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงธาตุบังเกดิข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงผัสสะหามิได อยางนีแ้ล ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. เวทนาสูตร 
[๓๓๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา   
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหง 
เวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน จกัขุธาตุ ฯลฯ  
มโนธาตุ นี้เราเรียกวาความตางแหงธาตุ ฯ 
[๓๔๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กค็วามตางแหงผัสสะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ  
ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะเปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยจักขุธาตุ จักขุสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจกัขุสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนธาตุ มโนสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนสัมผัส ความตาง 
แหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงผัสสะ อยางนี้แล ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. โนเวทนาสูตร 
[๓๔๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหง 
เวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
ตางแหงเวทนาหามิไดความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได  
ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน จักขุธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ 
[๓๔๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กค็วามตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน  เพราะอาศัยความตาง 
แหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะความตางแหงผัสสะ 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
ตางแหงผัสสะหามิได เปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจกัขุธาตุ จักขุสัมผัสสชา 
เวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุสัมผัส จกัขุสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุสัมผัสสชาเวทนา 
หามิได จกัขุธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจกัขุสัมผัสหามิได ฯลฯ มโนสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะ  
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อาศัยมโนธาตุ มโนสัมผัสสชาเวทนาบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยมโนสัมผัส มโนสัมผัสบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยมโนสัมผัสสชาเวทนาหามิได มโนธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนสัมผัสหามิได  
ภิกษุท้ังหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหง 
เวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได  
อยางนี้แล ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. พาหิรธาตุสูตร 
[๓๔๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงความตางแหงธาตุแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟง ... ก็ความ 
ตางแหงธาตุเปนไฉน   รูปธาตุสัททธาตุ    คันธธาตุ   รสธาตุ   โผฏฐัพพธาตุ   ธรรมธาตุ  
นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. สัญญาสูตร 
[๓๔๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหง 
สังกัปปะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงฉันทะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงสังกัปปะความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความ 
ตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงธาตุเปนไฉน 
รูปธาตุ ฯลฯ ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ  
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[๓๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กค็วามตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญาความตางแหงฉันทะ 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
ตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ เปนไฉน  
รูปสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปธาตุ รูปสังกัปปะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยรูปสัญญา รูปฉันทะ 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปสังกัปปะ รูปปริฬาหะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยรูปฉันทะ รูปปริเยสนา 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปปริฬาหะ ฯลฯ ธรรมสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมธาตุ  ธรรม 
สังกัปปะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัญญา ธรรมฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสังกัปปะ  
ธรรมปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมฉันทะ ธรรมปริเยสนาบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยธรรม 
ปริฬาหะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความ 
ตางแหงสังกัปปะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงฉันทะบังเกดิข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ อยางนีแ้ล ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. โนสัญญาสูตร 
[๓๔๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหง 
สังกัปปะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ฯลฯ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา 
หามิได ความตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ  หามิได  ความตาง 
แหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง  
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แหงสัญญาหามิได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็ความตาง  แหงธาตุ เปนไฉน รูปธาตุ ฯลฯ ธรรมธาตุ  
นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ 
[๓๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กค็วามตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึน  เพราะอาศัย ความ 
ตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ฯลฯ ความ 
ตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะความตางแหงปริฬาหะบังเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ความตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
ตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ 
หามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกปัปะหามิได ความตาง 
แหงธาตุบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญาหามิได เปนไฉน ภกิษุท้ังหลาย ความหมาย 
รูในรูปบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปธาตุ ฯลฯ ความหมายรูในธรรมบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมธาตุ  
ธรรมสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัญญา ฯลฯ ธรรมปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรม 
ปริฬาหะ ธรรมปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริเยสนาหามิได ธรรมฉันทะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยธรรมปริฬาหะหามิไดธรรมสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมฉันทะหามิได ธรรม 
สัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสังกปัปะหามิได ธรรมธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญา 
หามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะ 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ฯลฯ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา 
หามิได ฯลฯ ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความ 
ตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญาหามิได อยางนีแ้ล ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. ผัสสสูตร 
[๓๔๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตาง  
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แหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงสังกัปปะความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ  
ความตางแหงฉันทะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน รูปธาตุ ฯลฯ ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ 
[๓๔๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กค็วามตางแหงสัญญา บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตาง 
แหงธาตุ ฯลฯ ความตางแหงลาภะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาเปนไฉน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย รูปสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปธาตุรูปสังกัปปะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัย 
รูปสัญญา รูปผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปสังกัปปะ รูปสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยรูปสัมผัส รูปฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปสัมผัสสชาเวทนา รูปปริฬาหะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยรูปฉันทะ รูปปริเยสนาบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยรูปปริฬาหะ รูปลาภะบังเกดิข้ึนเพราะ 
อาศัยรูปปริเยสนา ฯลฯ ธรรมสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมธาตุ ธรรมสังกัปปะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยธรรมสัญญา ธรรมสัมผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสังกัปปะธรรมสัมผัสสชา 
เวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัมผัสสะ ธรรมฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัมผัสสชา 
เวทนา ธรรมปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมฉันทะธรรมปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยธรรมปริฬาหะ ธรรมลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริเยสนา ดกูรภิกษุท้ังหลาย  
ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกปัปะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ฯลฯ ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ปริเยสนาอยางนี้แล ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. โนผัสสสูตร 
[๓๕๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา   
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึน  เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตาง 
แหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงสังกัปปะความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ  
ความตางแหงฉันทะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาความตางแหง 
ปริเยสนาบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงลาภะหามิได ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ความตางแหงฉันทะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงเวทนาบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ 
หามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหง 
สังกัปปะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา 
หามิได ดกูรภกิษุท้ังหลาย กค็วามตางแหงธาตุเปนไฉน รูปธาตุ ฯลฯธรรมธาตุ นี้เรา 
เรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ 
[๓๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กค็วามตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ  
ความตางแหงสังกัปปะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
ผัสสะ ความตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหง 
ปริฬาหะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกดิข้ึนเพราะอาศัย 
ความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา 
ความตางแหงปริเยสนาบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงลาภะหามิได ความตางแหง 
ฉันทะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงเวทนาบังเกดิข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตาง 
แหงเวทนา    หามิได    ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึน   เพราะอาศัยความตางแหง 
สังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา  
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หามิได เปนไฉน รูปสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปธาตุ ฯลฯ ธรรมสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยธรรมธาตุ ธรรมสังกัปปะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัญญา ฯลฯ ธรรมปริเยสนาบังเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะ ธรรมลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริเยสนา ธรรมปริเยสนาบังเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยธรรมลาภะหามิได ธรรมปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริเยสนาหามิได  
ธรรมฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะหามิได ธรรมสัมผัสสชาเวทนาบังเกดิข้ึนเพราะ 
อาศัยธรรมฉันทะหามิได ธรรมสัมผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัมผัสสชาเวทนาหามิได  
ธรรมสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัมผัสสะหามิได ธรรมสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ธรรมสังกัปปะหามิได ธรรมธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัญญาหามิได ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ 
ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ  
ความตางแหงปริเยสนาบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงลาภะ 
หามิได ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ความตางแหง 
ฉันทะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงเวทนาบังเกดิข้ึนเพราะ 
อาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา 
หามิได ความตางแหงสังกัปปะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได ความตาง 
แหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางแหงสัญญาหามิได อยางนี้แล ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบนานัตตวรรคท่ี ๑ 
___________  
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รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. ธาตุสูตร                 ๒. สัมผัสสสูตร                 ๓. โนสัมผัสสสูตร 
๔. เวทนาสูตร         ๕. โนเวทนาสูตร                 ๖. พาหิรธาตุสูตร 
๗. สัญญาสูตร         ๘. โนสัญญาสูตร                 ๙. ผัสสสูตร 
๑๐. โนผัสสสูตร ฯ 
___________  
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ธาตุสังยุตต 
ทุติยวรรคท่ี ๒ 
๑. สัตติมสูตร 
[๓๕๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี ้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดกูรภกิษุท้ังหลาย ธาตุเหลานี้มี ๗ ประการธาตุ ๗ ประการเปนไฉน คือ อาภาธาตุ สุภาธาตุ  
อากาสานัญจายตนธาตุวิญญาณัญจายตนธาตุ อากิญจัญญายตนธาตุ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ 
สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธาตุ ๗ ประการเหลานี้แล คร้ันพระผูมีพระภาคตรัส 
อยางนี้แลว ภกิษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อาภาธาตุ สุภาธาตุ  
อากาสานัญจายตนธาตุ วิญญาณัญจายตนธาตุอากิญจัญญายตนธาตุ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ  
และสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุธาตุเหลานี้แตละอยาง อาศัยอะไรจึงปรากฏได ฯ 
[๓๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ อาภาธาตุอาศัยความมดืจึงปรากฏได  
สุภาธาตุอาศัยความไมงามจงึปรากฏได อากาสานัญจายตนธาตุอาศัยรูปจึงปรากฏได วญิญาณัญ 
จายตนธาตุอาศัยอากาสานัญจายตนะจึงปรากฏไดอากิญจญัญายตนธาตุอาศัยวิญญาณญัจายตนะ 
จึงปรากฏได เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุอาศัยอากิญจญัญายตนะจงึปรากฏได สัญญาเวทยิตนิโรธ 
ธาตุอาศัยนิโรธจึงปรากฏได ฯ 
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ อาภาธาตุ สุภาธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุวิญญาณัญ 
จายตนธาตุ อากิญจัญญายตนธาตุ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ ธาตุ 
เหลานี้แตละอยาง บุคคลพึงบรรลุเปนสมาบัติอยางไร ฯ 
[๓๕๔] พ. ดูกรภิกษุ อาภาธาตุ สุภาธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุวิญญาณญัจายตนธาตุ  
อากิญจัญญายตนธาตุ ธาตุเหลานี้แตละอยาง บุคคลพึงบรรลุเปนสัญญาสมาบัติ เนวสัญญา  
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นาสัญญายตนธาตุ บุคคลพึงบรรลุเปน  สังขาราวเสสสมาบัติ สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ บุคคล 
พึงบรรลุเปนนิโรธสมาบัติ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
๒. สนิทานสูตร 
[๓๕๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย กามวิตกยอมมีเหตบัุงเกิดข้ึนมิใชไมมีเหตุบังเกดิข้ึน พยาบาทวิตกยอมมีเหตบัุงเกิดข้ึน 
 มิใชไมมีเหตบัุงเกิดขึ้นวิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกดิข้ึน มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน ฯ 
[๓๕๖] ก็กามวิตกยอมมีเหตบัุงเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน พยาบาทวิตกยอมมี 
เหตุบังเกดิข้ึน มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน วิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกดิข้ึนมิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน  
อยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความหมายรูในกามบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยกามธาตุ ความดําริในกาม 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความหมายรูในกามความพอใจในกามบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความดําริใน 
กาม ความเรารอนเพราะกามบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความพอใจในกาม การแสวงหากามบังเกดิข้ึน 
เพราะอาศัยความเรารอนเพราะกาม ปุถุชนผูไมไดสดับ เม่ือแสวงหากาม ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓  
คือ กาย วาจา ใจ ความหมายรูในพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะพยาปาทธาตุ ความดําริในพยาบาท 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความหมายรูในพยาบาท ความพอใจในพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
ดําริในพยาบาท ความเรารอนเพราะพยาบาทบังเกิดข้ึน เพราะอาศัยความพอใจในพยาบาท การ 
แสวงหาพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความเรารอนเพราะพยาบาท ปุถุชนผูไมไดสดับ เม่ือแสวง 
หาพยาบาทยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ กาย วาจา ใจ ความหมายรูในวิหิงสาบังเกดิข้ึนเพราะ 
อาศัยวหิิงสาธาตุ ความดําริในวิหิงสาบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความหมายรูในวหิิงสา ความพอใจใน 
วิหิงสาบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความดําริในวิหิงสา ความเรารอนเพราะวหิิงสาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความพอใจในวิหิงสา การแสวงหาวหิิงสาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความเรารอนเพราะวหิิงสา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ เม่ือแสวงหาวหิิงสา ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือกาย  
วาจา ใจ ฯ  
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[๓๕๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย บุรุษวางคบหญาท่ีไฟติดแลวในปาหญาแหง  ถาหากเขาไมรีบ 
ดับดวยมือและเทาไซร ก็เม่ือเปนเชนนี้ สัตวมีชีวิตทั้งหลายบรรดาท่ีอาศัยหญาและไมอยู พึงถึง 
ความพินาศฉิบหาย แมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลายสมณะหรือพราหมณคนใดคนหนึ่ง กฉั็นนั้น 
เหมือนกนั ไมรีบละ ไมรีบบรรเทาไมรีบทําใหส้ินสุด ไมรีบทําใหไมมีซ่ึงอกุศลสัญญาที่กอกวน 
อันบังเกิดข้ึนแลวสมณะหรือพราหมณนั้น ยอมอยูเปนทุกข มีความอึดอัด คับแคน เรารอน  
ในปจจุบัน เบ้ืองหนาแตมรณะ เพราะกายแตก พึงหวังทุคติได ฯ 
[๓๕๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เนกขัมมวิตกยอมมีเหตุบังเกดิข้ึน มิใชไมมีเหตุบังเกดิข้ึน  
อัพยาปาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน มิใชไมมีเหตุบังเกดิข้ึน อวิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน  
มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน ฯ 
[๓๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เนกขัมมวิตกยอมมีเหตุบังเกดิข้ึน มิใชไมมีเหตุบังเกดิข้ึน  
อัพยาปาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน มิใชไมมีเหตุบังเกดิข้ึนอวิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน  
มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน อยางไร ภิกษท้ัุงหลายความหมายรูในเนกขัมมะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
เนกขัมมธาตุ ความดําริในเนกขัมมะบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความหมายรูในเนกขัมมะ ความพอใจ 
ในเนกขัมมะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความดําริในเนกขัมมะ ความเรารอนเพราะเนกขัมมะบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความพอใจในเนกขัมมะ การแสวงหาในเนกขัมมะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความเรารอน 
เพราะเนกขัมมะ อริยสาวกผูไดสดับ เม่ือแสวงหาเนกขัมมะ ยอมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ  
กาย วาจา ใจ ความหมายรูในอัพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยอัพยาปาทธาตุ ความดําริในอัพยาบาท 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความหมายรูในอัพยาบาท ความพอใจในอัพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ความดําริในอัพยาบาท ความเรารอนเพราะอัพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความพอใจในอัพยาบาท  
การแสวงหาในอัพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความเรารอนเพราะอัพยาบาท อริยสาวกผูไดสดับ  
เม่ือแสวงหาอัพยาบาท ยอมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓คือ กาย วาจา ใจ ความหมายรูในอวิหิงสา 
บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุ ความดําริในอวหิิงสาเกิดข้ึนเพราะอาศัยความหมายรูใน 
อวิหิงสา ความพอใจในอวหิิงสาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความดําริในอวิหิงสา ความเรารอนเพราะ 
อวิหิงสาบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยความพอใจในอวหิิงสา การแสวงหาในอวิหิงสาบังเกดิข้ึนเพราะ 
อาศัยความเรารอนเพราะอวหิิงสา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบั เม่ือแสวงหา 
อวิหิงสา ยอมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ กาย วาจา ใจ ฯ  
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[๓๖๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษพึงวางคบหญาท่ีไฟติดแลวในปาหญาแหง เขาจึงรีบดบั 
คบนั้นเสียดวยมือและเทา ก็เม่ือเปนเชนนี้สัตว มีชีวิตทั้งหลายบรรดาท่ีอาศัยหญาและไมอยู  
ไมพึงถึงความพินาศฉิบหาย แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณคนใดคนหน่ึง  
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รีบละ รีบบรรเทา รีบทําใหหมด รีบทําใหไมมีซ่ึงอกุศลสัญญาท่ีกอกวน 
อันบังเกิดข้ึนแลวเขายอมอยูเปนสุข ไมมีความอึดอัด ความคับแคน ความเรารอน ในปจจุบัน 
เบ้ืองหนาแตมรณะ เพราะกายแตก พึงหวังสุคติได ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. คิญชกาวสถสูตร 
[๓๖๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระตําหนักท่ีสรางดวยอิฐ ใกลหมูบานของ 
พระญาติ ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้น 
ทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ดังนี้พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
สัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธาตุทิฐิบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยธาตุ วิตกบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธาตุ ฯ 
[๓๖๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระกัจจานะไดทูลถามพระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทิฐิท่ีวา พระสัมมาสัมพุทธะในบุคคลท่ีมิใชพระสัมมาสัมพุทธเจา 
 ดังนี้ ยอมปรากฏเพราะอาศัยอะไร ฯ 
[๓๖๓] พ. ดูกรกัจจานะ ธาตุคืออวิชชานี้ เปนธาตุใหญแล ดูกรกัจจานะ สัญญาท่ีเลว  
ทิฐิท่ีเลว วิตกท่ีเลว เจตนาทีเ่ลว ความปรารถนาท่ีเลวความต้ังใจท่ีเลว บุคคลท่ีเลว วาจา 
ท่ีเลว บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธาตุท่ีเลวบุคคลท่ีเลวน้ัน ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติ  
ยอมแตงต้ัง ยอมเปดเผยยอมจําแนก ยอมทําใหตื้น ซ่ึงธรรมท่ีเลว เรากลาววา อุปบัตขิอง 
บุคคลท่ีเลวนั้นยอมเลว ดูกรกัจจานะ สัญญาท่ีปานกลาง ทิฐิท่ีปานกลาง วิตกท่ีปานกลาง 
เจตนาที่ปานกลาง ความปรารถนาท่ีปานกลาง ความต้ังใจท่ีปานกลาง บุคคลท่ีปานกลาง วาจาท่ี 
ปานกลาง บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธาตุท่ีปานกลาง บุคคลท่ีปานกลางน้ัน ยอมบอก ยอมแสดง  
ยอมบัญญัติ ยอมแตงต้ัง ยอมเปดเผย ยอมจําแนก ยอมทําใหตื้น ซ่ึงธรรมท่ีปานกลาง เรา  
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กลาววา อุปบัติของบุคคลท่ีปานกลางน้ัน เปนปานกลาง ดูกรกัจจานะ สัญญาท่ีประณีต ทิฐิท่ี 
ประณีต วิตกท่ีประณีต เจตนาท่ีประณีต ความปรารถนาท่ีประณีต ความต้ังใจท่ีประณีตบุคคลท่ี 
ประณีต วาจาท่ีประณีต บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธาตุท่ีประณีต บุคคลท่ีประณีตนัน้ ยอมบอก  
ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอมแตงต้ัง ยอมเปดเผยยอมจําแนก ยอมทําใหตื้น ซ่ึงธรรมท่ี 
ประณีต เรากลาววา อุปบัติของบุคคลท่ีประณีตน้ัน ยอมประณีต ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. หีนาธิมุตติสูตร 
[๓๖๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคายอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจาํพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว  
ยอมคบคา ยอมสมาคมกันกบัสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ยอมคบคา 
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี แมในอดีตกาล สัตวท้ังหลายก็ไดคบคากนัแลว  
ไดสมาคมกันแลว โดยธาตุเทียว คือสัตวจาํพวกท่ีมีอัธยาศัยเลวไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว  
กับสัตวจําพวกมีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว  
กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยด ีแมในอนาคตกาล สัตวท้ังหลายก็จักคบคากัน จักสมาคมกัน โดยธาตุ 
เทียวคือสัตวจาํพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว จกัคบคากัน จักสมาคมกัน กับสัตวจาํพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว  
สัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี จกัคบคากัน จกัสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี แมในปจจุบันกาล  
สัตวท้ังหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว  
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยด ียอม 
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ฯ 
จบสูตรท่ี ๔  



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 152 
๕. จังกมสูตร 
[๓๖๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห  
ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรจงกรมอยูดวยกนักับภิกษหุลายรูปในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค  
ทานพระมหาโมคคัลลานะก็จงกรมอยูดวยกันกับภกิษหุลายรูป ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค ทาน 
พระมหากัสสปก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษหุลายรูปในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค ทานพระอนุรุทธ 
ก็จงกรมอยู ดวยกันกับภิกษหุลายรูป ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค ทานพระปุณณมันตานีบุตรก็จงกรม 
อยูดวยกนักับภิกษหุลายรูป ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค ทานพระอุบาลีก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษ ุ
หลายรูป ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค ทานพระอานนทก็จงกรมอยูดวยกันกับภกิษหุลายรูป ในท่ี 
ไมไกลพระผูมีพระภาค แมพระเทวทัตตกจ็งกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูป ในท่ีไมไกลพระผูมี 
พระภาค ฯ 
[๓๖๖] คร้ังนัน้แล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พวก 
เธอเห็นสารีบุตรกําลังจงกรมอยูดวยกนักบัภิกษหุลายรูปหรือไม ฯ 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เหน็ พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหมดนี้ ลวนมีปญญามาก พวกเธอเห็นมหาโมคคัลลานะ 
กําลังจงกรมอยูดวยกนักับภกิษุหลายรูปหรือไม ฯ 
ภิ. เหน็ พระเจาขา ฯ 
พ. ภิกษุท้ังหมดนี้ ลวนมีฤทธ์ิมาก พวกเธอเห็นมหากัสสปกําลังจงกรมอยูดวยกนักับ 
ภิกษหุลายรูปหรือไม ฯ 
ภิ. เหน็ พระเจาขา ฯ 
พ. ภิกษุท้ังหมดนี้ ลวนเปนธุตวาท พวกเธอเห็นอนุรุทธ กาํลังจงกรม 
อยูดวยกนักับภิกษหุลายรูปหรือไม ฯ 
ภิ. เหน็ พระเจาขา ฯ 
พ. ภิกษุท้ังหมดนี้ ลวนเปนผูมีทิพยจกัษุ พวกเธอเห็นปุณณมันตานีบุตรกําลังจงกรม 
อยูดวยกนักับภิกษหุลายรูปหรือไม ฯ 
ภิ. เหน็ พระเจาขา ฯ  
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พ. ภิกษุท้ังหมดนี้ ลวนเปนธรรมกถึก พวกเธอเห็นอุบาลีกาํลังจงกรมอยูดวยกันกับ 
ภิกษหุลายรูปหรือไม ฯ 
ภิ. เหน็ พระเจาขา ฯ 
พ. ภิกษุท้ังหมดนี้ ลวนเปนผูทรงวินัย พวกเธอเห็นอานนท กําลังจงกรมอยูดวยกนั 
กับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ 
ภิ. เหน็ พระเจาขา ฯ 
พ. ภิกษุท้ังหมดนี้ ลวนเปนพหูสูต พวกเธอเห็นเทวทัตตกําลังจงกรมอยูดวยกันกับภิกษ ุ
หลายรูปหรือไม 
ภิ. เหน็ พระเจาขา ฯ 
พ. ภิกษุท้ังหมดนี้ ลวนมีความปรารถนาลามก ฯ 
[๓๖๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันโดยธาตุเทียว  
คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว 
 สัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยด ีแมใน 
อดีตกาล สัตวท้ังหลายก็ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมี 
อัธยาศัยเลวไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว กับสัตวจาํพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกท่ีมี 
อัธยาศัยดี ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว กับสัตวจาํพวกท่ีมีอัธยาศัยดีแมในอนาคตกาล  
สัตวท้ังหลายก็จักคบคากนั จักสมาคมกัน โดยธาตุเทียวคือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว จักคบ 
คากัน จักสมาคมกัน กบัสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี จกัคบคากัน  
จักสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยด ีแมในปจจุบันกาล สัตวท้ังหลายก็ยอมคบคากัน  
ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยด ียอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว 
จําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. สตาปารัทธสูตร 
[๓๖๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภกิษุ  
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ท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว  
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว แมในอดตีกาล ...แมในอนาคต 
กาล ... แมในปจจุบันกาล สัตวท้ังหลายก็ยอมคบคากนั ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตว 
จําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว ฯ 
[๓๖๙] ดกูรภกิษุท้ังหลาย คูถกับคูถยอมเขากันได รวมกนัได มูตรกับมูตรยอมเขา 
กันได รวมกนัได เขฬะกับเขฬะยอมเขากนัได รวมกนัไดบุพโพกบับุพโพยอมเขากนัได รวม 
กันได โลหิตกบัโลหิตยอมเขากันได รวมกนัได แมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายก็ 
ฉันนั้นแล ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว ยอม 
คบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว แมในอดตีกาล ... แมในอนาคตกาล ...  
แมในปจจุบันกาล สัตวท้ังหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวก 
ท่ีมีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว 
[๓๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันโดยธาตุเทียว  
คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยด ียอมคบคากัน ยอมสมาคม กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยด ีแมใน 
อดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ... แมในปจจุบันกาล สัตวท้ังหลายกย็อมคบคากัน ยอมสมาคมกัน  
โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยด ียอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมี 
อัธยาศัยดี ฯ 
[๓๗๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย น้าํนมสดกับน้ํานมสดยอมเขากันได รวมกันได น้ํามันกับ 
น้ํามันยอมเขากันได รวมกนัได เนยใสกับเนยใสยอมเขากันไดรวมกนัได น้ําผ้ึงกับน้าํผ้ึงยอม 
เขากันได รวมกันได น้ําออยกับน้ําออยยอมเขากันได รวมกันได แมฉันใด สัตวท้ังหลาย 
ก็ฉันนั้นแล ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยด ียอม 
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี แมในอดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ... 
แมในปจจุบันกาล สัตวท้ังหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียวคือสัตวจําพวก 
ท่ีมีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ฯ 
[๓๗๒] พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้บลงแลว จึงตรัส 
พระคาถาประพันธตอไปวา ฯ  
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กิเลสเพียงดังหมูไมในปา เกิดข้ึน เพราะการคบคาสมาคม 
ยอมขาด เพราะไมคบคาสมาคม คนเกาะทอนไมเล็กๆ 
พึงจมลงในหวงมหรรณพ ฉันใด แมสาธุชนก็ยอมจมลง 
เพราะอาศัยคนเกียจคราน ฉันนั้น เพราะฉะน้ัน พงึเวนคน 
เกียจคราน มีความเพยีรเลวน้ันเสีย พึงอยูรวมกบับัณฑิตผู 
สงัด ผูเปนอริยะ ผูมีใจสูง ผูเพงพินิจ ผูปรารภความเพียร 
เปนนิตย ฯ 
จบ สูตรท่ี ๖ 
๗. อัสสัทธมูลกสูตรท่ี ๑ 
[๓๗๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากันยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีไมมี 
ศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ  
ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ สัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ ยอม 
คบคากนั ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย สัตวจําพวกท่ีเกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
กัน กับสัตวจําพวกท่ีเกียจครานสัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน  
กับสัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม แมในอดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ... แมในปจจุบันกาล สัตวท้ังหลาย 
ก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันโดยธาตุเทยีว คือสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอม 
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธาสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน  
กับสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริสัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว 
จําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก 
ท่ีมีสุตะนอย สัตวจําพวกท่ีเกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กบัสัตวจําพวกท่ีเกียจคราน  
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 สัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม สัตว 
จําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ฯ 
[๓๗๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากนั ยอมสมาคมกัน โดย 
ธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศรัธทา  
สัตวจําพวกท่ีมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีหริิ สัตวจําพวกท่ีมี 
โอตตัปปะ ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กบัสัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก  
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก สัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร ยอม 
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร สัตวจําพวกท่ีมีสติม่ันคง  
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติม่ันคง สัตวจําพวกท่ีมีปญญา  
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา แมในอดตีกาล ... แมในอนาคตกาล ...  
แมในปจจุบันกาลสัตวท้ังหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวก 
ท่ีมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กบัสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมีหริิ ยอมคบคา 
กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํพวกท่ีมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน  
กับสัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว 
จําพวกท่ีมีสุตะมากสัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว 
จําพวกท่ีปรารภความเพียร สัตวจําพวกท่ีมีสติม่ันคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว 
จําพวกท่ีมีสติม่ันคง สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมี 
ปญญา ฯ 
จบ สูตรท่ี ๗ 
๘. อัสสัทธมูลกสูตรท่ี ๒ 
[๓๗๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากันยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจาํพวกท่ี 
ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ   
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ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคา 
กันยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอม 
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน  
กับสัตวจําพวกท่ีมีหิริ สัตวจาํพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํพวก 
ท่ีมีปญญา แมในอดีตกาล ... ในอนาคตกาล ...แมในปจจบัุนกาล สัตวท้ังหลาย 
ก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียวคือสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน  
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
กัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน  
กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน  
กับสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว 
จําพวกท่ีมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมี 
ปญญา ฯ 
[๓๗๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันโดย 
ธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ี 
ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมี 
โอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กบัสัตวจําพวก 
ท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธายอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กบัสัตวจําพวก 
ท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก 
ท่ีมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก 
ท่ีมีปญญา ฯ 
[๓๗๗] สัตวจาํพวกท่ีไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ี 
ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะ 
นอย สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม  
สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ี 
มีสุตะมาก ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กบัสัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก สัตวจําพวกท่ีมีปญญา  
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ  
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[๓๗๘] สัตวจาํพวกท่ีไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ี 
ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีเกยีจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีเกียจคราน  
สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม  
สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวก 
ท่ีปรารภความเพียรยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร สัตว 
จําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํพวกท่ีมีปญญา ฯ 
[๓๗๙] สัตวจาํพวกท่ีไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีไมมี 
ศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม  
สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม  
สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ี 
มีสติม่ันคงยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กบัสัตวจําพวกท่ีมีสติม่ันคง สัตวจําพวกท่ีมีปญญา 
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. อหิริกมูลกสูตร 
[๓๘๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐ ี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ี 
ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ สัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ  
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม  
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีหิริยอมคบคากัน  
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน  
กับสัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กบัสัตว 
จําพวกท่ีมีปญญา ฯ  
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[๓๘๑] สัตวจาํพวกท่ีไมมีหริิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ  
สัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กบัสัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย สัตว 
จําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากนั ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตว 
จําพวกท่ีมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมคบคากัน กับสัตวจําพวกท่ีมีหิริ สัตวจาํพวกท่ีมีสุตะมาก  
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน 
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
[๓๘๒] สัตวจาํพวกท่ีไมมีหริิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมี 
หิริ สัตวจําพวกท่ีเกยีจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีเกียจคราน สัตว 
จําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตว 
จําพวกท่ีมีหิริ ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีหิริ สัตวจําพวกท่ีปรารภความ 
เพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร สัตวจําพวกท่ีมีปญญา 
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
[๓๘๓] สัตวจาํพวกท่ีไมมีหริิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ  
สัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม สัตว 
จําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม  
สัตวจําพวกท่ีมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีหริิ สัตวจําพวกท่ีมี 
สติม่ันคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติม่ันคง สัตวจําพวกท่ีมีปญญา  
ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. อโนตตัปปมูลกสูตร 
[๓๘๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับ ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษท้ัุงหลาย ... แลวไดตรัส 
วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากันยอมสมาคมกันโดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวก 
ท่ีไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวก 
ท่ีมีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย สัตวจําพวกท่ีมี  
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ปญญาทรามยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมี 
โอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กบัสัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีสุตะ 
มาก ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก  สัตวจาํพวกท่ีมีปญญา ยอม 
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
[๓๘๕] สัตวจาํพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก 
ท่ีไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีเกยีจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก 
ท่ีเกียจคราน สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมี 
ปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมี 
โอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีป 
รารภความเพยีร สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กบัสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
[๓๘๖] สัตวจาํพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก 
ท่ีไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมี 
สติหลงลืม สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมี 
ปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมี 
โอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีสติม่ันคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติม่ันคง  
สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
๑๑. อัปปสุตสูตร 
[๓๘๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลว 
ไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากนั ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตว 
จําพวกท่ีมีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย สัตวจาํพวก 
ท่ีเกียจคราน ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีเกยีจคราน สัตวจําพวกท่ีมีปญญา 
ทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก  
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ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก สัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร ยอม 
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอม 
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
[๓๘๘] สัตวจาํพวกท่ีมีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมี 
สุตะนอย สัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติ 
หลงลืม สัตวจาํพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา 
ทราม สัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํพวกท่ีมีสุตะมาก  
สัตวจําพวกท่ีมีสติม่ันคงยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กบัสัตวจําพวกท่ีมีสติม่ันคง สัตว 
จําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํพวกท่ีมีปญญา ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๑ 
๑๒. กุสิตสูตร 
[๓๘๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลว 
ไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากนั ยอมสมาคมกันโดยธาตุเทยีว คือ 
สัตวจําพวกท่ีเกียจคราน ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กบัสัตวจําพวกท่ีเกียจคราน สัตวจําพวกท่ี 
มีสติหลงลืม ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม สัตวจําพวกท่ีมีปญญา 
ทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีปรารภความ 
เพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร สัตวจําพวกท่ีมีสติม่ันคง 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติม่ันคง สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน  
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๒ 
________  
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[สวนท่ีเปนอดตี อนาคต ปจจบัุน ในท่ีทุกแหง พึงทําเหมือนอยางขางตนนั้น เทอญ] 
จบทุติยวรรคท่ี ๒ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. สัตติมสูตร                 ๒. สนิทานสูตร                 ๓. คิญชกาวสถสูตร 
๔. หีนาธิมุตติสูตร                 ๕. จังกมสูตร                 ๖. สตาปารัทธสูตร 
๗. อัสสัทธมูลกสูตรท่ี ๑         ๘. อัสสัทธมูลกสูตรท่ี ๒.        ๙. อหิริกมูลกสูตร  
๑๐. อโนตตัปปมูลกสูตร         ๑๑. อัปปสุตสูตร                 ๑๒. กุสิตสูตร ฯ 
_________  
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ธาตุสังยุตต 
ทสกัมมปถวรรคท่ี ๓ 
๑. อสมาหิตสูตร 
[๓๙๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐ ี
 เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตว 
จําพวกท่ีไมมีศรัทธายอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา สัตวจําพวก 
ท่ีไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ  สัตว 
จําพวกท่ีมีใจไมม่ันคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีใจไมม่ันคง สัตว 
จําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตว 
จําพวกท่ีมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมีหิริ  
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีใจมัน่คง ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
กัน กับสัตวจําพวกท่ีมีใจม่ันคง สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว 
จําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
๒. ทุสสีลสูตร 
[๓๙๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจาํพวกท่ี  
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ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีไมมี 
หิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํพวกท่ีไมมีหริิ สัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ ยอม 
คบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีทุศีล ยอมคบคากัน  
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีทุศีล สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
กัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธายอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน  
กับสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมีหิริยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํพวกท่ี 
มีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํพวกท่ีมีโอตตัปปะ  
สัตวจําพวกท่ีมีศีลยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศีล สัตวจําพวกท่ีมีปญญา 
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. ปญจสิกขาปทสูตร 
[๓๙๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  
พวกภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควาพระเจาขา ฯ 
[๓๙๓] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดกูรภิกษท้ัุงหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากนั  
โดยธาตุเทียว คือพวกทําปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกทําปาณาติบาต  
พวกทําอทินนาทาน ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับพวกทําอทินนาทาน พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร  
ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับพวกทํากาเมสุมิจฉาจาร พวกมุสาวาท ยอมคบคากัน ยอม 
สมาคมกัน กับพวกมุสาวาท พวกดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ฯ 
[๓๙๔] พวกเวนขาดจากปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน  กบัพวกเวนขาด 
จากปาณาติบาต พวกเวนขาดจากอทินนาทาน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจ 
ากอทินนาทาน พวกเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวน  
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ขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร พวกเวนขาดจากมุสาวาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวน 
ขาดจากมุสาวาท พวกเวนขาดจากด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ยอม 
คบคากันยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีแหงความ 
ประมาท ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. สัตตกัมมปถสูตร 
[๓๙๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวกทํา 
ปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกทําปาณาติบาต พวกทําอทินนาทาน ยอม 
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกทําอทินนาทาน พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร ยอมคบคากัน ยอม 
สมาคมกันกับพวกทํากาเมสุมิจฉาจาร พวกมุสาวาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กบัพวก 
มุสาวาท พวกพูดสอเสียด ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกพูดสอเสียดพวกพูดคําหยาบ 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกพดูคําหยาบ พวกพูดเพอเจอ ยอมคบคากัน ยอม 
สมาคมกัน กับพวกพูดเพอเจอ ฯ 
[๓๙๖] พวกเวนขาดจากปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน  กบัพวกเวนขาด 
จากปาณาติบาต พวกเวนขาดจากอทินนาทาน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาด 
จากอทินนาทาน พวกเวนขาดกาเมสุมิจฉาจาร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาด 
จากกาเมสุมิจฉาจาร พวกเวนขาดจากมุสาวาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาด 
จากมุสาวาท พวกเวนขาดจากคําสอเสียด ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาด 
จากคําสอเสียดพวกเวนขาดจากคําหยาบ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาด 
จากคําหยาบ พวกเวนขาดจากคําเพอเจอ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจาก 
คําเพอเจอ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔  
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๕. ทสกัมมปถสูตร 
[๓๙๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวก 
ทําปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกทําปาณาติบาต พวกทําอทินนาทาน ...  
พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร ... พวกมุสาวาท ... พวกพูดสอเสียด ... พวกพดูคําหยาบ ... พวกพดู 
เพอเจอ ... ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กบัพวกพูดเพอเจอ พวกมีอภิชฌามาก ยอม 
คบคากันยอมสมาคมกัน กับพวกมีอภิชฌามาก พวกมีจิตพยาบาทยอมคบคากัน ยอม 
สมาคมกัน กับพวกมีจิตพยาบาท พวกมิจฉาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
กับพวกมิจฉาทิฐิ ฯ 
[๓๙๘] พวกเวนขาดจากปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน  กบัพวก 
เวนขาดจากปาณาติบาต พวกเวนขาดจากอทินนาทาน ... พวกเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร ...  
พวกเวนขาดจากมุสาวาท ... พวกเวนขาดจากพูดสอเสียด ...พวกเวนขาดจากพูดคําหยาบ ... 
 พวกเวนขาดจากพูดเพอเจอ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากพูดเพอเจอ  
พวกไมมีอภิชฌา ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับพวกไมมีอภิชฌา พวกมีจิตไมพยาบาท  
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมีจติไมพยาบาท พวกสัมมาทิฐิ ยอมคบคากัน  
ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาทิฐิ ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. อัฏฐังคิกสูตร 
[๓๙๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวก  
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มิจฉาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาทิฐิ พวกมิจฉาสังกัปปะ  
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาสังกัปปะ พวกมิจฉาวาจา ยอมคบคากัน  
ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาวาจา พวกมิจฉากัมมันตะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน  
กับพวกมิจฉากัมมันตะพวกมิจฉาอาชีวะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวก 
มิจฉาอาชีวะ พวกมจิฉาวายามะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาวายามะ พวก 
มิจฉาสติ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมจิฉาสติ พวกมิจฉาสมาธิ ยอม 
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาสมาธิ ฯ 
[๔๐๐] พวกสัมมาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาทิฐิ พวกสัมมา 
สังกัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาสังกัปปะพวกสัมมาวาจา ยอมคบคากัน  
ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาวาจา พวกสัมมากัมมันตะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
พวกสัมมากัมมันตะ พวกสัมมาอาชีวะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กบัพวกสัมมาอาชีวะ 
 พวกสัมมาวายามะยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาวายามะ พวกสัมมาสติ  
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาสติ พวกสัมมาสมาธิ ยอมคบคากัน ยอม 
สมาคมกัน กับพวกสัมมาสมาธิ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. ทสังคิกสูตร 
[๔๐๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวก 
มิจฉาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมจิฉาทิฐิ พวกมิจฉาสังกัปปะ  
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาสังกัปปะ พวกมิจฉาวาจา ยอมคบคากัน  
ยอมสมาคมกัน บพวกมิจฉาวาจา พวกมิจฉากัมมันตะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน  
กับพวกมิจฉากัมมันตะพวกมิจฉาอาชีวะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กบัพวก 
มิจฉาอาชีวะ พวกมจิฉาวายามะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาวายามะ  
พวกมิจฉาสติ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาสติ พวกมิจฉาสมาธิ ยอม  
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คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาสมาธิ พวกมิจฉาญาณะ ยอมคบคากัน  ยอม 
สมาคมกัน กับพวกมิจฉาญาณะ พวกมิจฉาวิมุติ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
พวกมิจฉาวิมุติ ฯ   
[๔๐๒] พวกสัมมาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาทิฐิ  
พวกสัมมาสังกัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาสังกัปปะ พวกสัมมา 
วาจา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาวาจา พวกสัมมากัมมันตะ ยอม 
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมากัมมันตะ พวกสัมมาอาชีวะ ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาอาชีวะ พวกสัมมาวายามะยอมคบคากนั ยอมสมาคมกัน 
 กับพวกสัมมาวายามะ พวกสัมมาสติ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาสติ  
พวกสัมมาสมาธิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาสมาธิ พวกสัมมาญาณะ 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาญาณะ พวกสัมมาวิมุติ ยอมคบคากัน  
ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาวิมุติ ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
[ในท่ีทุกแหงพึงทําอดีตอนาคตปจจุบัน] 
     รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. อสมาหิตสูตร                 ๒. ทุสสีลสูตร  
๓. ปญจสิกขาปทสูตร         ๔. สัตตกัมมปถสูตร 
 ๕. ทสกัมมปถสูตร                ๖. อัฏฐังคิกสูตร  
๗. ทสังคิกสูตร 
จบทสกัมมปถวรรคท่ี ๓ 
____________  
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จตุตถวรรคท่ี ๔ 
๑. จตัสสสูตร 
[๔๐๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แลพระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... 
 แลวไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธาตุเหลานี้มี ๔ อยาง คือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ  
เตโชธาตุ วาโยธาตุ ภิกษุท้ังหลาย ธาตุ ๔ อยางเหลานีแ้ลดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
๒. ปุพพสูตร 
[๔๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอนแตตรัสรู เม่ือเราเปนพระโพธิสัตวยังไมไดตรัสรู ไดมี 
ความดําริดังนีว้า อะไรหนอเปนความแชมช่ืน อะไรเปนโทษอะไรเปนเคร่ืองสลัดออก 
 แหงปฐวีธาตุ อะไรเปนความแชมช่ืน อะไรเปนโทษอะไรเปนเคร่ืองสลัดออก แหง 
อาโปธาตุ อะไรเปนความแชมช่ืน อะไรเปนโทษอะไรเปนเคร่ืองสลัดออก แหงเตโชธาตุ  
อะไรเปนความแชมช่ืน อะไรเปนโทษอะไรเปนเคร่ืองสลัดออก แหงวาโยธาตุ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เราน้ันไดมีความดําริดังนี้วา สุขโสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัยปฐวีธาตุ นี้เปนความ 
แชมช่ืนแหงปฐวีธาตุปฐวีธาตุเปนของไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  
นี้เปนโทษแหงปฐวีธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในปฐวีธาตุ นี้เปนเคร่ือง 
สลัดออกแหงปฐวีธาตุ สุขโสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัยอาโปธาตุ นี้เปนความแชมช่ืนแหง 
อาโปธาตุ อาโปธาตุเปนของไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดานี้เปนโทษ 
แหงอาโปธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในอาโปธาตุ นี้เปนเคร่ืองสลัดออก 
แหงอาโปธาตุ สุขโสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัยเตโชธาตุ นีเ้ปนความแชมช่ืนแหงเตโชธาตุ   
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เตโชธาตุเปนของไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหง 
เตโชธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในเตโชธาตุ นี้เปนเคร่ืองสลัดออกแหง 
เตโชธาตุ สุขโสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัยวาโยธาตุ นี้เปนความแชมช่ืนแหงวาโยธาตุ  
วาโยธาตุเปนของไมเท่ียง เปนทุกขมีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวาโยธาตุ 
 การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในวาโยธาตุ นี้เปนเคร่ืองสลัดออกแหงวาโยธาตุ ฯ 
[๔๐๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตราบเทาท่ีเรายงัไมไดทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงความ 
แชมช่ืนโดยเปนความแชมช่ืน ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ ซ่ึงเคร่ืองสลัดออกโดยความเปน 
เคร่ืองสลัดออก แหงธาตุเหลานี้เพียงใด เราก็ปฏิญาณไมไดวา เปนผูไดตรัสรูพระอนุตตร 
สัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลกมารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ัง 
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษยเพียงนัน้ แตเม่ือใด เราไดทราบชัดตามความเปนจริง 
 ซ่ึงความแชมช่ืนโดยเปนความแชมช่ืน ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ ซ่ึงเครื่องสลัดออก 
โดยความเปนเคร่ืองสลัดออก แหงธาตุ ๔ เหลานี้ เม่ือนั้น เราจึงปฏิญาณไดวา เปนผู 
ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน 
หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย อนึ่ง ญาณทัสสนะไดเกิดข้ึนแกเราวา วิมุตติ 
ของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติท่ีสุด บัดนี้การเกดิอีกยอมไมมี ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. อจริสูตร 
[๔๐๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไดเท่ียวแสวงหาความแชมช่ืนแหงปฐวีธาตุ ไดพบความแชมช่ืนแหง 
ปฐวีธาตุนั้นแลว เราไดเห็นความแชมช่ืนแหงปฐวีธาตุเทาท่ีมีอยูดวยดีแลวดวยปญญา เราได 
แสวงหาโทษแหงปฐวีธาตุ ไดพบโทษแหงปฐวีธาตุนั้นแลว เราไดเหน็โทษแหงปฐวีธาตุเทาท่ี 
มีอยูดวยดแีลวดวยปญญา เราไดแสวงหาเคร่ืองสลัดออกแหงปฐวีธาตุ ไดพบเคร่ืองสลัดออก 
แหงปฐวีธาตุนั้นแลว เราไดเห็นเครื่องสลัดออกแหงปฐวีธาตุเทาท่ีมีอยูดวยดแีลวดวยปญญา ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 171 
เราไดแสวงหาความแชมช่ืนแหงอาโปธาตุ ฯลฯ เราไดแสวงหาความแชมช่ืนแหง 
เตโชธาตุ ฯลฯ เราไดแสวงหาความแชมช่ืนแหงวาโยธาตุ ไดพบความแชมช่ืนแหงวาโยธาตุ 
นั้นแลว เราไดเห็นความแชมช่ืนแหงวาโยธาตุเทาท่ีมีอยูดวยดแีลว ดวยปญญา เราไดเท่ียว 
แสวงหาโทษแหงวาโยธาตุ ไดพบโทษแหงวาโยธาตุนั้นแลว เราไดเหน็โทษแหงวาโยธาตุ 
เทาท่ีมีอยูดวยดีแลวดวยปญญา เราไดแสวงหาเคร่ืองสลัดออกแหงวาโยธาตุ ไดพบเคร่ืองสลัดออก 
แหงวาโยธาตุนั้นแลว เราไดเห็นเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุเทาท่ีมีอยูดวยดแีลวดวยปญญา ฯ 
[๔๐๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ตราบเทาท่ีเรายงัไมไดทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงความ 
แชมช่ืนซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ ซ่ึงเคร่ืองสลัดออกโดยความเปนเคร่ืองสลัดออก แหง 
ธาตท้ัุง ๔ เหลานี้เพียงใด เราก็ยังปฏิญาณไมไดวา เปนผูไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  
เทวดาและมนษุยเพยีงนัน้ แตเม่ือใด เราไดทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงความแชมช่ืนโดย 
เปนความแชมช่ืน ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ ซ่ึงเคร่ืองสลัดออกโดยความเปนเคร่ืองสลัดออก 
 แหงธาตุท้ัง ๔ เหลานี้ เม่ือนัน้ เราจึงปฏิญาณวาเปนผูไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลกในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ  
เทวดาและมนษุย อนึ่ง ญาณทัสสนะไดเกดิข้ึนแกเราวา วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินี ้
เปนชาติท่ีสุด บัดนี้ การเกิดอีกยอมไมมี ดงันี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. โนเจทสูตร 
[๔๐๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาวาความแชมช่ืนแหงปฐวีธาตุไมไดมีแลวไซร สัตวท้ังหลายไมพงึยินดใีน 
ปฐวีธาตุ ก็เพราะความแชมช่ืนแหงปฐวีธาตุมีอยูแล ฉะนัน้สัตวท้ังหลายจึงยนิดใีนปฐวีธา 
ตุ ถาวาโทษแหงปฐวีธาตุไมไดมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึงเบ่ือหนายในปฐวีธาตุ ก็เพราะโทษ  
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แหงปฐวีธาตุมีอยูแล ฉะนัน้สัตวท้ังหลายจึงเบ่ือหนายในปฐวีธาตุ ถาวาเคร่ืองสลัดออกแหง 
ปฐวีธาตุไมไดมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึงสลัด [ตน] ออกจากปฐวีธาตุ ก็เพราะเคร่ือง 
สลัดออกจากปฐวีธาตุมีอยูแล ฉะนั้นสัตวท้ังหลายจึงสลัด[ตน] ออกจากปฐวีธาตุ ถาวาความ 
แชมช่ืนแหงอาโปธาตุไมไดมีแลวไซร ... แหงเตโชธาตุไมไดมีแลวไซร ... ถาวาความแชมช่ืนแหง 
วาโยธาตุไมไดมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึงยินดีในวาโยธาตุ ก็เพราะความแชมช่ืนแหง 
วาโยธาตุมีอยูแลฉะนั้นสัตวท้ังหลายจึงยินดีในวาโยธาตุ ถาวาโทษแหงวาโยธาตุไมไดมีแลว 
ไซรสัตวท้ังหลายก็ไมพึงเบ่ือหนายในวาโยธาตุ ถาวาเคร่ืองสลัดออกแหงวาโยธาตุไมไดมี 
แลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึงสลัด [ตน] ออกจากวาโยธาตุ ก็เพราะเคร่ืองสลัดออกแหง 
วาโยธาตุมีอยูแล ฉะนั้นสัตวท้ังหลายจึงสลัด [ตน] ออกจากวาโยธาตุ ฯ 
[๔๐๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตราบเทาท่ีสัตวเหลานี้ยังไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึง 
ความแชมช่ืนโดยเปนความแชมช่ืน ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษซ่ึงเคร่ืองสลัดออก โดยความ 
เปนเคร่ืองสลัดออกแหงธาตุท้ัง ๔ เหลานี้เพียงใดสัตวเหลานี้ก็ยังสลัดตนออกไมได พรากออก 
ไมได ยังไมหลุดพนไปจากโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก และจากหมูสัตว  
พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนษุย มีใจขามพนจากแดนกิเลสและวัฏฏะไมไดเพียงนัน้  
ก็เม่ือใดแลสัตวเหลานีไ้ดทราบชัดตามความเปนจริงซ่ึงความแชมช่ืนโดยเปนความแชมช่ืน  
ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ ซ่ึงเคร่ืองสลัดออกโดยความเปนเคร่ืองสลัดออกแหงธาตุท้ัง ๔ เหลานี้  
เม่ือนั้นสัตวเหลานี้ยอมสลัดตนออกได พรากออกได หลุดพนไปจากโลกพรอมท้ังเทวโลก  
มารโลก พรหมโลก และจากหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย จึงไดมีใจ 
ขามพนจากแดนกิเลสและวฏัฏะอยู ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. ทุกขสูตร 
[๔๑๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฐวีธาตุนี้ จักมีทุกขโดยสวนเดียว อันทุกขติดตามถึง อันทุกข  
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หยั่งลงถึง อันสุขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึงยินดีในปฐวีธาตุ แตเพราะ 
ปฐวีธาตุอันสุขติดตามถึง อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่งลงถึง ฉะนัน้สัตวท้ังหลาย 
จึงยินดีในปฐวธีาตุนี้ ... อาโปธาตุนี้ ...เตโชธาตุนี้ ... วาโยธาตุนี้จักมีทุกขโดยสวนเดียว อันทุกข 
ติดตามถึง อันทุกขหยั่งลงถึง อันสุขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึงยินดใีน 
วาโยธาตุแตเพราะวาโยธาตุ อันสุขติดตามถึง อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่งลงถึง 
 ฉะนั้นสัตวท้ังหลายจึงยินดใีนวาโยธาตุ ฯ 
[๔๑๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ปฐวีธาตุนี้จกัมีสุขโดยสวนเดยีว อันสุขติดตามถึง  
อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึงเบ่ือหนายจากปฐวีธาตุ  
แตเพราะปฐวธีาตุมีทุกข อันทุกขติดตามถึง อันทุกขหยั่งลงถึง อันสุขไมหยั่งลงถึง  
ฉะนั้นสัตวท้ังหลายจึงเบ่ือหนายจากปฐวีธาตุ อาโปธาตุนี้ ... เตโชธาตุนี้ ... วาโยธาตุนี้จักมีสุขโดย 
สวนเดยีว อันสุขติดตามถึง อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตวท้ังหลาย 
ก็ไมพึงเบ่ือหนายจากวาโยธาตุ แตเพราะวาโยธาตุมีทุกข อันทุกขติดตามถึง อันทุกขหยั่งลงถึง 
 อันสุขไมหยั่งลงถึง ฉะนั้นสัตวท้ังหลายจึงเบ่ือหนายจากวาโยธาตุ ดังนี ้ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. อภินันทนสูตร 
[๔๑๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ผูใดยอมช่ืนชมปฐวีธาตุ ผูนัน้ช่ือวายอมช่ืนชมทุกข ผูใดยอมช่ืนชมทุกข เรากลาว 
วาผูนั้นไมหลุดพนจากทุกขผูใดยอมช่ืนชมอาโปธาตุ ... ผูใดยอมช่ืนชมเตโชธาตุ ... ผูใดยอมช่ืนชม 
วาโยธาตุผูนั้นชื่อวาช่ืนชมทุกข ผูใดชื่นชมทุกข เรากลาววา ผูนั้นไมหลุดพนจากทุกขดังนี้ ฯ 
[๔๑๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดยอมไมช่ืนชมปฐวีธาตุ ผูนั้นช่ือวาไมช่ืนชมทุกข ผูใด 
ไมช่ืนชมทุกข เรากลาววาผูนั้นหลุดพนจากทุกข ผูใดไมช่ืนชมอาโปธาตุ ... ผูใดไมช่ืนชมเตโชธาตุ ...  
ผูใดไมช่ืนชมวาโยธาตุ ผูนัน้ช่ือวาไมช่ืนชมทุกข ผูใดไมช่ืนชมทุกข เรากลาววาผูนัน้หลุดพน 
จากทุกข ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖  
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๗. อุปปาทสูตร 
[๔๑๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต 
พระนครสาวตัถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ความเกิด ความต้ังอยู ความบังเกดิ ความปรากฏแหงปฐวีธาต ุนั่นเปนความเกิด 
แหงทุกข เปนท่ีตั้งแหงโรคเปนความปรากฏแหงชรามรณะ ความเกดิ ความต้ังอยู ความบังเกิด 
 ความปรากฏแหงอาโปธาตุ ... แหงเตโชธาตุ ... แหงวาโยธาตุ นั่นเปนความเกิดแหงทุกขเปนท่ีตั้ง 
แหงโรค เปนความปรากฏแหงชรามรณะ ฯ 
[๔๑๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กค็วามดับ ความสงบ ความสูญส้ินแหงปฐวธีาตุ นั่นเปน 
ความดับแหงทุกข เปนความสงบแหงโรค เปนความสูญส้ินแหงชรามรณะ ความดบั ความสงบ  
ความสูญส้ินแหงอาโปธาตุ ... แหงเตโชธาตุ ... แหงวาโยธาตุ นั่นเปนความดับแหงทุกข เปน 
ความสงบแหงโรค เปนความสูญส้ินแหงชรามรณะ ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ 
[๔๑๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ธาตุเหลานี้มี ๔ อยางคือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ก็สมณะหรือ 
พราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงความแชมช่ืน โทษ และเคร่ืองสลัดออก 
แหงธาตุท้ัง ๔ เหลานี้ สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมู 
สมณะ ยอมไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณ ในหมูพราหมณ ทานสมณพราหมณเหลานั้นยอมไม 
กระทําใหแจง ซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวย 
ปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
[๔๑๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณบางพวก ยอมทราบชัดตามความ 
เปนจริง ซ่ึงความแชมช่ืน โทษ และเคร่ืองสลัดออกแหงธาตุท้ัง ๔ เหลานี ้สมณะหรือพราหมณ  
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เหลานั้นแล ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ ไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมู 
พราหมณ และทานเหลานั้นยอมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชน 
แหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒ 
[๔๑๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ธาตุเหลานี้มี ๔ อยางคือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ก็สมณะ 
หรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงเหตุเกิด ความดับ ความแชมช่ืน 
 โทษ และเคร่ืองสลัดออกแหงธาตุท้ัง ๔ เหลานี้ สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไมไดรับสมมติ 
วาเปนสมณะในหมูสมณะ ไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณสวนสมณะหรือ 
พราหมณบางพวก ยอมทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงเหตุเกิดความดับ ความแชมช่ืน โทษและ 
เคร่ืองสลัดออกแหงธาตุท้ัง ๔ เหลานี้ ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. สมณพราหมณสูตรท่ี ๓ 
[๔๑๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัด ซ่ึงปฐวีธาตุ เหตุเกดิแหงปฐวีธาตุ  
ความดับแหงปฐวีธาตุปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงปฐวีธาตุ ยอมไมทราบชัดซ่ึงอาโปธาตุ ...  
ซ่ึงเตโชธาตุ ... ซ่ึงวาโยธาตุ เหตุเกิดแหงวาโยธาตุ ความดบัแหงวาโยธาตุ ปฏิปทาเคร่ืองใหถึง 
ความดับแหงวาโยธาตุ สมณะหรือพราหมณพวกนัน้ ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมู  
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สมณะ ไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณและทานเหลานัน้ ยอมไมกระทําใหแจง 
ซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวย 
ตนเอง ในปจจบัุนเขาถึงอยู ฯ 
[๔๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณบางพวกยอมทราบชัด ซ่ึงปฐวีธาตุ  
เหตุเกดิแหงปฐวีธาตุ ความดบัแหงปฐวีธาตุ ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงปฐวีธาตุ ยอม 
ทราบชัด ซ่ึงอาโปธาตุ ... ซ่ึงเตโชธาตุ ... ซ่ึงวาโยธาตุ เหตุเกิดแหงวาโยธาตุ ความดบัแหง 
วาโยธาตุ ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงวาโยธาตุ สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไดรับ 
สมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ ไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และทาน 
เหลานั้นยอมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปน 
พราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบจตุตถวรรคท่ี ๔ 
___________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. จตัสสสูตร         ๒. ปุพพสูตร                 ๓. อจริสูตร  
๔. โนเจทสูตร        ๕. ทุกขสูตร                         ๖. อภินนัทนสูตร  
๗. อุปปาทสูตร         ๘. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ ๙. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒  
๑๐. สมณพราหมณสูตรท่ี ๓ 
จบธาตุสังยุตตท่ี ๒ 
___________  
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อนมตัคคสังยุตต 
ปฐมวรรคท่ี ๑ 
๑. ติณกัฏฐสูตร 
[๔๒๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เม่ือเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางกัน้  
มีตัณหาเปนเคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ ฯ 
[๔๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหมือนอยางวา บุรุษตัดทอนหญา ไมกิ่งไม ใบไม  
ในชมพูทวีปนี ้แลวจึงรวมกนัไว คร้ันแลว พึงกระทําใหเปนมัดๆ ละ ๔ นิ้ว วางไว สมมติวา 
 นี้เปนมารดาของเรา นี้เปนมารดาของมารดาของเรา โดยลําดับ มารดาของมารดาแหงบุรุษนั้น 
ไมพึงส้ินสุด สวนวา หญาไม กิ่งไม ใบไม ในชมพูทวีปนี้ พึงถึงการหมดส้ินไป ขอนั้น 
เพราะเหตุไรเพราะวา สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เม่ือเหลาสัตวผูมีอวิชชา 
เปนท่ีกางกัน้ มีตัณหาเปนเคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ  
พวกเธอไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีท่ีเปนปาชา ตลอดกาลนาน 
 เหมือนฉะนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดยีวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง 
 พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
๒. ปฐวีสูตร 
[๔๒๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร  
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ภิกษุท้ังหลาย สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เม่ือเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกาง 
กั้น มีตัณหาเปนเคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ ฯ 
[๔๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหมือนอยางวา บุรุษปนมหาปฐพีนี้ใหเปนกอน กอนละ 
เทาเม็ดกระเบาแลววางไว สมมติวา นี้เปนบิดาของเรา นี้เปนบิดาของบิดาของเรา โดยลําดับ  
บิดาของบิดาแหงบุรุษนั้นไมพึงส้ินสุด สวนมหาปฐพีนี้ พึงถึงการหมดส้ินไป ขอนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะวา สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ  
พวกเธอไดเสวยทกุข ความเผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีท่ีเปนปาชา ตลอดกาลนาน 
เหมือนฉะนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดยีวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง 
 พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. อัสสุสูตร 
[๔๒๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ พวกเธอจะสําคัญความขอนั้น 
เปนไฉน น้ําตาท่ีหล่ังไหลของพวกเธอผูทองเท่ียวไปมา ครํ่าครวญรองไหอยู เพราะประสบส่ิงท่ี 
ไมพอใจ เพราะพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ โดยกาลนานน้ี กับน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ส่ิงไหนจะ 
มากกวากัน ฯ 
ภิกษเุหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค ยอมทราบธรรมตามท่ีพระ 
ผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา น้ําตาท่ีหล่ังไหลออกของพวกขาพระองค ผูทองเท่ียวไปมา ครํ่าครวญ 
รองไหอยู เพราะการประสบส่ิงท่ีไมพอใจเพราะการพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ โดยกาลนานน้ี 
แหละ มากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย ฯ 
[๔๒๖] พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรมท่ีเราแสดงแลวอยางนี้  
ถูกแลว น้ําตาที่หล่ังไหลออกของพวกเธอ ผูทองเท่ียวไปมา ฯลฯโดยกาลนานน้ีแหละ มากกวา 
สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย พวกเธอไดประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาลนาน   



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 179 
น้ําตาท่ีหล่ังไหลออกของเธอเหลานั้น ผูประสบมรณกรรมของมารดา ครํ่าครวญรองไหอยู เพราะ 
ประสบส่ิงท่ีไมพอใจ เพราะพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ นั่นแหละ มากกวา สวนน้ําในมหาสมุทร 
ท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย พวกเธอไดประสบมรณกรรมของบิดา ... ของพ่ีชายนองชาย พี่สาว 
นองสาว ... ของบุตร ... ของธิดา ... ความเสื่อมแหงญาติ ...ความเส่ือมแหงโภคะ ... ไดประ 
สบความเส่ือมเพราะโรค ตลอดกาลนาน น้าํตาท่ีหล่ังไหลออกของเธอเหลานั้น ผูประสบความ 
เส่ือมเพราะโรค ครํ่าครวญรองไหอยู เพราะประสบส่ิงท่ีไมพอใจ เพราะพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ  
นั่นแหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา 
สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เหตุเพยีงเทานี้ พอทีเดยีว 
เพื่อจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัดพอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. ขีรสูตร 
[๔๒๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอ 
นั้นเปนไฉน น้ํานมมารดาท่ีพวกเธอผูทองเท่ียวไปมาอยูโดยกาลนานนี ้ดื่มแลว กับน้าํใน 
มหาสมุทรท้ัง ๔ไหนจะมากกวากนั ฯ 
ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคยอมทราบธรรมตามท่ี 
พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว น้ํานมมารดาท่ีพวกขาพระองคผูทองเท่ียวไปมาอยูโดยกาลนาน 
 ดื่มแลวนัน่แหละ มากกวา น้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ไมมากกวาเลย ฯ 
[๔๒๘] พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรมท่ีเราแสดงแลวอยางนี้  
ถูกแลว น้ํานมมารดาท่ีพวกเธอผูทองเท่ียวไปมาอยูโดยกาลนานด่ืมแลวนั่นแหละ มากกวา  
น้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดท่ีสุด 
เบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔  
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๕. ปพพตสูตร 
[๔๒๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขา 
ไปเฝาแลว ฯลฯ เม่ือภกิษุรูปนั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ กัปหนึง่ นานเพยีงไรหนอแล 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ กัปหนึ่งนานแล มิใชงายท่ีจะนับกัปนั้นวาเทานี้ป  
เทานี้ ๑๐๐ ป เทานี้ ๑,๐๐๐ ป หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ ป ฯ 
ภิ. ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม พระเจาขา ฯ 
[๔๓๐] พ. อาจอุปมาได ภิกษุ แลวจงึตรัสตอไปวา ดกูรภิกษเุหมือนอยางวา ภูเขา 
หินลูกใหญยาวโยชนหนึ่ง กวางโยชนหนึ่ง สูงโยชนหนึ่งไมมีชอง ไมมีโพรง เปนแทงทึบ  
บุรุษพึงเอาผาแควนกาสีมาแลวปดภูเขานั้น๑๐๐ ปตอคร้ัง ภูเขาหินลูกใหญนั้น พึงถึงการหมดไป  
ส้ินไป เพราะความพยายามน้ี ยังเร็วกวาแล สวนกัปหน่ึงยังไมถึงการหมดไป ส้ินไป กัปนาน 
อยางนี้แล บรรดากัปท่ีนานอยางนี้ พวกเธอทองเท่ียวไปแลว มิใชหนึ่งกัป มิใชรอยกปั มิใช 
พันกัป มิใชแสนกัป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลาย 
ไมได ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เหตุเพยีงเทานี้พอทีเดยีวเพื่อจะเบ่ือหนาย ในสังขารท้ังปวง 
 พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. สาสปสูตร 
[๔๓๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ คร้ัน 
ภิกษนุั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ กัปหนึง่นานเพยีงไร 
หนอแล ฯ  
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ กัปหนึ่งนานแล มิใชงายท่ีจะนับกัปนั้นวา เทานี้ป  
ฯลฯ หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ ป ฯ 
ภิ. ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม พระเจาขา ฯ 
[๔๓๒] พ. อาจอุปมาได ภิกษุ แลวจงึตรัสตอไปวา ดกูรภิกษเุหมือนอยางวา นคร 
ท่ีทําดวยเหล็ก ยาวโยชน ๑ กวางโยชน ๑ สูงโยชน ๑เต็มดวยเมล็ดพันธุผักกาด มีเมล็ดพันธุ 
ผักกาดรวมกนัเปนกลุมกอน บุรุษพึงหยบิเอาเมล็ดพันธุผักกาดเมล็ดหนึ่งๆ ออกจากนครนั้น 
โดยลวงไปหนึ่งรอยปตอเมล็ดเมล็ดพันธุผักกาดกองใหญนั้น พึงถึงความส้ินไป หมดไป  
เพราะความพยายามนี้ ยังเร็วกวาแล สวนกปัหนึ่งยังไมถึงความส้ินไป หมดไป กัปนานอยางนี้แล 
บรรดากัปท่ีนานอยางนี้ พวกเธอทองเท่ียวไปแลวมิใชหนึ่งกัป มิใชรอยกัป มิใชพันกปั มิใช 
แสนกัป ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะวา สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ  
พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. สาวกสูตร 
[๔๓๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ภิกษุหลายรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ  
คร้ันภิกษเุหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ กัปท้ังหลาย 
ท่ีผานไปแลว ลวงไปแลว มากเทาไรหนอ ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กัปท้ังหลายท่ีผานไปแลวลวงไปแลว มีมาก  
มิใชงายท่ีจะนบักัปเหลานั้นวา เทานีก้ัป เทานี้ ๑๐๐ กัปเทานี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป ฯ 
ภิ. ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม พระเจาขา ฯ 
[๔๓๔] พ. อาจอุปมาได ภิกษุท้ังหลาย แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย มีสาวก  
๔ รูปในศาสนาน้ี เปนผูมีอาย ุ๑๐๐ ป มีชีวิต ๑๐๐ ปหากวาทานเหลานั้นพึงระลึกถอยหลังไป 
ไดวนัละแสนกัป กัปท่ีทานเหลานั้นระลึกไมถึงพึงยังมีอยูอีก สาวก ๔ รูปของเราผูมีอายุ ๑๐๐ ป  
มีชีวิต ๑๐๐ ป พึงทํากาละโดยลวงไป ๑๐๐ ปๆ โดยแทแล กัปท่ีผานไปแลว ลวงไปแลว   
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มีจํานวนมากอยางนี้แล มิใชงายท่ีจะนับกัปเหลานั้นวา เทานี้กัป เทานี้รอยกัป เทานี้พันกัป  
หรือวาเทานีแ้สนกัป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลาย 
ไมได ฯลฯ พอเพ่ือจะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. คงคาสูตร 
[๔๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬวุันกลันทกนิวาปสถาน เขต 
พระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล พราหมณผูหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันพราหมณนั้นนั่งเรียบรอยแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ กัปท่ีผาน 
ไปแลว ลวงไปแลว มากเทาไรหนอแล ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ กัปท้ังหลายท่ีผานไปแลว ลวงไปแลว มากแล  
มิใชงายท่ีจะนบักัปเหลานั้นวา เทานีก้ัป เทานี้ ๑๐๐ กัปเทานี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือวาเทานี้  
๑๐๐,๐๐๐ กัป ฯ 
พราหมณ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม ฯ 
[๔๓๖] พ. อาจอุปมาได พราหมณ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกรพราหมณ แมน้ําคงคา 
นี้ยอมเกดิแตท่ีใด และยอมถึงมหาสมุทร ณ ท่ีใดเมล็ดทรายในระยะนี้ไมเปนของงายท่ีจะกําหนดได 
วาเทานี้เม็ด เทานี้ ๑๐๐ เม็ดเทานี้ ๑,๐๐๐ เม็ด หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ เมล็ด ดูกรพราหมณ กัปท้ังหลาย 
ท่ีผานไปแลว ลวงไปแลว มากกวาเมล็ดทรายเหลานั้น มิใชงายท่ีจะนับกัปเหลานั้นวา เทานี ้
กัป เทานี้ ๑๐๐ กัป เทานี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป  เม่ือเหลาสัตวผูมีอวิชชา 
เปนท่ีกางกัน้ มีตัณหาเปนเคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนไมปรากฏ สัตว 
เหลานั้นไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพ่ิมพูนปฐพีท่ีเปนปาชาตลอดกาลนาน 
เหมือนฉะนั้น ดูกรพราหมณก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดยีวเพือ่จะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง  
พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
[๔๓๗] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณผูนั้นไดกราบทูลวา แจมแจง 
ยิ่งนัก ทานพระโคดม แจมแจงยิ่งนกั ทานพระโคดม ขอพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองค 
วาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะจนตลอดชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๘  
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๙. ทัณฑสูตร 
[๔๓๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เม่ือเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปน 
ท่ีกางกั้น มีตณัหาเปนเคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ ฯลฯ 
[๔๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทอนไมท่ีบุคคลโยนข้ึนบนอากาศ บางคราวก็ตกลงทางโคน  
บางคราวก็ตกลงทางขวาง บางคราวก็ตกลงทางปลาย แมฉันใดสัตวท้ังหลายผูมีอวิชชาเปนท่ี 
กางกั้น มีตณัหาเปนเคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ก็ฉันนัน้แล บางคราวก็จากโลกนี ้
ไปสูปรโลก บางคราวก็จากปรโลกมาสูโลกนี้ ขอนั้นเพราะเหตไุร เพราะวา สงสารน้ีกําหนด 
ท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. ปุคคลสูตร 
[๔๔๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห  
ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุหลานั้นทูลรับ 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ฯ 
[๔๔๑] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตน 
เบ้ืองปลายไมได ฯลฯ เม่ือบุคคลหน่ึงทองเท่ียวไปมาอยูตลอดกัปหนึ่งพงึมีโครงกระดูก รางกระดกู  
กองกระดกู ใหญเทาภูเขาเวปุลละนี้ ถากองกระดูกนั้นพงึเปนของท่ีจะขนมารวมกันได และ 
กระดูกท่ีไดส่ังสมไวแลว กไ็มพึงหมดไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดท่ีสุด 
เบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
[๔๔๒] พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ลว จึงตรัส 
พระคาถาประพันธตอไปวา  



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 184 
เราผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ไดกลาวไวดังนี้วา กระดูกของบุคคลคนหน่ึงท่ี 
สะสมไวกัปหนึ่ง พึงเปนกองเทาภูเขา กภ็ูเขาท่ีเรากลาวนัน้ คือ ภูเขา 
ใหญช่ือเวปุลละ อยูทิศเหนอืของภูเขาคิชฌกูฏ ใกลเมืองราชคฤห อันมี 
ภูเขาลอมรอบเม่ือใดบุคคลเห็นอริยสัจ คือทุกข เหตุเกิดแหงทุกข  
ความลวงพนทุกข และอริยมรรคมีองค ๘ อันยังสัตวใหถึงความสงบทุกข  
ดวยปญญาอันชอบ เม่ือนั้น เขาทองเท่ียว ๗คร้ังเปนอยางมาก ก็เปน 
ผูทําท่ีสุดทุกขได เพราะส้ินสัญโญชนท้ังปวง ดังนีแ้ล ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบปฐมวรรคท่ี ๑ 
___________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. ติณกัฏฐสูตร          ๒. ปฐวีสูตร          ๓. อัสสุสูตร                ๔. ขีรสูตร   
๕. ปพพตสูตร         ๖. สาสปสูตร          ๗. สาวกสูตร          ๘. คงคาสูตร   
๙. ทัณฑสูตร          ๑๐. ปุคคลสูตร ฯ 
___________  
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ทุติยวรรคท่ี ๒ 
ทุคคตสูตร 
[๔๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ...  
แลวไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เม่ือเหลา 
สัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางกัน้ มีตัณหาเปนเคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตน 
ยอมไมปรากฏ เธอท้ังหลายเห็นทุคตบุรุษผูมีมือและเทาไมสมประกอบ พึงลงสันนิษฐานในบุคคล 
นี้วา เราท้ังหลายก็เคยเสวยทุกขเห็นปานนีม้าแลว โดยกาลนานน้ี ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะวา 
สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ พอเพ่ือจะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
สุขิตสูตร 
[๔๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลว 
ไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เม่ือเหลาสัตว 
ผูมีอวิชชาเปนท่ีกางกั้น มีตณัหาเปนเคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอม 
ไมปรากฏ ... เธอท้ังหลายเหน็บุคคลผูเพียบพรอมดวยความสุข มีบริวารคอยรับใช พึงลงสัน 
นิษฐานในบุคคลน้ีวา เราท้ังหลายก็เคยเสวยสุขเห็นปานนี้มาแลวโดยกาลนานน้ี ขอนัน้เพราะ 
เหตุไร เพราะวา สงสารกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ พอเพ่ือจะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒  
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๓ ติงสมัตตาสูตร 
[๔๔๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬวุัน กลันทกนิวาปสถาน  เขตพระนคร 
ราชคฤห คร้ังนั้นแล ภกิษุชาวเมืองปาวาประมาณ ๓๐ รูป ท้ังหมดลวนแตเปนผูอยูปาเปนวัตร  
ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตรถือทรงผาไตรจีวรเปนวตัร แตท้ังหมดลวนยัง 
เปนผูมีสังโยชนอยู เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง ฯ 
[๔๔๖] คร้ังนัน้แล พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา ภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ ๓๐ 
 รูปเหลานี้แล ท้ังหมดลวนถือการอยูปาเปนวัตร ถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปน 
วัตร ถือทรงไตรจีวรเปนวัตร ท้ังหมดลวนยังมีสังโยชน ถากระไรหนอ เราพึงแสดงธรรมโดย 
ประการท่ีภกิษุเหลานี้จะพึงมีจิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือม่ัน ณ อาสนะน้ีทีเดยีว ลําดับ 
นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระ 
ผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ฯ 
[๔๔๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตน 
เบ้ืองปลายไมได เม่ือเหลาสัตวผูยังมีอวิชชาเปนท่ีกางกัน้ มีตัณหาเปนเคร่ืองประกอบไว  
ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โลหิตท่ี 
หล่ังไหลออกของพวกเธอผูทองเท่ียวไปมาซ่ึงถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้ กับน้ําในมหาสมุทรท้ัง  
๔ ส่ิงไหนจะมากกวากันภิกษท้ัุงหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลาย 
ยอมทราบธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา โลหิตท่ีหล่ังไหลออกของพวกขาพระองค 
ผูทองเท่ียวไปมา ซ่ึงถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้แหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมาก 
กวาเลย ดังนี้ ฯ 
[๔๔๘] พ. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรมท่ีเราแสดงแลวอยางนี้  
ถูกแลว โลหิตท่ีหล่ังไหลออกของพวกเธอ ผูทองเท่ียวไปมาซ่ึงถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้  
นี้แหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลยเม่ือเธอท้ังหลายเกดิเปนโค ซ่ึงถูก 
ตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตท่ีหล่ังไหลออกนั่นแหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔  
ไมมากกวาเลย เม่ือเธอท้ังหลายเกิดเปนกระบือ ซ่ึงถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตท่ีหล่ังไหล  
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ออกนั่นแหละมากกวา ... เม่ือเธอท้ังหลายเกิดเปนแกะ ... เกิดเปนแพะ ... เกิดเปนเนื้อ ... เกิด 
เปนสุกร ... เกดิเปนไก ... เม่ือพวกเธอถูกจบัตัดศีรษะโดยขอหาวา เปนโจรฆาชาวบานตลอดกาล 
นาน โลหิตท่ีหล่ังไหลออกนั่นแหละมากกวา ... ถูกจับตัดศีรษะโดยขอหาวาเปนโจรคิดปลน ...  
ถูกจับตัดศีรษะ โดยขอหาวาเปนโจรประพฤติผิดในภรรยาของผูอ่ืน ตลอดกาลนาน โลหิต 
ท่ีหล่ังไหลออกนั่นแหละมากกวา น้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย ขอนั้นเพราะเหตไุร  
เพราะวาสงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ... พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
[๔๔๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้แลว ภกิษุเหลานั้นตางพอใจชื่นชมภาษิตของพระ 
ผูมีพระภาค เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู จิตของภกิษชุาวเมืองปาวาประมาณ ๓๐ 
 รูป พนจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔ มาตุสูตร 
[๔๕๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ สัตวท่ีไมเคยเปนมารดา โดย 
กาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลยขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตน 
เบ้ืองปลายไมได ฯลฯพอเพือ่จะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
[สูตรท้ังปวงกมี็เปยยาลอยางเดียวกันนี้] 
๕ ปตุสูตร 
[๔๕๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา   
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ สัตวท่ีไมเคยเปนบิดา  
โดยกาลนานนี ้มิใชหาไดงายเลยดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖ ภาตุสูตร 
[๔๕๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ สัตวท่ีไมเคยเปนพี่ชาย 
นองชาย โดยกาลนานน้ี มิใชหาไดงายเลย ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗ ภคินีสูตร 
[๔๕๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ สัตวท่ีไมเคยเปนพีห่ญิง 
นองหญิง โดยกาลนานน้ี มิใชหาไดงายเลย ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘ ปุตตสูตร 
[๔๕๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร  
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ภิกษุท้ังหลาย สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ สัตวท่ีไมเคยเปนบุตร  
โดยกาลนานนี ้มิใชหาไดงายเลยดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙ ธีตุสูตร 
[๔๕๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เม่ือเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ี 
กางกั้น มีตณัหาเปนเคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ สัตวท่ี 
ไมเคยเปนธิดาโดยกาลนานนี ้มิใชหาไดงายเลย ขอนั้นเพราะเหตไุร เพราะวาสงสารนี้กาํหนด 
ท่ีสุดเบ้ืองตนเบื้องปลายไมได เม่ือเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางกัน้ มีตณัหาเปนเคร่ืองประกอบ 
ไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ ภิกษท้ัุงหลายพวกเธอไดเสวยทุกข ความ 
เผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีท่ีเปนปาชาตลอดกาลนาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เหต ุ
เพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน 
 ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐ เวปุลลปพพตสูตร 
[๔๕๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห  
ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุหลานั้นทูลรับ 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ดังนี้ ฯ 
[๔๕๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงสารนี้กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตน 
เบ้ืองปลายไมได เม่ือเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางกัน้ มีตัณหาเปนเคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียว 
ไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏดูกรภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว เวปุลลบรรพตน้ีได  
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ช่ือวา ปาจีนวังสะสมัยนั้นแล หมูมนุษยไดช่ือวา ติวรา หมูมนุษยช่ือตวิรา มีอายุประมาณ 
ส่ีหม่ืนปหมูมนุษยช่ือตวิราข้ึนปาจีนวังสบรรพตเปนเวลา ๔ วัน ลงก็เปนเวลา ๔ วัน สมัยพระผูมี 
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา กกุสันธ เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธ มีพระสาวกคูหนึ่ง เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ช่ือ 
วาวิธูระ และสัญชีวะ ดกูรภกิษุท้ังหลายพวกเธอจงดูเถิด ช่ือแหงภูเขานีน้ั้นแล อันตรธานไป 
แลว มนษุยเหลานั้นกระทํากาละไปแลว และพระผูมีพระภาคพระองคนั้นก็ปรินพิพานแลว 
 สังขารท้ังหลายไมเท่ียงอยางนี้ ไมยั่งยืนอยางนี้ ไมนาช่ืนใจอยางนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เหตุเพยีง 
เทานี้ พอทีเดยีวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง พอเพือ่จะคลายกําหนัดพอเพื่อจะหลุดพน 
 ดังนี้ ฯ 
[๔๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ภูเขาเวปุลละนี้มีช่ือวาวงกฏ สมัยนั้นแล  
หมูมนุษยมีช่ือวา โรหิตัสสะ มีอายุประมาณสามหม่ืนปมนษุยช่ือวาโรหิตสัสะข้ึนวงกฏบรรพต 
เปนเวลา ๓ วนั ลงก็เปนเวลา ๓ วันสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรง 
พระนามวาโกนาคมนะเสดจ็อุบัติข้ึนในโลก พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา  
โกนาคมนะ มีพระสาวกคูหนึ่ง เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ช่ือวาภยิโยสและอุตตระ ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย พวกเธอจงดูเถิด ช่ือแหงภูเขานี้นัน้แลอันตรธานไปแลว มนษุยเหลานั้นทํากาละไปแลว  
และพระผูมีพระภาคพระองคนั้นก็ปรินิพพานแลว สังขารท้ังหลายไมเท่ียงอยางนี้ ฯลฯ พอเพื่อจะ 
หลุดพน ดังนี้ ฯ 
[๔๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว เวปุลลบรรพตน้ีมีช่ือวาสุปสสะ สมัยนั้น 
แล หมูมนุษยมีช่ือวาสุปปยา หมูมนุษยช่ือสุปปยามีอายปุระมาณสองหม่ืนป หมูมนษุยท่ีช่ือวา 
สุปปยาข้ึนสุปสสบรรพต เปนเวลา ๒ วัน ลงก็เปนเวลา ๒ วัน สมัยนั้น พระผูมีพระภาค 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสป เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา พระนามวากัสสป ไดมีพระสาวกคูหนึ่ง เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ช่ือวาติสสและ 
ภารทวาชะดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงดูเถิด ช่ือแหงภูเขาน้ีนั้นแลอันตรธานไปแลวมนุษย 
เหลานั้นกระทํากาละไปแลว และพระผูมีพระภาคพระองคนั้นก็ปรินิพพานแลว สังขารท้ังหลาย 
ไมเท่ียงอยางนี ้ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
[๔๖๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กบั็ดนี้แล ภเูขาเวปุลละนี้มีช่ือเวปุลละทีเดยีว  ก็บัดนี ้
หมูมนุษยเหลานี้มีช่ือวามาคธ หมูมนุษยท่ีช่ือมาคธมีอายุนอย นดิหนอย ผูใดมีชีวิตอยูนาน   
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ผูนั้นมีอายุเพยีงรอยป นอยกวาก็มี เกินกวาก็มี หมูมนษุยช่ือมาคธข้ึนเวปุลลบรรพตเพียง 
ครูเดียว ลงกเ็พียงครูเดยีว และบัดนี้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนี้ เสด็จอุบัติข้ึน 
แลวในโลก ก็เราแลมีสาวกคูหนึ่ง เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ช่ือสารีบุตรและโมคคัลลานะ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ช่ือแหงบรรพตนี้จักอันตรธาน หมูมนษุยเหลานี้จักทํากาละ และเรา 
ก็จักปรินพิพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายไมเท่ียงอยางนี้ ไมยัง่ยืนอยางนี้ไมนาช่ืนใจ 
อยางนี้ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ก็เหตุเพยีงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง พอเพื่อ 
จะคลายกําหนดั พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ 
[๔๖๑] พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้บลงแลว จึง 
ตรัสพระคาถาประพันธตอไปวา 
ปาจีนวังสบรรพตของหมูมนษุยช่ือตวิระ วงกฏบรรพตของหมูมนุษยช่ือ 
โรหิตัสสะ สุปสสบรรพตของหมูมนุษยช่ือสุปปยาและเวปุลลบรรพต 
ของหมูมนุษยช่ือมาคธะ สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ มีอันเกิดขึ้นแล 
เส่ือมไปเปนธรรมดา คร้ันเกดิข้ึนแลวยอมดับไป ความท่ีสังขารเหลานั้น 
สงบระงับไปเปนสุข ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. ทุคคตสูตร          ๒. สุขิตสูตร          ๓. ติงสมัตตาสูตร 
๔. มาตุสูตร                  ๕. ปตุสูตร                  ๖. ภาตุสูตร 
๗. ภคินีสูตร          ๘. ปุตตสูตร                  ๙. ธีตุสูตร 
๑๐. เวปุลลปพพตสูตร 
จบอนมตัคคสังยุตตท่ี ๓ 
___________  
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กัสสปสังยุตต 
๑. สันตุฏฐสูตร 
[๔๖๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยจวีรตามมีตามไดและเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความ 
สันโดษดวยจวีรตามมีตามไดไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงจีวร ไมไดจีวร ก็ไม 
สะดุง คร้ันไดจีวรแลว ก็ไมยินดี ไมติดใจ ไมพัวพนั มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเคร่ืองสลัด 
ออก ยอมใชสอย ดูกรภิกษุท้ังหลาย กัสสปน้ีเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได และ 
เปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ไมถึงการแสวงหาอันไม 
ควร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต ไมไดบิณฑบาตก็ไมสะดุง คร้ันไดบิณฑบาตแลว กไ็มยินดี  
ไมติดใจ ไมพวัพัน มีปกติเหน็โทษมีปญญาเครื่องสลัดออก ยอมบริโภค ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ 
ดวยเสนาสนะตามมีตามได ไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงเสนาสนะไมได 
เสนาสนะ ก็ไมสะดุง คร้ันไดเสนาสนะแลว ก็ไมยินดี ไมติดใจ ไมพัวพนั มีปกติเห็นโทษ  
มีปญญาเคร่ืองสลัดออก ยอมใชสอย ดูกรภกิษุท้ังหลายกัสสปน้ีเปนผูสันโดษดวยเภสัชบริขาร 
ซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได และเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยเภสัช 
บริขาร ซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได ไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงเภสัช 
บริขารซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไข ไมไดเภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจยัแหงคนไข ก็ไมสะดุง  คร้ันได 
เภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจยัแหงคนไขแลว กไ็มยินด ีไมติดใจ ไมพวัพนัมีปกติเหน็โทษ มีปญญา 
เคร่ืองสลัดออก ยอมบริโภค ฯ 
[๔๖๓] เพราะเหตุนั้นแล ภกิษุท้ังหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจักเปน 
ผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได และจักเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยจวีรตามมี 
ตามได จักไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงจวีร ไมไดจีวรแลว ก็จักไมสะดุง คร้ันได  
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จีวรแลว จักไมยินดี ไมติดใจไมพัวพัน จกัเปนผูมีปกติเหน็โทษ มีปญญาเคร่ืองสลัดออก  
ใชสอย [พึงทําอยางนี้ทุกบท] เราท้ังหลายจักเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ฯลฯ  
จักเปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ฯลฯ จักเปนผูสันโดษดวยเภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจยั 
แหงคนไขตามมีตามได จักเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยเภสัชบริขาร ซ่ึงเปน 
ปจจัยแหงคนไขตามมีตามได จักไมถึงการแสวงหาอันไมควรเพราะเหตุแหงเภสัชบริขารซ่ึงเปน 
ปจจัยแหงคนไข ไมไดเภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจยัแหงคนไข ก็ไมสะดุง คร้ันไดเภสัชบริขารซ่ึงเปน 
ปจจัยแหงคนไขแลว กไ็มยนิดีไมติดใจ ไมพัวพนั จักเปนผูมีปกติเหน็โทษ มีปญญาเคร่ือง 
สลัดออกบริโภคดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เราจักกลาว 
สอนพวกเธอตามอยางกัสสป ก็หรือผูใดพงึเปนผูเชนกัสสป และพวกเธอเม่ือไดรับโอวาทแลว  
พึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
๒. อโนตตัปปสูตร 
[๔๖๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปและทานพระสารีบุตรอยูในปาอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระ 
นครพาราณสี คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีพกัผอนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระมหา 
กัสสปถึงท่ีอยู คร้ันเขาไปหาแลว ไดสนทนาปราศรัยกับทานพระมหากัสสป คร้ันผานการปราศรัย 
พอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
[๔๖๕] คร้ันแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระมหากัสสป ดังนี้วา ทานกัสสป  
ผมกลาวดังนีว้า ผูไมมีความเพียร เคร่ืองเผากิเลส ผูไมมีความสะดุงกลัว เปนผูไมควรเพื่อความ 
ตรัสรู ไมควรเพื่อพระนิพพาน ไมควรเพื่อบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม สวน 
ผูมีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส ผูมีความสะดุงกลัว เปนผูควรเพ่ือความตรัสรู ควรเพื่อพระนิพพาน 
ควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม ดูกรผูมีอายุ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ  
จึงจะช่ือวาเปนผูไมมีความเพียรเคร่ืองเผากิเลส เปนผูไมมีความสะดุงกลัว เปนผูไมควรเพ่ือความ 
ตรัสรู ไมควรเพื่อพระนิพพาน ไมควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเย่ียม ก็แล  
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ดวยเหตุเพียงเทาไร จึงจักไดช่ือวาเปนผูมีความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส เปนผูมีความสะดุงกลัว 
 เปนผูควรเพื่อความตรัสรู ควรเพื่อพระนิพพาน ควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยาง 
ยอดเยี่ยม ฯ 
[๔๖๖] ทานพระมหากัสสปกลาววา อาวุโส ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ไมทําความเพยีร 
เคร่ืองเผากเิลส โดยคิดวา อกุศลธรรมลามกท่ียังไมเกิดข้ึน เม่ือเกิดข้ึนแกเรา จะพึงเปนไปเพื่อ 
ความเสียประโยชน ไมทําความเพยีรเคร่ืองเผากิเลสโดยคิดวา อกุศลธรรมอันลามกบังเกิดข้ึนแลว  
เม่ือเรายังละไมได จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ไมทําความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส โดยคิดวา 
กุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน เม่ือไมเกิดข้ึนแกเรา จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ไมทําความ 
เพียรเคร่ืองเผากิเลส โดยคิดวากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวแกเรา เม่ือดับ จะพึงเปนไปเพื่อความ 
เสียประโยชน อาวุโส ดวยอาการอยางนีแ้ล ภิกษจุึงไดช่ือวาเปนผูไมมีความเพียรเคร่ืองเผา 
กิเลส ฯ 
[๔๖๗] สา. อาวุโส ก็ภกิษุช่ือวาเปนผูไมมีความสะดุงกลัวอยางไร ฯ 
ก. อาวุโส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ไมสะดุงกลัว โดยคิดวา อกุศลธรรมอันลามก 
ท่ียังไมเกดิข้ึนแกเรา เม่ือเกิดข้ึน จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ไมสะดุงกลัว โดยคิดวา  
อกุศลธรรมท่ีลามกท่ีเกิดข้ึนแลวแกเราเม่ือเรายังละไมได จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน 
 ไมสะดุงกลัว โดยคิดวากุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนแกเรา เม่ือไมเกิดข้ึน จะพึงเปนไปเพื่อความ 
เสียประโยชนไมสะดุงกลัว โดยคิดวา กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแกเรา เม่ือดบั จะพึงเปนไปเพื่อ 
ความเสียประโยชน อาวุโส ดวยอาการอยางนี้แล ภกิษุจึงไดช่ือวา เปนผูไมมีความสะดุงกลัว 
 อาวุโส ดวยอาการอยางนีแ้ล ภิกษุเปนผูไมมีความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส ไมมีความสะดุงกลัว  
เปนผูไมควรเพื่อความตรัสรูไมควรเพื่อพระนิพพานไมควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ 
อยางยอดเยีย่ม ฯ 
[๔๖๘] สา. อาวุโส ก็ภกิษุช่ือวาเปนผูมีความเพียรเคร่ืองเผากิเลสอยางไร ฯ 
ก. อาวุโส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทําความเพียรเคร่ืองเผากิเลส โดยคิดวา อกุศล 
ธรรมอันลามกท่ียังไมเกดิข้ึนแกเรา เม่ือเกิดข้ึน จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ทําความเพยีร 
เคร่ืองเผากิเลส โดยคิดวา อกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวแกเรา เม่ือเรายังละไมได จะพงึ 
เปนไปเพื่อความเสียประโยชนทําความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส โดยคิดวา กุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึน 
แกเรา เม่ือไมเกิดข้ึน จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ทําความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส โดย  
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คิดวา กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวแกเรา เม่ือดบั จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชนอาวุโส ดวย 
อาการอยางนีแ้ล ภิกษุจึงจะช่ือวาเปนผูมีความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส ฯ 
[๔๖๙] สา. อาวุโส ก็ภกิษุช่ือวาเปนผูมีความสะดุงกลัวอยางไร ฯ 
ก. อาวุโส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา อกุศลธรรมอันลามก 
ท่ียังไมเกดิข้ึนแกเรา เม่ือเกิดข้ึน จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา  
อกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวแกเราเม่ือเรายังละไมได จะพงึเปนไปเพื่อความเสียประโยชน  
ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวากุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนแกเรา เม่ือไมเกิดข้ึน จะพึงเปนไปเพื่อความ 
เสียประโยชนยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวแกเรา เม่ือดับ จะพึงเปนไป 
เพื่อความเสียประโยชน อาวุโส ดวยอาการอยางนี้แล ภกิษุจึงจะช่ือวาเปนผูมีความสะดุงกลัว 
อาวุโส ดวยอาการอยางนีแ้ล ภิกษเุปนผูมีความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส มีความสะดุงกลัว เปนผู 
ควรเพื่อความตรัสรู ควรเพื่อพระนิพพานควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยีย่ม 
 ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. จันทูปมาสูตร 
[๔๗๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงเปนประดุจพระจันทรจงพรากกาย พรากจิตออก เปนผูใหมเปนนิตย  
เปนผูไมคนองในสกุลท้ังหลายเขาไปสูสกลุเถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงพราก 
กาย พรากจิตแลดูบอน้ําซ่ึงครํ่าครา หรือท่ีเปนหลุมเปนบอบนภูเขา หรือแมน้ําท่ีขาดเปนหวงๆ 
ฉันใด พวกเธอจงเปนประดจุพระจนัทร จงพรากกาย พรากจิตออก เปนผูใหมเปนนติย ไม 
คนองในสกุล เขาไปสูสกุล ฉันนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลาย กสัสปเปรียบประดุจพระจันทร พราก 
กาย พรากจิตออกแลว เปนผูใหมอยูเปนนติยไมคนองในสกุลท้ังหลาย เขาไปสูสกุล ฯ 
[๔๗๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษชุนิดไร จึง 
สมควรเขาไปสูสกุล ฯ  
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ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของขาพระองค มีพระผู 
มีพระภาคเปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่งอาศัย ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขอใหเนื้อความแหงภาษิตนี้ จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุท้ังหลายไดสดับตอ 
พระผูมีพระภาคแลวจักทรงจาํไว ดังนี้ ฯ 
คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงโบกฝาพระหัตถในอากาศ ตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ฝามือนี้ ไมของ ไมยึด ไมพัวพันในอากาศ ฉันใด จิตของภิกษุผูเขาไปสูสกุล ไมของ ไมยึด  
ไมพัวพนั ฉันนั้นเหมือนกัน โดยต้ังใจวาผูปรารถนาลาภ จงไดลาภ สวนผูปรารถนาบุญ จงทํา 
บุญ ดังนี้ ภกิษเุปนผูพอใจดีใจ ดวยลาภตามท่ีเปนของตน ฉันใด กเ็ปนผูพลอยพอใจ ดใีจ  
ดวยลาภของชนเหลาอ่ืน ฉันนั้น ภกิษุผูเห็นปานนี้แล จึงควรเขาไปสูสกลุ ภิกษุท้ังหลายจิตของ 
ภิกษุผูเขาไปสูสกุล ไมของ ไมยึด ไมพวัพนัในสกุลท้ังหลาย โดยคิดวาผูปรารถนาลาภ จงได 
ลาภ สวนผูปรารถนาบุญ จงทําบุญ ดังนี้ กสัสปเปนผูพอใจ ดีใจ ดวยลาภตามที่เปนของตน  
ฉันใด กเ็ปนผูพลอยพอใจ ดใีจ ดวยลาภของชนเหลาอ่ืน ฉันนั้น ฯ 
[๔๗๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ธรรมเทศนาของภกิษ ุ
ชนิดไร ไมบริสุทธ์ิ ธรรมเทศนาของภิกษชุนิดไร บริสุทธ์ิ ฯ 
ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค  
มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเปนผูนาํ มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่งอาศัย ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขอใหเนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภกิษท้ัุงหลาย 
ไดสดับตอพระผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว ดังนี้ ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาอยางนั้นพวกเธอจงฟง  จงใสใจใหดี  
เราจักกลาว ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้นพระพุทธเจาขา ฯ 
พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนีว้า ดูกรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษรูุปใดรูปหนึ่งมีความคิดอยางนี้วา  
โอหนอ ชนท้ังหลายพึงฟงธรรมของเรา ก็แลคร้ันฟงแลวพึงเล่ือมใสซ่ึงธรรม ผูท่ีเล่ือมใสแลว 
เทานั้น จะพึงทําอาการของผูเล่ือมใสตอเราดังนี้ ยอมแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน ภกิษท้ัุงหลาย  
ธรรมเทศนาของภิกษเุห็นปานนี้แล ไมบริสุทธ์ิ สวนภิกษุใดแล เปนผูมีความคิดอยางนี้วา พระ  
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ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว เปนขอปฏิบัติอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล  
ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวญิูชนจะพึงรูเฉพาะตนโอหนอ ชนท้ังหลายพึงฟง 
ธรรมของเรา ก็แลคร้ันฟงแลว จะพึงรูท่ัวถึงธรรมก็แลคร้ันรูท่ัวถึงแลว จะพึงปฏิบัติเพื่อความ 
เปนอยางนัน้ ดังนี้ จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน อาศัยความที่แหงพระธรรมเปนธรรมอันดี จึง 
แสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน อาศัยความกรุณา จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน อาศัยความเอ็นดู  
จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน อาศัยความอนุเคราะห จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืนดวยประการฉะนี้  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเทศนาของภิกษุเหน็ปานนีแ้ล บริสุทธ์ิ ฯ 
[๔๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กสัสปเปนผูมีความคิดอยางนีว้า  พระธรรมอันพระผูมี 
พระภาคตรัสไวดีแลว เปนขอปฏิบัติอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกให 
มาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน โอหนอ ชนท้ังหลายพึงฟงธรรมของ 
เรา ก็แลคร้ันฟงแลว จะพึงรูท่ัวถึงธรรม ก็แลคร้ันรูท่ัวถึงแลว จะพึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ 
 ดังนี้ จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน อาศัยความที่ธรรมเปนธรรมอันดี จงึแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน 
อาศัยความกรุณา จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน อาศัยความเอ็นดู จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน  
อาศัยความอนเุคราะห จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอ่ืน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักกลาวสอนพวกเธอ 
ตามอยางกัสสป หรือผูใดพึงเปนเชนกัสสปเราก็จักกลาวสอนใหประพฤติตามผูนั้น ก็แลพวก 
เธอไดรับโอวาทแลว พึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ ดงันี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. กุลูปกสูตร 
[๔๗๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุชนิดไร สมควรเขาไปสูสกลุ ภิกษ ุ
ชนิดไร ไมสมควรเขาไปสูสกุล ฯ 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค มีพระ 
ผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ ฯ  
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[๔๗๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิด 
อยางนี้วา ขอชนท้ังหลายจงใหแกเราเทานัน้ อยาไมให จงใหแกเราใหมาก อยาใหนอย จงให 
เราแตส่ิงประณีตเทานัน้ อยาใหส่ิงเศราหมองจงใหเราเร็วพลันทีเดยีว อยาใหชา จงใหเราโดย 
ความเคารพเทานั้น อยาใหโดยไมเคารพเขาไปสูสกุล ภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษนุั้นมีความคิด 
อยางนี้เขาไปสูสกุลชนท้ังหลายไมให ภิกษุยอมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไดเสวยทกุขโทมนัส 
ซ่ึงมีขอนั้นเปนเหตุ ชนท้ังหลายใหนอย ไมใหมาก ฯลฯ ใหของเศราหมอง ไมใหของประณีต  
ใหชา ไมใหเร็ว ภกิษยุอมอึดอัดเพราะขอนัน้ เธอยอมไดเสวยทุกขโทมนัสซ่ึงมีขอน้ันเปนเหตุ  
ชนท้ังหลายใหโดยไมเคารพ ไมใหโดยเคารพภิกษุยอมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไดเสวยทุกข 
โทมนัสซ่ึงมีขอนั้นเปนเหตุภิกษเุห็นปานนี้แล ไมควรเปนผูเขาไปสูสกุล ฯ 
[๔๗๖] สวนภกิษุใดแล มีความคิดอยางนีว้า ขอใหชนท้ังหลายในสกุลอ่ืนจงใหเรา 
เทานั้น อยาไมให จงใหเรามากเทานั้น อยาใหนอย จงใหเราแตส่ิงประณีตเทานัน้ อยาใหส่ิง 
เศราหมอง จงใหเราพลันทีเดียว อยาใหชา จงใหเราโดยเคารพเทานั้น อยาใหโดยไมเคารพน้ัน  
อันนั้นจะพึงไดในเร่ืองนีแ้ตท่ีไหนดังนี้ เขาไปสูสกุล ภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษนุั้นมีความคิด 
อยางนี้ เขาไปสูสกุลชนท้ังหลายไมให ภิกษุยอมไมอึดอัดเพราะขอนัน้ เธอยอมไมไดเสวยทุกข 
โทมนัสซ่ึงมีขอนั้นเปนเหตุ ชนท้ังหลายใหนอย ไมใหมาก ภิกษุยอมไมอึดอัดเพราะขอนั้น  
เธอยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสซ่ึงมีขอน้ันเปนเหตุ ชนท้ังหลายใหส่ิงเศราหมอง ไมใหส่ิงประณีต ...  
ใหชา ไมใหเร็ว ภกิษยุอมไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสซ่ึงมีขอน้ันเปน 
เหตุ ชนท้ังหลายใหโดยไมเคารพ ไมใหโดยเคารพ ภกิษยุอมไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอม 
ไมไดเสวยทุกขโทมนัสซ่ึงมีขอน้ันเปนเหตุ ภิกษเุห็นปานนี้แล ควรเปนผูเขาไปสูสกุล ฯ 
[๔๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กสัสปมีความคิดอยางนีว้า ชนท้ังหลายจงใหแกเราเทานัน้  
อยาไมให จงใหแกเรามากทีเดียว อยาใหนอย ฯลฯ อันนัน้จะพึงไดในเรื่องนี้แตท่ีไหนดังนี้ เขาไป 
สูสกุล ชนท้ังหลายไมให กสัสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซ่ึงมีขอน้ัน 
เปนเหตุ ชนท้ังหลายใหนอยไมใหมาก กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัส 
ซ่ึงมีขอนั้นเปนเหตุ ชนท้ังหลายใหส่ิงเศราหมอง ไมใหส่ิงประณีต กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น  
เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซ่ึงมีขอน้ันเปนเหตุ ชนท้ังหลายใหชา ไมใหโดยเร็ว กัสสปไมอึดอัด 
เพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซ่ึงมีขอน้ันเปนเหตุ ชนท้ังหลายใหโดยไมเคารพ ไมให  
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โดยเคารพ กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซ่ึงมีขอน้ันเปนเหตุ ภกิษ ุ
ท้ังหลาย เราจกักลาวสอนพวกเธอใหตามกัสสป หรือผูใดจะพึงเปนเชนกัสสป เราจักกลาวสอน 
ใหประพฤติตามผูนั้น พวกเธอเม่ือไดรับโอวาทแลว พึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕ ชิณณสูตร 
[๔๗๘] ขาพเจาสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวนั ฯลฯ เขตพระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล  
ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับคร้ันเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทพระผู 
มีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
[๔๗๙] เม่ือพระมหากัสสปนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสดงันี้วา กัสสป  
บัดนี้เธอชราแลว ผาปานบังสุกุลเหลานี้ของเธอหนัก ไมนานุงหม เพราะเหตุนั้นแล เธอจงทรง 
คฤหบดีจีวร จงบริโภคโภชนะท่ีเขานิมนตแลจงอยูในสํานักของเราเถิด ฯ 
ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เปนเวลานานมาแลว ขาพระองค 
เปนผูอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูอยูปาเปนวตัร เปนผูเท่ียวบิณฑบาต 
เปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูเท่ียวบิณฑบาตเปนวตัร เปนผูทรงผาบังสุกุล 
เปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร  
และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร เปนผูมีความมักนอย และกลาว 
สรรเสริญคุณแหงความเปนผูมักนอย เปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ 
 เปนผูสงัดจากหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดจากหมู เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู และ 
กลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลี เปนผูปรารภความเพยีร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการ 
ปรารภความเพียร ดังนี้ ฯ 
[๔๘๐] พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรกัสสป ก็เธอเล็งเห็นอํานาจประโยชนอยางไร  
จึงเปนผูอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูอยูปาเปนวัตร ส้ินกาลนาน ฯ 
[เปยยาลอยางเดียวกัน]  
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เปนผูเท่ียวไปบิณฑบาตเปนวัตร ... เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร ...  
เปนผูมักนอย ... เปนผูสันโดษ ... เปนผูสงัดจากหมู ...เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู ... เปนผูปรารภ 
ความเพยีร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร ดังนี้ ฯ 
[๔๘๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเล็งเห็นอํานาจประโยชน ๒ประการ จึงอยูปา 
เปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูอยูปาเปนวัตรส้ินกาลนาน ฯลฯ เท่ียวบิณฑบาต 
เปนวัตร ... ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... ทรงไตรจีวรเปนวัตร ... มีความปรารถนานอย ... เปนผูสันโดษ ...  
เปนผูสงัดจากหมู ...เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหง 
ความปรารภความเพียร เล็งเห็นการอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม และอนุเคราะหประชุมชนในภายหลัง 
วา ทําไฉน ประชุมชนในภายหลังพึงถึงทิฏฐานุคติวา ไดยินวา พระพทุธเจาและพระสาวก 
ผูตรัสรูตามพระพุทธเจา ท่ีไดมีมาแลว ทานเปนผูอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ 
อยูปาเปนวัตรส้ินกาลนาน ฯลฯเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ... ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... ทรงไตรจีวร 
เปนวัตร ...เปนผูมักนอย ... เปนผูสันโดษ ... เปนผูสงัดจากหมู ... เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู ...เปนผู 
ปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพยีรมาแลวส้ินกาลนาน ทานเหลา 
นั้นจักปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ขอปฏิบัติของทานเหลานั้น จักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อ 
ความสุข ส้ินกาลนานดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเล็งเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการ 
เหลานี้ จึงอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความอยูปาเปนวัตร เท่ียวบิณฑบาตเปน 
วัตร ... ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... ทรงไตรจีวรเปนวัตร ... มีความปรารถนานอย ...เปนผูสันโดษ ...  
เปนผูสงัดจากหมู ... เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู ... ปรารภความเพยีร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการ 
ปรารภความเพียรส้ินกาลนาน ฯ 
[๔๘๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ กัสสป ไดยินวา เธอปฏิบัติเพื่อประโยชน 
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อ 
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ดูกรกสัสป เพราะเหตุนั้นแล เธอจงทรงผา 
ปานบังสุกุลอันไมนานุงหม จงเทียวบิณฑบาต และจงอยูในปาเถิด ฉะนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๕  
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๖. โอวาทสูตรท่ี ๑ 
[๔๘๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬวุัน เขตพระนครราชคฤห ... คร้ังนั้น 
แล ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับคร้ันเขาไปเฝาแลว ถวายอภวิาท 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีสมควรสวนขางหนึ่ง คร้ันทานพระมหากสัสปน่ังเรียบรอยแลว  
พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนีว้าดูกรกัสสป เธอจงกลาวสอนภิกษุท้ังหลาย จงกระทําธรรมีกถาแก 
ภิกษุท้ังหลายเราหรือเธอ พึงกลาวสอนภกิษุท้ังหลาย เราหรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภกิษ ุ
ท้ังหลาย ฯ 
[๔๘๔] พระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ ภิกษท้ัุงหลายในบัดนี้  
เปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมที่ทําใหเปนผูวายาก ไมอดทนไมรับอนุศาสนีโดยเคารพ ขาแต 
พระองคผูเจริญ ในพระธรรมวินัยนี้ ขาพระองคไดเห็นภกิษุช่ือภณัฑะ ซ่ึงเปนสัทธิวิหาริกของ 
พระอานนท และภิกษุช่ืออาภิชชิกะซ่ึงเปนสัทธิวิหาริกของพระอนุรุทธ กลาวลวงเกนิกันและกนั 
ดวยสุตะวา จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดกีวากัน ใครจักกลาวได 
นานกวากัน ดงันี้ ฯ 
[๔๘๕] คร้ังนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสวาดูกรภิกษุ เธอจงมา  
จงเรียกภณัฑภกิษุ สัทธิวิหาริกของอานนท และอาภิชชิกภิกษุ สัทธิวหิาริกของอนุรุทธ มาตาม 
คําของเราวา พระศาสดาตรัสเรียกทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษนุั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธ 
เจาขา แลวเขาไปหาภกิษุเหลานั้นถึงท่ีอยู คร้ันเขาไปหาแลวไดกลาวกะภิกษเุหลานั้นดังนี้วา  
พระศาสดาตรัสเรียกทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษเุหลานั้นรับคําภิกษนุั้นวา ขอรับ ผูมีอายุ ดังนีแ้ลว  
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
[๔๘๖] คร้ันภกิษุเหลานั้นนัง่เรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ไดยนิวา พวกเธอไดกลาวลวงเกนิกันและกนั ดวยสุตะวาจงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาว 
ไดมากกวากนั ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน ดังนี้จริงหรือ ฯ 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับวา จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอรูท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดงไวแลวอยางนี้หรือหนอ พวกเธอ 
จึงกลาวลวงเกนิกันและกนัดวยสุตะอยางนีว้า จงมาเถิดภกิษุ ใครจกักลาวไดมากกวากัน ใครจกั 
กลาวไดดีกวากัน ใครจกักลาวไดนานกวากัน ฯ  
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ภิ. ไมเปนอยางนั้นเลย พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาวาพวกเธอไมรูท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดงแลวอยางนี้ ดูกร 
โมฆบุรุษ เม่ือเปนเชนนัน้ พวกเธอรูอะไร เห็นอะไร บวชอยูในธรรมวินยัท่ีเรากลาว 
ดีแลวอยางนี้ ยอมกลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะไปทําไมเลาวาจงมาเถิดภิกษุ ใครจกั 
กลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจกักลาวไดนานกวากัน ฯ 
[๔๘๗] คร้ังนัน้แล ภกิษุเหลานั้นซบศีรษะใกลพระบาทพระผูมีพระภาคแลวไดกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงําขาพระองคท้ังหลาย ผูพาลอยางไร 
 ผูหลงอยางไร ผูไมฉลาดอยางไร ขาพระองคเหลาใดบวชในพระธรรมวินัยท่ีพระผูมีพระภาค 
ตรัสดีแลวอยางนี้ กลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะวา จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวได 
มากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรับโทษโดยความเปนโทษ แหงขาพระองคท้ังหลายเหลานัน้ เพื่อ 
สํารวมตอไป ฯ 
[๔๘๘] พ. เอาเถิดภิกษุท้ังหลาย โทษไดครอบงําพวกเธอ ผูพาลอยางไร ผูหลง 
อยางไร ผูไมฉลาดอยางไร เธอเหลาใดบวชในธรรมวินยัท่ีเรากลาวดแีลวอยางนี้ ไดกลาว 
ลวงเกินกันและกันดวยสุตะวา จงมาเถิดภกิษุ ใครจกักลาวไดมากกวากัน ใครจกักลาว 
ไดดีกวากนั ใครจักกลาวไดนานกวากัน ดงันี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือใดแล พวกเธอ 
มาเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนเสียตามสมควรแกธรรม เม่ือนั้นเราท้ังหลายขอรับ 
โทษน้ันของเธอเหลานั้น กก็ารท่ีบุคคลเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนเสียตาม 
สมควรแกธรรม และถึงความสํารวมตอไปนี้ เปนความเจริญในวนิัยของพระอริยเจา ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. โอวาทสูตรท่ี ๒ 
[๔๘๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬวุัน เขตพระนครราชคฤห ... คร้ังนั้นแล  
ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ...คร้ันนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาค 
ไดตรัสวา ดกูรกัสสป เธอจงกลาวสอนภกิษุท้ังหลาย จงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุท้ังหลาย   
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เราหรือเธอพึงกลาวสอนภกิษุท้ังหลาย เราหรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภกิษุท้ังหลาย ฯ 
[๔๙๐] ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ ภกิษุท้ังหลายใน 
บัดนี้ เปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมท่ีทําใหเปนผูวายาก ไมอดทน ไมรับอนุศาสนี 
โดยเคารพ บุคคลบางคนไมมีศรัทธา ไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ ไมมีความเพียร ไมมี 
ปญญา ในกุศลธรรมท้ังหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาท่ีผานมาเปนอันหวังไดแตความ 
เส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลายเทานั้น หวังความเจริญไมไดเลย เปรียบเหมือนพระจันทรในขางแรม 
 ยอมเส่ือมจากวรรณจากมณฑล จากรัศมี จากความยาวและความกวาง ในคืนหรือวันท่ี 
ผานมา ฉันใดบุคคลบางคนไมมีศรัทธา ... ไมมีหิริ ... ไมมีโอตตัปปะ ... ไมมีความพากเพียร ... 
ไมมีปญญา ในกุศลธรรมท้ังหลายตลอดคืนหรือวนัของเขาท่ีผานมา เปนอันหวังไดแตความ 
เส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลายเทานั้น หวังความเจริญไมไดเลย เหมือนฉะนั้น ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมีศรัทธานี้ เปนความเส่ือมโทรมขอท่ีบุรุษบุคคลไมมี 
หิรินี้ เปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมีโอตตัปปะนี้เปนความเส่ือมโทรม ขอท่ี 
บุรุษบุคคลเปนคนเกยีจครานนี้ เปนความเส่ือมโทรมขอท่ีบุรุษบุคคลมีปญญาทรามนี้ เปน 
ความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลมักโกรธนี้เปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลผูกโกรธ 
นี้ เปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีไมมีภิกษุผูกลาวสอนนี้ เปนความเส่ือมโทรม ฯ 
[๔๙๑] ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนมีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ  มีความเพยีร  
มีปญญา ในกศุลธรรมท้ังหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาท่ีผานมาเปนอันหวังไดแตความ 
เจริญในกุศลธรรมท้ังหลายเทานั้น หวังความเส่ือมไมไดเลยเปรียบเหมือนพระจันทรในขางข้ึน  
ยอมเปลงปล่ังดวยวรรณ ดวยมณฑล ดวยรัศมี ดวยความยาวและความกวาง ในคืน 
หรือวันท่ีผานมา ฉันใด บุคคลบางคนผูมีศรัทธา ... มีหิริ ... มีโอตตัปปะ ... มีความเพียร ... 
 มีปญญา ในกศุลธรรมท้ังหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาท่ีผานมา เปนอันหวังไดแต 
ความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลายเทานัน้ หวังความเส่ือมไมไดเลยเหมือนฉะนั้น ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขอท่ีบุรุษบุคคลมีศรัทธานี้ ไมเปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลมีหิรินี้ ไม 
เปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลมีโอตตัปปะนี้ ไมเปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคล 
มีความพากเพยีรนี้ ไมเปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลมีปญญานี้ ไมเปนความเส่ือมโทรม  
ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมักโกรธนี้ ไมเปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลไมผูกโกรธนี้ ไม 
เปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีมีภิกษุผูกลาวสอนนี้ ไมเปนความเส่ือมโทรม ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 204 
[๔๙๒] พ. ดีแลว ดีแลว กัสสป บุคคลบางคนไมมีศรัทธา ไมมีหิริ ... ไมมีโอตตัปปะ ... 
 ไมมีความเพยีร ... ไมมีปญญา ในกุศลธรรมท้ังหลายตลอดคืนหรือวนัของเขาท่ีผานมา เปน 
อันหวังไดแตความเส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลายเทานัน้ หวังความเจริญไมไดเลย เปรียบเหมือน 
พระจันทรในขางแรมยอมเส่ือมจากวรรณ จากมณฑล จากรัศมี จากความยาวและความกวาง  
ในคืนหรือวันท่ีผานมา ฉันใด บุคคลบางคนไมมีศรัทธา ... ไมมีหิริ ... ไมมีโอตตัปปะ ...ไมมี 
ความเพยีร ไมมีปญญา ในกศุลธรรมท้ังหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาท่ีผานมา เปน 
อันหวังไดแตความเส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลายเทานัน้ หวังความเจริญไมไดเลย เหมือนฉะนั้น  
ดูกรกัสสป ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมีศรัทธานี้ เปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมีหริิ ฯลฯ  
ขอท่ีบุรุษบุคคลผูไมมีโอตตัปปะ ฯลฯขอท่ีบุรุษบุคคลเปนคนเกยีจคราน ฯลฯ ขอท่ีบุรุษบุคคล 
มีปญญาทราม ฯลฯ ขอท่ีบุรุษบุคคลมักโกรธ ฯลฯ ขอท่ีบุรุษบุคคลผูกโกรธนี้ เปนความ 
เส่ือมโทรม ขอท่ีไมมีภิกษุผูกลาวสอนนี้ เปนความเส่ือมโทรม ฯ 
[๔๙๓] ดูกรกสัสป บุคคลบางคนมีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ ... มีความเพียร ...  
มีปญญา ... ในกุศลธรรมท้ังหลาย ตลอดคืนหรือวนัของเขาท่ีผานมาเปนอันหวังไดแตความ 
เจริญในกุศลธรรมท้ังหลายเทานั้น หวังความเส่ือมไมไดเลย เปรียบเหมือนพระจันทรใน 
ขางข้ึน ยอมเปลงปล่ังดวยวรรณ ดวยมณฑลดวยรัศมี ดวยความยาวและความกวาง 
 ในคืนหรือวันท่ีผานมา ฉันใด บุคคลบางคนผูมีศรัทธา ... มีหิริ ... มีโอตตัปปะ ... มีความเพียร ... 
 มีปญญา ในกศุลธรรมท้ังหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาท่ีผานมา เปนอันหวังไดแตความเจริญ 
ในกุศลธรรมท้ังหลายเทานัน้ หวังความเส่ือมไมไดเลย เหมือนฉะนั้น ดูกรกัสสป 
ขอท่ีบุรุษบุคคลมีศรัทธานี้ ไมเปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลมีหิริ ฯลฯขอท่ีบุรุษบุคคล 
มีโอตตัปปะ ฯลฯ ขอท่ีบุรุษบุคคลมีความเพียร ฯลฯ ขอท่ีบุรุษบุคคลมีปญญา ฯลฯ ขอท่ี 
บุรุษบุคคลเปนคนไมมักโกรธ ฯลฯ ขอท่ีบุรุษบุคคลเปนคนไมผูกโกรธนี้ ไมเปนความเส่ือมโทรม  
ขอท่ีมีภิกษุผูกลาวสอนนี้ ไมเปนความเส่ือมโทรม ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. โอวาทสูตรท่ี ๓ 
[๔๙๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬวุัน กลันทกนิวาปสถาน เขต 
พระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล ทานพระมหากัสสป เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ   
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คร้ันเขาไปเฝาแลว ถวายอภวิาทแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงคร้ันนั่งเรียบรอยแลว พระผูมี 
พระภาคไดตรัสวา ดูกรกัสสป เธอจงกลาวสอนภิกษุท้ังหลาย จงกระทําธรรมีกถาแกภกิษุท้ังหลาย 
 กัสสป เราหรือเธอพึงกลาวสอนภิกษุท้ังหลาย เราหรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภกิษท้ัุงหลาย ฯ 
ทานพระมหากัสสปไดกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ ภิกษท้ัุงหลายใน 
บัดนี้ เปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมท่ีทําใหเปนผูวายาก ไมอดทน  ไมรับอนุศาสนี 
โดยเคารพ ฯ 
[๔๙๕] พ. ดกูรกัสสป ก็เปนความจริงอยางนั้น คร้ังกอน ภิกษุท้ังหลาย  ผูเปนเถระ  
เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการอยูปาเปนวตัร  
เปนผูถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาต 
เปนวัตร เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุล 
เปนวัตร เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตรและกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร 
เปนผูมีความปรารถนานอย และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนานอย เปนผู 
สันโดษและกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ เปนผูสงัดจากหมู และกลาวสรรเสริญคุณ 
แหงความสงัดจากหมู เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลี 
ดวยหมู เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพยีร บรรดาภิกษ ุ
เหลานั้น ภิกษใุดเปนผูถือการอยูปาเปนวตัร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการอยู 
ปาเปนวัตร เปนผูถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือเที่ยว 
บิณฑบาตเปนวัตร เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรง 
ผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูทรงไตรจีวรเปนวตัร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวร 
เปนวัตร เปนผูมีความปรารถนานอย และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนา 
นอย เปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ เปนผูสงัดจากหมู และ 
กลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดจากหมู เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู และกลาวสรรเสริญคุณ 
แหงความไมคลุกคลีดวยหมู เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภ 
ความเพยีร ภิกษุท้ังหลายผูเปนเถระยอมนิมนตเธอใหนั่งดวยคําวา มาเถิดภิกษุ ภกิษ ุ
รูปนี้ช่ือไร ชางรุงเรืองหนอ ใครตอการศึกษาแท มาเถิดภกิษุ นี้อาสนะ นิมนตทาน  
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นั่ง ดูกรกัสสปเม่ือภิกษุท้ังหลายกระทําสักการะอยางนั้น ภิกษใุหมๆ พากันคิดเห็นวา  
ทราบวาภิกษุรูปท่ีถือการอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการอยูปา 
เปนวัตร เปนผูถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวตัร ... เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ...เปนผูทรงไตร 
จีวรเปนวัตร ... เปนผูมีความปรารถนานอย... เปนผูสันโดษ... เปนผูชอบสงัดจากหมู... เปนผูไม 
คลุกคลีดวยหมู ... เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร  
ภิกษุท้ังหลายผูเปนเถระยอมนิมนตเธอใหนั่งดวยคําวา มาเถิดภิกษุ ภกิษุรูปนี้ช่ือไร ชางรุงเรือง 
หนอ ใครตอการศึกษาแท มาเถิดทาน นี้อาสนะ นิมนตทานนั่ง ภกิษใุหมๆ  
เหลานั้นก็ปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ การปฏิบัติตามของพวกเธอน้ัน เปนการอํานวยประโยชน 
สุขช่ัวกาลนาน ฯ 
[๔๙๖] ดูกรกสัสป ก็บัดนี้ ภกิษุท้ังหลายผูเปนเถระ ไมเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร  
และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการอยูปาเปนวัตรไมเปนผูถือการเท่ียวบิณฑบาตเปน 
วัตร และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ไมเปนผู 
ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวตัร ไมเปน 
ผูทรงไตรจีวรเปนวัตรและไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร ไมเปน 
ผูมีความปรารถนานอย และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนานอย ไมเปน 
ผูสันโดษ และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ ไมเปนผูสงัดจากหมู และไมกลาว 
สรรเสริญคุณแหงความสงัดจากหมู ไมเปนผูไมคลุกคลีดวยหมู และไมกลาวสรรเสริญคุณ 
แหงการไมคลุกคลีดวยหมู ไมเปนผูปรารภความเพยีร และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงการ 
ปรารภความเพียร บรรดาภกิษุเหลานั้น ภกิษุใดเปนผูมีช่ือเสียง มียศ ไดจีวร บิณฑบาต  
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร พวกภิกษุผูเปนเถระยอมนิมนตเธอใหนั่งดวยคําวามาเถิด 
ภิกษุ ภิกษุรูปนี้ช่ือไร ชางรุงเรืองหนอ ใครตอเพ่ือนสพรหมจารีดวยกันแท  มาเถิดภกิษุ  
นี้อาสนะ นิมนตทานนั่ง ดกูรกัสสป เม่ือภิกษุท้ังหลายกระทําสักการะอยางนั้น ภิกษุใหมๆ พากัน 
คิดวา ทราบวา ภิกษุท่ีมีช่ือเสียง มียศไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร  
พวกภิกษุผูเปนเถระพากนันมินตเธอใหนั่งดวยคําวา มาเถิดภิกษุ ภิกษุรูปนี้ช่ือไร ชางรุงเรืองหนอ 
ใครตอเพ่ือนสพรหมจารีดวยกันแท มาเถิดภิกษุ นี้อาสนะ นิมนตทานนัง่  ภิกษใุหมๆ  
เหลานั้นก็ปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ การปฏิบัติตามของพวกเธอน้ันไมอํานวยประโยชน 
 มีแตทุกขช่ัวกาลนาน ดูกรกสัสป บุคคลเม่ือจะกลาวโดยชอบควรกลาววา ผูประพฤติ  
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พรหมจรรยถูกอันตรายแหงพรหมจรรยเบียดเบียนเสียแลวผูประพฤติพรหมจรรยซ่ึงมีความ 
ปรารถนาเกินประมาณ ถูกความปรารถนาเกินประมาณสําหรับพรหมจรรยเบียดเบียนแลว ดูกร 
กัสสป บัดนี้ บุคคลเม่ือจะกลาวโดยชอบ ควรกลาววา ผูประพฤติพรหมจรรยถูกอันตราย 
แหงพรหมจรรยเบียดเบียนเสียแลว ผูประพฤติพรหมจรรยซ่ึงมีความปรารถนาเกินประมาณ 
 ถูกความปรารถนาเกินประมาณสําหรับพรหมจรรยเบียดเบียนเสียแลว ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. ฌานาภิญญาสูตร 
[๔๙๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เราหวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก 
 มีวิจาร มีปติและสุข อันเกิดแตวิเวกอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังสงัดจากกาม สงัดจาก 
อกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยูไดเทานั้น 
เหมือนกนั ฯ 
[๔๙๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราหวังเขาถึงทุตยิฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน  
เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวจิาร เพราะวิตกวจิารสงบไปมีปติและสุขอันเกิด 
แตสมาธิอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน 
ธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตกไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ 
อยูไดเทานั้นเหมือนกนั ฯ 
[๔๙๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราหวังเปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุข 
ดวยนามกายเพราะปติส้ินไป เขาถึงตติยฌาน ท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี ้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุขไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ  
และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป เขาถึงตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา 
 ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุขไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ  
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[๕๐๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราหวังเขาถึงจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข  เพราะ 
ละสุขละทุกข และดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยูได 
เทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุขเพราะละสุขละทุกข  
และดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ 
[๕๐๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราหวังเขาถึงอากาสานัญจายตนะ มีอารมณวา อากาศไมมี 
ท่ีสุด เพราะลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจถึงนานัตตสัญญา โดยประการท้ังปวงอยู 
ไดเทาใด แมกสัสปก็หวังเขาถึงอากาสานัญจายตนะมีอารมณวา อากาศไมมีท่ีสุด เพราะลวง 
รูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจนานัตตสัญญาอยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ 
[๕๐๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราหวังเขาถึงวญิญาณัญจายตนะ มีอารมณวา  วิญญาณ 
ไมมีท่ีสุด เพราะลวงอากาสานัญจายตนะได โดยประการทั้งปวงอยูไดเทาใด แมกัสสป 
ก็หวังเขาถึงวญิญาณัญจายตนะ มีอารมณวา วิญญาณไมมีท่ีสุดเพราะลวงอากาสานัญจายตนะ 
ไดโดยประการท้ังปวงอยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ 
[๕๐๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราหวังเขาถึงอากิญจัญญายตนะ มีอารมณวา หนอยหน่ึง 
ไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยูไดเทาใดแมกัสสปก็หวังเขาถึง 
อากิญจัญญายตนะ มีอารมณวา หนอยหนึ่งไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะได โดย 
ประการท้ังปวงอยูไดเทานั้นเหมือนกนั ฯ 
[๕๐๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราหวังเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ  เพราะลวง 
อากิญจัญญายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงเนวสัญญานาสัญญาย 
ตนะ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยูไดเทานั้นเหมือนกนั ฯ 
[๕๐๕] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราหวังเขาถึงสัญญาเวทยิตนโิรธ    เพราะลวงเนวสัญญานา 
สัญญายตนะได โดยประการทั้งปวงอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ  
เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ 
[๕๐๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราหวังบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคน 
ก็ได หลายคนเปนคนเดยีวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปกไ็ดทะลุฝา กําแพง  
ภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในทีว่างก็ได ผุดข้ึนดําลงในแผนดิน เหมือนในน้ําก็ได  
เดินบนน้ําไมแตก เหมือนเดินบนแผนดินก็ไดเหาะไปในอากาศ เหมือนนกกไ็ด ลูบคลํา  
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พระจันทรพระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดถึง 
พรหมโลกก็ได อยางใดแมกสัสปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกันคือ กัสสปบรรลุอิทธิวิธีหลาย 
ประการ ฯลฯใชอํานาจทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกกไ็ด ฯ 
[๕๐๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราหวังวา เราไดยินเสียงสองชนิด คือ   เสียงทิพยและ 
เสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกลทั้งอยูใกลไดอยางใด แมกัสสปกห็วังอยางนั้นไดเหมือนกัน คือกัสสป 
ไดยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพยและเสียงมนุษยท้ังอยูท่ีไกลทั้งอยูใกล ฯ 
[๕๐๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราหวังวา เรายอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน  ของบุคคลอ่ืน 
ดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจติมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ 
 ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ  
หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู จิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน 
 จิตเปนมหัคคตะ ก็รูวาจิตเปนมหัคคตะ จิตไมเปนมหัคคตะ ก็รูวาจิตไมเปนมหัคคตะจิตท่ียังมีจิต 
อ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจิตท่ียังมีจิตอ่ืนยิ่งกวา จิตท่ีไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจิตท่ีไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา จิตเปน 
สมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ จิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน  
หรือจิตยังไมหลุดพน ก็รูวาจิตยังไมหลุดพนไดอยางใด แมกัสสปก็หวังอยางนัน้ไดเหมือนกนั  
คือ กัสสปยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ ฯลฯ 
หรือจิตยังไมหลุดพน ก็รูวาจิตยังไมหลุดพน ฯ 
[๕๐๙] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราหวังวา เราตามระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือตาม 
ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบางหาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติ 
บาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง  
แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอเนกบางตลอดวิวัฏฏกัปเปนอเนกบาง ตลอด 
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอเนกบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้  
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ัน 
แลว ไดไปเกดิในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ 
อยางนั้น   มีอาหารอยางนั้น    เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ    มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น   
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คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกิดในภพน้ี ยอมตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมากพรอมท้ังอาการ 
พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ไดอยางใด แมกัสสปกห็วังอยางนั้นไดเหมือนกัน คือกัสสป 
ตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือตามระลึกไดชาติหนึ่งบาง ฯลฯ ยอมตามระลึกถึงชาติกอน 
ไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการพรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ฯ 
[๕๑๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราหวังวา เรายอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ    กาํลังอุปบัติ เลว  
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของ 
มนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวาสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต  
มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เม่ือตายไป  
เขาเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ท่ีประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโน 
สุจริตไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เม่ือตายไป  
เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เรายอมเหน็หมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ  เลว ประณีต มี 
ผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอม 
รูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมอยูดวยประการฉะน้ีไดอยางใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมกัสสปก็ 
หวังอยางนั้นไดเหมือนกัน คือกัสสปเห็นหมูสัตวผูกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลว ประณตี มีผิว 
พรรณดี มีผิวพรรณทรามไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุมนษุย ฯลฯ ยอมรู 
ชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ฯ 
[๕๑๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเขาถึงอยูไดอยางใด แมกัสสปก็ทําใหแจง 
ซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
ทิฏฐธรรม เขาถึงอยูอยางนั้นไดเหมือนกัน ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. ภิกขุนูปสสยสูตร 
[๕๑๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลวถือบาตรและจวีรเขาไปหาทาน  



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 211 
พระมหากัสสปถึงท่ีอยู คร้ันเขาไปหาแลวไดกลาวกะทานพระมหากัสสปวา ขาแตทานผูเจริญ  
นิมนตทานไปยังท่ีพํานกัของภิกษณุีดวยกันเถิด ทานพระมหากัสสปจึงกลาววา ทานไปเถิด อาวุโส 
อานนท ทานเปนผูมีกิจมาก มีธุระมาก แมคร้ังท่ีสอง ทานพระอานนทก็พูดกับทานพระมหา 
กัสสปวา ขาแตทานผูเจริญ นิมนตทานไปยังท่ีพํานกัของภิกษณุีดวยกันเถิด ทานพระมหากัสสป 
ก็กลาววา ทานไปเถิดอาวุโสอานนท ทานเปนผูมีกิจมาก มีธุระมากแมคร้ังท่ีสาม ทานพระ 
อานนทก็พดูกบัทานพระมหากัสสปวา ขาแตทานผูเจริญนิมนตทานไปยังท่ีพํานกัของภิกษณุ ี
ดวยกันเถิด ฯ 
[๕๑๓] คร้ังนัน้แล เวลาเชา ทานพระมหากัสสปนุงแลวถือบาตรและจวีร มีทานพระ 
อานนทเปนปจฉาสมณะ เขาไปยังท่ีพํานกัของภิกษณุี คร้ันเขาไปแลวจงึนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไว  
คร้ังนั้นภิกษุณเีปนอันมาก พากันเขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงท่ีพัก คร้ันเขาไปแลวจึงกราบ 
ทานพระมหากัสสป แลวนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันภิกษณุีเหลานัน้นั่งเรียบรอยแลว ทาน 
พระมหากัสสปยังภกิษณุีเหลานั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา 
คร้ังนั้นแล ทานพระมหากัสสปคร้ันยังภิกษุณีเหลานั้นใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญ ให 
ราเริงดวยธรรมีกถาแลว จึงลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ 
[๕๑๔] คร้ังนัน้แล ภกิษณุีช่ือถุลลติสสาไมพอใจ ถึงเปลงคําแสดงความไมพอใจวา 
 เพราะเหตุไรเลา พระผูเปนเจามหากัสสปจึงสําคัญธรรมท่ีตนควรกลาวตอหนาพระผูเปนเจาอานนท  
ผูเปนมุนีเปร่ืองปราชญ เปรียบเหมือนพอคาเข็มสําคัญวาควรขายเข็มในสํานักของชางเข็มผูชํานาญ 
 ฉันใด พระผูเปนเจามหากัสสปยอมสําคัญธรรมท่ีตนควรกลาวตอหนาพระผูเปนเจา อานนทผูเปน 
มุนีเปร่ืองปราชญ ฉันนั้นเหมือนกัน ทานพระมหากัสสปไดยินภกิษณุ ีถุลลติสสากลาววาจานี้แลว 
 จึงกลาวกะทานพระอานนทวา อาวุโสอานนท เราเปนพอคาเข็มทานเปนชางเข็ม หรือเราเปน 
ชางเข็ม ทานเปนพอคาเข็ม ทานพระอานนทจึงตอบวาขาแตทานพระมหากัสสปผูเจริญ ขอ 
ทานโปรดประทานโทษเถิด มาตุคามเปนคนโง ฯ 
[๕๑๕] งดไวกอนอาวุโสอานนท หมูของทานอยาเขาไปสอดเห็นใหเกินไปนกั ดกูร 
อาวุโสอานนท ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภกิษุ เฉพาะ 
พระพักตรพระผูมีพระภาคบางหรือวา ดกูรภิกษุท้ังหลายเราหวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม  
แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจารมีปติและสุขอันเกิดวิเวกอยูไดเทาใด แมอานนทกห็วังสงัด  
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จากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก 
อยูไดเทานั้นเหมือนกนั ฯ 
ทานพระอานนทกลาววา หาเปนเชนนัน้ไม ทานผูเจริญ ฯ 
ก. ดูกรทานผูมีอายุ เราเองถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภกิษเุฉพาะพระพักตรพระผูมีพระ 
ภาควา ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราหวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มี 
วิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยูไดเทาใดแมกัสสปก็หวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล 
ธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน ฯลฯอยูไดเทานัน้เหมือนกัน ฯ 
[อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ และอภิญญา ๕ มีเปยยาลอยางนี้] 
[๕๑๖] อาวุโสอานนท ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานถูกนําเขาไปเปรียบใน 
หมูภิกษุ เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคบางหรือวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราทําใหแจงซ่ึงเจโต 
วิมุติ ปญญาวมุิติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม  
เขาถึงอยูไดอยางใด แมอานนทก็ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตปิญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ 
อาสวะส้ินไปดวยปญญายิ่งเองในทิฏฐธรรมเขาถึงอยูไดอยางนั้นเหมือนกัน ฯ 
อา. หาเปนเชนนั้นไม ทานผูเจริญ ฯ 
ดูกรอาวุโส เราเองถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภิกขุเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราทําใหแจงซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
ส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเขาถึงอยูไดอยางใด แมกัสสปก็ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เขา 
ถึงอยูไดอยางนั้น เหมือนกนั ฯ 
[๕๑๗] ดูกรอาวุโส ผูใดสําคัญเราวา ควรปกปดไดดวยอภิญญา ๖ ผูนั้นก็ควรสําคัญ 
ชาง ๗ ศอกหรือ ๗ ศอกคร่ึงวา จะพึงปกปดดวยใบตาลได ฯ 
ก็แลภกิษณุีช่ือถุลลติสสาเคล่ือนจากพรหมจรรยเสียแลว ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
๑๑. จีวรสูตร 
[๕๑๘] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปอยู ณ พระเวฬุวนักลันทกนวิาปสถาน เขต 
พระนครราชคฤห ก็สมัยนั้น ทานพระอานนทเท่ียวจาริกไปในทักขิณาคิรีชนบท พรอมดวย  
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ภิกษุสงฆหมูใหญก็โดยสมัยนี้แล ภกิษุผูเปนสัทธิวิหาริกของทานประมาณ ๓๐ รูป โดยมากยังเปน 
เด็กหนุม พากนัลาสิกขา เวียนมาเพ่ือความเปนหินเพศ ฯ 
[๕๑๙] คร้ังนัน้ ทานพระอานนทเท่ียวจาริกไปตามชอบใจในทักขิณาคิรีชนบท แลว 
กลับไปสูพระเวฬวุัน กลันทกนิวาปสถาน เขตพระนครราชคฤหเขาไปหาทานพระมหากัสสป 
ถึงท่ีอยู คร้ันเขาไปหาแลว อภิวาทมหากัสสปแลวนั่งณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง เม่ือทานพระ 
อานนทนั่งเรียบรอยแลว ทานพระมหากัสสปไดกลาวปราศรัยกะทานพระอานนทวา อาวุโสอานนท  
พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไรหนอ จึงทรงบัญญัติการขบฉันถึง ๓ หมวดใน 
ตระกูลเขาไว ฯ 
[๕๒๐] ทานพระอานนทกลาววา ขาแตทานกัสสปผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงอาศัย 
อํานาจประโยชน ๓ ขอ จึงไดทรงบัญญัติการขบฉันถึง ๓ หมวดในตระกูลเขาไว คือเพ่ือขมคน 
หนาดาน เพื่อใหภกิษุผูมีศีลเปนท่ีรักอยูเปนสุขและเพื่ออนุเคราะห ตระกูลโดยเหตุ ท่ีพวกมี 
ความปรารถนาลามก อาศัยสมัครพรรคพวกแลวจะพึงทําสงฆใหแตกกนัไมได พระผูมีพระภาค 
ทรงอาศัยอํานาจประโยชน๓ ขอเหลานี้แล จึงไดทรงบัญญัติการขบฉันถึง ๓ หมวดในตระกูล 
เขาไว ฯ 
[๕๒๑] ก. อาวุโสอานนท เม่ือเปนเชนนี้ เธอเท่ียวไปกับภิกษเุหลานี้ผูไมคุมครอง 
ทวารในอินทรียท้ังหลาย ไมรูจักประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร เพื่อประโยชนอะไร 
เลา เธอมัวแตจาริกไปเหยยีบย่ําขาวกลา มัวแตจาริกไปเบียดเบียนตระกูล   อาวุโส  อานนท  
บริษัทของเธอยอมลุยหลุดไป สัทธิวิหาริกของเธอซ่ึงโดยมากเปนผูใหม ยอมแตกกระจายไป  
เธอนี้ยังเปนเดก็ ไมรูจักประมาณ ฯ 
อ. ขาแตทานผูเจริญ บนศีรษะของกระผม ผมหงอกแลวมิใชหรือถึงอยางนั้น พวก 
กระผมก็ยังไมพนจากทานพระมหากัสสปวาเปนเด็ก ฯ 
ก. ก็เปนจริงอยางนั้น อาวุโสอานนท เธอยังไปเท่ียวกับภิกษใุหมๆเหลานี้ ผูไมคุม 
ครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ไมรูจักประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร เธอมัวแตจาริก 
ไปเหยยีบย่ําขาวกลา มัวแตจาริกไปเบียดเบียนตระกูล อาวุโสอานนท บริษัทของเธอยอมลุย 
หลุดไป สัทธิวิหาริกของเธอซ่ึงโดยมากเปนผูใหม ยอมแตกกระจายไป เธอนี้ยังเปนเด็ก ไม 
รูจักประมาณ ฯ  
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[๕๒๒] ภิกษณุีถุลลนันทาไดยินแลวคิดวา ทราบวาพระผูเปนเจาอานนท ผูเปนมุนีผู 
เปร่ืองปราชญ ถูกพระผูเปนเจามหากัสสปรุกรานดวยวาทะวาเปนเดก็ไมพอใจ จึงเปลงวาจาแสดงค 
วามไมพอใจวา อะไรเลาพระผูเปนเจามหากัสสปผูเคยเปนอัญญเดียรถีย จึงสําคัญพระคุณเจา 
อานนทผูเปนมุนีเปร่ืองปราชญวา ตนควรรุกรานดวยวาทะวาเปนเดก็ ทานพระมหากัสสปไดยิน 
ภิกษณุีถุลลนันทากลาววาจานี้แลว ฯ 
[๕๒๓] คร้ังนัน้แล ทานมหากัสสปจึงกลาวกะทานพระอานนทวา อาวุโส  อานนท  
ภิกษณุีถุลลนันทายังไมทันพิจารณา กก็ลาววาจาพลอยๆ เพราะเราเองปลงผมและหนวด นุงหม 
ผากาสาวพัสตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมนึกเลยวา เราบวชอุทิศศาสดาอ่ืน นอกจาก 
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น คร้ังกอน เม่ือเรายังเปนคฤหัสถ 
เคยคิดวา ฆราวาสชางคับแคบเปนทางมาแหงธุลี บรรพชาปลอดโปรง ผูอยูครองเรือนจะประพฤต ิ
พรหมจรรยใหบริสุทธ์ิบริบูรณโดยสวนเดยีว ประดุจสังขขัด ไมใชทําไดงายนักทางท่ีดี เราควร 
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เราทําผา 
สังฆาฏิแหงผาท่ีเกา ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพสัตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  
อุทิศเฉพาะทานผูเปนพระอรหันตในโลก เม่ือบวชแลวยังเดินไปส้ินระยะทางไกล ไดพบพระผูมี 
พระภาคระหวางเมืองราชคฤหกับบานนาฬนัทคาม กําลังประทับนั่งอยู ณ พหุปุตตเจดยี พอพบ 
เขาแลวก็รําพึงอยูวา เราพบพระศาสดา ก็เปนอันพบพระผูมีพระภาคดวย เราพบพระสุคต ก็ 
เปนอันพบพระผูมีพระภาคดวย เราพบพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็เปนอันพบพระผูมีพระภาคดวย  
อาวุโส เราน้ันจึงซบเศียรเกลาลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาค ณ ท่ีนั้นเอง ไดกราบทูลกะ 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญพระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระองค ขาพระ 
องคเปนสาวก ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระองค ขาพระองค 
เปนสาวก ดังนี้ ฯ 
[๕๒๔] เม่ือเรากราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเราวา  ดกูรกัสสป ผูใด 
เลายังไมทราบชัดถึงสาวกผูประมวลมาดวยจิตท้ังหมด อยางนี้แลวจะพึงพูดวารู ยังไมเห็นเลย  
จะพึงพดูวาเหน็ ศีรษะของบุคคลนั้นพึงแตก ดูกรกัสสป แตเรารูอยู จึงพูดวารู เห็นอยู จึงพดู 
วาเหน็ เพราะเหตุนั้นแหละกสัสป เธอพึงศึกษาอยางน้ีวา เราจักเขาไปต้ังหิริโอตตัปปะอยางแรง 
กลาในภกิษุท้ังหลายผูเปนเถระ ผูนวกะ ผูมัชฌิมะ ... เราจกัฟงธรรมอยางใดอยางหน่ึงซ่ึงประกอบ 
ดวยกุศลจักกระทําธรรมนั้นท้ังหมดใหเกดิประโยชน ใสใจถึงธรรมนั้นท้ังหมด จกัประมวลมาดวย  
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จิตท้ังหมด เง่ียโสตสดับพระธรรม ... เราจักไมละกายคตาสติท่ีสหรคตดวยกุศลความสําราญ 
 ดูกรกัสสป เธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงโอวาทเราดวยพระโอวาท 
นี้เสด็จลุกจากอาสนะแลวทรงหลีกไป ดูกรอาวุโสเราเปนหนี้ บริโภคกอนขาวของราษฎรถึงหนึ่ง 
สัปดาห วันท่ี ๘ พระอรหันตผลจึงปรากฏข้ึน คราวนั้นพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกจากหนทางตรง 
ไปยังโคนตนไมแหงหนึ่ง เราจึงเอาผาสังฆาฏิแหงผาท่ีเกาปูเปนส่ีช้ันถวาย แลวกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคประทับนั่งบนผาผืนนี้  เพื่อประโยชนและ 
ความสุขแกขาพระองคตลอดกาลนาน ดกูรอาวุโส พระผูมีพระภาคกป็ระทับนั่งบนอาสนะท่ีจัด 
ถวาย คร้ันประทับนั่งแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะเราวา กัสสปผาสังฆาฏิแหงผาท่ีเกาของเธอ 
ผืนนี้ออนนุม เราก็กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดอนุเคราะหทรง 
รับผาสังฆาฏิแหงผาท่ีเกาของขาพระองคเถิด พระองคตรัสวา ดูกรกัสสป เธอจักครองผาบังสุกุล 
ท่ีทําดวยผาปานซ่ึงยังใหมหรือ เราก็กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักครองผา 
บังสุกุลท่ีทําดวยผาปานซ่ึงยงัใหมของพระผูมีพระภาค ดงันี้ ฯ 
[๕๒๕] ดูกรอาวุโส เราไดมอบถวายผาสังฆาฏิแหงผาท่ีเกาแดพระผูมีพระภาค และได 
รับผาบังสุกุลท่ีทําดวยผาปานซ่ึงยังใหมของพระผูมีพระภาค ดกูรอาวโุส ก็เม่ือบุคคลจะพูดใหถูก  
พึงพูดถึงผูใดวา บุตรผูเกิดแตอก เกิดแตพระโอฐ ของพระผูมีพระภาค เกิดแตพระธรรม อัน 
ธรรมนิรมิตแลว เปนธรรมทายาท จึงรับผาบังสุกุลท่ีทําดวยผาปานซ่ึงยังใหม เขาเม่ือจะพูดใหถูก  
พึงพูดถึงผูนั้นคือเราวา บุตรผูเกิดแตอก เกดิแตพระโอฐ ของพระผูมีพระภาค เกดิแตพระธรรม  
อันธรรมนิรมิตแลว เปนธรรมทายาท รับผาบังสุกุลท่ีทําดวยผาปานซ่ึงยังใหม ฯ 
[๕๒๖] ดูกรอาวุโส เราหวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน  
มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิวกอยู ดูกรอาวุโสเราหวัง ฯลฯ 
[อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ และอภิญญา ๙ มีเปยยาลอยางนี้] 
[๕๒๗] ดูกรอาวุโส เราทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวมุิติ อันหาอาสวะมิได  
เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันรูยิ่งเองในทิฏฐธรรม เขาถึงอยูผูใดสําคัญเราวา ควรปกปด 
ดวยอภิญญา ๖ ผูนั้นก็ควรสําคัญชาง ๗ ศอกหรือ๗ ศอกคร่ึงวา จะพึงปกปดดวยใบตาลได ฯ 
ก็และภิกษุณีถุลลนันทาเคล่ือนจากพรหมจรรยเสียแลว ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๑  
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๑๒. ปรัมมรณสูตร 
[๕๒๘] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปและทานพระสารีบุตรอยู ณ ปาอิสิปตนมฤค 
ทายวัน เขตพระนครพาราณสี คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีเรนในเวลาเยน็ เขาไปหา 
ทานพระมหากัสสปถึงท่ีอยูคร้ันเขาไปหาแลวไดปราศรัยกะทานพระมหากัสสป คร้ันผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
[๕๒๙] คร้ันทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลวไดถามทานพระมหากัสสปวา ดูกร 
ทานกัสสป สัตวเม่ือตายไปแลวเกดิอีกหรือ ฯ 
ทานพระมหากัสสปตอบวา ขอน้ีพระผูมีพระภาคมิไดทรงพยากรณไว ฯ 
สา. สัตวเม่ือตายไปแลวไมเกิดอีกหรือ ฯ 
ก.  แมขอนี้ พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงพยากรณไว ฯ 
สา. สัตวเม่ือตายไปแลว เกดิก็มี ไมเกดิก็มี หรือ ฯ 
ก.  ขอนี้ พระผูมีพระภาคกมิ็ไดทรงพยากรณไว ฯ 
สา. สัตวเม่ือตายไปแลว เกดิอีกก็หามิได ไมเกิดอีกก็หามิได หรือ ฯ 
ก.  แมขอนี้ พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงพยากรณไว ฯ 
สา. เพราะเหตุไรหรือ ขอท่ีกลาวถึงนั้นๆ พระผูมีพระภาคจึงมิไดทรงพยากรณไว ฯ 
ก.  เพราะขอนัน้ไมมีประโยชน ไมเปนเบ้ืองตนแหงการประพฤติพรหมจรรย ไมเปน 
ไปเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพื่อดบักิเลส เพื่อเขาไปสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อ 
นิพพาน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงมิไดทรงพยากรณไว ฯ 
[๕๓๐] สา. ถาเชนนั้น พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไวอยางไรเลา ฯ 
ก. พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นี้ทุกข นี้เหตุเกิดแหงทุกข 
นี้ความดับทุกข นี้ทางใหถึงความดับทุกข ฯ 
สา. ก็เพราะเหตุอะไร ขอนี้พระผูมีพระภาคจึงทรงพยากรณไว ฯ 
ก.  เพราะขอนัน้มีประโยชน เปนเบ้ืองตนแหงการประพฤติพรหมจรรย   เปนไปเพื่อ 
ความหนาย เพือ่คลายกําหนดั เพื่อดับกิเลส เพื่อเขาไปสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน  
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงทรงพยากรณไว ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๒  
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๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร 
[๕๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง 
ท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลว ถวายอภวิาทแลวนั่ง ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันพระมหากัสสป 
นั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย  
ใหเม่ือกอนสิกขาบทมีนอยและภกิษุตั้งอยูในพระอรหัตผลมีมาก และอะไรเปนเหตุ เปนปจจยั  
ใหบัดนี้สิกขาบทมีมาก และภิกษุตัง้อยูในพระอรหัตผลมีนอย ฯ 
[๕๓๒] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรกัสสป ขอนั้นเปนอยางนี้คือ  เม่ือหมูสัตวเลวลง  
พระสัทธรรมกําลังเลือนหายไป สิกขาบทจึงมีมากข้ึน ภกิษุท่ีตั้งอยูในพระอรหัตผลจึงนอยเขา  
สัทธรรมปฏิรูปยังไมเกดิข้ึนในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไมเลือนหายไป และ 
สัทธรรมปฏิรูปเกิดข้ึนในโลกเม่ือใด เม่ือนัน้พระสัทธรรมจึงเลือนหายไป ทองเทียมยังไมเกดิข้ึน 
ในโลก ตราบใดตราบนั้นทองคําธรรมชาติก็ยังไมหายไป และเม่ือทองเทียมเกดิข้ึน ทองคํา 
ธรรมชาติจึงหายไป ฉันใด พระสัทธรรมก็ฉันนั้น สัทธรรมปฏิรูปยังไมเกิดข้ึนในโลกตราบใด  
ตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไมเลือนหายไป เม่ือสัทธรรมปฏิรูปเกิดข้ึนเม่ือใด เม่ือนัน้พระสัทธรรม 
จึงเลือนหายไป ฯ 
[๕๓๓] ดกูรกสัสป ธาตุดินยังพระสัทธรรมใหเลือนหายไปไมได ธาตนุ้ํา ธาตุไฟ  
ธาตุลม ก็ยังพระสัทธรรมใหเลือนหายไปไมได ท่ีแทโมฆบุรุษในโลกนี้ตางหาก เกิดข้ึนมาก็ทําให 
พระสัทธรรมเลือนหายไป เปรียบเหมือนเรือจะอัปปาง ก็เพราะตนหนเทานั้น พระสัทธรรมยัง 
ไมเลือนหายไปดวยประการฉะนี้ ฯ 
[๕๓๔] ดูกรกสัสป เหตุฝายตํ่า ๕ ประการเหลานี้ ยอมเปนไปพรอม  เพือ่ความฟนเฟอน 
 เพื่อความเลือนหายแหงพระสัทธรรม เหตุฝายตํ่า ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ ภิกษณุี อุบาสก  
อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ ไมเคารพยําเกรงในพระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑ ในพระสงฆ ๑  
ในสิกขา ๑ ในสมาธิ๑ เหตุฝายตํ่า ๕ ประการเหลานี้แล ยอมเปนไปพรอมเพื่อความฟนเฟอน  
เพื่อความเลือนหายแหงพระสัทธรรม ฯ  
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[๕๓๕] ดูกรกสัสป เหตุ ๕ ประการเหลานี้แล ยอมเปนไปพรอม เพื่อความต้ังม่ัน  
ไมฟนเฟอน ไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม เหตุ ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ ภิกษณุี อุบาสก  
อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ มีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑ ในพระสงฆ ๑ 
 ในสิกขา ๑ ในสมาธิ๑ เหตุ ๕ ประการเหลานี้แล ยอมเปนไปพรอมเพื่อความต้ังม่ัน ไมฟน 
เฟอนไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๓ 
จบกัสสปสังยุตตท่ี ๔ 
________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. สันตุฏฐสูตร                 ๒. อโนตตัปปสูตร                 ๓. จันทูปมสูตร 
๔. กุลูปกสูตร                 ๕. ชิณณสูตร                 ๖. โอวาทสูตรท่ี ๑  
๗. โอวาทสูตรท่ี ๒                 ๘. โอวาทสูตรท่ี ๓                 ๙. ฌานาภญิญาสูตร 
๑๐. ภิกขุนูปสสยสูตร         ๑๑. จีวรสูตร                         ๑๒. ปรัมมรณสูตร 
๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร ฯ 
________  
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ลาภสักการสังยุตต 
ปฐมวรรคท่ี ๑ 
๑. สุทธกสูตร 
[๕๓๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควาพระเจาขา ฯ 
[๕๓๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง  
ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืน 
ยิ่งไปกวา เพราะฉะน้ันแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจักละลาภสักการะและ 
ช่ือเสียงท่ีเกิดข้ึนแลวเสีย และลาภสักการะและช่ือเสียงท่ีบังเกิดข้ึนแลว จักครอบงําจติของเรา 
ท้ังหลายต้ังอยูไมได เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
๒. พฬิสสูตร 
[๕๓๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคไดตรัสวาดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภ สักการะ  
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคายเปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  
ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนปลาบางตัวเหน็แกเหยื่อ กลืนเบ็ดท่ีพราน 
เบ็ดเกีย่วเหยื่อหยอนลงในหวงน้ําลึก มันกลืนเบ็ดของพรานเบ็ดอยางนีแ้ลว ไดรับทุกข ถึงความ 
พินาศ พรานเบ็ดพึงทําไดตามความพอใจ ฉะนั้น ฯ  
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[๕๔๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย คําวา "พรานเบ็ด" นี้เปนช่ือของมารใจบาป  คําวา "เบ็ด"  
เปนช่ือของลาภ สักการะและช่ือเสียง ภิกษุบางรูปยินดี พอใจลาภ สักการะและช่ือเสียงท่ีเกิด 
ข้ึนแลว ภิกษนุี้เรากลาววา กลืนเบ็ดของมารไดรับทุกข ถึงความพินาศ อันมารใจบาปพึงทําได 
ตามความพอใจ ภิกษุท้ังหลายลาภ สักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา อยางนี้แล ฯ 
[๕๔๑] เพราะฉะน้ันแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลาย  จักละ ลาภ  
สักการะและช่ือเสียงท่ีเกิดข้ึนแลวเสีย และลาภ สักการะและช่ือเสียงท่ีบังเกิดขึ้นแลว จักครอบ 
งําจิตของเราท้ังหลายต้ังอยูไมได เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. กุมมสูตร 
[๕๔๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภ สักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคายเปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  
ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ในหวงน้ําแหงหนึ่ง มีตระกูลเตาใหญ 
อยูอาศัยมานาน คร้ังหนึ่ง เตาตัวหนึ่งเขาไปหาเตาอีกตวัหนึ่งพูดวาพอเตา เจาอยาไดไปยัง 
ประเทศนั้นนะ ฯ 
เตาตัวนัน้ไดไปยังประเทศน้ันแลว ถูกนายพรานยิงดวยลูกดอก ลําดับนัน้ เตาตัวท่ีถูก 
ยิงเขาไปหาเตาตัวนั้น เตาตัวนั้นไดเห็นเตาตัวท่ีถูกยิงกําลังมาแตไกล จึงถามวา พอเตา เจาไม 
ไดไปยังประเทศน้ันหรือ ฯ 
เตาตัวท่ีถูกยิงตอบวา พอเตา ฉันไดไปยังประเทศนั้นมาแลว ฯ 
เตาตัวนัน้ถามวา พอเตา เจาไมไดถูกทุบถูกตีดอกหรือ ฯ 
เตาตัวท่ีถูกยิงตอบวา ฉันไมไดถูกทุบถูกตี แตฉันมีเชือกเสนหนึ่งติดหลังมาน้ี ฯ  
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เตาตัวนัน้กลาววา พอเตา เจาไมไดถูกทุบถูกตีก็ดีละ พอเตา บิดา  มารดา ปู ยา  
ตา ยาย ของเจาไดรับทุกข ถึงความพินาศ เพราะเชือกเสนนี้แหละ ไปเดี๋ยวนี้ เจาไมใชพวก 
ของเราแลว ฯ 
[๕๔๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย คําวา "พราน" นีเ้ปนช่ือของมารใจบาป  คําวา "ลูกดอก"  
เปนช่ือของลาภ สักการะและช่ือเสียง คําวา "เชือก" นี้เปนช่ือของนันทิราคะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
ภิกษุบางรูปยนิดี พอใจ ลาภ สักการะและชื่อเสียงท่ีเกิดข้ึนแลว ภิกษนุี้เรากลาววา ไดรับทุกข  
ถึงความพินาศ เพราะลาภ สักการะและช่ือเสียง ดุจลูกดอก ถูกมารทําไดตามความพอใจ ลาภ 
สักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนีแ้ล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. ทีฆโลมสูตร 
[๕๔๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภ สักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  
ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย แกะขนยาวเขาไปสูชัฏหนาม มันพึงของอยู  อันหนาม 
เกี่ยวไว ติดอยูในท่ีนั้นๆ ไดรับทุกข ถึงความพินาศในท่ีนัน้ๆ ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัย 
นี้ อันลาภ สักการะและช่ือเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลวก็ฉันนั้น เวลาเชานุงแลวถือบาตรและจวีร 
เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม เธอของอยู อันปจจยัเกีย่วไว ผูกไวในท่ีนั้นๆ ยอมไดรับทุกข 
ถึงความพินาศในท่ีนั้นดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล 
เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้หละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. เอฬกสูตร 
[๕๔๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภ สักการะ  
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และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย   เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ 
 ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมลงฉูฉ่ีกินข้ีเต็มทอง และขางหนายังมีกองข้ีใหญ มันพึง 
ดูหม่ินแมลงฉูฉ่ีเหลาอ่ืนวา เรากินข้ีเต็มทองแลว และเรายังมีกองข้ีใหญอยูขางหนาอีกฉันใด 
 ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อันลาภสักการะและช่ือเสียงครอบงํา ย่ํายีจติแลว ก็ฉันน้ัน เวลา 
เชา นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ฉันอยู ณ ท่ีนั้น พอแกความ 
ตองการแลว และทายกนิมนตเพื่อใหฉันในวันรุงข้ึน แมบิณฑบาตของเธอจะเต็มแลว เธอไป 
อารามแลว อวดอางท่ีทามกลางหมูภกิษวุา ผมฉันพอแกความตองการแลว ทายกยังนมินตเพื่อให 
ฉันในวันรุงข้ึน บิณฑบาตของผมก็เต็ม และยังจะไดจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปจจัย 
เภสัชบริขารอีก สวนภิกษเุหลาอ่ืนนี้มีบุญนอย มีศักดิ์นอย จึงไมไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ 
และคิลานปจจยัเภสัชบริขาร เธออันลาภสักการะและช่ือเสียงครอบงําย่ํายีจิตแลว ยอมดูหม่ิน 
ภิกษเุหลาอ่ืนผูมีศีลเปนที่รัก ขอนั้นของโมฆบุรุษนั้นยอมเปนไปเพื่อส่ิงท่ีไมเปนประโยชน เพื่อ 
ทุกขส้ินกาลนาน ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
อยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. อสนิสูตร 
[๕๔๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  
ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๕๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ขวานฟาตกถูกใคร ลาภสักการะและช่ือเสียง  ยอมตามถึง 
พระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล คําวา "ขวานฟา" นี้เปนช่ือของลาภสักการะและช่ือเสียง ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียงทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยาง 
นี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖  
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๗. ทิฏฐิสูตร 
[๕๕๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  
ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อะไรแทงใครดวยลูกศรคือทิฐิ ลาภสักการะและช่ือเสียง 
ยอมตามถึงพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล คําวา "ลูกศร" นี้เปนช่ือของลาภสักการะและช่ือ 
เสียง ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียงทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึง 
ศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. สิคาลสูตร 
[๕๕๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  
ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายเหน็สุนัขจ้ิงจอกแก  ซ่ึงอยูในกลางคืนตลอดถึง 
เชาตรูหรือหนอ ฯ 
ภิ. เหน็พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุนัขจ้ิงจอกแกตัวน้ันเปนโรคอุกกรรณ [โรคเร้ือน] อยูบนบก 
ก็ไมสบาย อยูโคนไมก็ไมสบาย อยูในท่ีแจงก็ไมสบาย เดินยนื นั่ง นอนในท่ีใดๆ ก็ไมสบาย  
เปนทุกขในท่ีนั้นๆ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนัน้เหมือนกนั อันลาภสักการะและช่ือเสียง 
ครอบงํา ย่ํายีจติแลวอยูท่ีเรือนวางกไ็มสบาย อยูท่ีโคนไมก็ไมสบาย อยูในท่ีแจงก็ไมสบาย เดิน  
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ยืน นั่ง นอนในท่ีใดๆ ก็ไมสบาย เปนทุกขในท่ีนั้นๆ ดกูรภิกษุท้ังหลายลาภสักการะและช่ือเสียง  
ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. เวรัมภสูตร 
[๕๕๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  
ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลมช่ือวาเวรัมภาพัดอยูในอากาศเบ้ืองบน  ซัดนกท่ีบินอยู 
ในอากาศนัน้ เม่ือมันถูกลมเวรัมภาซัดเทาไปขางหนึ่ง ปกไปขางหนึ่ง ศีรษะไปขางหนึ่ง ตัวไป 
ขางหนึ่ง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน อันลาภสักการะ 
และช่ือเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว เวลาเชานุงแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบานหรือ 
นิคม ไมรักษากายวาจา จิต ไมดํารงสติ ไมสํารวมอินทรีย เธอเห็นมาตุคามท่ีนุงหมผาลับๆ ลอๆ 
ในบานหรือนคิมนั้น คร้ันเหน็แลว ราคะยอมครอบงําจิต เธอมีจิตอันราคะครอบงําแลว ยอม 
ลาสิกขา สึกออกมา ภิกษุพวกหนึ่งเอาจีวรของเธอไป พวกหนึ่งเอาบาตร พวกหนึ่งเอาผา 
นิสีทนะ พวกหนึ่งเอากลองเข็ม เปรียบดังนกถูกลมเวรัมภาซัดไป ฉะนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ลาภ สักการะและช่ือเสียงทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. สคัยหกสูตร 
[๕๕๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ 
 ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ  
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[๕๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราเห็นคนบางคนในโลกนี้ อันสักการะครอบงํา ย่ํายีจติ 
แลว เม่ือตายไป เพราะกายแตกทําลาย ตองเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก อนึ่ง เราเหน็ 
คนบางคนในโลกน้ี อันความเส่ือมสักการะครอบงําย่ํายจีิตแลว เม่ือตายไป เพราะกายแตก 
ทําลาย ตองเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาตนรก เราเห็นคนบางคนในโลกน้ี อันสักการะ 
และความเส่ือมสักการะทั้งสองอยางครอบงํา ย่ํายีจติแลว เม่ือตายไป เพราะกายแตกทําลาย  
ตองเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ 
เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้หละ ฯ 
[๕๕๙] พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสคําไวยากรณภาษิตนี้แลว ไดตรัส 
คาถาประพันธตอไปวา 
สมาธิของผูใด ท่ีเขาสักการะ อยูดวยผล สมาธิหาประมาณมิได ไม 
หวั่นไหวดวยสักการะ และความเส่ือมสักการะ ผูนั้นเพงอยู ทําความ 
เพียรเปนไปติดตอ เห็นแจงดวยทิฐิอยางละเอียด ยินดีในพระ 
นิพพานเปนท่ีส้ินอุปาทาน บัณฑิตท้ังหลายเรียกวา สัปปุรุษ ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบปฐมวรรคท่ี ๑ 
_________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. สุทธกสูตร         ๒. พฬิสสูตร         ๓. กุมมสูตร 
๔. ทีฆโลมสูตร         ๕. เอฬกสูตร         ๖. อสนิสูตร  
๗. ทิฐิสูตร                 ๘. สิคาลสูตร         ๙. เวรัมภสูตร  
๑๐. สคัยหกสูตร ฯ 
________  
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ทุติยวรรคท่ี ๒ 
๑. สุวัณณปาติสูตร 
[๕๖๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภ สักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอนหยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึง 
ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๖๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนี้ 
วา แมเพราะถาดทองคํา อันเต็มดวยผงแรเปนเหตุ ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เรา 
เห็นเขาถูกลาภสักการะและช่ือเสียง ครอบงําย่ํายีจติแลว กก็ลาวมุสาท้ังท่ีรูได ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
 ลาภ สักการะและช่ือเสียงทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
๒. รูปยปาติสูตร 
[๕๖๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ตรัสวาดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภ สักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคายเปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึง 
ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๖๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลวยอมรู บุคคลบางคนในโลกนี้อยาง 
นี้วา แมเพราะถาดรูปยะ อันเต็มดวยผงแรทองคําเปนเหตุทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอ 
มา เราเห็นเขาถูก ลาภ สักการะและช่ือเสียงครอบงํา ย่ํายจีิตแลว ก็กลาวมุสาท้ังท่ีรูได ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียงทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้หละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒  
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๓. สุวัณณนิกขสูตร 
[๕๖๔] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี ้
อยางนี้วา แมเพราะแทงทองคําเปนเหตุ ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. สุวัณณนกิขสตสูตร 
... ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนี้วา  
แมเพราะรอยแหงแทงทองคําเปนเหตุ ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. สิงคินิกขสูตร 
... ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนีว้า แม 
เพราะแทงแหงทองสิงคิเปนเหตุ ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. สิงคินิกขสตสูตร 
... ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนีว้า  
แมเพราะรอยแทงแหงทองสิงคิเปนเหตุ ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๖  
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๗. ปฐวีสูตร 
... ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนีว้า  
แมเพราะแผนดินท่ีเต็มดวยทองเปนเหตุ ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. อามิสกิญจิกขสูตร 
... ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนีว้า  
แมเพราะเห็นแกของกํานัลเพียงเล็กนอยเปนเหตุ ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. ชีวิตสูตร 
... ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนีว้า  
แมเพราะเหตุแหงชีวิตเปนเหตุ ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. ชนปทกัลยาณีสูตร 
... ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนีว้า  
แมเพราะนางงามประจําชนบทเปนเหตุ ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา  แตสมัยตอมา เราเห็นเขาถูก 
ลาภ สักการะและช่ือเสียงครอบงําย่ํายีจิตแลว กก็ลาวมุสาท้ังท่ีรูได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯอยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบทุติยวรรคท่ี ๒ 
_________  
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รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. สุวัณณปาติสูตร                 ๒. รูปยปาติสูตร  
๓. สุวัณณนิกขสูตร                ๔. สุวัณณนกิขสตสูตร  
๕. สิงคินิกขสูตร                 ๖. สังคินิกขสตสูตร  
๗. ปฐวีสูตร                         ๘. อามิสกิญจิกขสูตร 
 ๙. ชีวิตสูตร                        ๑๐. ชนปทกัลยาณีสูตร ฯ 
________  
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ตติยวรรคท่ี ๓ 
๑. มาตุคามสูตร 
[๕๖๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภ สักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคายเปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึง 
ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามคนเดียวยอมไมอาจยํ่ายีจิตของภกิษรูุปหนึ่งได แต 
ลาภสักการะและช่ือเสียงยอมอาจย่ํายจีิตได ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลายลาภ สักการะและช่ือเสียง  
ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
๒. ชนปทกัลยาณีสูตร 
[๕๖๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึง 
ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย นางงามประจําชนบทคนเดยีว ยอมไมอาจย่ํายจีิตของภกิษ ุ
รูปหนึ่งได แตลาภสักการะและช่ือเสียง ยอมอาจย่ํายไีด ฯลฯดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภ สักการะ 
และช่ือเสียง ฯลฯ ทารุณอยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒  
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๓. ปุตตสูตร 
[๕๖๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภ สักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึง 
ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๗๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธาเม่ือวิงวอนบุตรคนเดียวซ่ึงเปนท่ีรัก เปนท่ี 
โปรดปราน โดยชอบ พึงวิงวอนอยางนี้วา ขอพอจงเปนเชนจิตตคฤหบดี แลหัตถกอาฬวก 
อุบาสกเถิด ดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาอุบาสกผูเปนสาวกของเรา จิตตคฤหบดีและหัตถกอาฬวก 
อุบาสก เปนดลุเปนประมาณเชนนี้ ถาพอออกบวช กข็อจงเปนเชนพระสารีบุตรและพระมหาโมค 
คัลลานะเถิดดกูรภิกษุท้ังหลาย บรรดาภกิษุผูเปนสาวกของเรา สารีบุตรและโมคคัลลานะเปนดุล 
เปนประมาณเชนนี้ ขอพอจงอยาเปนเชนพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล ถูกลาภสักการะแลช่ือเสียง 
ครอบงํา ถาลาภสักการะแลช่ือเสียงครอบงําภิกษุผูเปนพระเสขะไมบรรลุอรหัตผลไซร ก็ยอมเปน 
อันตรายแกเธอ ลาภสักการะแลช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี ้
แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. เอกธีตุสูตร 
[๕๗๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภ สักการะ 
แลช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึง 
ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธาเม่ือวิงวอนธิดาคนเดยีวผูเปนท่ีรัก เปนท่ี 
โปรดปราน โดยชอบ พึงวิงวอนอยางนี้วา ขอแมจงเปนเชนนางขุชชุตตราอุบาสิกา และนาง 
นันทามารดาของนางเวฬุกณัฑกีเถิด ดกูรภกิษุท้ังหลาย บรรดาอุบาสิกา ผูเปนสาวิกาของเรา   
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ขุชชุตตราอุบาสิกา และนางนันทามารดาของนางเวฬุกณัฑกี เปนดุลเปนประมาณเชนนี้ ถาแม 
ออกบวชก็ขอจงเปนเชนพระเขมาภกิษณุี และอุบลวรรณาภกิษณุีเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย บรรดา 
ภิกษณุีผูเปนสาวิกาของเรา เขมาภิกษณุีและอุบลวรรณาภิกษณุี เปนดุลเปนประมาณเชนนี้ ขอแม 
จงอยาเปนเชนพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล ถูกลาภสักการะและช่ือเสียงครอบงํา ถาลาภ 
สักการะและช่ือเสียงยอมครอบงําภิกษณุีผูเปนพระเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตผลไซร ก็ยอมเปนอันตราย 
แกเธอ ลาภสักการะและช่ือเสียงทารุณ ฯลฯ อยางนีแ้ล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ 
[๕๗๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคายเปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  
ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ บางพวกไมทราบชัดตามความ 
เปนจริง ซ่ึงความยินดี โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงลาภสักการะและช่ือเสียง บางพวก 
ทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงความยินดี โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงลาภสักการะและ 
ช่ือเสียง ยอมกระทําใหแจงดวยปญญาอันรูยิ่งเอง แลวเขาถึงอยู ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒ 
[๕๗๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึงไมมี 
ธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดตามความเปน 
จริง ซ่ึงเหตุเกดิ เหตุดับ ความยินดี โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงลาภสักการะและ 
ช่ือเสียง ฯ  
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[๕๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวก ยอมทราบชัดตามความเปน 
จริง ซ่ึงเหตุเกดิ เหตุดับ ความยินดี โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงลาภสักการะและช่ือ 
เสียง ยอมกระทําใหแจงดวยปญญาอันรูยิ่งเอง แลวเขาถึงอยู ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. สมณพราหมณสูตรท่ี ๓ 
[๕๗๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  
ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดซ่ึงลาภ 
สักการะและช่ือเสียงเหตุเกิดแหงลาภสักการะและช่ือเสียง ความดับแหงลาภสักการะและช่ือเสียง 
และปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงลาภสักการะและช่ือเสียง บางพวกยอมทราบชัดตามความ 
เปนจริงซ่ึงลาภสักการะและชื่อเสียง เหตุเกดิแหงลาภสักการะและช่ือเสียง ความดับแหงลาภ 
สักการะและช่ือเสียง และปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงลาภสักการะและช่ือเสียง ยอมกระทํา 
ใหแจง ดวยปญญาอันรูยิ่งเอง แลวเขาถึงอยู ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. ฉวิสูตร 
[๕๗๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะและ 
ช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึงไมมี 
ธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ยอมตัดผิว แลวตดัหนงั แลว  
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ตัดเนื้อ แลวตดัเอ็น แลวตัดกระดูก แลวตัง้อยูจดถึงเยื่อในกระดกู ดกูรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. รัชชุสูตร 
[๕๗๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะและ 
ช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึงไมมี 
ธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ยอมตัดผิว แลวตดัหนงั แลว 
ตัดเนื้อแลวตัดเอ็น แลวตดักระดูก แลวตั้งอยูจดถึงเยื่อในกระดกู ฯ 
[๕๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษแข็งแรง เอาเชือกหางสัตวอยางเหนียว  
พันแขง แลวสีไปสีมา เชือกนั้นพึงบาดผิว แลวบาดหนังแลวบาดเนื้อ แลวตัดเอ็น แลวตัด 
กระดูก แลวตัง้อยูจดถึงเยื่อในกระดกู ฉันใดลาภสักการะและช่ือเสียง ยอมตัดผิว แลวตัดหนัง  
แลวตัดเนื้อ แลวตัดเอ็นแลวตัดกระดูก แลวตั้งอยูจดถึงเยือ่ในกระดูก ฉันนั้นเหมือนกนั  
ดูกรภกิษุท้ังหลายลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณอยางนี้แล ฯลฯ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี ้
แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. ภิกขุสูตร 
[๕๘๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐ ี
 เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึง 
ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายอมกลาวถึงลาภสักการะและช่ือเสียงวา เปน 
อันตรายแมแกภิกษุผูเปนอรหันตขีณาสพ เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ ทานพระอานนทจึงทูล  
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ถามพระผูมีพระภาควา เพราะเหตุไรเลาพระเจาขา ลาภสักการะและช่ือเสียงจึงเปนอันตรายแก 
ภิกษุขีณาสพ ฯ 
[๕๘๑] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรอานนท เรากลาวถึงลาภสักการะและช่ือเสียงวา 
เปนอันตรายแกเจโตวิมุติอันไมกําเริบของภิกษุขีณาสพนัน้หามิไดแตเรากลาวถึงลาภสักการะ 
และช่ือเสียง วาเปนอันตรายแกธรรมเคร่ืองอยูเปนสุขในปจจุบัน อันภกิษุขีณาสพผูไมประมาท  
มีความเพยีร มีตนสงไปแลวอยูนั้นบรรลุแลว กะเธอทั้งหลาย ดูกรอานนท ลาภสักการะและ 
ช่ือเสียง ทารุณเผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึงไมมี 
ธรรมอ่ืนยิ่งไปกวานี้ เพราะเหตุนั้นแล อานนท เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้าเราท้ังหลายจักละ 
ลาภสักการะและช่ือเสียงท่ีเกดิข้ึนแลวเสีย และลาภสักการะและช่ือเสียงท่ีบังเกิดข้ึนแลว จัก 
ครอบงําจิตของเราท้ังหลายต้ังอยูไมได เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้หละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบตติยวรรคท่ี ๓ 
_________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. มาตุคามสูตร                         ๒. ชนปทกลัยาณีสูตร  
๓. ปุตตสูตร                                ๔. เอกธีตสูุตร  
๕. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑                ๖. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒  
๗. สมณพราหมณสูตรท่ี ๓         ๘. ฉวิสูตร  
๙. รัชชุสูตร                                 ๑๐. ภิกขุสูตร ฯ 
________  
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จตุตถวรรคท่ี ๔ 
๑. ภินทิสูตร 
[๕๘๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะและ 
ช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึงไมมี 
ธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย เทวทัตถูกลาภสักการะและช่ือเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว  
จึงทําลายสงฆ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แลเธอท้ังหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
๒. มูลสูตร 
[๕๘๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ 
 ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย กุศลมูลของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและชื่อเสียง 
ครอบงํา ย่ํายีจติถึงความขาดสูญแลว ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอ 
ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้หละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. ธรรมสูตรท่ี ๑ 
[๕๘๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 237 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึง 
ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย กุศลธรรมของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและชื่อเสียง 
ครอบงํา ย่ํายีจติถึงความขาดสูญแลว ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอ 
ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้หละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. ธรรมสูตรท่ี ๒ 
[๕๘๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึง 
ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย สุกกธรรมของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและชื่อเสียง 
ครอบงํา ย่ํายีจติถึงความขาดสูญแลว ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอ 
ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้หละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. ปกกันตสูตร 
[๕๘๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏเขตพระนครราชคฤห  
เม่ือพระเทวทัตหลีกไปยังไมนาน ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตตรัสเรียกภกิษุ 
ท้ังหลายมาวา ดูกรภกิษุท้ังหลายลาภสักการะและช่ือเสียง เกิดแกเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อ 
ความเส่ือม ฯ 
[๕๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนตนกลวยเผล็ดผล เพื่อฆาตนเอง เพื่อความ 
เส่ือม ฉันใด ลาภสักการะและช่ือเสียงเกิดแกเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเส่ือม ฉันนั้น 
เหมือนกนั ฯ 
[๕๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนไมไผออกขุย เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเส่ือม  
ฉันใด ลาภสักการะและช่ือเสียงเกิดแกเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเส่ือม ฉันนั้นเหมือนกนั ฯ  
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[๕๘๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนไมออออกดอก เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเส่ือม  
ฉันใด ลาภสักการะและช่ือเสียงเกิดแกเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเส่ือม ฉันนั้นเหมือนกนั ฯ 
[๕๙๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแมมาอัสดรต้ังครรภ เพื่อฆาตนเอง เพื่อความ 
เส่ือม ฉันใด ลาภสักการะและช่ือเสียงเกิดแกเทวทัตเพื่อฆาตนเอง เพื่อความเส่ือม ฉันนั้น 
เหมือนกนั ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
[๕๙๑] พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ลว จึงไดตรัสคํา 
เปนคาถาประพันธตอไปอีกวา 
ผลกลวยฆาตนกลวย ขุยฆาไมไผ ดอกฆาไมออ ลูกฆา 
แมมาอัสดร ฉันใด สักการะก็ฆาคนช่ัว ฉันนั้น ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. รถสูตร 
[๕๙๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬวุัน กลันทกนิวาปสถานเขตพระนคร 
ราชคฤห สมัยนั้น พระเจาอชาตสัตรูราชกุมารเสด็จไปบาํรุงพระเทวทัต ท้ังเวลาเยน็เวลาเชา  
ดวยรถประมาณ ๕๐๐ คัน และรับส่ังใหนําภัตตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐ หมอ คร้ัง 
นั้น ภกิษหุลายรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค คร้ันเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง คร้ันภิกษเุหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจา 
อชาตสัตรูราชกุมารจักเสดจ็ไปบํารุงพระเทวทัต ท้ังเวลาเย็นเวลาเชา ดวยรถประมาณ ๕๐๐ คัน  
และจักรับส่ังใหนําภตัตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐หมอ พระเจาขา ฯ 
[๕๙๓] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายอยายินดีลาภสักการะ 
และช่ือเสียงของเทวทัตเลย เพราะพระเจาอชาตสัตรูราชกุมารจักเสด็จไปบํารุงเทวทัต ท้ังเวลาเยน็ 
เวลาเชา ดวยรถประมาณ ๕๐๐ คัน และจักรับส่ังใหนําภัตตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐  
หมอเพียงใด เทวทัตก็พึงหวงัความเส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมพึงหวังความเจริญ เพียงนัน้ ฯ  
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[๕๙๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนสุนัขดุท่ีเขาขยีด้ี [ดีหมีดีปลา]ใสในจมูก เม่ือ 
เปนเชนนี้ มันก็ยิ่งดุรายกวาเดิมหลายเทาโดยแท ฉันใด พระเจาอชาตสัตรูราชกุมารจักเสด็จไป 
บํารุงเทวทัตท้ังเวลาเยน็เวลาเชา ดวยรถประมาณ๕๐๐ คัน และจักรับส่ังใหนําภัตตาหารสําหรับ 
บูชาไปพระราชทาน ๕๐๐ หมอเพียงใด เทวทัตก็พึงหวังความเส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมพึง 
หวังความเจริญเพียงนัน้ ฉันนั้นเหมือนกัน ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล 
เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้หละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. มาตุสูตร 
[๕๙๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑกิเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะ 
และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ  
ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๙๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยาง 
นี้วา แมเพราะเหตุมารดา ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เราเหน็เขาถูกลาภสักการะและช่ือ 
เสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาท้ังท่ีรูได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือ 
เสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึงไมมี 
ธรรมอ่ืนยิ่งไปกวาภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลาย 
จักละลาภสักการะและช่ือเสียงท่ีเกิดข้ึนแลวเสีย และลาภสักการะและช่ือเสียงท่ียังไมเกิดข้ึน  
ก็จักไมครอบงําจิตของพวกเราต้ังอยูไมได ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนีแ้หละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. ปตุสูตร 
[๕๙๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย ลาภสักการะ  
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และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ 
ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ฯ 
[๕๙๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยาง 
นี้วา แมเพราะเหตุบิดา ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. ภาตุสูตร 
... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกน้ี อยางนี้วา  แมเพราะเหตุ 
พี่ชายนองชาย ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. ภคินิสูตร 
... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกน้ี อยางนี้วา  แมเพราะเหตุพี่สาว 
นองสาว ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
๑๑. ปุตตสูตร 
... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกน้ี อยางนี้วา  แมเพราะเหตุแหง 
บุตร ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๑  
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๑๒. ธีตุสูตร 
... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกน้ี อยางนี้วา  แมเพราะเหตุแหง 
ธิดา ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๒ 
๑๓. ปชาปติสูตร 
... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกน้ี อยางนี้วา  แมเพราะเหตุแหง 
ภรรยา ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เราเห็นเขาถูกลาภสักการะและช่ือเสียงครอบงํา 
ย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาท้ังท่ีรูได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน  
หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซ่ึงไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวาอยางนี้  
เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจักละลาภสักการะ 
และช่ือเสียงท่ีเกิดข้ึนแลวเสีย และลาภสักการะและช่ือเสียงท่ีบังเกดิข้ึนแลว จักย่ํายีจิตของเรา 
ท้ังหลายต้ังอยูไมได เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๓ 
จบจตุตถวรรคท่ี ๔ 
___________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. ภินทิสูตร                         ๒. มูลสูตร                 ๓. ธรรมสูตรท่ี ๑ 
๔. ธรรมสูตรท่ี ๒                 ๕. ปกกันตสูตร         ๖. รถสูตร 
๗. มาตุสูตร                         ๘. ปตุสูตร                 ๙. ภาตุสูตร 
๑๐. ภคินิสูตร                 ๑๑. ปุตตสูตร         ๑๒. ธีตุสูตร 
๑๓. ปชาปติสูตร 
จบลาภสักการสังยุตตท่ี ๕ 
________  
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ราหุลสังยุตต 
ปฐมวรรคท่ี ๑ 
๑. จักขุสูตร 
[๕๙๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไป 
เฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ทานพระราหุลเม่ือนั่งเรียบรอย 
แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส  
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ท่ีขาพระองคไดสดับแลวพึงเปนผูๆ  
เดียวหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียรสงตนไปแลว อยู ฯ 
[๖๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จกัษ ุ
เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา ฯ 
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
[เปยยาลเหมือนกัน] 
พ. โสต ... ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... ใจ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
รา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ  
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พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
[๖๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือ 
หนายท้ังในจกัษุ ยอมเบ่ือหนายท้ังในโสต ยอมเบ่ือหนายท้ังในฆานะ ยอมเบ่ือหนายท้ังในชิวหา  
ยอมเบ่ือหนายท้ังในกาย ยอมเบ่ือหนายท้ังในใจ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย 
กําหนดั จิตยอมหลุดพน เม่ือจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา จิตหลุดพนแลว ดังนี้  
อริยสาวกน้ันยอมทราบชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว 
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
[พึงทําสูตรท้ัง ๑๐ สูตร โดยเปยยาลเชนนี้] 
๒. รูปสูตร 
[๖๐๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
รูป ... เสียง ... กล่ิน ... รส ... โผฏฐัพพะ ...ธรรมารมณเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
[๖๐๓] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในรูป ยอม 
เบ่ือหนายท้ังในเสียง ยอมเบ่ือหนายทั้งในกล่ิน ยอมเบ่ือหนายท้ังในรส ยอมเบ่ือหนายท้ังใน 
โผฏฐพัพะ ยอมเบื่อหนายท้ังในธรรมารมณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. วิญญาณสูตร 
[๖๐๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน   
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จักขุวิญญาณ ... โสตวิญญาณ ... ฆานวิญญาณ ...ชิวหาวิญญาณ ... กายวิญญาณ ... มโนวิญญาณ  
เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
[๖๐๕] ดกูรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในจักขุวิญญาณ  
ยอมเบ่ือหนายท้ังในโสตวิญญาณ ยอมเบ่ือหนายท้ังในฆานวิญญาณ ยอมเบ่ือหนายท้ังในชิวหา 
วิญญาณ ยอมเบ่ือหนายทั้งในกายวิญญาณยอมเบ่ือหนายท้ังในมโนวิญญาณ เม่ือเบ่ือหนาย  
ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. สัมผัสสสูตร 
[๖๐๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
จักขุสัมผัส ... โสตสัมผัส ... ฆานสัมผัส ...ชิวหาสัมผัส ... กายสัมผัส ... มโนสัมผัส  
เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
[๖๐๗] ดกูรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในจักขุสัมผัส  
ยอมเบ่ือหนายท้ังในโสตสัมผัส ยอมเบ่ือหนายท้ังในฆานสัมผัส ยอมเบ่ือหนายท้ังในชิวหาสัมผัส  
ยอมเบ่ือหนายท้ังในกายสัมผัส ยอมเบ่ือหนายท้ังในมโนสัมผัส เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลาย 
กําหนดั ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. เวทนาสูตร 
[๖๐๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
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 เวทนาที่เกิดแตจักขุสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตโสตสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตฆานสัมผัส ... เวทนาที่เกิด 
แตชิวหาสัมผัส ...เวทนาที่เกดิแตกายสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตมโนสัมผัส เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
[๖๐๙] ดกูรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในเวทนาท่ีเกดิ 
แตจักขุสัมผัส ยอมเบ่ือหนายท้ังในเวทนาท่ีเกิดแตโสตสัมผัสยอมเบ่ือหนายท้ังในเวทนาท่ีเกิด 
แตฆานสัมผัส ยอมเบ่ือหนายท้ังในเวทนาท่ีเกิดแตชิวหาสัมผัส ยอมเบ่ือหนายท้ังในเวทนาท่ีเกิด 
แตกายสัมผัส ยอมเบ่ือหนายท้ังในเวทนาท่ีเกิดแตมโนสัมผัส เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลาย 
กําหนดั ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. สัญญาสูตร 
[๖๑๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
รูปสัญญา... คันธสัญญา ...รสสัญญา ... โผฏฐัพพสัญญา ... ธัมมสัญญา เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
[๖๑๑] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในรูปสัญญา  
ยอมเบ่ือหนายท้ังในสัททสัญญา ยอมเบ่ือหนายท้ังในคันธสัญญายอมเบ่ือหนายท้ังในรสสัญญา  
ยอมเบ่ือหนายท้ังในโผฏฐัพพสัญญา ยอมเบ่ือหนายท้ังในธัมมสัญญา เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลาย 
กําหนดั ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. เจตนาสูตร 
[๖๑๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน   



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 246 
รูปสัญเจตนา ... สัททสัญเจตนา ...คันธสัญเจตนา ... รสสัญเจตนา ... โผฏฐัพพสัญเจตนา 
 ... ธัมมสัญเจตนา เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
[๖๑๓] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในรูปสัญ 
เจตนา ยอมเบ่ือหนายทั้งในสัททสัญเจตนา ยอมเบ่ือหนายท้ังในคันธสัญเจตนา ยอมเบ่ือหนาย 
ท้ังในรสสัญเจตนา ยอมเบ่ือหนายท้ังในโผฏฐัพพสัญเจตนา ยอมเบ่ือหนายท้ังในธัมมสัญเจตนา  
เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. ตัณหาสูตร 
[๖๑๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
รูปตัณหา ... สัททตัณหา ... คันธตัณหา ...รสตัณหา ... โผฏฐัพพตัณหา ... ธัมมตัณหา เท่ียง 
หรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
[๖๑๕] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในรูปตัณหา  
ยอมเบ่ือหนายท้ังในสัททตัณหา ยอมเบ่ือหนายท้ังในคันธตัณหายอมเบ่ือหนายท้ังในรสตัณหา  
ยอมเบ่ือหนายท้ังในโผฏฐัพพตัณหา ยอมเบื่อหนายท้ังในธัมมตัณหา เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลาย 
กําหนดั ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. ธาตุสูตร 
[๖๑๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน   
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ปฐวีธาตุ ... อาโปธาตุ ... เตโชธาตุ ...วาโยธาตุ ... อากาสธาตุ ... วิญญาณธาตุ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
[๖๑๗] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในปฐวีธาตุ  
ยอมเบ่ือหนายท้ังในอาโปธาตุ ยอมเบ่ือหนายท้ังในเตโชธาตุ ยอมเบ่ือหนายท้ังในวาโยธาตุ  
ยอมเบ่ือหนายท้ังในอากาสธาตุ ยอมเบ่ือหนายท้ังในวิญญาณธาตุ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลาย 
กําหนดั ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. ขันธสูตร 
[๖๑๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ...วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ดังน้ี ฯ 
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
[๖๑๙] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในรูป ยอม 
เบ่ือหนายท้ังในเวทนา ยอมเบ่ือหนายทั้งในสัญญา ยอมเบ่ือหนายท้ังในสังขาร ยอมเบ่ือหนาย 
ท้ังในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัดเพราะคลายกําหนัด จติยอมหลุดพน เม่ือจิต 
หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวาจิตหลุดพนแลว ดังนี้ อริยสาวกนั้นยอมทราบชัดวา ชาติส้ิน 
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบปฐมวรรคท่ี ๑ 
___________  
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รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. จักขุสูตร                 ๒. รูปสูตร                ๓. วิญญาณสูตร  
๔. สัมผัสสสูตร        ๕. เวทนาสูตร         ๖. สัญญาสูตร 
๗. เจตนาสูตร         ๘. ตัณหาสูตร        ๙. ธาตุสูตร  
๑๐. ขันธสูตร 
_________  
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ทุติยวรรคท่ี ๒ 
๑. จักขุสูตร 
[๖๒๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระราหุลไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขา 
ไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
[๖๒๑] คร้ันทานพระราหุลนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานวา ดกูร 
ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จกัษุเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. โสต ... ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... ใจ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
รา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
[๖๒๒] ดกูรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในจักษุ  
ยอมเบ่ือหนายท้ังในโสต ยอมเบ่ือหนายท้ังในฆานะ ยอมเบ่ือหนายท้ังในชิวหา ยอมเบื่อหนาย  
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ท้ังในกาย ยอมเบ่ือหนายท้ังในใจ เม่ือเบ่ือหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอม 
หลุดพน เม่ือจติหลุดพนแลวยอมมีญาณหยัง่รูวา จิตหลุดพนแลว อริยสาวกน้ันยอมทราบชัดวา  
ชาติส้ินแลวพรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี  
ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
[พึงทําสูตรท้ัง ๑๐ โดยเปยยาลเชนนี้] 
๒. รูปสูตร 
[๖๒๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
รูป ... เสียง ... กล่ิน ... รส ...โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. วิญญาณสูตร 
[๖๒๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
จักขุวิญญาณ ... โสตวิญญาณ ... ฆานวิญญาณ ... ชิวหาวิญญาณ ... กายวิญญาณ ... มโนวิญ 
ญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. สัมผัสสสูตร 
[๖๒๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุล  เธอจะสําคัญความนั้นเปนไฉน   
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จักขุสัมผัส ... โสตสัมผัส ... ฆานสัมผัส ...ชิวหาสัมผัส ... กายสัมผัส ... มโนสัมผัส เท่ียง 
หรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. เวทนาสูตร 
[๖๒๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
เวทนาที่เกิดแตจักขุสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตโสตสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตฆานสัมผัส ... เวทนา 
ท่ีเกิดแตชิวหาสัมผัส ...เวทนาที่เกิดแตกายสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตมโนสัมผัส เท่ียงหรือ 
ไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. สัญญาสูตร 
[๖๒๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
รูปสัญญา ... สัททสัญญา ... คันธสัญญา ...รสสัญญา ... โผฏฐัพพสัญญา ... ธัมมสัญญา เท่ียง 
หรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. เจตนาสูตร 
[๖๒๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
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 รูปสัญเจตนา ... สัททสัญเจตนา ... คันธสัญเจตนา ... รสสัญเจตนา ... โผฏฐัพพสัญเจตนา ...  
ธัมมสัญเจตนา เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. ตัณหาสูตร 
[๖๒๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
รูปตัณหา ... สัททตัณหา ... คันธตัณหา ... รสตัณหา ... โผฏฐัพพตัณหา ... เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. ธาตุสูตร 
[๖๓๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 ปฐวีธาตุ ... อาโปธาตุ ... เตโชธาตุ ...วาโยธาตุ ... อากาสธาตุ ... วิญญาณธาตุ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. ขันธสูตร 
[๖๓๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ...วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ทานพระราหลุกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ  
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รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละหรือท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในรูป ยอมเบ่ือ 
หนายท้ังในเวทนา ยอมเบ่ือหนายท้ังในสัญญา ยอมเบ่ือหนายท้ังในสังขาร ยอมเบ่ือหนายท้ังใน 
วิญญาณ เม่ือเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนดัเพราะคลายกําหนัด จติยอมหลุดพน เม่ือจติหลุดพน 
แลว ยอมมีญาณหยั่งรูวาจิตหลุดพนแลว ดังนี้ อริยสาวกน้ันยอมทราบชัดวา ชาติส้ินแลว  
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
๑๑. อนุสยสูตร 
[๖๓๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไป 
เฝาแลว ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เม่ือทานพระราหุลนั่งเรียบรอยแลวไดทูลถาม 
วา ขาแตพระองคผูเจริญเม่ือบุคคลรูอยู เห็นอยูอยางไร ทิฐิวาเปนเรา ตัณหาวาเปนของเรา  
และมานานุสัย จึงจะไมมีในกายท่ีมีใจครองนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก ฯ 
[๖๓๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราหลุ รูปอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีเปนอดีตก็ดี ท่ีเปน 
อนาคตก็ดี ท่ีเปนปจจุบันก็ด ีท่ีเปนภายในก็ดี ท่ีเปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดกด็ ีเลวก็ดี  
ประณีตกด็ี อยูในท่ีไกลก็ดี อยูในท่ีใกลกด็ี รูปท้ังหมดนั้น อันอริยสาวกยอมเห็นดวยปญญา 
อันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นัน่ไมเปนเรา นัน่ไมใชตวัตนของเรา ดังนี้  
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ... สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ... สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ...วญิญาณอยางใด 
อยางหนึ่ง ท่ีเปนอดีตก็ดี ท่ีเปนอนาคตก็ดี ท่ีเปนปจจุบันกด็ีท่ีเปนภายในก็ดี ท่ีเปนภายนอกก็ดี  
หยาบกด็ี ละเอียดกด็ี เลวก็ดี ประณีตกด็ี อยูในท่ีไกลก็ดี อยูในท่ีใกลกด็ี วิญญาณท้ังหมดนั้น  
อันอริยสาวกยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไม  
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เปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังนี้ ดูกรราหุล เม่ือบุคคลรูอยูเห็นอยูอยางนี้แล  ทิฐวิาเปนเรา  
ตัณหาวาเปนของเรา และมานานุสัย จึงไมมีในกายท่ีมีใจครองนี้และในสรรพนิมิตภายนอก ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๑ 
๑๒. อปคตสูตร 
[๖๓๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไป 
เฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง เม่ือทานพระราหุลนั่งเรียบรอย 
แลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือบุคคลรูอยูเห็นอยูอยางไร  
มนัสจึงจะปารศจากอหังการ มมังการและมานะ ในกายท่ีมีใจครองนี้ และในสรรพนมิิตภายนอก  
กาวลวงสวนแหงมานะดวยด ีสงบระงับ พนวิเศษแลว ฯ 
[๖๓๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราหลุ รูปอยางใดอยางหนึ่ง ท่ีเปนอดีตก็ดี ท่ีเปน 
อนาคตก็ดี ท่ีเปนปจจุบันก็ด ีท่ีเปนภายในก็ดี ท่ีเปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดกด็ ี 
เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในท่ีไกลก็ดี อยูในท่ีใกลก็ดี รูปท้ังหมดนั้น อันอริยสาวกเห็นแลวดวย 
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา 
 ดังนี้ยอมเปนผูหลุดพนไปเพราะไมถือม่ัน [ขันธท้ังหาก็ควรทําอยางนี้] 
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ... สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ... สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ...  
วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง ท่ีเปนอดีตกด็ี ท่ีเปนอนาคตก็ดี ท่ีเปนปจจบัุนก็ดี ท่ีเปนภายในก็ดี  
ท่ีเปนภายนอกก็ดี หยาบกด็ี ละเอียดก็ดีเลวก็ดี ประณีตกด็ี อยูในท่ีไกลก็ดี อยูในท่ีใกลก็ดี  
วิญญาณท้ังหมดนั้นอันอริยสาวกเหน็แลวดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ 
ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา ดังนี ้ยอมเปนผูหลุดพนไปเพราะไมถือม่ัน  
ดูกรราหุล เม่ือบุคคลรูอยูเห็นอยูอยางนีแ้ล มนัสจึงจะปราศจากอหังการ มมังการ และมานะ 
ในกายท่ีมีใจครองนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก กาวลวงสวนแหงมานะดวยดี สงบระงับ  
พนวิเศษแลว ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๒ 
จบทุติยวรรคท่ี ๒ 
_________  
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รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. จักขุสูตร                 ๒. รูปสูตร                ๓. วิญญาณสูตร  
๔. สัมผัสสสูตร        ๕. เวทนาสูตร         ๖. สัญญาสูตร 
๗. เจตนาสูตร         ๘. ตัณหาสูตร        ๙. ธาตุสูตร  
๑๐. ขันธสูตร                ๑๑. อนุสยสูตร         ๑๒. อปคตสูตร 
จบราหุลสังยุตตท่ี ๖ 
___________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 256 
ลักขณสังยุตต 
ปฐมวรรคท่ี ๑ 
๑. อัฏฐิสูตร 
[๖๓๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวนั กลันทกนวิาปสถาน  เขตพระนคร 
ราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ทานพระลักขณะกบัทานพระมหาโมคคัลลานะอยูบนภเูขาคิชฌกูฏ ฯ 
[๖๓๗] คร้ังนัน้แล เปนเวลาเชา ทานพระมหาโมคคัลลานะ นุงแลวถือบาตร 
และจีวรเขาไปหาทานพระลักขณะจนถึงท่ีอยู คร้ันเขาไปหาแลวไดกลาวชวนทานพระลักขณะ 
วา มาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห ดวยกันเถิดทานลักขณะทานพระลักขณะรับคําทาน 
พระมหาโมคคัลลานะวา อยางนั้น ลําดับนัน้แล ทานพระมหาโมคคัลลานะกําลังลงจากภูเขา 
คิชฌกูฏ ไดยิ้มแยมข้ึนในท่ีแหงหนึ่ง ทีนั้นทานพระลักขณะไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะ 
วา ทานโมคคัลลานะ อะไรเลาเปนเหตุ เปนปจจยั ทําใหยิ้มแยม ทานมหาโมค 
คัลลานะตอบวา ทานลักขณะมิใชเวลาท่ีจะเฉลยปญหาขอนี้ ทานจงถามผมในสํานัก 
พระผูมีพระภาคเถิด ฯ 
[๖๓๘] คร้ังนัน้แล ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะเท่ียวบิณฑบาต 
ในพระนครราชคฤห กลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัตตาหารแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
คร้ันทานพระลักขณะน่ังเรียบรอยแลว ไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทานมหาโมค 
คัลลานะ เม่ือลงจากภเูขาคิชฌกูฏ ไดยิ้มแยมข้ึนแลวในท่ีแหงหนึ่ง ดกูรทานพระมหาโมค 
คัลลานะ อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจยั ทําใหยิ้มแยมข้ึน ฯ 
[๖๓๙] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภเูขาคิชฌกูฏ ไดเหน็ 
โครงกระดูกลอยอยูในเวหาส พวกแรงบาง กาบาง นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตาม  
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เจาะ จกิ ท้ึงโครงกระดูกนั้น ไดยินวา โครงกระดูกนั้นสงเสียงรองครวญคราง ผมคิดวา 
 อัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีมาหนอ สัตวแมเห็นปานนี้ก็จกัมี ยักษแมเห็นปานนี้ก็จกัมี 
 การไดอัตภาพแมเหน็ปานนี้ก็จักมี ฯ 
[๖๔๐] คร้ังนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
สาวกท้ังหลายเปนผูมีจักษหุนอ เปนผูมีญาณหนอ เพราะวา แมสาวกกจ็กัรู จักเห็น 
สัตวเชนนี้ หรือจักเปนพยาน เม่ือกอนเราไดเห็นสัตวตนนั้นเหมือนกัน แตวาไมได 
พยากรณไว หากวาเราพึงพยากรณสัตวนั้นไซร คนอ่ืนๆก็จะไมพึงเช่ือถือเรา ขอนั้นพงึ 
เปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อความทุกขส้ินกาลนาน แกผูไมเช่ือถือเรา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย สัตวนี้เปนคนฆาโคอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ดวยผลของกรรมนั้น เขาจึง 
หมกไหมอยูในนรกส้ินป ส้ินรอยปพันป แสนป เปนอันมาก ดวยผลของกรรม 
นั่นแหละยังเหลืออยู เขาจึงตองเสวยการไดอัตภาพเห็นปานนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
[สูตรทุกสูตรนี้ข้ึนตนเหมือนสูตรท่ี ๑ แตมีเนื้อความตางกันดังตอไปนี้] 
๒. เปสิสูตร 
[๖๔๑] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ได 
เห็นชิ้นเนื้อลอยอยูในเวหาส พวกแรงบาง กาบาง นกตะกรุมบางตางกโ็ผถลาตามจิก  
ท้ึง ช้ินเนื้อนัน้ ไดยินวา ช้ินเนื้อนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวนี ้
ไดเปนคนฆาโคอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. ปณฑสูตร 
[๖๔๒] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ 
 ไดเหน็กอนเนื้อลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก   
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ท้ึง กอนเนื้อนัน้ ไดยนิวา กอนเนื้อนัน้ สงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
สัตวนี้ไดเปนคนฆานกขาย อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. นิจฉวิสูตร 
[๖๔๓] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกฏู  
ไดเหน็บุรุษไมมีผิวหนังลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก ท้ึง  
บุรุษนั้น ไดยนิวา บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวนี้ไดเปน 
คนฆาแกะขาย อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. อสิสูตร 
[๖๔๔] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได 
เห็นบุรุษผูมีขนเปนดาบลอยอยูในเวหาส ดาบเหลานั้นของบุรุษนั้นลอยข้ึนไปๆ แลวกต็กลง 
ท่ีกายของบุรุษนั้นแหละ ไดยนิวา บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
สัตวนี้ไดเปนคนฆาสุกรขาย อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. สัตติสูตร 
[๖๔๕] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ  
ไดเหน็บุรุษมีขนเปนหอกลอยอยูในเวหาส หอกเหลานัน้ของบุรุษนั้นลอยข้ึนไปๆ แลวก็  
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ตกลงท่ีกายของบุรุษนั้นเอง ไดยินวา บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
สัตวนี้ไดเปนคนฆาเนื้อขาย อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. อุสุสูตร 
[๖๔๖] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ  
ไดเหน็บุรุษมีขนเปนลูกธนลูอยอยูในเวหาส ลูกธนูเหลานั้นของบุรุษนัน้ลอยข้ึนไปๆ แลว 
ก็ตกลงท่ีกายของบุรุษนั้นเอง ไดยินวาบุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
สัตวนี้ไดเปนเพชฌฆาตอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. สูจิสูตรท่ี ๑ 
[๖๔๗] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกฏู  
ไดเหน็บุรุษมีขนเปนประตักลอยอยูในเวหาส ประตักเหลานั้นของบุรุษนั้นลอยข้ึนไปๆ แลว 
ก็ตกลงท่ีกายของบุรุษนั้นเอง ไดยินวา บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
สัตวนี้ไดเปนคนฝกมา อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. สูจิสูตรท่ี ๒ 
[๖๔๘] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ  
ไดเหน็บุรุษมีขนเปนเข็มลอยอยูในเวหาส เข็มเหลานั้นของบุรุษนั้นเขาไปในศีรษะแลวออกทาง 
ปาก เขาไปในปากแลวออกทางอก เขาไปในอกแลวออกทางทอง เขาไปในทองแลวออก  
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ทางขาออน เขาไปในขาออนแลวออกทางแขง เขาไปในแขงแลวออกทางเทา ไดยนิวา  
บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวนี้เปนคนสอเสียดอยูในพระนคร 
ราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. อัณฑภารีสูตร 
[๖๔๙] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเหน็ 
บุรุษมีอัณฑะใหญเทาหมอลอยอยูในเวหาส บุรุษนั้นแมเม่ือเดินไปก็แบกอัณฑะน้ันไวบนบา 
 แมเม่ือนั่งก็ทับอัณฑะนั้นแหละ แรงบาง กาบางนกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก 
 ท้ึง บุรุษนั้น ไดยินวา บุรุษนัน้สงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวนี ้
ไดเปนผูพิพากษาตัดสินอรรถคดีโกงอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบปฐมวรรคท่ี ๑ 
___________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. อัฏฐิสูตร                 ๒. เปสิสูตร                 ๓. ปณฑสูตร  
๔. นิจฉวิสูตร         ๕. อสิสูตร                 ๖. สัตติสูตร  
๗. อุสุสูตร                ๘. สูจิสูตรท่ี ๑         ๙. สูจิสูตรท่ี ๒  
๑๐. อัณฑภารีสูตร ฯ 
________  
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ทุติยวรรคท่ี ๒ 
๑. กูปนิมุคคสูตร 
[๖๕๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวนั กลันทกนวิาปสถาน เขตพระ 
นครราชคฤห ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงจากภเูขาคิชฌกูฏ ไดเห็น 
บุรุษจมอยูในหลุมคูถจนมิดศีรษะ ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตวนีไ้ดเปนคนทําชูกับภรรยาของผู 
อ่ืน อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
[พึงทําเปยยาลอยางนั้น] 
๒. คูถขาทิสูตร 
[๖๕๑] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได 
เห็นบุรุษผูจมอยูในหลุมคูถ ใชมือท้ังสองกอบคูถกิน ฯลฯดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวนีไ้ดเปน 
พราหมณอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง พราหมณนัน้นมินตพระภิกษสุงฆในพระศาสนาของพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาดวยภัตแลว เอาคูถใสจนเต็มรางแลว ใชใหคนไปบอกเวลาแลวกลาววา  
ทานเจาขา ขอพวกทานจงฉันและจงนําไปจนพอแกความตองการเถิด ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. นิจฉวิตถีสูตร 
[๖๕๒] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได 
เห็นหญิงผูไมมีผิวหนังลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตาม  
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จิก ท้ึง หญิงนัน้ ไดยนิวาหญิงนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย หญิงนี้ 
ไดเปนหญิงประพฤตินอกใจสามีอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. มังคุฬิตถีสูตร 
[๖๕๓] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงจากภเูขาคิชฌกูฏ ได 
เห็นหญิงมีกล่ินเหม็นนาเกลียดลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบางนกตะกรุมบาง ตางก็ 
โผถลาตามจิก ท้ึง หญิงนั้น ไดยินวา หญิงนัน้สงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
หญิงนี้ไดเปนหญิงแมมด อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. โอกิลินีสูตร 
[๖๕๔] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็น 
หญิงผูมีน้ําเหลืองไหลเยิ้มเต็มไปดวยถานเพลิงลอยอยูในเวหาส ไดยินวา หญิงนั้นสงเสียงรอง 
ครวญคราง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลายหญิงนีไ้ดเปนพระอัครมเหสี ของพระเจากาลิงค นางถูก 
ความหึงครอบงํา ไดเอาเตาซ่ึงเต็มดวยถานเพลิงเทรดหญิงรวมผัว ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. สีสัจฉินนสูตร 
[๖๕๕] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได 
เห็นตวักะพันธไมมีศีรษะ มีตาและปากอยูท่ีอก ลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง นก 
ตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก ท้ึง ตัวกะพนัธนั้น ไดยินวา ตัวกะพันธนัน้สงเสียงรอง  
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ครวญคราง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลายสัตวนีไ้ดเปนเพชฌฆาตผูฆาโจร ช่ือวาหาริก อยูในพระ 
นครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. ภิกขุสูตร 
[๖๕๖] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ  
ไดเหน็ภกิษุลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคตเอวก็ดี รางกายกด็ี ของ 
ภิกษนุั้น อันไฟติดท่ัวลุกโชติชวงแลว ไดยินวา ภกิษุนัน้สงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ 
 ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนี้ไดเปนภิกษุผูช่ัวชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. ภิกขุนีสูตร 
[๖๕๗] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได 
เห็นภิกษณุีลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคตเอวก็ดี รางกายก็ดี ของ 
ภิกษณุีนัน้ อันไฟติดท่ัวลุกโชติชวงแลว ไดยินวาภกิษณุนีั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุณนีี้ไดเปนภกิษณุีผูช่ัวชาในศาสนาของพระกสัสปสัมมาสัมพุทธเจา ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. สิกขมานาสูตร 
[๖๕๘] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได 
เห็นสิกขมานาลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคตเอวกด็ี รางกายกด็ี ของ 
สิกขมานานั้น อันไฟติดท่ัวลุกโชติชวงแลว ไดยินวาสิกขมานาน้ันสงเสียงรองครวญคราง  
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 ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขมานานี้ไดเปนสิกขมานาผูช่ัวชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมา 
สัมพุทธเจา ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. สามเณรสูตร 
[๖๕๙] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ  
ไดเหน็สามเณรลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคตเอวกด็ี รางกายกด็ี ของ 
สามเณรน้ัน อันไฟติดท่ัวลุกโชติชวงแลว ไดยินวาสามเณรนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย สามเณรน้ันเปนสามเณรผูช่ัวชาในศาสนาของพระกสัสปสัมมาสัมพุทธเจา  
ฯลฯ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
๑๑. สามเณรีสูตร 
[๖๖๐] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เม่ือผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได 
เห็นสามเณรีลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคตเอวก็ดี รางกายกด็ี ของสามเณรีนั้น  
อันไฟติดท่ัวลุกโชติชวงแลว ไดยินวา สามเณรีนั้นสงเสียงรองครวญคราง ผมคิดวา นา 
อัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีมาหนอสัตวแมเห็นปานนี้ก็จกัมี ยักษแมเห็นปานนี้ก็จกัมี การ 
ไดอัตภาพแมเห็นปานนี้ก็จกัมี ฯ 
[๖๖๑] คร้ังนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
สาวกท้ังหลายเปนผูมีจักษหุนอ เปนผูมีญาณหนอ เพราะแมสาวกก็จักรูจักเหน็สัตวเหน็ปานนี้  
หรือจักเปนพยาน เม่ือกอน สามเณรีนั้นเราก็ไดเห็นแลวเหมือนกนั แตวามิไดพยากรณ  
หากวาเราจะพึงพยากรณสามเณรีนี้ไซร คนอ่ืนก็จะไมพึงเชื่อถือเรา ขอนั้นพึงเปนไปเพือ่มิใช 
ประโยชน เพือ่ความทุกขส้ินกาลนาน แกผูท่ีไมเช่ือถือเรา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สามเณรีไดเปนสามเณรี 
ผูช่ัวชาในศาสนาของพระกสัสปสัมมาสัมพุทธเจา ดวยผลของกรรมน้ัน สามเณรี  
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นั้นหมกไหมแลวในนรกส้ินรอยป พันป หม่ืนป แสนป เปนอันมาก ดวยผลของ 
กรรมนั่นแหละยังเหลืออยู สามเณรีนั้นจึงตองเสวยการไดอัตภาพเห็นปานดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๑ 
จบทุติยวรรคท่ี ๒ 
_________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. กูปนิมุคคสูตร                   ๒. คูถขาทิสูตร 
๓. นิจฉวิตถีสูตร                   ๔. มังคุฬิตถีสูตร 
๕. โอกิลินีสูตร                    ๖. สีสัจฉินนสูตร 
๗. ภิกขุสูตร                      ๘. ภิกขุนีสูตร 
๙. สิกขมานาสูตร                ๑๐. สามเณรสูตร 
๑๑. สามเณรีสูตร 
จบลักขณสังยตุตท่ี ๗ 
___________  
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โอปมมสังยุตต 
๑. กูฏาคารสูตร 
[๖๖๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล ... พระผูมีพระภาค ไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กลอน 
ท้ังหลายของเรือนยอดท้ังหมดไปรวมท่ียอด ประชุมกันท่ียอด มียอดเปนท่ีรวม ส่ิงเหลานั้น 
ท้ังหมด ยอมรวมกันเขาท่ียอด แมฉันใดดูกรภิกษุท้ังหลาย อกุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก ็
ฉันนั้นเหมือนกันแล อกุศลธรรมเหลานั้นท้ังหมด มีอวิชชาเปนมูล ประชุมกันท่ีอวิชชา มีอวิชชา 
เปนท่ีรวมอกุศลธรรมเหลานั้นท้ังหมดยอมรวมกันเขาท่ีอวิชชา เพราะเหตุดังนีน้ั้น พวกเธอพึง 
ศึกษาอยางนี้วา พวกเราจักเปนผูไมประมาท ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
๒. นขสิขสูตร 
[๖๖๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุนเล็กนอยไวท่ีปลายพระนขาแลวตรัส 
ถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฝุนเล็กนอย 
ท่ีเราชอนข้ึนไวท่ีปลายเล็บนีก้ับมหาปฐพนีี ้อยางไหนมากกวากัน ฯ 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ มหาปฐพีนั่นแหละมากกวา ฝุนเล็กนอย 
ท่ีพระผูมีพระภาคทรงชอนข้ึนไวท่ีปลายพระนขานี้มีประมาณนอยยอมไมถึงแมซ่ึงการนับ ยอม 
ไมถึงแมซ่ึงการเทียบเคียง ยอมไมถึงแมซ่ึงสวนแหงเส้ียว เพราะเทียบมหาปฐพีเขาแลว ฝุนท่ี 
พระผูมีพระภาคทรงชอนข้ึนไวท่ีปลายพระนขามีประมาณเล็กนอย ฯ 
[๖๖๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัตวกลับมาเกดิในหมูมนุษยมีประมาณนอย  สัตวไปเกดิใน 
กําเนิดอ่ืนจากมนุษยมีมากกวามากทีเดียว ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอท้ังหลาย  
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พึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูไมประมาท ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยาง 
นี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
๓. กุลสูตร 
[๖๖๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวาดูกรภกิษท้ัุงหลาย สกุลใดสกุล 
หนึ่งมีสตรีมาก มีบุรุษนอย สกุลเหลานั้นยอมถูกพวกโจรปลนไดงาย แมฉันใด ภิกษรูุปใดรูป 
หนึ่งไมเจริญเมตตาเจโตวิมุติ ไมกระทําใหมากแลว ภกิษุรูปนั้นยอมถูกพวกอมนุษยกําจัดไดงาย  
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
[๖๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สกลุเหลาใดเหลาหนึ่งมีสตรีนอย มีบุรุษมาก  สกุลเหลานั้น 
ยอมถูกพวกโจรปลนไดยาก แมฉันใด ภิกษุรูปใดรูปหนึง่ เจริญเมตตาเจโตวิมุติ กระทําให 
มากแลว ภิกษรูุปนั้นยอมเปนผูอันอมนุษยกําจัดไดยากเพราะเหตุดังนี้นัน้ เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
อยางนี้วา เราจกัเจริญเมตตาเจโตวิมุติกระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน กระทําใหเปน 
ท่ีตั้งอาศัย ใหม่ันคงส่ังสม ปรารภดวยดี ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้ 
แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. โอกขาสูตร 
[๖๖๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดพึงใหทานประมาณ ๑๐๐  
หมอใหญในเวลาเชา ผูใดพงึใหทานประมาณ ๑๐๐ หมอใหญในเวลาเที่ยง ผูใดพึงใหทานประมาณ  
๑๐๐ หมอใหญในเวลาเย็น ผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเชา โดยท่ีสุดแมเพยีงช่ัวการหยดน้ํานม 
แหงแมโค หรือผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเท่ียง โดยท่ีสุดแมเพยีงช่ัวการหยดนํ้านมแหงแม  
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โค หรือผูใดพงึเจริญเมตตาจติในเวลาเย็น โดยท่ีสุดแมเพยีงช่ัวการหยดน้ํานมแหงแมโค การ 
เจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกวาทานท่ีบุคคลใหแลว ๓ คร้ังในวันหนึ่งนัน้ เพราะเหตุดังนีน้ั้น เธอ 
ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้า เราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุติ กระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน 
 กระทําใหเปนท่ีตั้งอาศัย ใหม่ันคง ส่ังสม ปรารภดวยดี ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึง 
ศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. สัตติสูตร 
[๖๖๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย หอกมีใบอันคม ถาบุรุษ 
พึงมากลาววา เราจักงอเขา จกัพับ จักมวนซ่ึงหอกมีใบอันคมนี้ดวยฝามือ หรือดวยกาํมือ ดังนี้  
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้เปนผูสามารถเพ่ือจะงอเขา เพื่อจะพับ เพือ่จะมวน  
ซ่ึงหอกมีใบอันคมโนนดวยฝามือ หรือดวยกํามือไดหรือหนอ ฯ 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เปนไปไมได พระเจาขา ฯ 
พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ 
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวาการท่ีจะงอเขา จะพับและจะมวนซ่ึงหอกมีใบอันคม 
ดวยฝามือหรือดวยกํามือ กระทําไมไดงาย ก็แหละบุรุษนัน้ พึงเปนผูมีสวนแหงความเหน็ด 
เหนื่อยลําบากถายเดียว แมฉันใด ฯ 
[๖๖๙] พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เจริญเมตตาเจโตวิมุติ กระทําให 
มาก กระทําใหเปนประดุจยาน กระทําใหเปนท่ีตั้งอาศัยใหม่ันคง ส่ังสม ปรารภดวยดี ถา 
อมนุษยจะพึงกระทําจิตของภิกษนุั้นใหฟุงซานอมนุษยนัน้พึงเปนผูมีสวนแหงความเหน็ดเหน่ือย  
ลําบากถายเดียว ฉันนัน้เหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้า เราจัก 
เจริญเมตตาเจโตวิมุติ กระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน กระทําใหเปนท่ีตั้งอาศัย ให 
ม่ันคง ส่ังสม ปรารภดวยดี ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๕  
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๖. ธนุคคหสูตร 
[๖๗๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย นายขมังธนู ๔ คน ถือธนู 
อันมั่นคง ไดศึกษามาดแีลว เปนผูมีความชํานาญ เปนผูมีศิลปอนัไดแสดงแลว ยืนอยูแลวใน 
ทิศท้ัง ๔ ถาบุรุษพึงมากลาววาเราจักจับลูกธนูท้ังหลายท่ีนายขมังธนูท้ัง ๔ เหลานีย้ิงมาจากทิศท้ัง  
๔ ไมใหตกถึงแผนดิน เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ควรจะกลาวไดวาบุรุษผูมี 
ความเร็ว ประกอบดวยความเร็วอยางยอดเยี่ยม ดังนี้หรือ ฯ 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาแมบุรุษจะพึงจับลูกธนูท่ีนายขมังธนู 
เพียงคนเดียวยงิ ไมใหตกถึงแผนดิน ก็ควรจะกลาวไดวา บุรุษผูมีความเร็ว ประกอบดวยความ 
เร็วอยางยอดเยี่ยม จะกลาวไปไยถึงการจับลูกธนูท้ัง ๔ ลูกท่ีนายขมังธนู ๔ คนยิงมาจาก ๔ ทิศ  
แมฉันใด ฯ 
[๖๗๑] พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหมือนอยางวา ความเร็วของพระจันทรและพระอาทิตย  
เร็วกวาความเร็วของบุรุษนัน้ ความเร็วของเทวดาท่ีไปขางหนาพระจันทรพระอาทิตย เร็วกวา 
ความเร็วของบุรุษและความเร็วของพระจันทรและพระอาทิตย อายุสังขารส้ินไปเร็วกวาความเร็ว 
นั้นๆ เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้า เราท้ังหลายจักเปนผูไมประมาทอยู 
 ดูกรภกิษุท้ังหลายเธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. อาณิสูตร 
[๖๗๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว ตะโพน 
ช่ืออานกะของพวกกษัตริยผูมีพระนามวาทสารหะไดมีแลว เม่ือตะโพนแตก พวกทสารหะได 
ตอกล่ิมอ่ืนลงไป สมัยตอมาโครงเกาของตะโพนช่ืออานกะก็หายไป ยงัเหลือแตโครงล่ิม แมฉัน 
ใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภกิษุในอนาคตกาล เม่ือเขากลาวพระสูตรท่ีตถาคตกลาวแลว อัน  



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 270 
ลึกมีอรรถอันลึก เปนโลกุตตระ ประกอบดวยสุญญตธรรม อยู จักไมปรารถนาฟงจักไมเขาไปต้ัง 
จิตเพื่อรู และจกัไมสําคัญธรรมเหลานั้น วาควรเลาเรียน ควรศึกษาแตวาเม่ือเขากลาวพระสูตร 
อันนักปราชญรจนาไว อันนกัปราชญรอยกรองไว มีอักษรอันวิจติร เปนของภายนอก เปนสาวก 
ภาษิต อยู จักปรารถนาฟงดวยดี จกัเง่ียโสตลงสดับ จักเขาไปต้ังไวซ่ึงจิตเพื่อรู และจักสําคัญ 
ธรรมเหลานั้น วาควรเรียน ควรศึกษา ฯ 
[๖๗๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย พระสูตรเหลานัน้ ท่ีตถาคตกลาวแลวอันลึก มีอรรถอันลึก 
 เปนโลกุตตระ ประกอบดวยสุญญตธรรม จักอันตรธานฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุ 
ดังนี้นั้น เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เม่ือเขากลาวพระสูตรท่ีตถาคตกลาวแลว อันลึก  
มีอรรถอันลึก เปนโลกุตตระ ประกอบดวยสุญญตธรรม อยู พวกเราจกัฟงดวยดี จกัเง่ียโสต 
ลงสดับ จักเขาไปต้ังไวซ่ึงจิตเพื่อรู และจักสําคัญธรรมเหลานั้นวา ควรเรียน ควรศึกษา ดังนี้  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. กลิงครสูตร 
[๖๗๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวนั เขตเมือง 
เวสาลี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวาดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุท้ังหลาย 
ไดทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ฯ 
[๖๗๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในปจจุบัน พวกกษัตริยลิจฉว ี
ผูทรงไวซ่ึงหมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทา ยอมเปนผูไมประมาทมีความเพยีรในการฝกซอมศิลป  
พระเจาอชาตสัตรูเวเทหิบุตร พระเจาแผนดินมคธ ยอมไมไดชอง ไมไดโอกาส แตกษัตริย 
ลิจฉวีเหลานัน้ ในอนาคตกาลพวกกษัตริยลิจฉวีจักเปนกษัตริยสุขุมาลชาติ มีมือและเทาอัน 
ออนนุม จักสําเร็จการนอนบนท่ีนอน มีฟกูและหมอนหนาอันออนนุม จนกวาพระอาทิตยข้ึน 
พระเจาอชาตสัตรูเวเทหิบุตร พระเจาแผนดินมคธ จักไดชอง ไดโอกาส แตกษัตริยลิจฉว ี
เหลานั้น ฯ 
[๖๗๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ในปจจุบัน พวกภิกษุผูเขาไปทรงไวซ่ึงหมอนทอนไมหนุน 
ศีรษะและเทา ยอมเปนผูไมประมาท มีความเพียร ในการเร่ิมต้ังความเพียรอยู มารผูมีบาป   
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ยอมไมไดชอง ยอมไมไดโอกาส แตภกิษุเหลานั้น ในอนาคตกาล พวกภิกษุจกัเปนสุขุมาลชาติ  
มีมือเทาอันออนนุม จักสําเร็จการนอนบนที่นอนมีฟูกและหมอนหนาอันออนนุม จนกวา 
พระอาทิตยข้ึนมารผูมีบาปยอมไดชอง ไดโอกาส แตพวกเธอเหลานัน้ เพราะเหตุดงัน้ีนั้น  
เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้า เราจักเปนผูทรงไวซ่ึงหมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทาไมประมาท 
 มีความเพยีร ในการเร่ิมต้ังความเพยีรไว ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยาง 
นี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
๙. นาคสูตร 
[๖๗๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล ภิกษุใหมรูปหนึ่ง เขาไปสูสกุลเกินเวลา ภิกษุท้ังหลายจึง 
กลาวกะเธออยางนีว้า ทานผูมีอายุ อยาเขาไปสูสกุลเกินเวลาเลย เธอถูกพวกภิกษุท้ังหลายวา 
กลาวอยู จึงกลาวอยางนีว้า กภ็ิกษุช้ันเถระเหลานี้จักสําคัญสกุลท้ังหลายวา ควรเขาไปหา สวน 
เราไฉนจักเขาไปไมได คร้ังน้ันแล พวกภกิษุมากรูปดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
คร้ันเขาไปเฝาแลวถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุใหมรูปหนึ่งในพระธรรมวนิัยนี้ เขาไป 
สูสกุลเกินเวลา ภิกษุท้ังหลายกลาวกะเธออยางนี้วา ทานผูมีอายุ อยาเขาไปสูสกุลเกินเวลาเลย  
เธอเม่ือถูกภิกษุวากลาวอยู ไดกลาวอยางนีว้า กภ็ิกษุช้ันเถระเหลานี้ จักสําคัญสกุลท้ังหลายวา  
ควรเขาไปหาสวนเราไฉนจกัเขาไปไมได ฯ 
[๖๗๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองเคยมีมาแลวมีสระใหญท่ีชาย 
ปาแหงหนึ่ง ชางท้ังหลายอาศัยสระเหลานัน้อยู ชางเหลานั้นลงสูสระนํ้าแลว ถอนเงาและราก 
บัวข้ึนดวยงวง ลางใหดีแลว เค้ียวกนิเงาและรากบัวท่ีไมมีเปอกตม ขอนัน้ยอมเปนไปเพื่อ 
วรรณและเพ่ือกําลังแกชางเหลานั้น ชางเหลานั้นยอมไมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย ซ่ึงมีขอ  
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นั้นเปนเหตุ สวนลูกชางเล็กๆ สําเหนียกตามชางใหญเหลานั้นนั่นเทียว พวกมันลงสูสระน้ัน 
แลว ถอนเงาและรากบัวข้ึนดวยงวง ไมลางใหดจีึงเค้ียวกนิท้ังเปอกตม ขอนั้นยอมไมเปนไป 
เพื่อวรรณและเพื่อกําลังแกลูกชางเหลานั้น ลูกชางเหลานัน้ยอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย  
ซ่ึงมีขอนั้นเปนเหตุ ฯ 
[๖๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกภิกษุผูเถระในธรรมวินยันี้ก็ฉันนัน้เหมือนกัน เวลาเชา  
นุงผาถือเอาบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาตพวกเธอยอมกลาวธรรมในท่ีนั้น  
คฤหัสถท้ังหลายผูเล่ือมใสยอมกระทําอาการเล่ือมใสแกพวกเธอ พวกเธอไมกําหนัด ไมหมกมุน  
ไมพัวพนั มักเห็นโทษมีปญญาเปนเครื่องสลัดออก ยอมบริโภคลาภนัน้ ขอนั้นยอมเปนไปเพื่อ 
วรรณและเพ่ือกําลังแกภิกษุผูเถระเหลานั้น พวกเธอยอมไมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตายซ่ึงมี 
ขอนั้นเปนเหตุ สวนพวกภิกษุใหม ผูตามสําเหนยีกภิกษุผูเถระเหลานั้นนั่นเทียว เวลาเชา นุง 
ผาถือเอาบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาตพวกเธอยอมกลาวธรรมในท่ีนั้น  
คฤหัสถท้ังหลายผูเล่ือมใส ยอมกระทําอาการเล่ือมใสแกพวกเธอ พวกเธอกําหนัด หมกมุน  
พัวพัน มักไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเปนเคร่ืองสลัดออก ยอมบริโภคลาภนั้น ขอนัน้ยอมไมเปน 
ไปเพื่อวรรณและเพ่ือกําลังแกพวกเธอ พวกเธอยอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย ซ่ึงมีขอนั้น 
เปนเหตุ เพราะเหตุดังนี้นัน้ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจักไมกําหนดั ไมหมกมุน 
 ไมพัวพนั มักเห็นโทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดออกบริโภค ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึง 
ศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
๑๐. วิฬารสูตร 
[๖๘๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... สมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเท่ียวในสกุลเกนิเวลา ภกิษุท้ังหลายกลาว 
กะเธออยางนีว้า ทานผูมีอาย ุอยาเขาไปเท่ียวในสกุลเกินเวลาเลย ภกิษุนัน้ถูกพวกภกิษวุากลาว 
อยู ยอมไมพอใจ ลําดับนั้นภกิษุมากดวยกนัเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไป 
เฝาถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูล  
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พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้เขาไปเท่ียวในสกุลเกิน 
เวลา ภกิษุท้ังหลายกลาวกะเธออยางนี้วา ทานผูมีอายุ อยาเขาไปเท่ียวในสกุลเกินเวลาเลย ภิกษ ุ
นั้นถูกพวกภิกษุวากลาวอยูยอมไมพอใจ ฯ 
[๖๘๑] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว มีแมวไดยนืคอย 
จับลูกหนูอยูในท่ีกองหยักเยือ่ท่ีทางระบายคูถโคในบาน ระหวางท่ีตอเรือนสองหลัง ดวยคิดวา  
ลูกหนูจกัไปหาเหยื่อในท่ีใด เราจักจับมันกนิเสียในท่ีนั้น ภิกษุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล ลูกหนูได 
ออกไปหาเหยือ่ แมวจับลูกหนูนั้นแลวรีบกดักลืนลงไป ลูกหนนูั้นกดัท้ังไสใหญและไสนอยของแมว 
นั้น แมวนั้นยอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย ซ่ึงมีขอนั้นเปนเหตุ ฯ 
[๖๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกนั เวลาเชา นุง 
แลวถือเอาบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาตมีกายวาจาและจิตอันไมรักษาแลว  
มีสติไมเขาไปต้ังไวแลว มีอินทรียอันไมสํารวมแลว เธอเห็นมาตุคามในบานหรือนิคมนั้น นุงหม 
ผาลับๆ ลอๆ ความกําหนัดยอมรบกวนจติของเธอ เพราะเห็นมาตุคามนุงหมผาลับๆ ลอๆ เธอ 
มีจิตอันราคะรบกวน ช่ือวายอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย การท่ีเธอบอกคืนสิกขาเวยีนมา 
เพื่อหินเพศนัน้ ช่ือวาเปนความตายในอริยวินยั ดกูรภกิษุท้ังหลาย การท่ีเธอตองอาบัติเศราหมอง 
อยางใดอยางหน่ึง การปรากฏแหงการออกจากอาบัติตามท่ีตองนั้น ช่ือวาเปนทุกขปางตายทีเดยีว 
 เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้า เราจักมีกายวาจาและจิตอันรักษาแลว มีสติเขา 
ไปต้ังไวแลว มีอินทรียอันสํารวมแลว เขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาต ภิกษุท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้หละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
๑๑. สิคาลสูตรท่ี ๑ 
[๖๘๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอไดฟงเร่ืองของ 
สุนัขจิ้งจอกผูอยูในปจจุสมัยแหงราตรีแลวมิใชหรือ ฯ  
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ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ไดฟงมาแลว พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุนัขจ้ิงจอกแกนี้แล เปนโรคเร้ือน มันอยากจะไปทางไหนก ็
ไปทางน้ัน อยากจะยืนท่ีไหนๆ ก็ยืนท่ีนั่น อยากจะนั่งท่ีไหนก็นั่งท่ีนั่น อยากจะนอนที่ไหน 
ก็นอนท่ีนัน่ ลมเยน็ๆ ยอมรําเพยใหมัน ฯ 
[๖๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีภิกษุบางรูปในธรรมวินยันี้ ผูปฏิญาณวาเปนศากยบุตร  
ไดเสวยการไดเฉพาะซ่ึงอัตภาพแมเหน็ปานนี้ เปนการดนีกัหนาเพราะเหตุดังนีน้ั้น เธอท้ังหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูไมประมาทอยูดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี ้
แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๑ 
๑๒. สิคาลสูตรท่ี ๒ 
[๖๘๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอไดฟงเร่ืองของสุนัข 
จิ้งจอกผูอยูในปจจุสสมัยแหงราตรีแลวมิใชหรือ ฯ 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ไดฟงแลว พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความกตัญูบางอยาง ความกตเวทีบางอยาง  พึงมีในสุนัข 
จิ้งจอกแกนัน้ แตความกตัญูบางอยาง ความกตเวทีบางอยาง ไมพึงมีในภิกษุบางรูป  
ผูปฏิญาณวาเปนศากยบุตรในธรรมวินัยนีเ้ลย เพราะเหตุดังนี้นั้นเธอท้ังหลายพึงศึกษา 
อยางนี้วา เราจกัเปนผูกตัญู เราจักเปนผูกตเวที อุปการะแมนอยท่ีบุคคลกระทํา 
แลวในพวกเรา จักไมเส่ือมหายไป ดูกรภกิษุท้ังหลายเธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี ้
แหละ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๒ 
________  
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รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. กูฏาคารสูตร        ๒. นขสิขสูตร         ๓. กุลสูตร          
๔. โอกขาสูตร        ๕. สัตติสูตร                 ๖. ธนุคคหสูตร  
๗. อาณิสูตร                 ๘. กลิงครสูตร         ๙. นาคสูตร  
๑๐. วิฬารสูตร         ๑๑. สิคาลสูตรท่ี ๑                ๑๒. สิคาลสูตรท่ี ๒ ฯ 
จบโอปมมสังยุตตท่ี ๘ 
___________  
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ภิกขุสังยุตต 
๑. โกลิตสูตร 
[๖๘๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกรทานผูมี 
อายุท้ังหลาย ภิกษท้ัุงหลายไดรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ฯ 
[๖๘๗] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลายความปริวิตกแหง 
ใจไดบังเกิดข้ึนแกเรา ผูเรนอยูในท่ีลับอยางนี้วา ท่ีเรียกวาดุษณภีาพอันประเสริฐ ดุษณีภาพอัน 
ประเสริฐ ดังนี ้ดุษณภีาพอันประเสริฐเปนไฉนดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ความดําริไดมีแกเราดังนี้วา  
ภิกษใุนพระธรรมวินัยนีเ้พราะระงับวิตกและวิจารเสียได จึงเขาสูทุติยฌาน เปนความผองใสแหง 
ใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวติก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยูนี้เรียกวาดุษณ ี
ภาพอันประเสริฐ ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เราน้ัน เพราะระงับวิตกและวิจารเสียได จงึเขาสู 
ทุติยฌานเปนความผองใสแหงใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวติก ไมมีวจิาร มีปติและสุข 
เกิดแตสมาธิอยู เม่ือเรานั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยวิตก ยอมฟุง 
ข้ึน ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวยฤทธ์ิตรัสพระ 
พุทธพจนนีว้า โมคคัลลานะๆ ผูเปนพราหมณอยาประมาทดุษณภีาพอันประเสริฐ เธอจงรวมจิต 
ตั้งไวในดุษณภีาพอันประเสริฐ จงกระทําจติใหเปนธรรมเอกผุดข้ึนในดุษณภีาพอันประเสริฐ จง 
ตั้งจิตม่ันไวในดุษณภีาพอันประเสริฐ สมัยตอมาเรานั้น เพราะระงับวิตกและวิจารเสียได จึงเขา 
สูทุติยฌาน เปนความผองใสแหงใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติ 
และสุขเกิดแตสมาธิอยู ก็บุคคลเม่ือจะกลาวโดยชอบ หมายถึงบุคคลใด พึงกลาววาสาวก 
ผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห ไดบรรลุความรูอันยิ่งใหญแลว บุคคลเม่ือจะกลาวโดยชอบ  
พึงกลาวหมายถึงเรานั้นวา สาวกผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห ไดบรรลุความรูอันยิง่ใหญแลว 
 ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑  
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๒. อุปติสสสูตร 
[๖๘๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี ... ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย  
ภิกษุท้ังหลายไดรับคําทานพระสารีบุตรแลว ฯ 
[๖๘๙] ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ความปริวติกแหงใจได 
บังเกิดข้ึนแกเราผูเรนอยูในท่ีลับอยางนี้วา โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสพึงบังเกิดข้ึน 
แกเรา เพราะความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนแหงสัตวหรือสังขารใด สัตวหรือสังขารบางอยางนั้น  
ยังมีอยูในโลกหรือ เราไดมีความดําริวาโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสไมพึงบังเกิดข้ึนแกเรา  
เพราะความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนแหงสัตวหรือสังขารใด สัตวหรือสังขารบางอยางนั้น ไมมีอยู 
ในโลกเลย ฯ 
[๖๙๐] เม่ือทานพระสารีบุตรกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระอานนทไดกลาวกะทานพระสารี 
บุตรดังนี้วา ดกูรทานสารีบุตรผูมีอายุ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสไมพึงบังเกิดข้ึนแกทาน  
เพราะความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนแมแหงพระศาสดาแลหรือ พระสารีบุตรกลาววา ดูกรทานผูมี 
อายุ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสไมพึงบังเกิดข้ึนแกเรา เพราะความแปรปรวนเปนอยาง 
อ่ืนแมแหงพระศาสดาแล อนึ่ง ผมดําริวา พระผูมีพระภาคเปนสัตวผูมีศักดาใหญ  มีฤทธ์ิมาก  
มีอานุภาพมาก อันตรธานไปแลว ถาพระองคพึงดํารงอยูตลอดกาลนานขอนั้นจกัเปนไปเพื่อ 
ประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อสุขแกชนเปนอันมากเพื่ออนเุคราะหโลก เพือ่ประโยชน  
เพื่อเกื้อกูล เพือ่สุขแกเทพยดาและมนุษยท้ังหลาย ก็ความจริง ทานพระสารีบุตรถอนอหังการ  
มมังการ และมานานุสัยไดนานแลว เพราะฉะนัน้ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสท้ังหลาย  
จึงไมบังเกดิข้ึนแกทานพระสารีบุตร เพราะความแปรปรวนเปนอยางอ่ืนแมแหงพระศาสดาแล  
ดวยประการดงันี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒  
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๓. ฆฏสูตร 
[๖๙๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโมคคัลลานะอยูในวิหาร 
เดียวกัน ในพระเวฬุวนักลันทกนิวาปสถาน คร้ังนั้นแล เวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจาก 
ท่ีเรน เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู คร้ันเขาไปหาแลว ไดสนทนาปราศรัยกับทาน 
พระมหาโมคคัลลานะ คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง ฯ 
[๖๙๒] คร้ันทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะวา  
อินทรียของทานผองใสนัก ผิวหนาของทานบริสุทธ์ิผองแผว ชรอยวันนี้ ทานมหาโมคคัลลานะ  
จะอยูดวยวหิารธรรมอันละเอียด ฯ 
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส วันนี้ผมอยูดวยวิหารธรรมอันหยาบ อนึ่ง ผม 
ไดมีธรรมีกถา ฯ 
สา. ทานมหาโมคคัลลานะไดมีธรรมีกถากับใคร ฯ 
ม.  ผมไดมีธรรมีกถากับพระผูมีพระภาค ฯ 
สา. เดี๋ยวนี้พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ไกลนัก ทานมหาโมคคัลลานะไปเฝาพระผูมีพระภาคดวยฤทธ์ิหรือ  
หรือวาพระผูมีพระภาคเสดจ็มาหาทานมหาโมคคัลลานะดวยฤทธ์ิ ฯ 
ม. ผมไมไดไปเฝาพระผูมีพระภาคดวยฤทธ์ิ แมพระผูมีพระภาคก็ไมไดเสด็จมาหาผม 
ดวยฤทธ์ิ แตผมมีทิพยจกัษุและทิพยโสตธาตุอันหมดจดเทาพระผูมีพระภาค แมพระผูมีพระภาค 
ก็ทรงมีทิพยจกัษุและทิพยโสตธาตุอันหมดจดเทาผม ฯ 
สา. ทานมหาโมคคัลลานะไดมีธรรมีกถากับพระผูมีพระภาคอยางไร ฯ 
[๖๙๓] ม. ผมไดกราบทูลพระผูมีพระภาคในท่ีนี้ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียก 
วาผูปรารภความเพียรๆ ดังนี ้ก็บุคคลจะช่ือวาเปนผูปรารภความเพียรดวยเหตุประมาณเทาไร  
พระพุทธเจาขา อาวุโส เม่ือผมกราบทูลอยางนี้แลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะผมดังนีว้า   
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โมคคัลลานะ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูปรารภความเพียร ดวยต้ังสัตยาธิษฐานวา จะเหลือ 
อยูแตหนัง เอ็นและกระดูกก็ตามที เลือดและเนื้อในรางกายจงเหือดแหงไปเถิด ผลอันใดท่ีจะ 
พึงบรรลุไดดวยเร่ียวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบ่ันของบุรุษ ยังไม 
บรรลุผลนั้นแลว จะหยดุความเพียรเสียเปนอันไมมี โมคคัลลานะ ภิกษยุอมเปนผูปรารภความ 
เพียรอยางนี้แล อาวุโส ผมไดมีธรรมีกถากับพระผูมีพระภาคอยางนีแ้ล ฯ 
[๖๙๔] สา. อาวุโส เปรียบเหมือนกอนหนิเล็กๆ ท่ีบุคคลเอาไปวางเปรียบเทียบกับ 
ขุนเขาหิมพานตฉันใด เราเม่ือเปรียบเทียบเคียงกับทานมหาโมคคัลลานะก็ฉันนั้นเหมือนกัน แท 
จริง ทานมหาโมคคัลลานะเปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก เมื่อจํานงอยู พึงต้ังอยูไดตลอดกัปแล ฯ 
[๖๙๕] ม. อาวโุส กอนเกลือเล็กๆ ท่ีบุคคลหยิบเอาไปวางเปรียบเทียบกับหมอเกลือ 
ใหญ ฉันใด ผมเม่ือเปรียบเทียบทานสารีบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันแทจริง ทานพระสารีบุตรเปน 
ผูอันพระผูมีพระภาคทรงชม ทรงสรรเสริญ ทรงยกยองแลวโดยปริยายมิใชนอย มีอาทิวา ภกิษ ุ
ผูถึงซ่ึงฝงคือพระนิพพาน เปนผูเยี่ยมดวยปญญา ดวยศีลและอุปสมะ คือพระสารีบุตร ดังนี้ ฯ 
ทานมหานาคท้ังสองนั้น เพลิดเพลินคําสนทนาท่ีเปนสุภาษิตของกนัและกัน ดวย 
ประการดังนีแ้ล ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
๔. นวสูตร 
[๖๙๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
 เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้แล ภกิษุใหมรูปหนึ่ง เดนิกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต  
เขาไปสูวิหารแลว เปนผูมีความขวนขวายนอยนิ่งอยู ไมชวยเหลือภิกษท้ัุงหลายในเวลาทําจีวร 
 คร้ังนั้นแล ภกิษุมากดวยกนัเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลว ถวายอภวิาท 
แลวนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
[๖๙๗] คร้ันภกิษุเหลานั้นนัง่เรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค ดังนี้วา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ภิกษใุหมรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้เดนิกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตเขาไป  
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สูวิหารแลว เปนผูมีความขวนขวายนอยนิ่งอยู  ยอมไมชวยเหลือภกิษุท้ังหลายในเวลากระทําจวีร  
คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอจงไปบอกภิกษนุั้นตาม 
คําของเราวาพระศาสดาใหหา ภิกษนุั้นทูลรับสนองพระพุทธพจนแลวเขาไปหาภกิษนุัน้ คร้ัน 
เขาไปหาแลวไดกลาวกะเธอวา พระศาสดาตรัสเรียกทาน เธอรับคําของภิกษนุั้นแลว เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภวิาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันภิกษนุั้นนั่งเรียบรอย 
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเธอวา จริงหรือภิกษุ ไดยนิวาเธอเดินกลับจากบิณฑบาตในเวลา 
ปจฉาภัต เขาไปสูวิหารแลวเปนผูมีความขวนขวายนอย นิ่งอยู ไมชวยเหลือภิกษุท้ังหลายใน 
เวลากระทําจีวร ฯ 
ภิกษนุั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคก็กระทํากิจสวนตัวเหมือนกัน ฯ 
[๖๙๘] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวติกแหงจิตของภิกษนุั้นดวย 
พระทัย จึงตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย พวกเธออยายกโทษภิกษุนี้เลย ภิกษนุี ้
เปนผูมีปรกติ ไดฌาน ๔ อันเปนสุขวิหารธรรมในปจจุบันอันอาศัยอธิจิต ตามความปรารถนา  
ไมยาก ไมลําบาก กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ซ่ึงกุลบุตรท้ังหลายออก 
บวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ 
[๖๙๙] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษตินี้แลวจึงไดตรัส 
คาถาประพันธตอไปวา 
บุคคลปรารภความเพียรอันยอหยอน ปรารภความเพียรดวย 
กําลังนอย ไมพึงบรรลุพระนิพพานอันเปนเคร่ืองปลดเปล้ือง 
กิเลสท้ังปวงได แตภกิษหุนุมรูปนี้ เปนอุดมบุรุษ ชํานะมาร 
ท้ังพาหนะไดแลว ยอมทรงไวซ่ึงอัตภาพมีในท่ีสุด ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
๕. สุชาตสูตร 
[๗๐๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระสุชาตไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯ  
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[๗๐๑] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นพระสุชาตมาแตท่ีไกลเทียว แลวตรัสกะ 
ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรนี้ยอมงามดวยสมบัติสองอยาง คือมีรูปงาม นาดู  
นาเล่ือมใส ประกอบดวยผิวพรรณอันงามยิ่งนัก และกระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอัน 
ยอดเยี่ยม ซ่ึงกลุบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวย 
ตนเองในปจจบัุน เขาถึงอยู ฯ 
[๗๐๒] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ลว จึงไดตรัส 
คาถาประพันธตอไปวา 
ภิกษนุี้ยอมงามดวยใจอันซ่ือตรงหนอ เปนผูหลุดพน เปนผูพราก  
เปนผูดับ เพราะไมถือม่ัน ชํานะมารพรอมท้ังพาหนะไดแลว  
ยอมทรงไวซ่ึงอัตภาพมีในท่ีสุด ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
๖. ภัททีสูตร 
[๗๐๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระลกุณฏกภัททิยะไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯ 
[๗๐๔] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นทานพระลกุณฏกภัททิยะมาแตท่ีไกลเทียว  
แลวตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอเห็นหรือไม ซ่ึงภิกษกุําลังมาอยูโนน  
มีวรรณะไมงาม ไมนาดู เต้ีย เปนท่ีดูแคลนของภิกษุท้ังหลาย ฯ 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เหน็พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุนัน่แล มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก อนึ่ง  สมาบัติท่ีเธอ 
ไมเคยเขา เธอก็ไดโดยงาย เธอกระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซ่ึงกุลบุตร 
ท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้นดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึง 
อยู ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาท่ี 282 
[๗๐๕] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ลว  จึงไดตรัส 
คาถาประพันธตอไปวา 
สัตวท้ังหลาย จําพวกหงส นกกะเรียน นกยงู ชาง  เนื้อฟาน  
ท้ังหมด ยอมกลัวราชสีห ความเสมอกันในกายไมมี ฉันใด  
ในมนุษยท้ังหลายก็ฉันนัน้เหมือนกนั ถาคนหนุมมีปญญา เขาก็ 
ยอมเปนใหญในมนุษยเหลานั้น ไมเหมือนคนพาล ซ่ึงถือรางกายเปนใหญ ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
๗. วิสาขสูตร 
[๗๐๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กฏูาคารสาลา ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลี  
สมัยนั้นแล ทานพระวิสาขปญจาลบุตร ยังภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ  
ใหราเริง ดวยธรรมีกถา ประกอบดวยวาจาไพเราะ สละสลวยปราศจากโทษ นับเน่ืองเขาใน 
วาจาท่ีใหเขาใจเนื้อความ ไมอิงอาศัยวัฏฏะ ในอุปฏฐานศาลา ฯ 
[๗๐๗] คร้ังนัน้แล เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีเรน เสด็จไปทาง 
อุปฏฐานศาลา คร้ันเสด็จถึงแลวประทับบนอาสนะท่ีแตงตั้งไว แลวตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ใครหนอแลยังภกิษุท้ังหลายใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง 
 ดวยธรรมีกถา ประกอบดวยวาจาไพเราะ สละสลวยปราศจากโทษ นับเน่ืองเขาในวาจาท่ีให 
เขาใจเนื้อความ ไมอิงอาศัยวฏัฏะ ในอุปฏฐานศาลา ฯ 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระวิสาขปญจาลบุตร ฯลฯ 
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะทานวิสาขปญจาลบุตรวา ดีแลว ดแีลววิสาขะ เธอ 
ยังภกิษุท้ังหลายใหเห็นแจง ... ดวยธรรมีกถา ฯลฯ ดีนักแล ฯ 
[๗๐๘] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ลว จึงไดตรัส 
คาถาประพันธตอไปวา  
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ชนท้ังหลายยอมไมรูจักคนที่ไมพูด วาเจือดวยพาลหรือเปนบัณฑิต  
แตยอมรูจกัคนท่ีพูด ผูแสดงทางอมฤตอยู บุคคลพึงกลาวธรรม  
พึงสองธรรม พึงประคองธงชัยของฤาษี ฤาษีท้ังหลายมีสุภาษิตเปนธง  
ธรรมนั่นเองเปนธงชัยของพวกฤาษี ดังนี ้ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
๘. นันทสูตร 
[๗๐๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระนันทะผูเปนบุตรของพระเจาแมนาแหงพระผูมีพระภาค  
หมจีวรท่ีทุบและกลับทุบแลว หยอดนยันตา ถือบาตรมีสีใส เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 คร้ันเขาไปเฝาแลว ถวายอภวิาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
[๗๑๐] คร้ันทานพระนันทะนั่งเรียบรอยแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสดงันี้วา ดกูรนันทะ  
ขอท่ีเธอหมจีวรท่ีทุบและกลับทุบแลว หยอดนัยนตา และถือบาตรมีสีใส ไมสมควรแกเธอผูเปน 
กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาขอท่ีเธอถืออยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ถือผา 
บังสุกุลเปนวัตร และไมพึงเปนผูเพงเล็งในกามท้ังหลายอยูอยางนี้ จึงสมควรแกเธอผูเปนกุลบุตร 
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ฯ 
[๗๑๑] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ลว จึงไดตรัส 
คาถาประพันธตอไปวา 
เม่ือไร เราจะพึงไดเหน็นันทะ ถืออยูปาเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร  
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยโภชนะท่ีเจือปนกันผูไมอาลัยในกามท้ังหลาย 
 ดงันี้ ฯ 
[๗๑๒] ลําดับนั้น ทานพระนันทะ โดยสมัยตอมา ไดเปนผูอยูปาเปนวัตร ถือบิณฑ 
บาตเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร และไมอาลัยในกามท้ังหลายอยู ฯ 
จบสูตรท่ี ๘  
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๙. ติสสสูตร 
[๗๑๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระติสสะผูเปนโอรสพระเจาอาของพระผูมีพระภาค เขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลว ถวายอภวิาทแลว นั่งเปนทุกขเสียใจ 
หล่ังน้ําตาอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
        [๗๑๔] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระติสสะวา  ดูกรติสสะ ไฉน 
หนอ เธอจึงมานั่งเปนทุกขเสียใจหล่ังน้ําตาอยู ฯ 
        ทานพระติสสะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุท้ังหลายกลุมรุมเสียดแทงขา 
พระองคดวยวาจาดุจประฏัก ฯ 
        พ. จริงอยางนั้น ติสสะ เธอวาเขาขางเดียว แตเธอไมอดทนตอถอยคํา ขอท่ีเธอวา 
เขาขางเดียว ไมอดทนตอถอยคํานั้น ไมสมควรแกเธอผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวย 
ศรัทธา แตขอท่ีเธอวาเขาดวย อดทนตอถอยคําไดดวย นัน่แล สมควรแกเธอผูเปนกุลบุตร 
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ฯ 
        [๗๑๕] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส 
คาถาประพันธตอไปวา 
        เธอโกรธทําไมหนอ เธออยาโกรธ ติสสะ ความไมโกรธเปนความ 
        ประเสริฐของเธอ แทจริง บุคคลยอมประพฤติพรหมจรรย เพื่อ 
        กําจัดความโกรธ ความถือตัว และความลบหลูคุณทาน ดังนี้ ฯ 
                                                                จบสูตรท่ี ๙ 
                                                                ๑๐. เถรนามสูตร 
        [๗๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬวุันกลันทกนิวาปสถาน เขต 
พระนครราชคฤห สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่มีช่ือวาเถระ มีปรกติอยูผูเดยีว และสรรเสริญการ  
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อยูผูเดียว เธอเปนผูเดียว เขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต เปนผูเดียวเดนิกลับ ยอมนั่งในที่ลับ 
ผูเดียว และยอมเปนผูเดียวอธิษฐานจงกรม คร้ังนั้นแล ภกิษุมากดวยกนัเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับคร้ันเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันภิกษุเหลานั้นนั่ง 
เรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี ้ 
มีช่ือวาเถระ มีปรกติอยูคนเดยีว และมีปรกติกลาวสรรเสริญการอยูคนเดียว ฯ 
        [๗๑๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุรูปหนึ่งมาตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอจง 
ไปบอกภกิษุช่ือเถระตามคําของเราวา พระศาสดารับส่ังใหหาภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว 
 เขาไปหาทานพระเถระถึงท่ีอยู คร้ันเขาไปหาแลวกลาววา อาวุโส พระศาสดารับส่ังใหหาทาน  
ทานพระเถระรับคําภิกษุนัน้แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันเขาไปเฝาแลว ถวาย 
อภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
        [๗๑๘] คร้ันทานพระเถระน่ังเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรเถระ 
ไดยินวา เธอมีปรกติอยูคนเดยีวและมักสรรเสริญการอยูคนเดียว จริงหรือ ฯ 
พระเถระกราบทูลวา จริง พระเจาขา ฯ 
        พ. ดูกรเถระ ก็เธอมีปรกติอยูคนเดยีว และมักกลาวสรรเสริญการอยูคนเดียวอยางไร ฯ 
        ถ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในขอนี้ คือขาพระองคคนเดียวเขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต  
เดินกลับคนเดยีว นั่งในท่ีลับคนเดียว อธิษฐานจงกรมคนเดียวขาแตพระองคผูเจริญ ขา 
พระองคมีปรกติอยูคนเดียว และมักกลาวสรรเสริญการอยูคนเดยีว อยางนี้แล ฯ 
        [๗๑๙] พ. ดูกรเถระ การอยูคนเดยีวนีมี้อยู เราจะกลาววาไมมีก็หาไม เถระ อนึ่ง  
การอยูคนเดยีวของเธอยอมเปนอันบริบูรณโดยพิสดารกวาดวยประการใด เธอจงฟงประการนั้น จง 
ทําไวในใจใหดี เราจักกลาว ทานพระเถระทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส 
ดังตอไปนี้ ฯ 
        [๗๒๐] ดกูรเถระ ก็การอยูคนเดยีว ยอมเปนอันบริบูรณโดยพิสดารกวาอยางไร ใน 
ขอนี้ ส่ิงใดท่ีลวงไปแลว ส่ิงนั้นก็ละไดแลว ส่ิงใดยังไมมาถึงส่ิงนั้นก็สละคืนไดแลว  
ฉันทราคะในการไดอัตภาพที่เปนปจจุบันถูกกําจัดแลวดวยดี การอยูคนเดียวยอมเปนอันบริบูรณ 
โดยพิสดารกวา อยางนี้แล ฯ  
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        [๗๒๑] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส 
คาถาประพันธตอไปวา 
        เรายอมเรียกนรชนผูครอบงําขันธ อายตนะ ธาตุ และไตรภพท้ังหมดได  
        ผูรูทุกขทุกอยาง ผูมีปญญาดี ผูไมแปดเปอนในธรรมท้ังปวง ผูละส่ิง 
        ท้ังปวงเสียได ผูหลุดพน ในเพราะนิพพานเปนท่ีส้ินตัณหา วาเปนผูมี 
        ปรกติอยูคนเดียว ดังนี้ ฯ 
                                                        จบสูตรท่ี ๑๐ 
                                                        ๑๑. กัปปนสูตร 
        [๗๒๒] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ทานพระมหากัปปนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯ 
        [๗๒๓] พระผูมีพระภาค ไดทอดพระเนตรเห็น ทานพระมหากัปปนะผูมาแตไกล  
แลวจึงเรียกภกิษุท้ังหลายมาตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอเหน็ภิกษุท่ีกําลังมาน่ันหรือไม  
เปนผูขาวโปรง จมูกโดง ฯ 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เหน็ พระเจาขา ฯ 
        พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุนั่นแลมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก แตเธอไมไดสมาบัตท่ีิ 
เธอไมเคยเขางายนัก เธอกระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซ่ึงกุลบุตรท้ังหลาย 
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
        [๗๒๔] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส 
คาถาประพันธตอไปวา 
        ในชุมนุมชนท่ียังรังเกยีจกันดวยโคตร กษัตริยเปนผูประเสริฐในเทวดา 
        และมนุษย ผูท่ีสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เปนผูประเสริฐ  
        พระอาทิตยยอมแผดแสงในกลางวัน พระจันทรสองสวางในกลางคืน   
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        กษัตริยผูผูกสอดเครื่องรบยอมมีสงาพราหมณผูเพงฌาน ยอมรุงเรือง  
        สวนพระพุทธเจายอมรุงโรจนดวยเดชานุภาพตลอดวันและคืนท้ังหมด  
        ดังน้ี ฯ 
                                                จบสูตรท่ี ๑๑ 
                                                ๑๒. สหายสูตร 
        [๗๒๕] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี ้
        สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล ภิกษุผูเปนเพื่อนกัน๒ รูป ซ่ึงเปนสัทธิวิหาริกของทานพระ 
มหากัปปนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯ 
        [๗๒๖] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นเธอท้ัง ๒ มาอยูแตไกลจึงตรัสเรียกภิกษ ุ
ท้ังหลายมาตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอเห็นภกิษุสหาย ๒ รูปผูเปนสัทธิวิหาริกของ 
มหากัปปนะกาํลังมาอยูนั่นหรือไม ฯ 
        ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ 
        พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุ ๒ รูปนั่นแล มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากแตไมไดสมาบัติ 
ท่ีเธอไมเคยเขางายนัก เธอท้ัง ๒ กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ซ่ึงกุลบุตร 
ท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ดวยตนเองในปจจุบัน  
เขาถึงอยู ฯ 
        [๗๒๗] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส 
คาถาประพันธตอไปวา 
        ภิกษเุหลานี้เปนสหายกัน เปนผูมีความรูคูเคียงกันมาตลอดกาลนาน  
สัทธรรมของเธอเหลานั้นยอมเทียบเคียงไดในธรรมท่ีพระพุทธเจาประ 
กาศแลว เธออันกัปปนะแนะนําดีแลวในธรรมท่ีพระอริยเจาประกาศ  
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แลว เธอท้ังสองชํานะมารพรอมท้ังพาหนะไดแลว ยอมทรงไวซ่ึง 
อัตภาพมีในท่ีสุด ดังนี้ ฯ 
                                        จบสูตรท่ี ๑๒ 
                                        จบภิกขุสังยุตตท่ี ๙ 
                                        ___________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. โกลิตสูตร                 ๒. อุปติสสสูตร         ๓. ฆฏสูตร  
๔. นวสูตร                        ๕. สุชาตสูตร                 ๖. ภัททีสูตร  
๗. วิสาขสูตร                 ๘. นันทสูตร                ๙. ติสสสูตร  
๑๐. เถรนามสูตร         ๑๑. กปัปนสูตร         ๑๒. สหายสูตร ฯ 
                                        ___________ 
                                รวมสังยตุตท่ีมีในภาคนี้ คือ 
๑. อภิสมยสังยุตต                 ๒. ธาตุสังยุตต                 ๓. อนมตัคคสังยุตต 
๔. กัสสปสังยุตต                 ๕. ลาภสังการสังยุตต         ๖. ราหุลสังยุตต 
๗. ลักขณสังยตุต                 ๘. โอปมมสังยุตต                 ๙. ภิกขุสังยุตต ฯ 
                                จบนิทานวรรคสังยุตต 
                                ________________ 


