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พระสุตตันตปฎก
เลม ๘
สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
อภิสมัยสังยุตต
พุทธวรรคที่ ๑
๑ เทศนาสูตร
[๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธดํารัสนี้วา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง ปฏิจจสมุปบาทแกพวกเธอ พวกเธอจงฟงปฏิจจสมุปบาทนั้น จงใส
ใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิจจสมุปบาท เปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะ
วิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูป เปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปน

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 2
ปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะ เปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหา
เปน ปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมี
ชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและ อุปายาส ความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ นีเ้ ราเรียกวา ปฏิจจสมุปบาท ฯ
[๓] ก็เพราะอวิชชานัน่ แหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขาร จึงดับ เพราะสังขาร
ดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะ นามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะ
สฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะ
ตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ
ชราและ มรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลา นั้นมีใจยินดีชื่นชม
ภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒ วิภังคสูตร
[๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ บิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง จักจําแนกปฏิจจ
สมุปบาทแกพวกเธอ พวกเธอจงฟงปฏิจจสมุปบาท นั้น จงใสใจใหดเี ถิด เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิจจสมุปบาท เปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณ
เปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูป เปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย
จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะ เปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหา
เปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
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[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะของความแก ฟนหลุด
ผมหงอก หนังเหี่ยว ความเสื่อมแหงอายุ ความแก หงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ
ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชรา ก็มรณะ เปนไฉน ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความ
ทําลาย ความอันตรธาน มฤตยู ความตาย กาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความทอดทิ้งซากศพ
ความขาด แหงชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นีเ้ รียกวามรณะ ชราและ มรณะ
ดังพรรณนามาฉะนี้ เรียกวา ชราและมรณะ ฯ
[๗] ก็ชาติเปนไฉน ความเกิด ความบังเกิด ความหยัง่ ลง เกิด เกิดจําเพาะ ความ
ปรากฏแหงขันธ ความไดอายตนะครบในหมูสัตวนนั้ ๆ ของ เหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชาติ ฯ
[๘] ก็ภพเปนไฉน ภพ ๓ เหลานี้คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ นี้เรียกวาภพ ฯ
[๙] ก็อุปาทานเปนไฉน อุปาทาน ๔ เหลานี้คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลพัตตุปาทาน
อัตตวาทุปาทาน นี้เรียกวา อุปาทาน ฯ
[๑๐] ก็ตณ
ั หาเปนไฉน ตัณหา ๖ หมวดเหลานี้คือ รูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา
รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา นี้เรียกวาตัณหา ฯ
[๑๑] ก็เวทนาเปนไฉน เวทนา ๖ หมวดเหลานี้คือ จักขุสัมผัสสชา เวทนา โสตสัมผัส
สชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชา
เวทนา นี้เรียกวาเวทนา ฯ
[๑๒] ก็ผัสสะเปนไฉน ผัสสะ ๖ หมวดเหลานี้คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส
ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส มโนสัมผัส นี้เรียกวาผัสสะ ฯ
[๑๓] ก็สฬายตนะเปนไฉน อายตนะคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ นี้เรียกวาสฬายตนะ ฯ
[๑๔] ก็นามรูปเปนไฉน เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ นี้เรียกวานาม มหา
ภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นีเ้ รียกวารูป นามและ รูปดังพรรณนามาฉะนี้ เรียกวานาม
รูป ฯ
[๑๕] ก็วญ
ิ ญาณเปนไฉน วิญญาณ ๖ หมวดเหลานี้คอื จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ นี้เรียกวา วิญญาณ ฯ
[๑๖] ก็สงั ขารเปนไฉน สังขาร ๓ เหลานี้คือ กายสังขาร วจีสังขาร จิตสังขาร นี้เรียก
วาสังขาร ฯ
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[๑๗] ก็อวิชชาเปนไฉน ความไมรูในทุกข ความไมรูในเหตุเกิดแหงทุกข ความไมรู
ในความดับทุกข ความไมรูในปฏิปทาที่จะใหถึงความดับทุกขนี้เรียกวาอวิชชา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ดังพรรณนามาฉะนี้
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๘] ก็เพราะอวิชชานัน่ แหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึง ดับ เพราะสังขาร
ดับ วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี ดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓ ปฏิปทาสูตร
[๑๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมิจฉาปฏิปทา และ
สัมมาปฏิปทา พวกเธอจงฟงปฏิปทาทั้ง ๒ นั้น จงใสใจใหดีเถิดเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๒๐] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉาปฏิปทา เปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ อยางนี้ นีเ้ รียกวามิจฉาปฏิปทา ฯ
[๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาปฏิปทาเปนไฉน เพราะอวิชชานัน่ แหละดับดวยการ
สํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณ จึงดับ ... ความดับแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ นี้เรียกวา สัมมาปฏิปทา ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔ วิปสสีสูตร
[๒๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ บิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
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สัมพุทธเจา ทรงพระนามวาวิปสสี กอน แตตรัสรู เมื่อครั้งเปนพระโพธิสัตวยังมิไดตรัสรู ได
ปริวิตกวา โลกนี้ถึงความยาก แลวหนอ ยอมเกิด แก ตาย จุติ และอุปบัติ และเมื่อเปนเชนนัน้
ก็ยังไมรู ธรรมอันออกจากทุกข คือชราและมรณะนี้ เมือ่ ไรเลาความออกจากทุกข คือชราและมรณะ
นี้ จักปรากฏ ฯ
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความ ปริวิตกดังนีว้ า
เมื่ออะไรหนอมีอยู ชราและมรณะจึงมี ชราและมรณะยอมมี เพราะ อะไรเปนปจจัย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปส สีโพธิสัตว เพราะ กระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรดู ว ยปญญา
วา เมื่อชาติมีอยู ชราและมรณะจึงมี ชราและมรณะยอมมี เพราะชาติเปนปจจัย ... เมือ่ อะไรหนอ
มีอยู ชาติจึงมีชาติยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อภพมีอยู ชาติจึงมี ชาติยอมมีเพราะภพเปน
ปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู ภพจึงมี ภพยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่ออุปาทานมีอยู ภพจึงมี
ภพยอมมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยูอ ุปาทานจึงมี อุปาทานยอมมีเพราะอะไรเปน
ปจจัย ... เมื่อตัณหามีอยู อุปาทานจึงมี อุปาทานยอมมีเพราะตัณหาเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู
ตัณหาจึงมี ตัณหายอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อเวทนามีอยู ตัณหาจึงมี ตัณหายอมมีเพราะ
เวทนาเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู เวทนาจึงมี เวทนายอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อผัสสะ
มีอยู เวทนาจึงมี เวทนายอมมีเพราะ ผัสสะเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู ผัสสะจึงมี ผัสสะ
ยอมมีเพราะอะไร เปนปจจัย ... เมื่อสฬายตนะมีอยู ผัสสะจึงมี ผัสสะยอมมีเพราะสฬายตนะเปน
ปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู สฬายตนะจึงจะมี สฬายตนะยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อนาม
รูปมีอยู สฬายตนะจึงมี สฬายตนะยอมมีเพราะนามรูป เปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู นามรูป
จึงมี นามรูปยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อวิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี นามรูปยอมมีเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยูว ญ
ิ ญาณจึงมี วิญญาณยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อ
สังขารมีอยู วิญญาณจึงมี วิญญาณยอมมีเพราะสังขารเปนปจจัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความปริวิตกดังนีว้ า เมื่ออะไรหนอมีอยู สังขารจึงมี สังขารยอมมีเพราะ
อะไรเปนปจจัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะกระทําไวในใจโดย
แยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา เมื่ออวิชชา มีอยู สังขารจึงมี สังขารยอมมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ดังพรรณนามาฉะนี้
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 6
วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดขึ้นแกพระวิปสสีโพธิสัตวในธรรม ที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ฝายขาง
เกิด ฝายขางเกิด ดังนี้ ฯ
[๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความ ปริวิตกดังนีว้ า
เมื่ออะไรหนอไมมี ชราและมรณะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชรา และมรณะจึงดับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะ กระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา เมื่อชาติ
ไมมี ชราและมรณะ จึงไมมี เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี ชาติจึง
ไมมี เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ เมื่อภพไมมี ชาติจึงไมมี เพราะภพดับ ชาติจึงดับ ... เมื่ออะไร
หนอไมมี ภพจึงไมมี เพราะอะไรดับ ภพจึงดับ เมื่ออุปาทานไมมี ภพจึงไมมี เพราะอุปาทานดับ
ภพจึงดับ ... เมือ่ ไรหนอไมมี อุปาทานจึงไมมีเพราะอะไรดับ อุปาทานจึงดับ ... เมื่อตัณหาไมมี
อุปาทานจึงไมมี เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี ตัณหาจึงไมมี เพราะ
อะไรดับ ตัณหาจึงดับ ... เมือ่ เวทนาไมมี ตัณหาจึงไมมี เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอ
ไมมี เวทนาจึงไมมี เพราะอะไรดับ เวทนาจึงดับ ... เมื่อผัสสะไมมีเวทนาจึงไมมี เพราะผัสสะดับ
เวทนาจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี ผัสสะจึง ไมมี เพราะอะไรดับ ผัสสะจึงดับ ... เมื่อสฬายตนะ
ไมมี ผัสสะจึงไมมี เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี สฬายตนะจึงไมมี
เพราะอะไรดับ สฬายตนะจึงดับ ... เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี เพราะนามรูป ดับ สฬายตนะ
จึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี นามรูปจึงไมมี เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ ... เมื่อวิญญาณไมมี นามรูป
จึงไมมี เพราะวิญญาณดับ นามรูป จึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี วิญญาณจึงไมมี เพราะอะไรดับ
วิญญาณจึงดับ เมื่อสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอ ไมมี สังขารจึงไมมี เพราะ
อะไรดับ สังขารจึงดับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะกระทําไวในใจ
โดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ดังพรรณนามาฉะนี้ ความดับ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดขึ้น
แกพระวิปสสีโพธิสัตว ในธรรมที่ไม เคยไดฟงมากอนวา ฝายขางดับ ฝายขางดับ ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
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๕ สิขีสูตร- ๙ กัสสปสูตร
[๒๕] พระปริวิตกของพระพุทธเจาแมทั้ง ๗ พระองค ก็พึงใหพิศดาร เหมือนอยางนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรง พระนามวาสีขี ... ทรงพระนามวา
เวสสภู ... ทรงพระนามวากกุสันธะ ... ทรงพระนามวาโกนาคมนะ ... ทรงพระนามวากัสสป ... ฯ
๑๐ มหาศักยมุนีโคตมสูตร
[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรายังเปนพระโพธิสัตว กอนตรัสรู ยังมิไดตรัสรู ไดมี
ความปริวิตกดังนี้วา โลกนี้ถงึ ความยากแลวหนอ ยอมเกิด แก ตาย จุติ และอุปบัติ และเมื่อ
เปนเชนนัน้ ก็ยังไมรูธรรมอันออกจากทุกข คือชราและมรณะนี้ เมื่อไรเลา ความออกจากทุกข
คือชราและมรณะนีจ้ ักปรากฏ ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรานัน้ ไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอ
มีอยู ชราและมรณะ จึงมี ชราและมรณะยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้น
เพราะ กระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรดู วยปญญาวา เมื่อชาติมีอยู ชราและมรณะ จึงมี ชรา
และมรณะยอมมีเพราะชาติเปนปจจัย ... เมือ่ อะไรหนอมีอยู ชาติจึงมี ชาติยอมมีเพราะอะไรเปน
ปจจัย ... เมื่อภพมีอยู ชาติจึงมี ชาติยอมมีเพราะภพ เปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู ภพจึงมี
ภพยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่ออุปาทานมีอยู ภพจึงมี ภพยอมมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย ...
เมื่ออะไรหนอ มีอยู อุปาทานจึงมี อุปาทานยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อตัณหามีอยู อุปาทาน
จึงมี อุปาทานยอมมีเพราะตัณหาเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู ตัณหาจึงมี ตัณหา ยอมมีเพราะ
อะไรเปนปจจัย ... เมื่อเวทนามีอยู ตัณหาจึงมี ตัณหายอมมีเพราะ เวทนาเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอ
มีอยู เวทนาจึงมี เวทนายอมมีเพราะอะไร เปนปจจัย ... เมือ่ ผัสสะมีอยู เวทนาจึงมี เวทนายอมมี
เพราะผัสสะเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู ผัสสะจึงมี ผัสสะยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ...
เมื่อ สฬายตนะมีอยู ผัสสะจึงมี ผัสสะยอมมีเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ... เมื่ออะไร หนอ
มีอยู สฬายตนะจึงมี สฬายตนะมียอมเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อนามรูปมีอยู สฬายตนะจึงมี
สฬายตนะยอมมีเพราะนามรูปเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู นามรูปจึงมี นามรูปยอมมี
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เพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อวิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี นามรูปยอมมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย ...
เมื่ออะไรหนอมีอยู วิญญาณ จึงมี วิญญาณยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อสังขารมีอยู วิญญาณ
จึงมีวิญญาณยอมมีเพราะสังขารเปนปจจัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความปริวิตก ดังนี้วา
เมื่ออะไรหนอมีอยู สังขารจึงมี สังขารยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เรานั้น
เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคายจึงไดรดู ว ยปญญาวา เมื่ออวิชชามีอยู สังขารจึงมี สังขารยอมมี
เพราะอวิชชาเปนปจจัย เพราะอวิชชา เปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ...
ดังพรรณนา มาฉะนี้ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดขึ้นแกเราในธรรม ที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ฝายขาง
เกิด ฝายขางเกิด ดังนี้ ฯ
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมคี วามปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไร หนอไมมี ชราและ
มรณะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชราและมรณะจึงดับ ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เรานั้น เพราะกระทําไว
ในใจโดยแยบคายจึงไดรดู วยปญญาวา เมือ่ ชาติ ไมมี ชราและมรณะจึงไมมี เพราะชาติดับ ชรา
และมรณะจึงดับ ... เมื่ออะไร หนอไมมี ชาติจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ ... เมื่อภพไมมี
ชาติจึงไมมี เพราะภพดับ ชาติจึงดับ ... เมือ่ อุปาทานไมมี ภพจึงไมมี เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ...
เมื่ออะไรหนอไมมี อุปาทานจึงไมมี เพราะอะไรดับ อุปาทานจึงดับ ... เมื่อตัณหาไมมี อุปาทาน
จึงไมมี เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ... เมื่ออะไร หนอไมมี ตัณหาจึงไมมี เพราะอะไรดับ
ตัณหาจึงดับ เมื่อเวทนาไมมี ตัณหา จึงไมมี เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี
เวทนาจึงไมมี เพราะอะไรดับ เวทนาจึงดับ ... เมื่อผัสสะไมมี เวทนาจึงไมมีเพราะผัสสะดับ เวทนา
จึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี ผัสสะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ผัสสะจึงดับ ... เมื่อสฬายตนะไมมี
ผัสสะจึงไมมี เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ... เมื่ออะไร หนอไมมี สฬายตนะจึงไมมี เพราะ
อะไรดับ สฬายตนะจึงดับ ... เมื่อนามรูป ไมมี สฬายตนะจึงไมมี เพราะนามรูปดับ สฬายตนะ
จึงดับ ... เมื่ออะไรหนอ ไมมี นามรูปจึงไมมี เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ ... เมื่อวิญญาณไมมี
นามรูป จึงไมมี เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี วิญญาณจึงไมมี เพราะอะไร
ดับ วิญญาณจึงดับ ... เมื่อสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรานัน้ ไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอไมมี สังขารจึงไมมี เพราะอะไรดับ
สังขารจึงดับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้น เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา
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เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ...
ดังพรรณนามาฉะนี้ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดขึ้นแกเราในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา
ฝายขางดับ ฝายขางดับ ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบพุทธวรรคที่ ๑
___________
รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑ เทศนาสูตร ๒ วิภังคสูตร ๓ ปฏิปทาสูตร
๔ วิปสสีสูตร ๕ สิขีสูตร ๖ เวสสภูสูตร
๗ กกุสันธสูตร ๘ โกนาคมนสูตร ๙ กัสสปสูตร
๑๐ มหาศักยมุนีโคตมสูตร ฯ
___________
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อาหารวรรคที่ ๒
๑. อาหารสูตร
[๒๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน อนาถปณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ เหลานี้ ยอมเปน
ไปเพื่อความดํารงอยูของหมูส ัตวผูเกิดมาแลว หรือเพื่ออนุเคราะหหมูส ัตวผูแสวงหาที่เกิด อาหาร
๔ เปนไฉน คือ [๑] กวฬีการาหารหยาบ หรือละเอียด [๒] ผัสสาหาร [๓] มโนสัญเจตนาหาร
[๔] วิญญาณาหาร อาหาร ๔ เหลานี้แล ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิด มาแลว
หรือเพื่ออนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาที่เกิด ฯ
[๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาหาร ๔ เหลานี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไร เปนที่ตั้งขึ้น มีอะไร
เปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด อาหาร ๔ เหลานี้ มีตัณหาเปนเหตุ มีตณ
ั หาเปนที่ตั้งขึ้น มีตัณหา
เปนกําเนิด มีตณ
ั หาเปนแดนเกิด ก็ตณ
ั หานี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปน
กําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิดตัณหามีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนที่ตั้งขึน้ มีเวทนาเปนกําเนิด
มีเวทนาเปนแดนเกิด ก็เวทนานี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไร
เปนแดนเกิด เวทนามีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนที่ตั้งขึ้น มีผัสสะเปน กําเนิด มีผัสสะเปน
แดนเกิด ก็ผัสสะนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด
ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ มีสฬายตนะ เปนที่ตั้งขึ้น มีสฬายตนะเปนกําเนิด มีสฬายตนะเปน
แดนเกิด ก็สฬายตนะนี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึน้ มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดน
เกิดสฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ มีนามรูปเปนที่ตั้งขึ้น มีนามรูปเปนกําเนิด มีนามรูป เปน
แดนเกิด ก็นามรูปนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด
นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ มีวิญญาณเปนทีต่ ั้งขึ้น มีวิญญาณ เปนกําเนิด มีวิญญาณเปนแดนเกิด
ก็วิญญาณนี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตงั้ ขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด
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วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ มี สังขารเปนที่ตั้งขึ้น มีสังขารเปนกําเนิด มีสังขารเปนแดนเกิด ก็สังขาร
เหลานี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด สังขารทั้งหลาย
มีอวิชชาเปนเหตุ มีอวิชชาเปนที่ตั้งขึ้น มีอวิชชาเปนกําเนิด มี อวิชชาเปนแดนเกิด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ ... ดังพรรณนา
มาฉะนี้ ความเกิดขึ้นแหงกอง ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๓๐] ก็เพราะอวิชชานัน้ แหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขาร จึงดับ เพราะ
สังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ผัคคุนสูตร
[๓๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ เหลานี้ ยอมเปนไป
เพื่อความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิดมาแลว หรือเพื่อ อนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาที่เกิด อาหาร ๔
เปนไฉน คือ [๑] กวฬีการาหารหยาบหรือละเอียด [๒] ผัสสาหาร [๓] มโนสัญเจตนาหาร
[๔] วิญญาณาหาร อาหาร ๔ เหลานีแ้ ล ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูข องหมูสัตวผูเกิดมาแลว
หรือ เพื่ออนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาที่เกิด ฯ
[๓๒] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระโมลิยผัคคุนะได กราบทูลพระผูมี
พระภาควา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมกลืนกินวิญญาณาหาร พระผูมีพระภาคตรัสวา ตั้งปญหา
ยังไมถูก เรามิไดกลาววา กลืนกิน [วิญญาณาหาร] ถาเรากลาววากลืนกิน [วิญญาณาหาร] ควร
ตั้งปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมกลืนกิน [วิญญาณาหาร] แตเรามิไดกลาว
อยางนั้นผูใดพึงถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธเจาขา วิญญาณาหาร ยอมมีเพื่อ
อะไรหนอ อันนี้ควรเปนปญหา ควรชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวาวิญญาณาหารยอมมีเพื่อความ
บังเกิดในภพใหมตอไป เมื่อวิญญาณาหารนั้นเกิด มีแลว จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปน
ปจจัย จึงมีผัสสะ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 12
[๓๓] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถูกตอง ฯ
ภ. ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววายอมถูกตอง ถาเรากลาววายอมถูกตอง ควรตั้ง
ปญหาในขอนัน้ ไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถูกตอง แต เรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใดพึง
ถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธเจาขา เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ จึงมีผัสสะ อันนี้
ควรเปนปญหา ควรชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผสั สะ
เพราะผัสสะ เปนปจจัย จึงมีเวทนา ฯ
[๓๔] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมเสวยอารมณ ฯ
ภ. ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา ยอมเสวยอารมณ ถาเรากลาววา ยอมเสวย
อารมณ ควรตัง้ ปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมเสวยอารมณ แตเรามิได
กลาวอยางนั้น ผูใดถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธเจาขา เพราะอะไรเปนปจจัย
หนอ จึงมีเวทนา อันนี้ควรเปนปญหา ควรชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะผัสสะเปน
ปจจัย จึงมีเวทนาเพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ฯ
[๓๕] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมทะเยอทะยาน ฯ
ภ. ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา ยอมทะเยอทะยาน ถาเรากลาววา ยอมทะเยอ
ทะยาน ควรตัง้ ปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมทะเยอทะยาน แตเรามิได
กลาวอยางนั้น ผูใดถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนีว้ า พระพุทธเจาขา เพราะอะไรเปนปจจัย
หนอ จึงมีตณ
ั หา อันนี้ควรเปนปญหา ควรชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะเวทนาเปน
ปจจัย จึงมีตัณหาเพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯ
[๓๖] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถือมั่น ฯ
ภ. ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา ยอมถือมั่น ถาเราพึงกลาววายอมถือมั่น ควรตั้ง
ปญหาในขอนัน้ ไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถือมัน่ แตเรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใดถามเรา
ผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธเจาขา เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ จึงมีอุปาทาน อันนี้
ควรเปนปญหา ควรชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ
อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ... ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๓๗] ดูกรผัคคุนะ ก็เพราะบอเกิดแหงผัสสะทั้ง ๖ ดับดวยการสํารอก โดยไมเหลือ
ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ
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อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและ
มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
[๓๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง ไมรจู ักชราและมรณะ ไมรจู ักเหตุเกิด แหงชราและมรณะ ไมรูจักความดับแหงชรา
และมรณะ ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหถึง ความดับแหงชราและมรณะ ไมรูจกั ชาติ ... ไมรูจกั ภพ ...
ไมรูจักอุปาทาน ... ไมรูจักตัณหา ... ไมรจู กั เวทนา ... ไมรูจักผัสสะ ... ไมรูจักสฬายตนะ ... ไมรูจกั
นามรูป ... ไมรูจักวิญญาณ ... ไมรูจักสังขาร ไมรูจักเหตุเกิดแหงสังขาร ไมรูจัก ความดับแหงสังขาร
ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือ พราหมณเหลานั้นจะสมมติวาเปนสมณะ
ในหมูสมณะ หรือสมมติวาเปนพราหมณ ในหมูพราหมณ หาไดไม แลทานเหลานั้นมิไดกระทํา
ใหแจงซึ่งประโยชนของ ความเปนสมณะ หรือประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิง่
เองใน ปจจุบนั เขาถึงอยู ฯ
[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ รูจักชราและมรณะ รูจกั
รูจักความดับแหงชราและมรณะ รูจกั ปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงชราและมรณะ รูจกั ชาติ ... รูจัก
ภพ ... รูจักอุปาทาน ... รูจักตัณหา ... รูจกั เวทนา ... รูจักผัสสะ ... รูจักสฬายตนะ ... รูจกั นามรูป ...
รูจักวิญญาณ ... รูจักสังขาร ... รูจักเหตุเกิดแหงสังขาร รูจักความดับแหงสังขาร รูจักปฏิปทาที่จะให
ถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ แล สมมติไดวาเปนสมณะในหมูสมณะ
และสมมติไดวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และทานเหลานั้นไดกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของ
ความเปนสมณะ และประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๓
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๔. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
[๔๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง ไมรจู ักธรรมเหลานี้ ไมรูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลานี้ ไมรูจักความดับแหงธรรมเหลานี้
ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงธรรมเหลานี้ ไมรูจกั ธรรมเหลาไหน ไมรูจกั เหตุเกิดแหง
ธรรมเหลาไหน ไมรูจักความดับแหงธรรมเหลาไหน ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงธรรม
เหลา ไหนคือ ไมรูจักชราและมรณะ ไมรูจกั เหตุเกิดแหงชราและมรณะ ไมรูจักปฏิปทา ที่จะใหถึง
ความดับแหงชราและมรณะ ไมรูจักชาติ ... ไมรูจักภพ ... ไมรูจัก อุปาทาน ... ไมรูจักตัณหา ... ไมรจู กั
เวทนา ... ไมรจู ักผัสสะ ... ไมรูจักสฬายตนะ ... ไมรูจกั นามรูป ... ไมรูจักวิญญาณ ... ไมรูจักสังขาร
ไมรูจักเหตุ เกิดแหงสังขาร ไมรูจักความดับแหงสังขาร ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหง
สังขาร ชื่อวาไมรูจักธรรมเหลานี้ ไมรูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลานี้ ไมรูจกั ความดับแหงธรรมนี้ ไมรู
จักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงธรรมเหลานี้ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น จะสมมติวาเปน
สมณะในหมูส มณะ หรือสมมติวาเปน พราหมณในหมูพ ราหมณ หาไดไม และทานเหลานั้น
มิไดกระทําใหแจงซึ่ง ประโยชนของความเปนสมณะ หรือประโยชนของความเปนพราหมณ ดวย
ปญญา อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ รูจักธรรมเหลานี้
รูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลานี้ รูจักความดับแหงธรรมเหลานี้ รูจัก ปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหง
ธรรมเหลานี้ รูจักธรรมเหลาไหน รูจกั เหตุเกิดแหงธรรมเหลาไหน รูจกั ความดับแหงธรรมเหลาไหน
รูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงธรรมเหลาไหน คือ รูจักชราและมรณะ รูจกั เหตุเกิดแหงชรา
และมรณะ รูจกั ความดับแหงชราและมรณะ รูจักปฏิปทาที่ใหถึงความดับแหงชราและมรณะ รูจกั
ชาติ ... รูจักภพ ... รูจักอุปาทาน ... รูจักตัณหา ... รูจกั เวทนา ... รูจักผัสสะ ... รูจักสฬายตนะ ...
รูจักนามรูป ... รูจักวิญญาณ ... รูจักสังขาร รูจักเหตุเกิดแหง สังขาร รูจักความดับแหงสังขาร
รูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงสังขาร ชื่อวารูจักธรรมเหลานี้ รูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลานี้
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รูจักความดับแหงธรรมเหลานี้ รูจัก ปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงธรรมเหลานี้ สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นแล สมมติไดวาเปนสมณะในหมูสมณะ และสมมติไดวาเปนพราหมณในหมู
พราหมณ และทานเหลานั้น ไดกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ และ ประโยชน
ของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. กัจจานโคตตสูตร
[๔๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ บิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระกัจจานโคตต เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา พระพุทธเจาขา ที่เรียกวาสัมมาทิฐิ สัมมาทิฐิ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ จึงจะชือ่ วา
สัมมาทิฐิ ฯ
[๔๓] พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรกัจจานะ โลกนี้ โดยมากอาศัยสวน ๒ อยาง คือ ความ
มี ๑ ความไมมี ๑ ก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแหงโลกดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงแลว ความ
ไมมีในโลก ยอมไมมี เมื่อบุคคลเห็นความดับแหงโลกดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงแลว ความ
มีในโลก ยอมไมมีโลกนี้โดยมากยังพัวพันดวยอุบายอุปาทานและอภินิเวส แตพระอริยสาวก
ยอมไมเขาถึง ไมถือมั่น ไมตงั้ ไวซึ่งอุบายและอุปาทานนัน้ อันเปนอภินเิ วสและอนุสยั อันเปน
ที่ตั้งมั่นแหงจิตวา อัตตาของเรา ดังนี้ ยอมไมเคลือบแคลงสงสัยวาทุกขน่นั แหละ เมื่อบังเกิด
ขึ้น ยอมบังเกิดขึ้น ทุกขเมื่อดับ ยอมดับ พระอริยสาวกนัน้ มีญาณหยั่งรูใ นเรื่องนี้โดยไมตอง
เชื่อผูอื่นเลย ดวยเหตุเพียงเทานี้แล กัจจานะจึงชื่อวาสัมมาทิฐิ ฯ
[๔๔] ดูกรกัจจานะ สวนสุดขอที่ ๑ นี้วา สิง่ ทั้งปวงมีอยู สวนสุดขอที่ ๒ นี้วา
สิ่งทั้งปวงไมมี ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุดทั้ง ๒ นั้นวา เพราะอวิชชา
เปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ ... ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้เพราะอวิชชานัน่ แหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
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๖. ธรรมกถิกสูตร
[๔๕] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ที่เรียกวา ธรรมกถึก ธรรมกถึก ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร
หนอ จึงจะชื่อวาธรรมกถึก ฯ
[๔๖] พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหนาย เพื่อ
ความคลายกําหนัด เพื่อความดับชราและมรณะ ควรจะกลาววาภิกษุธรรมกถึก ถาภิกษุเปนผูปฏิบตั ิ
เพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับชราและมรณะ ควรจะกลาววา ภิกษุปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว เพราะความหนาย เพราะความคลายกําหนัด
เพราะความดับ เพราะไมถอื มั่นชราและมรณะ ควรจะกลาววา ภิกษุบรรลุนิพพานในปจจุบนั
ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับชาติ ...ภพ ... อุปาทาน ...
ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ...วิญญาณ ... สังขาร ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความ
หนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับอวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุธรรมกถึก ถาภิกษุ
เปนผูปฏิบัติเพือ่ ความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับอวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุ
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว เพราะความหนาย เพราะความคลายกําหนัด
เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นอวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุบรรลุนิพพานในปจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อเจลกัสสปสูตร
[๔๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน เขตพระนคร
ราชคฤห ครั้งนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไป
บิณฑบาตในพระนครราชคฤห อเจลกัสสปไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล ครั้นแลว
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เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ณ สถานที่นั้น ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๔๘] ครั้นแลว อเจลกัสสปไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาพเจาจะขอถามเหตุ
บางอยางกะทานพระโคดม ถาทานพระโคดมจะทรงกระทําโอกาส เพื่อทรงตอบปญหาแกขาพเจา
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป ยังมิใชเวลาจะตอบปญหา เรากําลังเขาไปสูละแวกบาน
แมครั้งที่ ๒ ... แมครั้งที่ ๓ อเจลกัสสปก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาพเจาจะขอถามเหตุ
บางอยางกะทานพระโคดม ถาทานพระโคดมจะทรงกระทําโอกาส เพื่อทรงตอบปญหาแกขาพเจา
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป ยังมิใชเวลาตอบปญหา เรากําลังเขาไปสูละแวกบาน ฯ
[๔๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกัสสปไดกราบทูล พระผูมีพระภาควา
ก็ขาพเจาไมประสงคจะถามทานพระโคดมมากนัก ฯ
ภ. ดูกรกัสสป ทานจงถามปญหาตามที่ทานจํานงไวเถิด ฯ
ก. ขาแตทานพระโคดม ความทุกขตนกระทําเองหรือ ฯ
ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป ฯ
ก. ความทุกขผอู ื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ฯ
ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป ฯ
ก. ความทุกขตนกระทําเองดวย ผูอื่นกระทําใหดว ยหรือ ทานโคดม ฯ
ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป ฯ
ก. ความทุกขบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยการทีม่ ิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําใหหรือ
ทานพระโคดม ฯ
ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป ฯ
ก. ความทุกขไมมีหรือ ทานพระโคดม ฯ
ภ. ความทุกขไมมีหามิได ความทุกขมีอยู กัสสป ฯ
ก. ถาอยางนั้น ทานพระโคดม ยอมไมรูไมเห็นความทุกข ฯ
ภ. เรายอมไมรไู มเห็นความทุกขหามิได เรารูเห็นความทุกขอยู กัสสป ฯ
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ก. เมื่อขาพเจาถามวา ขาแตทา นพระโคดม ความทุกขตนกระทําเองหรือ ทานตรัสวา
อยากลาวอยางนั้น กัสสป เมือ่ ขาพเจาถามวา ความทุกขผอู ื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม
ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น กัสสป เมือ่ ขาพเจาถามวา ความทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่
มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น กัสสป
เมื่อขาพเจาถามวาความทุกขไมมีหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา ความทุกขไมมีหามิได ความ
ทุกขมีอยู กัสสป เมื่อขาพเจาถามวา ถาอยางนั้น ทานพระโคดม ยอมไมรูไมเห็นความทุกข
ทานตรัสวา เรายอมไมรูไมเห็นความทุกขหามิได เรารูเห็นความทุกขอยู กัสสป ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงตรัสบอกความทุกขแกขาพเจา และขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดง
ความทุกขแกขาพเจาดวย ฯ
[๕๐] พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป เมื่อบุคคลถืออยูวา นัน่ ผูกระทํา นั่นผูเสวย
[ทุกข] เราจะกลาววา ทุกขตนกระทําเองดังนี้ อันนีเ้ ปนสัสสตทิฐิไป เมื่อบุคคลถูกเวทนา
ทิ่มแทง [รู] อยูวาผูกระทําคนหนึ่ง ผูเสวยเปนอีกคนหนึ่ง เราจะกลาววา ทุกขผูอื่นกระทําให
ดังนี้ อันนีเ้ ปนอุจเฉททิฐิไปดูกรกัสสป ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาไปใกลสวน
สุดทั้งสองนั้นวาเพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ...
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวย
สํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ...ความดับแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๕๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกัสสปไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่
คว่ํา เปดของทีป่ ด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดดวยประสงควา ผูมีจักษุ
จักเห็นรูปฉะนั้นขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ
ขาพระองคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชาหวังอุปสมบท
ในธรรมวินยั นี้ ผูนั้นจะตองอยูปริวาส ๔ เดือน เมื่อลวง ๔ เดือนภิกษุทงั้ หลายเต็มใจแลว
หวังอยู จึงใหบรรพชา ใหอปุ สมบท เพื่อความเปนภิกษุกแ็ ตวา เรารูความตางแหงบุคคล ฯ
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อเจลกัสสปกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากผูที่เคยเปนอัญญเดียรถียหวังบรรพชา
หวังอุปสมบทในธรรมวินยั นี้ ผูนั้นจะตองอยูปริวาส ๔ เดือน เมื่อลวง ๔ เดือน ภิกษุทั้งหลาย
เต็มใจแลวหวังอยู จึงใหบรรพชาใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุไซร ขาพระองคจักอยูปริวาส
๔ ป เมื่อลวง ๔ ปภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุเถิด ฯ
[๕๒] อเจลกัสสปไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาคแลว ครั้นทาน
กัสสปอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาทมีความเพียร มีจติ แนวแน
ไมนานนัก ก็ทาํ ใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย ผูออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ ดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา
ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี ก็ทานกัสสปไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ติมพรุกขสูตร
[๕๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ปริพาชก ชื่อติมพรุกขะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๕๔] ครั้นแลว ติมพรุกขปริพาชกไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทา นพระโคดม
สุขและทุกข ตนกระทําเองหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ ฯ
ต. สุขและทุกขผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ฯ
ภ. อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ ฯ
ต. สุขและทุกข ตนกระทําเองดวย ผูอนื่ กระทําใหดวยหรือทานพระโคดม ฯ
ภ. อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 20
ต. สุขและทุกขบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําใหหรือ
ทานพระโคดม ฯ
ภ. อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ ฯ
ต. สุขและทุกขไมมีหรือ ทานพระโคดม ฯ
ภ. สุขและทุกขไมมีหามิได สุขและทุกขมอี ยู ติมพรุกขะ ฯ
ต. ถาอยางนั้น ทานพระโคดม ยอมไมรู ไมเห็นสุขและทุกข ฯ
ภ. เรายอมไมรไู มเห็นสุขและทุกขหามิได เรารูเห็นสุขและทุกขอยูติมพรุกขะ ฯ
ต. เมื่อขาพเจาถามวา ขาแตทา นพระโคดม สุขและทุกขตนกระทําเองหรือทานตรัสวา
อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ เมื่อขาพเจาถามวา สุขและทุกขผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระ
โคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะเมื่อขาพเจาถามวา สุขและทุกขตนกระทํา
เองดวย ผูอื่นกระทําใหดวยหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ
เมื่อขาพเจาถามวาสุขและทุกขบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผอู ื่นกระทําให
หรือทานพระโคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ เมื่อขาพเจาถามวา สุขและ
ทุกขไมมีหรือ ทานตรัสวา สุขและทุกขไมมีหามิได สุขและทุกขมีอยู ติมพรุกขะเมื่อขาพเจา
ถามวา ถาอยางนั้น ทานพระโคดม ยอมไมรูไมเห็นสุขและทุกขทานตรัสวา เรายอมไมรูไมเห็น
สุขและทุกขหามิได เราเห็นสุขและทุกขอยูติมพรุกขะ ขอทานพระโคดมจงตรัสบอกสุขและ
ทุกขแกขาพเจา ขอทานพระโคดมจงทรงแสดงสุขและทุกขแกขาพเจา ฯ
[๕๕] พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรติมพรุกขะ เมื่อบุคคลถืออยูวานั่นเวทนา นั่นผูเสวย
[เวทนา] ดังนี้ แตเราไมกลาวอยางนี้วา สุขและทุกขตนกระทําเอง เมื่อบุคคลถูกเวทนาทิ่มแทง
[รู] อยูว าเวทนาอยางหนึ่ง ผูเสวย[เวทนา] เปนอีกคนหนึ่ง ดังนี้ แตเราไมกลาวอยางนี้วา
สุขและทุกขผูอื่นกระทําให ดูกรติมพรุกขะ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุด
ทั้งสองนั้นวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยสํารอก
โดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
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[๕๖] พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ติมพรุกขปริพาชกไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของ
ที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มดื ดวยประสงควา ผูมีจักษุจกั
เห็นรูปฉะนั้นขาพระองคขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ
ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิตจําเดิมแตวันนี้
เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. พาลปณฑิตสูตร
[๕๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายกายนี้ของคนพาล ผูอัน
อวิชชาหุมหอแลว ประกอบดวยตัณหา เกิดขึ้นแลวอยางนี้ กายนี้ดว ย นามรูปในภายนอกดวย
ยอมมีดวยประการดังนี้ เพราะอาศัยกายและนามรูปทั้งสองนี้ จึงเกิดผัสสะ สฬายตนะ ซึ่งทั้ง
สองอยางนั้นหรือแตอยางใดอยางหนึ่ง ถูกตองคนพาล เปนเหตุใหเสวยสุขและทุกข กายนี้ของ
บัณฑิตผูอันอวิชชาหุมหอแลวประกอบดวยตัณหา เกิดขึ้นแลวอยางนี้ กายนีด้ วย นามรูป
ในภายนอกดวย ยอมมีดว ยประการดังนี้ เพราะอาศัยกายและนามรูปทั้งสองนี้ จึงเกิดผัสสะ
สฬายตนะ ซึ่งทั้งสองอยางนั้นหรือแตอยางใดอยางหนึ่ง ถูกตองบัณฑิต เปนเหตุใหเสวยสุข
และทุกข ฯ
[๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องนั้น จะแปลกกันอยางไร จะมีอธิบายอยางไร
จะตางกันอยางไร ระหวางบัณฑิตกับพาล พวกภิกษุกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ธรรมของพวก
ขาพระองคมีพระผูมีพระภาคเปนเดิม มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูม ีพระภาคเปนที่พึ่งอาศัย
ขอประทานพระวโรกาส เนือ้ ความแหงพระภาษิตนี้ แจมแจงแกพระผูมพี ระภาคพระองคเดียว
ภิกษุทั้งหลายไดฟงแตพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้นพวกเธอจงฟง จงใสใจใหดีเถิด
เราจักกลาว ภิกษุพวกนัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๕๙] พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายนี้ของคนพาลผูถูกอวิชชาใด
หุมหอแลว และประกอบแลวดวยตัณหาใด เกิดขึน้ แลว อวิชชานั้น คนพาลยังละไมได และ
ตัณหานั้นยังไมสิ้นไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนพาลไมไดประพฤติพรหมจรรย เพื่อความ
สิ้นทุกขโดยชอบ เหตุนั้น เมือ่ ตายไปคนพาลยอมเขาถึงกาย เมื่อเขาเขาถึงกายชื่อวายังไมพน
จากชาติ ชรา มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ยังไมพนไปจากทุกข
กายนี้ของบัณฑิตผูถูกอวิชชาใดหุมหอแลว และประกอบดวยตัณหาใด เกิดขึน้ แลว อวิชชานั้น
บัณฑิตละไดแลวและตัณหานั้นสิ้นไปแลว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาบัณฑิตไดประพฤติ
พรหมจรรย เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ เหตุนั้น เมื่อตายไป บัณฑิตยอมไมเขาถึงกาย เมื่อเขา
ไมเขาถึงกาย ชื่อวายอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส เรากลาว
วา ยอมพนจากทุกข อันนีเ้ ปนความแปลกกัน อันนีเ้ ปนอธิบาย อันนี้เปนความตางกันของ
บัณฑิตกับคนพาล กลาวคือการอยูประพฤติพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ปจจัยสูตร
[๖๐] พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงปฏิจจสมุปบาท
และธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นแกพวกเธอ พวกเธอจงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๖๑] พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิจจสมุปบาทเปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ พระตถาคตทั้งหลายเสด็จอุบัตขิ ึ้นก็ตาม
ไมเสด็จอุบัติขนึ้ ก็ตาม ธาตุอนั นั้น คือ ธัมมฐิติธัมมนิยาม อิทัปปจจัย ก็ยังดํารงอยู
พระตถาคตยอมตรัสรู ยอมตรัสรูทั่วถึงซึ่งธาตุอันนั้น ครั้นแลว ยอมตรัสบอก ทรงแสดง
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บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหตื้น และตรัสวา ทานทั้งหลายจงดู ดังนี้ เพราะ
ชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ ... เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ... เพราะอุปาทานเปนปจจัย
จึงมีภพ ... เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ... เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ...เพราะผัสสะ
เปนปจจัย จึงมีเวทนา ... เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผสั สะ ...เพราะนามรูปเปนปจจัย จึง
มีสฬายตนะ ... เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ... เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ...
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร พระตถาคตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ไมเสด็จอุบัติขึ้นก็
ตาม ธาตุอันนั้นคือ ธัมมฐิติ ธัมมนิยาม อิทปั ปจจัย ก็ยังดํารงอยู พระตถาคตยอมตรัสรู ยอมตรัสรู
ทั่วถึงซึ่งธาตุอันนั้น ครั้นแลวยอมตรัสบอก ทรงแสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
กระทําใหตื้น และตรัสวา ทานทั้งหลายจงดู ดังนี้ เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร ภิกษุ
ทั้งหลาย ความจริงแท ความไมคลาดเคลื่อน ความไมเปนอยางอื่นมูลเหตุอันแนนอนในธาตุ
อันนั้น ดังพรรณนามาฉะนี้แล เราเรียกวาปฏิจจสมุปบาท
[๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชรา
และมรณะเปนของไมเที่ยง อันปจจัยประชุมแตง อาศัยกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไป เสือ่ มไป
คลายไป ดับไปเปนธรรมดา ชาติ ... ภพ ... อุปาทาน ...ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ...
นามรูป ... วิญญาณ ... สังขาร ...อวิชชา เปนของไมเที่ยง อันปจจัยประชุมแตง อาศัยกันเกิด
ขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานี้เรียกวา
ธรรมอาศัยกันเกิดขึ้น ฯ
[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล อริยสาวกเห็นดวยดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนี้ และ
ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหลานี้ ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงแลว เมือ่ นั้น อริยสาวกนั้นจักแลน
เขาถึงที่สุดเบื้องตนวา ในอดีตกาลเราไดเปนหรือหนอในอดีตกาลเราไดเปนอะไรหนอ ในอดีต
กาลเราไดเปนอยางไรหนอ ในอดีตกาลเราไดเปนอะไร แลวไดมาเปนอะไรหนอ หรือวา
จักแลนเขาถึงที่สุดเบื้องปลายวา ในอนาคตกาลเราจักเปนหรือหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปน
อะไรหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปนอยางไรหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปนอะไร แลวจึงจักเปนอะไร
หนอ หรือวาจักยังมีความสงสัยในปจจุบันกาลเปนภายใน ณ บัดนี้วา เราเปนอยูหรือหนอ หรือ
ไมเปนอยูห นอ เราเปนอะไรอยูหนอ เราเปนอยางไรอยูห นอสัตวนี้มาแตไหนหนอ เขาจักไป
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ในที่ไหน ดังนี้ ขอนี้ มิใชฐานะที่จะมีได เพราะเหตุไร เพราะวาอริยสาวกเห็นดวยดีแลวซึ่ง
ปฏิจจสมุปบาท และธรรมที่อาศัยกันเกิดขึน้ เหลานี้ ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
อาหารวรรคที่ ๒ จบ
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑ อาหารสูตร ๒ ผัคคุนสูตร ๓ สมณพราหมณสูตรที่ ๑
๔ สมณพราหมณสูตรที่ ๒ ๕ กัจจานโคตตสูตร ๖ ธรรมกถิก
สูตร ๗ อเจลกัสสปสูตร ๘ ติมพรุกขสูตร ๙ พาลบัณฑิตสูตร
๑๐ ปจจัยสูตร ฯ
___________
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ทสพลวรรคที่ ๓
๑. ทสพลสูตรที่ ๑
[๖๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบดวยทสพล
ญาณ และจตุเวสารัชชญาณ จึงปฏิญาณฐานะของผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัททัง้ หลาย
ยังพรหมจักรใหเปนไปวา ดังนี้รูปดังนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป ดังนี้ความดับแหงรูป ดังนีเ้ วทนา
ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงเวทนา ดังนี้ความดับแหงเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้ความเกิดขึน้ แหงสัญญา
ดังนี้ความดับแหงสัญญา ดังนี้สังขารทั้งหลาย ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงสังขารทั้งหลายดังนี้ความ
ดับแหงสังขารทั้งหลาย ดังนีว้ ิญญาณ ดังนีค้ วามเกิดขึน้ แหงวิญญาณดังนี้ความดับแหงวิญญาณ
ดวยเหตุนี้ เมื่อปจจัยนี้มีอยู ผลนี้ยอมมี เพราะการบังเกิดขึน้ แหงปจจัยนี้ ผลนี้จึงบังเกิดขึ้น
เมื่อปจจัยนี้ไมมีอยู ผลนี้ยอมไมมีเพราะการดับแหงปจจัยนี้ ผลนี้จึงดับ ขอนี้คือ เพราะอวิชชา
เปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวล
นี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
ก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ทสพลสูตรที่ ๒
[๖๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบ
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ดวยทสพลญาณ และจตุเวสารัชชญาณ จึงปฏิญาณฐานะของผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัท
ทั้งหลาย ยังพรหมจักรใหเปนไปวาดังนี้รปู ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป ดังนี้ความดับแหงรูป
ดังนี้เวทนา ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงเวทนา ดังนี้ความดับแหงเวทนา ดังนี้สญ
ั ญา ดังนี้ความเกิด
ขึ้นแหงสัญญา ดังนี้ความดับแหงสัญญา ดังนี้สังขารทั้งหลาย ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงสังขาร
ทั้งหลาย ดังนีค้ วามดับแหงสังขารทั้งหลาย ดังนีว้ ิญญาณ ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ ดังนี้
ความดับแหงวิญญาณ ดวยเหตุนี้ เมื่อปจจัยนี้มีอยู ผลนี้ยอมมีเพราะการบังเกิดขึ้นแหงปจจัยนี้
ผลนี้จึงบังเกิดขึ้น เมื่อปจจัยนี้ไมมีอยู ผลนีย้ อมไมมี เพราะการดับแหงปจจัยนี้ ผลนี้จงึ ดับ
ขอนี้คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
ก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับเพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเรากลาวดีแลวอยางนี้ ทําใหตื้นแลว เปดเผยแลว
ประกาศแลว ตัดสมณะขี้รวิ้ แลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูบวชดวยศรัทธา สมควรแทเพื่อ
ปรารภความเพียรในธรรมอันเรากลาวดีแลวอยางนี้ ทําใหตื้น เปดเผย ประกาศ ตัดสมณะขี้ริ้วแลว
ดวยความตั้งใจวา หนัง เอ็น และกระดูกจงเหลืออยู เนื้อเลือดในสรีระของเราจงเหือดแหงไป
ก็ตามที อิฐผลใดที่จะพึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่น
ของบุรุษ ยังไมบรรลุอิฐผลนั้น จักไมหยุดความเพียร ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลายบุคคลผูเกียจคราน
อาเกียรณดวยธรรมอันเปนบาปอกุศล ยอมอยูเปนทุกข และยอมยังประโยชนของตนอันใหญให
เสื่อมเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนบุคคลผูปรารภความเพียร ผูสงัดจากธรรมอันเปนบาปอกุศล
ยอมอยูเปนสุข และยังประโยชนของตนอันใหญใหบริบูรณได ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบรรลุธรรม
อันเลิศดวยธรรมอันเลว ยอมมีไมได แตวา การบรรลุธรรมอันเลิศยอมมีไดดว ยธรรมอันเลิศ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยนี้ผองใส ควรดื่ม เพราะพระศาสดาอยูพรอมหนาแลว ฯ
[๖๗] เพราะเหตุฉะนี้แหละ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงปรารภความเพียร เพื่อถึง
ธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง เธอทั้ง
หลายพึงศึกษาอยางนี้วา บรรพชาของเราทั้งหลายนี้ จักไมต่ําทราม ไมเปนหมัน มีผล มีกําไร
พวกเราบริโภคจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัชบริกขาร ของชนเหลาใด สักการะ
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เหลานั้นของชนเหลานั้น จักมีผลมาก มีอานิสงสมาก เพราะเราทั้งหลาย ดังนี้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อันบุคคลผูเล็งเห็นประโยชนตน สมควรแทเพื่อยังกิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท
หรือบุคคลผูเล็งเห็นประโยชนผูอื่น สมควรแทเพื่อยังกิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท ก็หรือวา
บุคคลผูมองเห็นประโยชนทงั้ สองฝายสมควรแทจริงเพื่อยังกิจใหถึงพรอมดวยความไม
ประมาท ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อุปนิสสูตร
[๖๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อเรารูอยู เห็นอยู เราจึง
กลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เมื่อเราไมรูไมเห็น เราก็มิไดกลาวความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรารูเราเห็นอะไรเลา ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายยอมมี เมื่อ
เรารู เราเห็นวาดังนี้รูป ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป ดังนี้ความดับแหงรูป ... ดังนี้เวทนา ... ดังนี้
สัญญา ...ดังนี้สังขารทั้งหลาย ... ดังนีว้ ิญญาณ ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ ดังนี้ความดับแหง
วิญญาณ ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายยอมมี ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรารู เราเห็นอยางนี้แล
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายยอมมี ฯ
[๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมเปนที่สิ้นไป เกิดขึ้นแลว ญาณในธรรมเปนที่สิ้น
ไป อันนั้นแมใด มีอยู เรากลาวญาณแมนั้นวา มีเหตุเปนที่องิ อาศัย มิไดกลาววา ไมมีเหตุ
เปนที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนเหตุที่อิงอาศัยแหงญาณในธรรมเปนที่สิ้นไป
ควรกลาววา วิมุตติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งวิมุตติวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววา
ไมมีเหตุที่อิงอาศัยดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงวิมุตติ ควรกลาววา
วิราคะดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งวิราคะวามีเหตุทอี่ ิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงวิราคะ ควรกลาววา นิพพิทา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งนิพพิทาวามีเหตุทอี่ ิงอาศัยมิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่อี ิงอาศัยแหงนิพพิทา ควรกลาววา ยถาภูตญาณทัสสนะ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งยถาภูตญาณทัสสนะวา มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่
อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงยถาภูตญาณทัสสนะ ควรกลาววา
สมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งสมาธิวา มีเหตุทอี่ ิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิง
อาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงสมาธิควรกลาววา สุข
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งสุขวา มีเหตุที่อิงอาศัยมิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงสุข ควรกลาววา ปสสัทธิ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งปสสัทธิวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววา ไมมีเหตุที่
อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนเหตุที่อิงอาศัยแหงปสสัทธิ ควรกลาววา
ปติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งปติวา มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่องิ อาศัย
ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงปติ ควรกลาววา ความ
ปราโมทย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งความปราโมทย วามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววา
ไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงความปราโมทย
ควรกลาววา ศรัทธา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งศรัทธาวามีเหตุทอี่ ิงอาศัย มิได
กลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงศรัทธา
ควรกลาววา ทุกข ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรากลาวแมซึ่งทุกขวา มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาว
วาไมมีเหตุที่องิ อาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปน
เหตุที่อิงอาศัยแหงทุกข ควรกลาววา ชาติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งชาติวา
มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุ
ที่อิงอาศัยแหงชาติ ควรกลาววา ภพ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งภพวามีเหตุที่
อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัย
แหงภพ ควรกลาววา อุปาทาน ดูกรภิกษุทั้งหลายเรากลาวแมซึ่งอุปาทานวา มีเหตุ
ที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่
อิงอาศัยแหงอุปาทาน ควรกลาววา ตัณหาดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งตัณหาวา
มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุ
ที่อิงอาศัยแหงตัณหาควรกลาววา เวทนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งเวทนาวามี
เหตุที่อิงอาศัยมิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุทอี่ ิง
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อาศัยแหงเวทนา ควรกลาววา ผัสสะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งผัสสะวามีเหตุ
ที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลาเปนเหตุที่อิงอาศัย
แหงผัสสะ ควรกลาววา สฬายตนะ ดูกรภิกษุท้งั หลาย เรากลาวแมซึ่งสฬายตนะวา
มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่
อิงอาศัยแหงสฬายตนะ ควรกลาววา นามรูปดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งนามรูปวา
มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่องิ อาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่
อิงอาศัยแหงนามรูปควรกลาววา วิญญาณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งวิญญาณวา มี
เหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่
อิงอาศัยแหงวิญญาณ ควรกลาววา สังขารทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งสัง
ขารทั้งหลายวา มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่องิ อาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไร
เลา เปนเหตุทอี่ ิงอาศัยแหงสังขารทั้งหลาย ควรกลาววาอวิชชา ดวยเหตุดังนี้แล ภิกษุทงั้
หลาย สังขารทั้งหลาย มีอวิชชาเปนที่อิงอาศัยวิญญาณมีสังขารเปนที่อิงอาศัย นามรูปมีวิญญาณ
เปนที่อิงอาศัย ผัสสะมีสฬายตนะเปนที่อิงอาศัย เวทนามีผัสสะเปนที่อิงอาศัย ตัณหามีเวทนา
เปนที่อิงอาศัย อุปาทานมีตัณหาเปนที่อิงอาศัย ภพมีอุปาทานเปนที่อิงอาศัย ชาติมีภพเปนที่อิงอาศัย
ทุกขมีชาติเปนที่อิงอาศัย ศรัทธามีทุกขเปนที่อิงอาศัย ความปราโมทยมีศรัทธาเปนที่อิงอาศัย
ปติมีปราโมทยเปนที่อิงอาศัย ปสสัทธิมีปติเปนที่อิงอาศัย สุขมีปสสัทธิเปนที่อิงอาศัย
สมาธิมีสุขเปนที่อิงอาศัย ยถาภูตญาณทัสสนะมีสมาธิเปนที่อิงอาศัย นิพพิทามียถาภูตญาณ
ทัสสนะเปนทีอ่ ิงอาศัย วิราคะมีนิพพิทาเปนที่อิงอาศัย วิมุตติมีวิราคะเปนที่อิงอาศัย ญาณ
ในธรรมเปนทีส่ ิ้นไปมีวิมุตติเปนที่อิงอาศัย ฯ
[๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ฝนเมล็ดใหญตกอยูบนยอดภูเขา น้ํานั้นไหลไปตาม
ที่ลุม ยังซอกเขา ระแหง และหวยใหเต็ม ซอกเขาระแหงและหวย ทั้งหลายเต็มเปย ม
แลว ยอมยังหนองทั้งหลายใหเต็ม หนองทัง้ หลายเต็มเปย มแลวยอมยังบึงทั้งหลายใหเต็ม
บึงทั้งหลายเต็มเปยมแลว ยอมยังแมน้ํานอยๆ ใหเต็มแมนา้ํ นอยๆ เต็มเปย มแลว
ยอมยังแมน้ําใหญๆ ใหเต็ม แมน้ําใหญๆ เต็มเปยมแลว ยอมยังมหาสมุทรใหเต็ม แม
ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเปนที่องิ อาศัย ฯลฯ ญาณในธรรมเปนที่สิ้นไป
มีวิมุตติเปนทีอ่ ิงอาศัย ฉันนัน้ เหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๓
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๔. อัญญติตถิยสูตร
[๗๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน เขตพระนคร
ราชคฤห ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปสูพระนคร
ราชคฤห เพื่อบิณฑบาต ครัง้ นั้นแล ทานพระสารีบุตรไดมีความคิดดังนี้วา เวลานี้ยังเชาเกินไป
ที่จะเทีย่ วบิณฑบาตในพระนครราชคฤหอยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปยังอารามของพวกปริพาชก
อัญญเดียรถียเถิด ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดเขาไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย
ครั้นแลวไดสนทนาปราศรัยกับปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก
ถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๗๒] ทานพระสารีบุตรพอนั่งเรียบรอยแลว พวกปริพาชกอัญญเดียรถียไดกลาวกะ
ทานดังนีว้ า ดูกรทานสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึง่ ผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา ทุกขตน
ทําเอง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรม ยอมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให มีสมณพราหมณ
พวกหนึ่งผูกลาวกรรม ยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดว ย อนึ่ง มีสมณพราหมณ
พวกหนึ่งผูกลาวกรรม ยอมบัญญัติวา ทุกขเกิดขึ้นเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา
มิใชผูอื่นกระทําดูกรทานสารีบุตร ก็ในวาทะทั้ง ๔ นี้ พระสมณโคดมกลาวไวอยางไร บอกไว
อยางไร พวกขาพเจาพยากรณอยางไร จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามที่พระสมณโคดมกลาวแลว จะไม
กลาวตูพระสมณโคดมดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะ
ที่ถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ฯ
[๗๓] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานทั้งหลาย พระผูมีพระภาคตรัสวา ทุกขเปน
ของอาศัยเหตุเกิดขึ้น ทุกขอาศัยอะไรเกิดขึน้ ทุกขอาศัยผัสสะเกิดขึ้น บุคคลผูกลาวดังนี้
จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามทีพ่ ระผูมีพระภาคตรัสแลวไมกลาวตูพระผูมพี ระภาคดวยคําไมจริง
และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ ก็จะไมถึงฐานะอันวิญูชน
จะติเตียนได ดูกรทานทั้งหลาย ในวาทะทั้ง ๔ นั้น แมทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาว
กรรมบัญญัติวา ตนทําเอง ก็ยอ มเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่ง
เปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ผูอื่นทําให ก็ยอ มเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณ
พราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเองดวย ผูอนื่ ทําใหดวย ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
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แมทุกขที่พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวาเกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา
มิใชผูอื่นกระทําใหกย็ อมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกรทานทั้งหลาย ในวาทะทั้ง ๔ นั้น
พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูก ลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวย
ทุกขดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขผูอื่น
ทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะที่จะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่ง
เปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวยผูอนื่ ทําใหดวย เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวย
ทุกขดังนี้ ก็มใิ ชฐานะที่จะมีได ถึงพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกข
เกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให เวนผัสสะเสีย เขายอม
เสวยทุกข ดังนี้ ก็มิใชฐานะจะมีได ดังนี้ ฯ
[๗๔] ทานพระอานนทไดยนิ ทานพระสารีบุตรสนทนาปราศรัยกับพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย
เหลานั้นแลว ครั้งนั้น ทานพระอานนทเทีย่ วบิณฑบาตในพระนครราชคฤห ในกาลภายหลัง
ภัตกลับจากบิณฑบาตแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูลถอยคําสนทนาของทานพระสารีบุตรกับพวกปริพาชกอัญญ
เดียรถียซึ่งไดมีมาแลวทั้งหมดแดพระผูมพี ระภาค ฯ
[๗๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ อานนท ตามที่สารีบุตรพยากรณชอื่ วาพยากรณ
โดยชอบ ดูกรอานนท เรากลาววาทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดขึ้นทุกขอาศัยอะไรเกิดขึน้
ทุกขอาศัยผัสสะเกิดขึ้น บุคคลผูกลาวดังนี้ จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามทีเ่ รากลาวแลว ไมกลาว
ตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทัง้ การคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ ก็จะ
ไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกรอานนท ในวาทะทั้ง ๔ นัน้ ทุกขที่พวกสมณพราหมณ
ซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวาตนทําเอง ก็ยอ มเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณ
พราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ผูอื่นทําให ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวก
สมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเองดวย ผูอ ื่นทําใหดวย ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะ
เปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา เกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใช
ตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให ก็ยอมเกิด เพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกรอานนท ในวาทะ
ทั้ง ๔ นั้นพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย
เขายอมเสวยทุกข ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติ

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 32
วา ทุกขผูอื่นทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะที่จะมีได แมพวก
สมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดว ย เวนผัสสะเสีย
เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มใิ ชฐานะที่จะมีไดถึงพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา
ทุกขเกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผอู ื่นกระทํา เวนผัสสะเสีย เขายอม
เสวยทุกขดังนีก้ ็มิใชฐานะที่จะมีได ฯ
[๗๖] ดูกรอานนท สมัยหนึง่ เราอยูที่เวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน ใกลกรุงราชคฤห
นี้แหละ ครั้งนัน้ แล อานนท ในเวลาเชา เรานุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปสูกรุงราชคฤห
เพื่อบิณฑบาต ดูกรอานนท เรานั้นไดคิดดังนี้วา เวลานี้ยังเชาเกินไปทีจ่ ะเที่ยวบิณฑบาตในกรุง
ราชคฤห อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเถิด ครั้งนั้นแล
อานนท เราไดเขาไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ครั้นแลว ไดสนทนาปราศรัยกับ
ปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานัน้ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ดูกรอานนท พอเรานั่งเรียบรอยแลว พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นไดกลาว
กะเราดังนี้วา ทานพระโคดม มีสมณพราหมณพวกหนึง่ เปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา ทุกขตน
ทําเอง อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง เปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให
มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวย ผูอนื่ ทําใหดว ย อนึ่ง
มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา ทุกขเกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตน
เองกระทํา มิใชผูอื่นกระทํา ในวาทะทั้ง ๔ นี้ ทานพระโคดมกลาวไวอยางไร บอกไวอยางไร
ขาพเจาทั้งหลายพยากรณอยางไร จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามที่ทานพระโคดมกลาวแลว จะไมกลาว
ตูทานพระโคดมดวยคําไมจริง และพึงพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่
ถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกรอานนท เมื่อพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย
เหลานั้นกลาวแลวอยางนี้เราไดกลาวกะพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นดังนีว้ า ดูกรทานทั้งหลาย
เรากลาววาทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดขึ้น ทุกขอาศัยผัสสะเกิดขึ้น บุคคลผูกลาวดังนี้ จึงจะ
ชื่อวาเปนผูกลาวตามที่เรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแก
ธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ ก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกรทาน
ทั้งหลาย ในวาทะทั้ง ๔ นัน้ แมทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง
ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขทพี่ วกสมณพราหมณซึ่งเปนผูก ลาวกรรมบัญญัติวา
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ผูอื่นทําใหกย็ อ มเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา
ตนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดว ย ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณพราหมณ
ผูกลาวกรรมบัญญัติวา เกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทํา ก็ยอมเกิด
เพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกรทานทั้งหลายในวาทะทั้ง ๔ นั้น พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผู
กลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองเวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได
พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูก ลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวย
ทุกขดังนี้ ก็มใิ ชฐานะที่จะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวาทุกขตน
ทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวย เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะที่จะมีได ถึง
พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูก ลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขเกิดเองเพราะอาศัยการที่มิใชตนเอง
กระทํา มิใชผอู ื่นกระทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มใิ ชฐานะที่จะมีได ฯ
[๗๗] ทานพระอานนทกราบทูลวา นาอัศจรรยพระเจาขา ไมเคยมีพระเจาขา ในการที่
เนื้อความทั้งหมดจักเปนอรรถอันพระองคตรัสแลวดวยบทๆเดียว เนื้อความนี้ เมื่อกลาวโดย
พิสดารจะเปนอรรถอันลึกซึ้งดวย เปนอรรถมีกระแสความอันลึกซึ้งดวย พึงมีไหมหนอ
พระเจาขา ดูกรอานนท ถากระนั้นเนื้อความในเรื่องนี้จงแจมแจงกะเธอเองเถิด ฯ
[๗๘] ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นจะพึงถาม
ขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ชราและมรณะมีอะไรเปนเหตุมีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น
มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพึงพยากรณ
อยางนี้วา ดูกรทานทั้งหลาย ชราและมรณะมีชาติเปนเหตุ มีชาติเปนที่ตั้งขึ้น มีชาติ
เปนกําเนิด มีชาติเปนแดนเกิด ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองค
อยางนี้วา ทานอานนท ก็ชาติเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไร
เปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณ
อยางนี้วา ดูกรทานทั้งหลาย ชาติมีภพเปนเหตุ มีภพเปนที่ตั้งขึ้น มีภพเปนกําเนิด
มีภพเปนแดนเกิด ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองคอยางนี้วา ทาน
อานนท ก็ภพเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไร
เปนแดนเกิด ดังนี้ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานทั้งหลาย
ภพมีอุปาทานเปนเหตุ มีอุปาทานเปนที่ตั้งขึน้ มีอุปาทานเปนกําเนิด มีอปุ าทานเปนแดนเกิด
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ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองคอยางนีว้ า ทานอานนท
ก็อุปาทานเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด
ดังนี้ ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ
มีตัณหาเปนทีต่ ั้งขึ้น มีตัณหาเปนกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ
ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ก็ตัณหาเลา มีอะไรเปนเหตุ
มีอะไรเปนที่ตงั้ ขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาพระองคถูกถามอยางนี้
แลว พึงพยากรณอยางนีว้ า ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนที่ตั้งขึน้ มีเวทนาเปน
กําเนิด มีเวทนาเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถาม
ขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ก็เวทนาเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น
มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาพระองค ถูกถามอยางนีแ้ ลว พึง
พยากรณอยางนี้วา ดูกรทานทั้งหลาย เวทนามีผัสสะเปนเหตุมีผัสสะเปนที่ตั้งขึ้น มีผัสสะ
เปนกําเนิด มีผสั สะเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถาม
ขาพระองควา ทานอานนท ก็ผัสสะเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึน้ มีอะไร
เปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ขาพระองค ถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยาง
นี้วา ดูกรทานทั้งหลาย ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ มีสฬายตนะเปนที่ตั้งขึ้น มีสฬายตนะ
เปนกําเนิด มีสฬายตนะเปนแดนเกิด ดูกรทานทั้งหลาย ก็เพราะผัสสายตนะ ๖ นัน่
แหละดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะ
เวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ
ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับ
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคถูกถาม
แลวอยางนี้ พึงพยากรณอยางนี้ดังนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ภูมิชสูตร
[๗๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระภูมชิ ะออกจากที่เรน เขาไปหา
ทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ครั้นแลวไดสนทนาปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัย
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พอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นนั่งเรียบรอยแลวไดกลาวกะทานพระ
สารีบุตรดังนี้วา ทานสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึง่ ผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและ
ทุกขตนทําเอง อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขผูอื่นทําให
มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขตนทําเองดวย ผูอื่น
ทําใหดว ย อนึง่ มีสมณพราหมณพวกหนึง่ ผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขเกิดขึ้นเอง เพราะ
อาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให ทานสารีบุตร ในวาทะทั้ง ๔ นี้ พระผูมีพระภาค
ของเราทั้งหลายตรัสไวอยางไร ตรัสบอกไวอยางไร พวกเราพยากรณอยางไร จึงจะชือ่ วาเปนผู
กลาวตามที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมพึงกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณ
ธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ฯ
[๘๐] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา สุขและทุกข
เปนของอาศัยเหตุเกิดขึน้ สุขและทุกขอาศัยอะไรเกิดขึ้น สุขและทุกขอาศัยผัสสะเกิดขึ้น
บุคคลผูกลาวดังนี้ จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว ไมกลาวตูพ ระผูมี
พระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ
ก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกรอาวุโส ในวาทะทั้ง ๔ นั้น แมสุขและ
ทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง ยอมเกิดขึ้นเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย ฯลฯแมสุขและทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา เกิดขึ้น
เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผอู ื่นกระทําให ก็ยอมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกร
อาวุโส ในวาทะทั้ง ๔ นัน้ พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกข
ตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและทุกขดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯลฯ พวกสมณ
พราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา
มิใชผูอื่นกระทําใหเวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและทุกข ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯ
[๘๑] ทานพระอานนท ไดยนิ ทานพระสารีบุตร สนทนาปราศรัย กับทานพระภูมิชะ
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู
มีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลถอยคําสนทนา ของทาน พระสารีบุตร
กับทาน พระภูมิชะ เทาที่มีมาแลว ทั้งหมด แดพระผูมีพระภาค ฯ
[๘๒] พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดีละๆ อานนท ตามที่สารีบุตรพยากรณ ชื่อวา
พึงพยากรณโดยชอบ ดูกรอานนท เรากลาววาสุขและทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดขึ้น สุขและทุกข
อาศัยอะไรเกิดขึ้น สุขและทุกขอาศัยผัสสะเกิดขึ้นบุคคลผูกลาวดังนี้ จึงจะชื่อวาเปน
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อันกลาวตามที่เรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม
ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกรอานนท ใน
วาทะทั้ง ๔ นัน้ แมสุขและทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง
ยอมเกิดขึน้ เพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ แมสุขและทุกขทพี่ วกสมณพราหมณซึ่งเปนผูก ลาวกรรม
บัญญัติวา เกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให ก็ยอมเกิดขึน้
เพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกรอานนท ในวาทะทั้ง ๔ นัน้ พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูก ลาวกรรม
บัญญัติวา สุขและทุกข ตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและทุกข
ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯลฯ พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา สุขและทุกขเกิด
ขึ้น เพราะอาศัยการที่ตนเองกระทํา มิใชผอู ื่นกระทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและ
ทุกข ดังนี้มิใชฐานะที่จะมีได ฯ
[๘๓] ดูกรอานนท เมื่อกายมีอยู สุขและทุกขอันเปนภายในยอมบังเกิดขึ้น เพราะ
ความจงใจทางกายเปนเหตุ เมื่อวาจามีอยู สุขและทุกขอันเปนภายใน ยอมบังเกิดขึน้ เพราะ
ความจงใจทางวาจาเปนเหตุ หรือวา เมื่อใจมีอยูสุขและทุกขอันเปนภายใน ยอมบังเกิดขึ้นเพราะ
ความจงใจทางใจเปนเหตุ ดูกรอานนท เพราะอวิชชาเปนปจจัยนั่นแหละ บุคคลยอมปรุงแตง
กายสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น ดวยตนเองบาง บุคคลยอมปรุง
แตงกายสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น เพราะผูอื่นบาง บุคคลรูสึก
ตัว ยอมปรุงแตงกายสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นบาง บุคคลไมรู
สึกตัว ยอมปรุงแตงกายสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นบาง ดูกร
อานนท บุคคลยอมปรุงแตงวจีสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสขุ และทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นดวยตนเอง
บาง บุคคลยอมปรุงแตงวจีสงั ขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นเพราะผูอื่น
บาง บุคคลรูสึกตัว ยอมปรุงแตงวจีสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นบาง
บุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงวจีสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นบาง
ดูกรอานนท บุคคลยอมปรุงแตงมโนสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น
ดวยตนเองบาง บุคคลยอมปรุงแตงมโนสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิด
ขึ้นเพราะผูอื่นบางบุคคลรูสึกตัว ยอมปรุงแตงมโนสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปน
ภายในเกิดขึ้นบาง บุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงมโนสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอัน
เปนภายในเกิดขึ้นบาง ดูกรอานนท อวิชชาแทรกอยูแ ลวในธรรมเหลานี้ ฯ
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[๘๔] ดูกรอานนท ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ กายซึ่งเปนปจจัยใหสขุ
และทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น จึงไมมี วาจาซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น
จึงไมมี ใจซึ่งเปนปจจัยใหสขุ และทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น จึงไมมี เขต [ความจงใจเปนเหตุ
งอกงาม] ซึ่งเปนปจจัยใหสขุ และทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นจึงไมมี วัตถุ [ความจงใจอันเปน
ที่ประดิษฐาน] ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น จึงไมมี อายตนะ [ความจง
ใจอันเปนปจจัย] ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น จึงไมมี หรืออธิกรณ
[ความจงใจอันเปนเหตุ] ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น จึงไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อุปวาณสูตร
[๘๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระอุปวาณะไดเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๘๖] ครั้นนั่งเรียบรอยแลว ทานพระอุปวาณะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึง่ ยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง สวนสมณพราหมณ
พวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให มีสมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง
ดวย ผูอนื่ ทําใหดวย มีสมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใช
ตนเองกระทํามิใชผูอื่นกระทําให ขาแตพระองคผูเจริญ ในวาทะทั้ง ๔ นี้ พระผูมีพระภาค
ตรัสไวอยางไร ตรัสบอกไวอยางไร ขาพระองคพยากรณอยางไร จึงจะชื่อวาเปนผูกลาว
ตามที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริงและจะพยากรณ
ธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะ
ติเตียนได ฯ
[๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุปวาณะ เรากลาวทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดขึ้น
ทุกขอาศัยอะไรเกิดขึ้น ทุกขอาศัยผัสสะเกิดขึ้น บุคคลผูกลาวดังนี้ จึงจะชื่อวาเปนอันกลาวตาม
ที่เรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริงพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตาม
วาทะที่ถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกรอุปวาณะ ในวาทะทั้ง ๔ นั้น แม

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 38
ทุกขที่พวกสมณพราหมณบญ
ั ญัติวา ตนทําเอง ยอมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ แมทุกข
ที่พวกสมณพราหมณบัญญัติวา เกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให
ก็ยอมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกรอุปวาณะ ในวาทะทั้ง๔ นัน้ พวกสมณพราหมณ
บัญญัติวา ทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกข ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯลฯ
พวกสมณพราหมณบัญญัติวา ทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผอู ื่นกระทําให
เวนผัสสะเสียเขายอมเสวยทุกข ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ปจจยสูตร
[๘๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมี
สังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะของความแก
ฟนหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยว ความเสื่อมแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมู
สัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชรา ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความทําลาย
ความอันตรธาน มฤตยู ความตายกาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความทอดทิ้งซากศพ ความ
ขาดแหงชีวิตนิ ทรียจากหมูส ัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวามรณะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ชราและมรณะดังพรรณนา มาฉะนี้ เรียกวาชรามรณะ เพราะชาติเกิด ชรามรณะจึงเกิดเพราะ
ชาติดับ ชรามรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ ความเห็นชอบ ๑ความดําริชอบ ๑
วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ระลึกชอบ ๑ ความตั้งใจชอบ ๑ เปน
ขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับชรามรณะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภพเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ตัณหาเปนไฉน ฯลฯดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผัสสะ
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เปนไฉนฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สฬายตนะเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็นามรูป
เปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเปน
ไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขาร ๓ ประการ เหลานี้คอื กายสังขาร ๑ วจีสังขาร ๑ จิตตสังขาร ๑
นี้เรียกวาสังขาร เพราะอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิด เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ อริยมรรคมีองค
๘ นี้เทานั้นคือความเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑
พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ตั้งใจชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับสังขาร ฯ
[๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกรูทั่วถึงปจจัยอยางนี้รูทวั่ ถึงเหตุเกิด
แหงปจจัยอยางนี้ รูทั่วถึงความดับแหงปจจัยอยางนี้ รูทวั่ ถึงขอปฏิบัตใหถึงความดับแหงปจจัย
อยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลนั้น อริยสาวกนี้เราเรียกวา เปนผูสมบูรณดวยทิฐิบา ง
เปนผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึงสัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมนี้บาง เปนผูประกอบ
ดวยญาณอันเปนเสกขะบางเปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสกขะบาง เปนผูบรรลุกระ
แส แหงธรรมบางเปนพระอริยะมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมต
นิพพานบาง ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ภิกขุสูตร
[๙๑] พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนวี้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ ยอมรูทั่วถึงชรามรณะ ยอมรูทั่วถึงเหตุเกิดแหงชรามรณะ ยอมรูทั่วถึงความดับ
แหงชรามรณะ ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ ยอมรูทั่วถึงชาติ ฯลฯ ยอมรู
ทั่วถึงภพ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงอุปาทาน ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงตัณหา ฯลฯ ยอมรูท ั่วถึงเวทนา ฯลฯ
ยอมรูทั่วถึงผัสสะ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสฬายตนะ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงนามรูป ฯลฯ ยอมรูท ั่วถึง
วิญญาณ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสังขารทั้งหลาย ยอมรูทั่วถึงเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมรูทั่วถึงความดับ
แหงสังขาร ยอมรูท่วั ถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร ฯ
[๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะของความแก ฟน
หลุด ผมหงอก หนังเหีย่ ว ความเสื่อมแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตว
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นั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชรา ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความทําลาย
ความอันตรธาน มฤตยู ความตายกาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความทอดทิ้งซากศพ ความ
ขาดแหงชีวิตนิ ทรียจากหมูส ัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวามรณะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ชราและมรณะดังพรรณนามานี้ เรียกวาชรามรณะ เพราะชาติเกิด ชรามรณะจึงเกิด เพราะชาติ
ดับ ชรามรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ ความเห็นชอบ ๑ความดําริชอบ ๑
วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ๑ ระลึกชอบ ๑ ความตั้งใจชอบ ๑ เปน
ขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับชรามรณะดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ภพเปนไฉน ฯลฯดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ตณ
ั หา
เปนไฉนฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผัสสะเปนไฉนฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สฬายตนะเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็นามรูปเปนไฉน ฯลฯ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สังขาร ๓ ประการเหลานี้ คือ กายสังขาร ๑วจีสังขาร ๑ จิตตสังขาร ๑ นี้เรียกวาสังขาร เพราะ
อวิชชาเกิด สังขารจึงเกิดเพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ
ความเห็นชอบ ๑ฯลฯ ความตัง้ ใจชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับสังขาร ฯ
[๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุยอมรูทั่วถึงชรามรณะอยางนี้ ยอมรูทั่ว
ถึงเหตุเกิดแหงชรามรณะอยางนี้ ยอมรูทั่วถึงความดับแหงชรามรณะอยางนี้ ยอมรูท ั่วถึงขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับแหงชรามรณะอยางนี้ ยอมรูท ั่วถึงชาติอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูท ั่วถึงภพอยางนี้ ฯลฯ
ยอมรูทั่วถึงอุปาทานอยางนี้ ฯลฯยอมรูทั่วถึงตัณหาอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูท ั่วถึงเวทนาอยางนี้ ฯลฯ
ยอมรูทั่วถึงผัสสะอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสฬายตนะอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงนามรูปอยางนี้ ฯลฯ
ยอมรูทั่วถึงวิญญาณอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสังขารทั้งหลายอยางนี้ ยอมรูทั่วถึงเหตุเกิดแหง
สังขารอยางนี้ ยอมรูทั่วถึงความดับแหงสังขารอยางนี้ ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหง
สังขารอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลนัน้ ภิกษุนี้เรากลาววาเปนผูสมบูรณดวยทิฐบิ าง เปน
ผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึงสัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมนี้บาง เปนผูประกอบดวยญาณ
อันเปนเสกขะบางเปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสกขะบาง เปนผูบรรลุกระแสแหงธรรมบาง
เปนพระอริยะมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ
จบสูตรที่ ๘
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๙. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
[๙๔] พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนวี้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมกําหนดรูชรามรณะ ยอมไมกําหนดรูเหตุเกิดแหงชรา
มรณะ ยอมไมกําหนดรูความดับแหงชรามรณะ ยอมไมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรา
มรณะ ยอมไมกําหนดรูชาติ ฯลฯ ยอมไมกาํ หนดรูภ พ ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูอุปาทาน ฯลฯ ยอม
ไมกําหนดรูตณ
ั หา ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูเวทนา ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูผ ัสสะ ฯลฯ ยอมไม
กําหนดรูสฬายตนะ ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูน ามรูป ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูวิญญาณ ฯลฯ ยอมไม
กําหนดรูสังขารทั้งหลาย ยอมไมกําหนดรูเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมไมกําหนดรูความดับแหงสังขาร
ยอมไมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลานี้
ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมู
พราหมณอนึ่ง ทานเหลานี้ จะทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชนแหง
ความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ไมได ฯ
[๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งยอมกําหนดรู
ชรามรณะ ยอมกําหนดรูเหตุเกิดแหงชรามรณะ ยอมกําหนดรูความดับแหงชรามรณะ ยอม
กําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ ยอมกําหนดรูชาติ ฯลฯ ยอมกําหนดรูภพ ฯลฯ
ยอมกําหนดรูอ ุปาทาน ฯลฯ ยอมกําหนดรูต ัณหา ฯลฯ ยอมกําหนดรูเวทนา ฯลฯ ยอมกําหนดรู
ผัสสะ ฯลฯ ยอมกําหนดรูสฬายตนะ ฯลฯ ยอมกําหนดรูน ามรูป ฯลฯ ยอมกําหนดรูวญ
ิ ญาณ ฯลฯ
ยอมกําหนดรูส ังขารทั้งหลาย ยอมกําหนดรูเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมกําหนดรูความดับแหงสังขาร
ยอมกําหนดรูข อปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณเหลานี้แล
ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ และไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ
อนึ่ง ทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปน
พราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๙
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๑๐. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
[๙๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนวี้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูทวั่ ถึงชรามรณะ ยอมไมรูทั่วถึงเหตุเกิดชรามรณะ ยอม
ไมรูทั่วถึงความดับแหงชรามรณะยอมไมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นจักลวงพนชรามรณะได ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ยอมไมรูทั่วถึงชาติ ฯลฯ
ยอมไมรูทั่วถึงภพ ฯลฯ ยอมไมรูทั่วถึงอุปาทาน ฯลฯ ยอมไมรูทั่วถึงตัณหา ฯลฯ ยอมไมรูทั่วถึง
เวทนา ฯลฯ ยอมไมรูทั่วถึงสฬายตนะ ฯลฯยอมไมรูทวั่ ถึงนามรูป ฯลฯ ยอมไมรูทวั่ ถึงวิญญาณ
ฯลฯ ยอมไมรทู ั่วถึงสังขารทั้งหลาย ยอมไมรูทั่วถึงเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมไมรูทั่วถึงความดับ
แหงสังขารยอมไมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
จักลวงพนสังขารทั้งหลายได ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯ
[๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งแล ยอมรูทั่วถึงชรามรณะ
ยอมรูเหตุเกิดแหงชรามรณะ ยอมรูทั่วถึงความดับแหงชรามรณะ ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึง
ความดับแหงชรามรณะ สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ จักลวงพนชรามรณะได ดังนี้ เปนฐานะ
ที่จะมีได ยอมรูทั่วถึงชาติ ฯลฯยอมรูทั่วถึงภพ ฯลฯ ยอมรูท่วั ถึงอุปาทาน ฯลฯ ยอมรูท ั่วถึง
ตัณหา ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงเวทนา ฯลฯ ยอมรูท ั่วถึงผัสสะ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสฬายตนะ ฯลฯ ยอมรู
ทั่วถึงนามรูป ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงวิญญาณ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสังขาร ยอมรูทั่วถึงเหตุเกิดแหงสังขาร
ยอมรูทั่วถึงความดับแหงสังขาร ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัตใิ หถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น จักลวงพนสังขารทั้งหลายได ดังนี้เปนฐานะที่จะมีได ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
ทสพลวรรคที่ ๓ จบ
___________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ทสพลสูตรที่ ๑
๒. ทสพลสูตรที่ ๒
๓. อุปนิสสูตร
๔. อัญญติตถิยสูตร
๕. ภูมิชสูตร
๖. อุปวาณสูตร
๗. ปจจยสูตร
๘. ภิกขุสตู ร
๙. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
๑๐. สมณพราหมสูณตรที่ ๒ ฯ
___________
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กฬารขัตติยวรรคที่ ๔
๑. ภูตมิทสูตร
[๙๘] สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมา
วา ดูกรสารีบตุ ร อชิตมาณพไดกลาวปญหานี้ไวในอชิตปญหา ในปรายนวรรควา
ขาแตทานผูนริ ทุกข บุคคลที่ไดตรัสรูธรรมแลว และบุคคลที่ยังเปน
เสขบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนานี้ พระองคผูมีปญญาอันขาพเจา
ถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลทั้งสองพวกนั้น
แกขาพเจา ดังนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร เธอจะพึงเห็นเนื้อความของคาถาที่กลาวโดยยอนี้ โดยพิสดารไดอยางไร ฯ
[๙๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดนิ่งอยูพ ระผูมีพระภาค
จึงตรัสกะทานพระสารีบุตรเปนครั้งที่สอง ฯลฯ แมในครั้งที่สองทานพระสารีบุตรก็ไดนิ่งอยู
แมในครั้งที่สาม พระผูมีพระภาคก็ตรัสกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร อชิตมาณพไดกลาว
ปญหานี้ไวในอชิตปญหา ในปรายนวรรควา
ขาแตทานผูนริ ทุกข บุคคลที่ไดตรัสรูธรรมแลว และบุคคลที่ยังเปน
เสขบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนานี้ พระองคผูมีปญญาอันขาพเจา
ถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลทั้งสองพวกนั้น
แกขาพเจา ดังนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร เธอจะพึงเห็นเนื้อความของคําที่กลาวโดยยอนี้ โดยพิสดารไดอยางไร
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรก็ยงั นิ่งอยู แมในครั้งที่สาม ฯ
[๑๐๐] พระผูมพี ระภาคตรัสถามวา ดูกรสารีบุตร เธอเห็นไหมวา นี้คือ ขันธปญจก
ที่เกิดแลว ฯ
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ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บุคคลเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความ
เปนจริงวา นี้คอื ขันธปญจกที่เกิดแลว ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อ
คลายความกําหนัด เพื่อความดับแหงขันธปญจกที่เกิดแลว ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตาม
ความเปนจริงวา ขันธปญจกนี้เกิดเพราะอาหารนั้น ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความ
หนาย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับแหงขันธปญจกที่เกิดเพราะอาหาร ยอมเห็นดวย
ปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา สิ่งใดเกิดแลว สิ่งนัน้ มีความดับเปนธรรมดา เพราะอาหาร
นั้นดับไป ครัน้ เห็นเชนนัน้ แลว ยอมปฏิบตั ิเพื่อความหนาย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อ
ความดับแหงขันธปญจกซึ่งมีความดับเปนธรรมดา พระพุทธเจาขา บุคคลยอมเปนเสขะไดดว ย
การปฏิบัติอยางนี้ ฯ
[๑๐๑] พระพุทธเจาขา บุคคลไดชื่อวาตรัสรูธรรมเปนไฉน บุคคลเห็นดวยปญญาโดย
ชอบตามความเปนจริงวา นี้คอื ขันธปญจกที่เกิดแลว ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะ
ความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกที่เกิดแลว
ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกนี้เกิดเพราะอาหารนั้น ครั้นเห็นเชน
นั้นแลวยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือ
มั่นซึ่งขันธปญจกที่เกิดเพราะอาหารนั้น ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา สิ่งใด
เกิดแลว สิ่งนัน้ มีความดับเปนธรรมดา เพราะอาหารนั้นดับไป ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมหลุด
พนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกซึ่ง
มีความดับเปนธรรมดาบุคคลชื่อวาไดตรัสรูธ รรมแลว ดวยอาการอยางนี้แล คําที่อชิตมาณพ
กลาวไวในอชิตปญหา ในปรายนวรรควา
ขาแตทานผูนริ ทุกข บุคคลที่ไดตรัสรูธรรมแลว และบุคคลที่ยังเปน
เสขบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนานี้ พระองคผูมปี ญญาอันขาพเจา
ถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลทั้งสองพวกนั้น
แกขาพเจา ดังนี้ ฯ
พระพุทธเจาขา ขาพระองคทราบเนื้อความของคําที่กลาวไวโดยยอนี้ โดยพิสดารอยาง
นี้แล ฯ
[๑๐๒] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ถูกละๆ สารีบุตร บุคคลเห็นดวยปญญาโดยชอบตาม
ความเปนจริงวา นี้คือขันธปญจกที่เกิดแลว ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความกําหนัด
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เพื่อความดับแหงขันธปญจกที่เกิดแลว ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา ขันธ
ปญจกนี้เกิดเพราะอาหารนั้น ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความ
กําหนัด เพื่อความดับแหงขันธปญจกที่เกิดเพราะอาหาร ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความ
เปนจริงวา สิ่งใดเกิดแลว สิ่งนั้นมีความดับเปนธรรมดา เพราะความดับแหงอาหารนัน้ ครั้น
เห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความกําหนัด เพือ่ ความดับแหงขันธ
ปญจกที่มีความดับเปนธรรมดา ดูกรสารีบุตร บุคคลชื่อวาเปนเสขะไดดวยการปฏิบัติอยาง
นี้แล ฯ
[๑๐๓] ดูกรสารีบุตร ก็บุคคลชื่อวาไดตรัสรูธ รรมแลวเปนไฉน ดูกรสารีบุตร บุคคล
เห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา นี้คือขันธปญจกที่เกิดแลว ครั้นเห็นเชนนั้นแลว
ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมัน่ ซึ่ง
ขันธปญจกที่เกิดแลว ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกนี้เกิดเพราะ
อาหารนั้น ครัน้ เห็นเชนนัน้ แลว ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด
เพราะความดับ เพราะความไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกที่เกิดแลวเพราะอาหาร ยอมเห็นดวยปญญา
โดยชอบตามความเปนจริงวา สิ่งใดเกิดแลว สิ่งนั้นมีความดับเปนธรรมดา เพราะความดับแหง
อาหารนั้น ครัน้ เห็นเชนนัน้ แลว ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด
เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกที่มีความดับเปนธรรมดา ดูกรสารีบุตร บุคคลได
ชื่อวาตรัสรูธรรมแลวดวยอาการอยางนีแ้ ล คําที่อชิตมาณพกลาวไวในอชิตปญหาในปรายน
วรรควา
ขาแตทานผูนริ ทุกข บุคคลที่ไดตรัสรูธรรมแลว และบุคคลที่ยังเปน
เสขะบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนานี้ พระองคผูมีปญญาอัน
ขาพเจาถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความประพฤติของบุคคลทั้งสอง
พวกนั้น แกขาพเจา ดังนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร เธอพึงเห็นเนื้อความของคําที่กลาวโดยยอนี้ โดยพิสดารไดอยาง
นี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 47
๒. กฬารขัตติยสูตร
[๑๐๔] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล กฬารขัตติยภิกษุเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู แลวได
ปราศรัยกับทาน ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
เมื่อนั่งเรียบรอยแลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานพระสารีบุตร โมลิยผัคคุณภิกษุได
ลาสิกขา เวียนมาทางฝายต่ําเสียแลว ฯ
ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานโมลิยผัคคุณะนัน้ คงไมไดความพอใจในพระธรรมวินัยนี้
เปนแน ฯ
ก. ถาเชนนั้น ทานพระสารีบุตรคงไดความพอใจในพระธรรมวินัยนีก้ ระมัง ฯ
สา. ทานผูมีอายุ ผมไมมีความสงสัยเลย ฯ
ก. ทานผูมีอายุ ก็ตอไปเลา ทานไมสงสัยหรือ ฯ
สา. ทานผูมีอายุ ถึงตอไปผมก็ไมสงสัยเลย ฯ
[๑๐๕] ลําดับนั้น กฬารขัตติยภิกษุลุกจากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวาพระพุทธเจาขา ทานพระสารีบุตร
อวดอางพระอรหัตผลวา ขาพเจารูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จ
แลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้ไมมี ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสสั่งภิกษุรูปหนึ่งวา มานีแ่ นะภิกษุ เธอจงไปเรียกสารีบุตร
มาตามคําของเราวา พระศาสดารับสั่งเรียกหาทาน ฯ
ภิกษุนั้นรับพระพุทธพจนแลว เขาไปหาทานพระสารีบุตรยังที่อยู แลวเรียนตอทานวา
ขาแตทานพระสารีบุตร พระศาสดารับสั่งเรียกหาทาน ฯ
ทานพระสารีบุตรรับคําของภิกษุนั้นแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง ฯ
[๑๐๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรสารีบุตร เขาวาเธออวดอางอรหัตผลวา
เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนีไ้ มมี ดังนี้ จริงหรือ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 48
ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคหาไดกลาวเนื้อความตามบท
ตามพยัญชนะเชนนี้ไม ฯ
ภ. ดูกรสารีบุตร กุลบุตรยอมอวดอางอรหัตผลโดยปริยายอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อเปน
เชนนั้น บุคคลทั้งหลายก็ตองเห็นอรหัตผลที่อวดอางไปแลวโดยความเปนอันอวดอาง ฯ
สา. พระพุทธเจาขา แมขาพระองคก็ไดกราบทูลไวอยางนีม้ ิใชหรือวาขาพระองคหาได
กลาวเนื้อความตามบท ตามพยัญชนะเชนนี้ไม ฯ
ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ทานรูเห็นอยางไร จึงอวดอาง
อรหัตผลวา เรายอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลวกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนีไ้ มมี เมื่อถูกถามอยางนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร ฯ
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนีว้ า ขาพเจา
รูชัดวา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้ไมมี เพราะรูไดวา เมือ่ ปจจัยแหงชาติสิ้นแลวเพราะปจจัยอันเปนตนเหตุสิ้นไป พระพุทธ
เจาขา เมื่อขาพระองคถูกถามอยางนี้ ก็พึงพยากรณอยางนี้ ฯ
[๑๐๗] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ก็ชาติมีอะไรเปนเหตุ
มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่อถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณ
อยางไร ฯ
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนีว้ า ชาติมี
ภพเปนเหตุ มีภพเปนสมุทยั มีภพเปนกําเนิด มีภพเปนแดนเกิด ฯ
[๑๐๘] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ก็ภพเลา มีอะไรเปนเหตุ
มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่อถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณ
อยางไร ฯ
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนีว้ า ภพมี
อุปาทานเปนเหตุ มีอุปาทานเปนสมุทัย มีอปุ าทานเปนกําเนิด มีอุปาทานเปนแดนเกิด ฯ
[๑๐๙] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ก็อุปาทานเลา มีอะไรเปน
เหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิดเมื่อถูกถามเชนนี้ เธอพึง
พยากรณอยางไร ฯ
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พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนีว้ า อุปาทาน
มีตัณหาเปนเหตุ มีตัณหาเปนสมุทัย มีตัณหาเปนกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด ฯ
[๑๑๐] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ก็ตัณหาเลามีอะไรเปน
เหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิดเมื่อถูกถามเชนนี้ เธอพึง
พยากรณอยางไร ฯ
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนีว้ า ตัณหา
มีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนสมุทัย มีเวทนาเปนกําเนิด มีเวทนาเปนแดนเกิด ฯ
[๑๑๑] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ก็เวทนาเลามีอะไรเปน
เหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิดเมื่อถูกถามเชนนี้ เธอพึง
พยากรณอยางไร ฯ
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนีว้ า เวทนามี
ผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนสมุทัย มีผัสสะเปนกําเนิด มีผัสสะเปนแดนเกิด ฯ
[๑๑๒] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ทานรูเห็นอยางไร ความ
พลิดเพลินในเวทนาจึงไมปรากฏ เมื่อถูกถามอยางนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร ฯ
ขาพระพุทธเจา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณ อยางนี้วา
ขาพเจารูวา เวทนา ๓ เหลานีค้ ือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา เปนของไมเที่ยง
สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข ความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไมปรากฏ ฯ
[๑๑๓] ถูกละๆ สารีบุตร ตามที่เธอพยากรณความขอนัน้ โดยยอ ก็ไดใจความดังนีว้ า
เวทนาอยางใดอยางหนึ่งลวนเปนทุกขทั้งนั้น ดูกรสารีบตุ รถาเขาถามเธออยางนี้วา ทาน
สารีบุตร เพราะความหลุดพนเชนไร ทานจึงอวดอางอรหัตผลวา ทานรูชัดวา ชาติสนิ้ แลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้ไมมี เมื่อถูกถาม
อยางนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร ฯ
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนัน้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนีว้ า อาสวะ
ทั้งหลายยอมไมครอบงําทานผูมีสติอยูอยางใด ขาพเจาก็เปนผูมีสติอยูอยางนั้น เพราะความหลุด
พนในภายใน เพราะอุปาทานทั้งปวงสิ้นไป ทั้งขาพเจาก็มไิ ดดูหมิน่ ตนเองดวย พระพุทธ
เจาขา เมื่อถูกถามอยางนี้ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนี้ ฯ
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[๑๑๔] ถูกละๆ สารีบุตร ตามที่เธอพยากรณความขอนัน้ โดยยอ ก็ไดใจความดังนี้
วา อาสวะเหลาใดอันพระสมณะกลาวแลว ขาพเจาไมสงสัย ไมเคลือบแคลง ในอาสวะเหลา
นั้นวา อาสวะเหลานั้น ขาพเจาละไดแลวหรือยัง ฯ
ครั้นพระผูมีพระภาคผูพระสุคตตรัสดังนี้แลว เสด็จลุกขึน้ จากพุทธอาสนเสด็จเขาไปยัง
พระวิหาร ฯ
[๑๑๕] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปแลวไมนานนัก ทานพระสารีบุตรจึงกลาวกะ
ภิกษุทั้งหลายในที่นั้นวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคไดตรัสถามปญหาขอแรกกะผม
ซึ่งผมยังไมเคยรูมากอน ผมจึงทูลตอบปญหาลาชาไปตอเมื่อพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาปญหา
ขอแรกของผมแลว ผมจึงคิดไดวา ถาพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมตลอดทั้งวัน
ดวยบทอืน่ ๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ
ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดทั้งวัน แมถาพระผูมพี ระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ
ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดทั้งคืน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอืน่ ๆ
ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดทั้งคืน หากพระผูมพี ระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวย
ปริยายอื่นๆตลอดทั้งคืนทั้งวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดว ยบทอื่นๆ
ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดทั้งคืนทั้งวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบท
อื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสองคืนสองวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาค
ไดดว ยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆตลอดสองคืนสองวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความ
ขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดสามคืนสามวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้น
ถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสามคืนสามวัน หากพระผูมีพระภาค
จะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอืน่ ๆ ดวยปริยายอื่นๆตลอดสี่คืนสี่วัน แมผมก็พึงทูล
ตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอืน่ ๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดสี่คืนสี่วัน หาก
พระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหาคืนหาวัน
แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอืน่ ๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอด
หาคืนหาวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆดวยปริยายอื่นๆ
ตลอดหกคืนหกวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอืน่ ๆ ดวย
ปริยายอื่นๆ ตลอดหกคืนหกวัน หากพระผูม ีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวย
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บทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมี
พระภาคไดดว ยบทอื่นๆดวยปริยายอื่นๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน ฯ
[๑๑๖] ลําดับนัน้ พระกฬารขัตติยภิกษุลุกขึน้ จากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ถวายบังคมพระผูม ีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบรอยแลว จึง
กราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ทานพระสารีบุตรบันลือสีหนาทวา ทานผูมีอายุทั้ง
หลาย พระผูมพี ระภาคไดตรัสถามปญหาขอแรกกะผม ซึ่งผมยังไมเคยรูม ากอน ผมจึงทูลตอบ
ปญหาลาชาไป ตอเมื่อพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาปญหาขอแรกของผมแลว ผมจึงคิดไดวา
ถาพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมตลอดทั้งวันดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆแม
ผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆตลอดทั้งวัน แม
ถาพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งคืน
แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอืน่ ๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดทั้งคืน
หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งคืน
ทั้งวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอืน่ ๆ ดวยปริยายอื่นๆ
ตลอดทั้งคืนทั้งวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยาย
อื่นๆ ตลอดสองคืนสองวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอืน่ ๆ
ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดสองคืนสองวันหากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวย
บทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆตลอดสามคืนสามวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมี
พระภาคไดดว ยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสามคืนสามวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัส
ถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสี่คืนสี่วัน แมผมก็พึงทูลตอบความ
ขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดว ยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆตลอดสี่คืนสี่วัน หากพระผูมี
พระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดหาคืนหาวัน แมผม
ก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดว ยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหาคืนหาวัน
หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหกคืน
หกวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดว ยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ
ตลอดหกคืนหกวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยาย
อื่นๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนัน้ ถวายพระผูมพี ระภาคไดดว ยบทอื่นๆ
ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน ฯ
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[๑๑๗] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ก็เพราะธรรมธาตุอันสารีบุตร แทงตลอด
ดีแลว แมหากวาเราจะพึงถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอด
ทั้งวัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราดวยบทอืน่ ๆดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งวัน
หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่นๆดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งคืน สารีบุตร
ก็คงตอบความขอนั้นแกเราดวยบทอื่นๆดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดทั้งคืน หากเราจะถาม
ความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่นๆดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งคืนทั้งวัน สารีบุตรก็คง
ตอบความขอนั้นแกเราดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งคืนทั้งวัน หากเราจะถามความ
ขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอืน่ ๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสองคืนสองวัน สารีบุตร
ก็คงตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดสองคืนสองวัน หากเรา
จะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอืน่ ๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสามคืนสามวัน สารีบุตร
ก็คงตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ ๆตลอดสามคืนสามวัน หากเราจะ
ถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอืน่ ๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดสี่คืนสี่วัน สารีบุตรก็คงตอบ
ความขอนั้นแกเราไดดว ยบทอื่นๆดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสี่คืนสี่วัน หากเราจะถามความขอนั้น
กะสารีบุตรดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหาคืนหาวัน สารีบุตรก็คงตอบความ
ขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดหาคืนหาวัน หากเราจะถามความ
ขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอืน่ ๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหกคืนหกวัน สารีบุตรก็คง
ตอบความขอนั้นแกเราไดดว ยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดหกคืนหกวันหากเราจะ
ถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอืน่ ๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน สารีบุตร
ก็คงตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน ฯ
จบสูตรที่ ๒
ญาณวัตถุสูตรที่ ๑
[๑๑๘] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงญาณวัตถุ ๔๔
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟงซึ่งญาณวัตถุนั้นจงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ
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[๑๑๙] พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ญาณวัตถุ ๔๔ เปนไฉน
คือความรูในชราและมรณะ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงชราและมรณะ ๑ ความรูใ น
ความดับแหงชราและมรณะ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถงึ ความดับแหงชราและมรณะ ๑ ความรู
ในชาติ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงชาติ ๑ ความรูในความดับแหงชาติ ๑ ความรูใน
ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชาติ ๑ ความรูในภพ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงภพ ๑
ความรูในความดับแหงภพ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถงึ ความดับแหงภพ ๑ ความรูในอุปาทาน ๑
ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงอุปาทาน ๑ ความรูในความดับแหงอุปาทาน ๑ความรูใ น
ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงอุปาทาน ๑ ความรูในตัณหา 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 ความรูใ นเหตุเปนแดนเกิดแหงสฬายตนะ ๑ ความ
รูในความดับแหงสฬายตนะ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถงึ ความดับแหงสฬายตนะ ๑ความรู
ในนามรูป ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงนามรูป ๑ ความรูในความดับแหงนามรูป ๑ ความรู
ในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงนามรูป ๑ ความรูในวิญญาณ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิด
แหงวิญญาณ ๑ ความรูในความดับแหงวิญญาณ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง
วิญญาณ ๑ ความรูในสังขารทั้งหลาย ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร ๑ ความรูใน
ความดับแหงสังขาร ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขาร ๑ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
เหลานี้เรียกวา ญาณวัตถุ ๔๔ ฯ
[๑๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะของความแก
ฟนหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยว ความเสื่อมแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย
ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นีเ้ รียกวาชราความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน
ความทําลาย ความอันตรธาน มฤตยูความตาย กาลกิริยา ความแตกแหงขันธ
ความทอดทิ้งซากศพ ความขาดแหงอินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้
เราเรียกวามรณะ ชราและมรณะดังพรรณนามาฉะนี้ เรียกวาชราและมรณะ เพราะชาติเกิด
ชราและมรณะจึงเกิดเพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ
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ความเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑
พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ความตั้งใจไวชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับ
ชราและมรณะ ฯ
[๑๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกรูชัดซึง่ ชราและมรณะอยางนี้ รูชดั ซึ่งเหตุเปน
แดนเกิดแหงชราและมรณะอยางนี้ รูชัดซึ่งความดับแหงชราและมรณะอยางนี้ รูชัดซึง่ ปฏิปทา
อันใหถึงความดับแหงชราและมรณะอยางนี้ นี้ชื่อวาความรูในธรรมของอริยสาวกนัน้ อริยสาวก
นั้นนํานัยในอดีตและอนาคตไปดวยธรรมนี้ ซึ่งตนเห็นแลว รูแลว ใหผลไมมีกําหนดกาล
อันตนไดบรรลุแลวอันตนหยั่งรูแลว สมณะหรือพราหมณในอดีตกาลเหลาใดเหลาหนึ่ง
ก็ไดรูชราและมรณะ ไดรูเหตุเปนแดนเกิดแหงชราและมรณะ ไดรูความดับแหงชราและมรณะ
ไดรูปฏิปทาอันใหถึง ความดับแหงชราและมรณะ เหมือนอยางที่เรารูในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น
สมณะหรือพราหมณในอนาคตกาลแมเหลาใดเหลาหนึ่งก็จักรูชราและมรณะ จักรูเหตุเปนแดน
เกิดแหงชราและมรณะ จักรูค วามดับแหงชราและมรณะ จักรูปฏิปทาอันใหถึงความดับ
แหงชราและมรณะ เหมือนอยางที่เรารูในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น นี้ชื่อวา อันวยญาณของอริย
สาวกนั้น ฯ
[๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความรู ๒ อยาง คือธรรมญาณ อันวยญาณ ๑
เหลานี้ของอริยสาวก เปนธรรมชาติบริสุทธิ์ผุดผอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้
เราเรียกวา ผูถึงพรอมดวยทิฐิบาง ผูถึงพรอมดวยทัศนะบางผูมาสูสัทธรรมนี้บาง เห็น
สัทธรรมนี้บาง ประกอบดวยญาณของพระเสขะบางประกอบดวยวิชชาของพระเสขะบาง ถึงกระ
แสแหงธรรมบาง เปนอริยบุคคลผูมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง อยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ
[๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภพเปนไฉน ... ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็อุปาทานเปนไฉน ... ดูกรภิกษุทงั้ หลายก็ตณ
ั หาเปนไฉน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็เวทนาเปนไฉน ... ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ผสั สะเปนไฉน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สฬายตนะ
เปนไฉน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็นามรูปเปนไฉน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารเปนไฉน ... สังขารมี ๓ คือ กายสังขาร ๑ วจีสังขาร ๑จิตสังขาร ๑
นี้เรียกวาสังขาร เพราะอวิชชาเกิด สังขารจึงเกิด เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ
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อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือความเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑
การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ระลึกชอบ ๑ ตั้งใจไวชอบ ๑ ฯ
[๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกรูชัดสังขารอยางนี้ รูชัดเหตุเปนแดนเกิดแหง
สังขารอยางนี้ รูชัดความดับแหงสังขารอยางนี้ รูชัดปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขารอยางนี้
นี้ชื่อวา ความรูในธรรมของอริยสาวกนัน้ อริยสาวกนัน้ ยอมนํานัยในอดีตและอนาคตไปดวย
ธรรมนี้ ซึ่งตนเห็นแลว รูแลวใหผลไมมกี ําหนดกาล อันตนไดบรรลุแลว อันตนหยั่งรูแ ลว
สมณะหรือพราหมณในอดีตกาลเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ไดรูสังขาร ไดรูเหตุเปนแดนเกิดแหง
สังขาร ไดรูความดับแหงสังขาร ไดรูปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขารเหมือนอยางที่เรารู
ในบัดนีเ้ หมือนกันทั้งนัน้ สมณะหรือพราหมณในอนาคตกาลแมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็จักรู
สังขาร จักรูเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร จักรูความดับแหงสังขาร จักรูปฏิปทาอันใหถึง
ความดับแหงสังขาร เหมือนอยางที่เรารูในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น นี้ชอื่ วา อันวยญาณของ
อริยสาวกนัน้ ฯ
[๑๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความรู ๒ อยาง คือธรรมญาณ ๑ อันวยญาณ ๑
เหลานี้ ของอริยสาวก เปนธรรมชาติบริสุทธิ์ผุดผอง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้
เราเรียกวา ผูถึงพรอมดวยทิฐิบาง ผูถึงพรอมดวยทัศนะบางผูมาสูสัทธรรมนี้บาง
เห็นสัทธรรมนี้บาง ประกอบดวยญาณของพระเสขะบางประกอบดวยวิชชา ของพระเสขะ
บาง ถึงกระแสแหงธรรมบาง เปนอริยบุคคลผูมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง อยูชิด
ประตูอมตนิพพานบาง ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ญาณวัตถุสูตรที่ ๒
[๑๒๖] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงญาณวัตถุ ๗๗
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟงญาณวัตถุนนั้ จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ
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[๑๒๗] พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ญาณวัตถุ ๗๗ เปนไฉน ญาณ
วัตถุ ๗๗ นั้น คือความรูวา เพราะชาติเปนปจจัย ชราและมรณะจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อชาติไม
มี ชราและมรณะจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาลความรูวา เพราะชาติเปนปจจัย ชราและมรณะจึง
มี ๑ ความรูวา เมื่อชาติไมมีชราและมรณะจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะชาติ
เปนปจจัย ชราและมรณะจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ๑ ความรูวา
ธรรมฐิติญาณของชาตินั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑ ความ
รูวา เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี ๑ ความรูว า เมื่อภพไมมี ชาติจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล
ความรูวา เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี ๑ความรูวา เมื่อภพไมมี ชาติจึงไมมี ๑ แมใน
อนาคตกาล ความรูวา เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อภพไมมี ชาติจึง
ไมมี ๑ ความรูว าธรรมฐิติญาณของภพนั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความ
ดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี ๑ ความรูว าเมื่ออุปาทาน
ไมมี ภพจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี ๑ ความ
รูวา เมื่ออุปาทานไมมี ภพจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะอุปาทานเปน
ปจจัย ภพจึงมี ๑ ความรูวา เมือ่ อุปาทานไมมี ภพจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณ
ของอุปาทานนั้น มีความสิน้ ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑ ความรูว า
ตัณหาเปนปจจัยอุปาทานจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานจึงไมมี ๑ แมในอดีต
กาลความรูวา เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อตัณหาไมมีอุปา
ทานจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงมี ๑ ความ
รูวา เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของตัณหานั้น มีความ
สิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวาเพราะเวทนาเปนปจจัย
ตัณหาจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อเวทนาไมมี ตัณหาจึงไมมี ๑แมในอดีตกาล ความรูวา
เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อเวทนาไมมี ตัณหาจึงไมมี ๑ แมใน
อนาคตกาล ความรูวา เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี ๑ ความรูวา เมือ่ เวทนาไมมี
ตัณหาจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของเวทนานัน้ มีความสิ้น ความเสื่อม ความ
คลาย ความดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวาเพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี ๑ ความรูวา
เมื่อผัสสะไมมี เวทนาจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะผัสสะเปนปจจัย เวท
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นาจึงมี ๑ความรูวา เมื่อผัสสะไมมี เวทนาจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา
เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อผัสสะไมมี เวทนาจึงไมมี ๑ความ
รูวา ธรรมฐิติญาณของผัสสะนั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลายความดับเปน
ธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี ๑ความรูวา เมื่อสฬายตนะ
ไมมี ผัสสะจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวาเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึง
มี ๑ ความรูวา เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี๑ ความรูวา เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะจึงไมมี ๑
ความรูวา ธรรมฐิติญาณของสฬายตนะนัน้ มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความ
ดับเปนธรรมดา ๑ความรูวา เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อ
นามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะนามรูปเปนปจจัย
สฬายตนะจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล
ความรูวา เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี ๑ ความรูวาเมื่อนามรูปไมมี สฬาย
ตนะจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของนามรูปนั้นมีความสิ้น ความเสื่อม ความ
คลาย ความดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี ๑ ความ
รูวา เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี ๑แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะวิญญาณเปน
ปจจัย นามรูปจึงมี ๑ ความรูว า เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล
ความรูวา เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อวิญญาณไมมี นามรูป
จึงไมมี ๑ ความรูวาธรรมฐิติญาณของวิญญาณนั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย
ความดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อ
สังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะสังขารเปนปจจัย
วิญญาณจึงมี ๑ ความรูวา เมือ่ สังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาลความรูวา
เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อสังขารไมมีวิญญาณจึงไมมี ๑
ความรูวา ธรรมฐิติญาณของสังขารนั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความดับ
เปนธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะอวิชชาเปนปจจัยสังขารจึงไมมี ๑ ความรูวา เมื่อ
อวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาลความรูวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขาร
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จึงไมมี ๑ ความรูวา เมื่ออวิชชาไมมีสังขารจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา
เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี ๑ ความรูวา เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี ๑ ความ
รูวา ธรรมฐิติญาณของอวิชชานั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปน
ธรรมดา ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานี้เรียกวา ญาณวัตถุ ๗๗ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อวิชชาปจจยสูตรที่ ๑
[๑๒๘] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชา
เปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๒๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะนี้เปนของใคร พระผูมีพระภาคตรัส
ตอบวา ตั้งปญหายังไมถูก ดูกรภิกษุ ผูใดพึงกลาววา ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะ
นี้เปนของใคร หรือพึงกลาววาชรามรณะเปนอยางอื่น และชรามรณะนี้เปนของผูอื่น คํา
ทั้งสองของผูนั้นมีเนื้อความอยางเดียวกัน ตางแตพยัญชนะเทานัน้ ดูกรภิกษุ เมื่อมีทฐิ ิ
วา ชีพก็อนั นัน้ ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรือวาเมื่อมีทฐิ ิวา ชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกรภิกษุ ตถาคตยอมแสดงธรรม
โดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดทั้งสองนั้นดังนีว้ า เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรามรณะ ฯ
[๑๓๐] ภิกษุรปู หนึ่งทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ชาติเปนไฉนและชาตินี้
เปนของใคร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ตั้งปญหายังไมถูก ดูกรภิกษุ ผูใดพึงกลาววา
ชาติเปนไฉน และชาตินี้เปนของใคร หรือพึงกลาววา ชาติเปนอยางอื่น และชาตินี้เปน
ของผูอื่น คําทั้งสองของผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียวกัน ตางแตพยัญชนะเทานัน้ ดูกร
ภิกษุ เมื่อมีทิฐวิ า ชีพก็อนั นัน้ สรีระก็อันนัน้ ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี
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หรือวาเมื่อมีทฐิ ิวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี
ดูกรภิกษุ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดทั้งสองนั้น ดังนีว้ า เพราะ
ภพเปนปจจัยจึงมีชาติ ฯ
[๑๓๑] ภิกษุรปู หนึ่งทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภพเปนไฉนและภพนี้เปน
ของใคร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ตั้งปญหายังไมถูก ดูกรภิกษุผูใดพึงกลาววา ภพเปนไฉน
และภพนี้เปนของใคร หรือพึงกลาววา ภพเปนอยางอืน่ และภพนี้เปนของผูอื่น คําทั้งสองของ
ผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียวกันตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ ดูกรภิกษุ เมือ่ มีทิฐิวา ชีพก็อันนั้น
สรีระก็อันนั้นความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรือเมื่อมีทิฐิวา ชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกรภิกษุ ตถาคตยอมแสดงธรรม
โดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดทั้งสองนั้น ดังนีว้ า เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ...
เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ... เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ... เพราะผัสสะ
เปนปจจัย จึงมีเวทนา ... เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผสั สะ ... เพราะนามรูปเปนปจจัย
จึงมีสฬายตนะ ... เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ... เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญ
ญาณ ... ฯ
[๑๓๒] ภิกษุรปู หนึ่งทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ สังขารเปนไฉนและสังขาร
นี้เปนของใคร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ตั้งปญหายังไมถูกดูกรภิกษุ ผูใดพึงกลาววา
สังขารเปนไฉน และสังขารนี้เปนของใคร หรือพึงกลาววา สังขารเปนอยางอื่น และสังขาร
นี้เปนของผูอื่น คําทั้งสองของผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น
ดูกรภิกษุ เมื่อมีทิฐิวาชีพก็อันนั้น สรีระก็อนั นั้น ความอยูป ระพฤติพรหมจรรยยอมไมมี
หรือเมื่อมีทิฐิวา ชีพอยางหนึง่ สรีระอยางหนึ่ง ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี
ดูกรภิกษุ ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดทั้งสองนั้นดังนีว้ า
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ฯ
[๑๓๓] ดูกรภิกษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึง่ ที่เปนขาศึก อันบุคคลเสพผิด
สายหาไปวา ชราและมรณะเปนไฉน และชรามรณะนี้เปนของใครหรือวาชรามรณะเปนของผู
อื่น และชรามรณะเปนของผูอ ื่น วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ ทิฐิเหลานั้นทั้งสิ้น อันอริยสาวกนั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําให
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เปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะวิชชาดับดวยสํา
รอกโดยไมเหลือ ฯ
[๑๓๔] ดูกรภิกษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึง่ ที่เปนขาศึก อันบุคคลเสพผิด
สายหาไปวา ชาติเปนไฉน และชาตินี้เปนของใคร หรือวาชาติเปนอยางอื่น และชาตินี้
เปนของผูอื่น วาชีพก็อนั นั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฐิ
เหลานั้นทั้งสิน้ อันอริยสาวกนั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน
ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมมเี หลือ ฯ
[๑๓๕] ดูกรภิกษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึง่ ที่เปนขาศึก อันบุคคลเสพผิด
สายหาไปวา ภพเปนไฉน และภพนี้เปนของใคร หรือวาภพเปนอยางอืน่ และภพนี้เปน
ของผูอื่น วาชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฐิเหลา
นั้นทั้งสิ้น อันอริยสาวกนัน้ ละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึง
ความไมมี มีอนั ไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ... อุปา
ทานเปนไฉน ...ตัณหาเปนไฉน ... เวทนาเปนไฉน ... ผัสสะเปนไฉน ... สฬายตนะเปนไฉน ...
นามรูปเปนไฉน ... วิญญาณเปนไฉน ... ฯ
[๑๓๖] ดูกรภิกษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึง่ ที่เปนขาศึก อันบุคคลเสพผิด สาย
หาไปวา สังขารเปนไฉน และสังขารนี้เปนของใคร หรือวาสังขารเปนอยางอื่น และ
สังขารนี้เปนของผูอื่นวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึง่ สรีระอยางหนึ่ง
ทิฐิเหลานั้นทั้งสิ้น อันอริยสาวกนัน้ ละไดแลวตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอด
ดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ฯ
จบ สูตรที่ ๕
๖. อวิชชาปจจยสูตร ที่ ๒
[๑๓๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาค ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย
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จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวญ
ิ ญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดพึงกลาววา ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะนี้
เปนของใคร หรือพึงกลาววา ชรามรณะเปนอยางอื่น และชรามรณะนี้เปนองผูอื่น คําทั้ง
สองของผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ เมื่อมีทิฐิวา ชีพก็
อันนั้น สรีระก็อันั้น ความอยูป ระพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรือเมื่อมีทิฐิวา ชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมแสดง
ธรรมโดยสายกลางไมขอ งแวะสวนสุดทั้งสองนั้น ดังนีว้ า เพราะชาติเปนปจจัย
จึงมีชรามรณะ ฯลฯ
ชาติเปนไฉน ... ภพเปนไฉน ... อุปาทานเปนไฉน ... ตัณหาเปนไฉน ...เวทนาเปนไฉน ...
ผัสสะเปนไฉน ... สฬายตนะเปนไฉน ... นามรูปเปนไฉน ...วิญญาณเปนไฉน ... ฯ
[๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดพึงกลาววา สังขารเปนไฉน และสังขารนี้เปน
ของใคร หรือพึงกลาววา สังขารเปนอยางอืน่ และสังขารนี้เปนของผูอื่น คําทั้งสอง
ของผูนั้น มีเนือ้ ความอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้นเมื่อมีทฐิ ิวา ชีพก็อัน
นั้น สรีระก็อันนั้น ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมหี รือเมื่อมีทิฐิวา ชีพอยางหนึง่
สรีระอยางหนึง่ ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมแสดง
ธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดทั้งสองนั้น ดังนีว้ า เพราะอวิชชาเปนปจจัย
จึงมีสังขาร ฯลฯ
[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึง่ ที่เปนขาศึก อันบุคคล
เสพผิด สายหาไปวา ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะเปนของใครหรือวาชรามรณะ
เปนอยางอื่น และชรามรณะนี้เปนของผูอื่น วาชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้น หรือวาชีพ
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฐิเหลานั้นทั้งสิ้น อันอริยสาวกนัน้ ละไดแลว ตัดราก
ขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา
เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ฯ
[๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึง่ ที่เปนขาศึก อันบุคคลเสพผิด
สายหาไปวา ชาติเปนไฉน และชาตินี้เปนของใคร หรือวาชาติเปนอยางอื่น และชาติ
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นี้เปนของผูอื่น วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง
ทิฐิเหลานั้นทั้งสิ้น อันอริยสาวกนัน้ ละไดแลวตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาล
ยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอก
โดยไมเหลือ ฯลฯ
ภพเปนไฉน ... อุปาทานเปนไฉน ... ตัณหาเปนไฉน ... เวทนาเปนไฉน ... ผัสสะเปนไฉน ...
สฬายตนะเปนไฉน ... นามรูปเปนไฉน ... นามรูปเปนไฉน ... วิญญาณเปนไฉน ... ฯ
[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึง่ ที่เปนขาศึก อันบุคคลเสพติด
สายหาไปวา สังขารเปนไฉน และสังขารนี้เปนของใคร หรือวาสังขารเปนอยางอื่น และสังขารนี้
เปนของผูอื่น วาชีพก็อนั นั้น สรีระก็อันนั้นหรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฐิเหลานั้น
ทั้งสิ้น อันอริยสาวกนั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความ
ไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ฯ
จบ สูตรที่ ๖
๗. นตุมหากสูตร
[๑๔๓] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายนี้ไมใชของเธอทั้งหลาย
ทั้งไมใชของผูอื่น ดูกรภิกษุทั้งหลายกรรมเกานี้พึงเห็นวา อันปจจัยปรุงแตง เกิดขึ้นดวยความ
ตั้งใจ เปนที่ตั้งของเวทนา ฯ
[๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวในเรื่องกายนัน้ ยอมมนสิการโดย
แยบคาย ซึ่งปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดีวา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนีจ้ ึงเกิดขึน้
เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ ดวยประการดังนี้ คือ เพราะอวิชชาเปน
ปจจัย จึงมีสังขารเพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึน้ แหงกองทุกข
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ทั้งมวลนี้ยอมมีดวยประการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับโดยสํารอกไมเหลือ สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
จบ สูตรที่ ๗
๘. เจตนาสูตรที่ ๑
[๑๔๕] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมจงใจ
ยอมดําริ และครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเปนอารัมณปจจัยเพือ่ ความตั้งอยูแหงวิญญาณ
เมื่อมีอารัมณปจจัย ความตั้งมัน่ แหงวิญญาณจึงมีเมื่อวิญญาณนั้นตั้งมัน่ แลว เจริญขึ้นแลว
ความบังเกิดคือภพใหมตอไปจึงมี เมื่อมีความบังเกิดคือภพใหมตอไป ชาติ ชราและมรณะ
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส จึงมีตอไป ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมจงใจ ไมดําริ แตยังครุน คิดถึงสิ่งใด
สิ่งนั้นเปนอารัมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแ หงวิญญาณ เมื่อมีอารัมณปจจัย ความตั้งมั่นแหง
วิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนัน้ ตั้งมั่นแลว เจริญขึ้นแลว ความบังเกิดคือภพใหมตอไป
จึงมี เมื่อมีความบังเกิดคือภพใหมตอไป ชาติชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและ
อุปายาสจึงมีตอ ไป ความเกิดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมจงใจ ไมดําริ และไมครุนคิดถึงสิ่งใด
สิ่งนั้นยอมไมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความตัง้ อยูแหงวิญญาณ เมื่อไมมีอารัมณปจจัย ความตั้งมั่น
แหงวิญญาณจึงไมมี เมื่อวิญญาณนั้นไมตั้งมั่นแลว ไมเจริญขึ้นแลว ความบังเกิดคือภพ
ใหมตอไปจึงไมมี เมื่อความบังเกิดคือภพใหมตอไปไมมี ชาติชราและมรณะ โสกปริเทวทุกข
โทมนัสและอุปายาสตอไปจึงดับความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
จบ สูตรที่ ๘
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๙. เจตนาสูตรที่ ๒
[๑๔๗] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมจงใจ ยอม
ดําริ และครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นยอมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแ หงวิญญาณ เมื่อมี
อารัมณปจจัย ความตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแลว เจริญขึ้นแลว
ความหยั่งลงแหงนามรูปจึงมี เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงมีตัณหาเพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ
เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกข
โทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมจงใจ ไมดําริ แตยังครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นยอม
เปนอารัมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ เมื่อมีอารัมณปจจัย ความตั้งมั่นแหง
วิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนัน้ ตั้งมั่นแลว เจริญขึ้นแลว ความหยั่งลงแหงนามรูปจึงมี
เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะ
ผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัยจึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะ
ชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึน้
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมจงใจ ไมดําริ และไมครุนคิดถึงสิ่งใด
สิ่งนั้นยอมไมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความตัง้ อยูแหงวิญญาณ เมื่อไมมีอารัมณปจจัย ความ
ตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงไมมี เมื่อวิญญาณนัน้ ไมตั้งมั่นแลวไมเจริญขึ้นแลว ความหยั่งลง
แหงนามรูปจึงไมมี เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะ
จึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ
ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสตอไปจึงดับ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
จบ สูตรที่ ๙
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๑๐. เจตนาสูตรที่ ๓
[๑๔๙] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมจงใจ
ยอมดําริ และยอมครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นยอมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ
เมื่อมีอารัมณปจจัย ความตั้งมัน่ แหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมัน่ แลว เจริญขึ้นแลว
ตัณหาจึงมี เมือ่ มีตัณหา คติในการเวียนมาจึงมี เมื่อมีคติในการเวียนมา จุติและอุปบัตจิ ึงมี
เมื่อมีจุติและอุปบัติ ชาติ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมี ความเกิดขึ้น
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมจงใจ ไมดําริ
แตยังครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นยอมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ เมื่อมีอารัมณ
ปจจัย ความตัง้ มั่นแหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแลว เจริญขึ้นแลว ตัณหาจึงมี
เมื่อมีตัณหา คติในการเวียนมาจึงมี เมื่อมีคติในการเวียนมา จุติและอุปบัติจึงมี เมื่อมีจุติและ
อุปบัติ ชาติชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมี ความเกิดขึน้ แหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมจงใจ ไมดําริ และไมครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้น
ยอมไมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแ หงวิญญาณ เมื่อไมมีอารัมณปจจัย ความตั้งมัน่ แหง
วิญญาณจึงไมมี เมื่อวิญญาณนั้นไมตั้งมั่นแลวไมเจริญขึ้นแลว ตัณหาจึงไมมี เมื่อไมมตี ัณหา
คติในการเวียนมาจึงไมมี เมือ่ ไมมีคติในการเวียนมา จุติและอุปบัติจึงไมมี เมื่อไมมีจตุ ิและ
อุปบัติ ชาติ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสตอไปจึงดับ ความดับแหงกอง
ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
จบ สูตรที่ ๑๐
กฬารขัตติยวรรคที่ ๔ จบ
___________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ภูตมิทสูตร ๒. กฬารขัตติยสูตร
๓. ญาณวัตถุสูตรที่ ๑
๔. ญาณวัตถุสูตรที่ ๒ ๕. อวิชชาปจจยสูตรที่ ๑ ๖. อวิชชาปจจยสูตรที่ ๒
๗. นตุมหากสูตร
๘. เจตนาสูตรที่ ๑
๙. เจตนาสูตรที่ ๗
๑๐. เจตนาสูตรที่ ๓ ฯ
_________
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คหบดีวรรคที่ ๕
๑. ปญจเวรภยสูตรที่ ๑
[๑๕๑] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... ครั้งนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายอภิวาท แลวนั่งอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
กะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการ ของอริยสาวกสงบ
แลว เมื่อนัน้ อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยาง และญายธรรม
อยางประเสริฐ อริยสาวกเห็นดีแลว แทงตลอดดวยปญญา อริยสาวกนัน้ หวังอยูพึงพยากรณตน
ดวยตนเองไดวา เราเปนผูมนี รกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรจั ฉานสิ้นแลว มีปตติวิสัยสิ้นแลว
มีอบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแลว เราเปนโสดาบันมีอันไมตกต่าํ เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะตรัสรู
ในภายหนา ฯ
[๑๕๒] ภัยเวร 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 ภัยเวร
ของอริยสาวกผูเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจารสงบแลวดวยอาการอยางนี้ บุคคลผูพูดเท็จ ยอมประสพ
ภัยเวรใดอันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบางเพราะ
มุสาวาทเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากมุสาวาทสงบแลวดวยอาการอยางนี้ บุคคล
ผูตั้งอยูในความประมาท เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยยอมประสพภัยเวรใด อันมีในชาตินี้
บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะการดื่มน้ําเมาคือสุราและ
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เมรัย อันเปนทีต่ ั้งแหงความประมาทเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากการดืม่ น้ําเมาคือ
สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาทสงบแลวดวยอาการอยางนี้ ภัยเวร ๕ ประการนี้สงบ
แลว ฯ
[๑๕๓] อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยางเปนไฉน ดูกร
คฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธ
เจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแ จงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก
ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํ แนกพระ
ธรรม ดังนี้ยอมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคตรัสดีแลว อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอม
เขามา อันวิญูพึงรูเฉพาะตน ดังนี้ ยอมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระสงฆ
วา พระสงฆสาวกของพระผูม ีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรง เปนผูปฏิบัติเปนธรรม
เปนผูปฏิบัติสมควร คือคูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี่พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปน
ผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนนาบุญ
ของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดังนี้ ยอมประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาปรารถนา อันไมขาด
ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญอันตัณหาและทิฐิไมครอบงําได
เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยางนี้ ฯ
[๑๕๔] ก็ญายธรรมอันประเสริฐ อันอริยสาวกเห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา
เปนไฉน ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ กระทําไวในใจโดยแยบคาย ถึงปฏิจจสมุป
บาทเปนอยางดีวา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึน้ เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี
เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ ดวยประการดังนี้ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมี
สังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูป
เปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะเพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมี
เวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตณ
ั หา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอปุ าทาน เพราะอุปาทาน
เปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
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อยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ
ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและ
มรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ญายธรรมอันประเสริฐนี้ อริยสาวกนัน้ เห็นดีแลว แทงตลอดดีแลว ดวยปญญา ฯ
[๑๕๕] ดูกรคฤหบดี เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการนี้ของอริยสาวกสงบแลว เมื่อ
นั้น อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยางและญายธรรมอยาง
ประเสริฐนี้ อันอริยสาวกนัน้ เห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา อริยสาวกนัน้ หวังอยู
พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดริ ัจฉานสิ้นแลว มีปตติ
วิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแลว เราเปนโสดาบันมีอันไมตกต่าํ เปนธรรมดา เปนผู
เที่ยงจะตรัสรูในภายหนา ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ปญจเวรภยสูตรที่ ๒
[๑๕๖] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล ภัยเวร ๕ ประการ
ของอริยสาวกสงบแลว เมื่อนั้น อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยาง
และญายธรรมอยางประเสริฐ อันอริยสาวกนัน้ เห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา อริยสาวก
นั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว ฯลฯ มีอันไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงจะตรัสรูในภายหนา ฯ
[คําทั้งปวง เปนตนวา "ภิกขเว" ควรใหพิสดาร]
[๑๕๗] ภัยเวร ๕ ประการสงบแลวเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูฆาสัตว ยอม
ประสพภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง
เพราะปาณาติบาตเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากปาณาติบาตสงบแลวดวยอาการ
อยางนี้ บุคคลผูลักทรัพย ... บุคคลผูประพฤติผิดในกาม ... บุคคลผูพูดเท็จ ... บุคคลผูตั้งอยูในความ
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ประมาท เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ยอมประสพภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมี
ในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปน
ที่ตั้งแหงความประมาท ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทสงบแลวดวยอาการอยางนี้ ภัยเวร๕ ประการนี้ สงบแลว
[๑๕๘] อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมอันเปนองคแหงโสดาปตติ ๔อยางเปนไฉน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ยอมประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวในพระ
พุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... และประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาปรารถนา ... ยอม
ประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยางนี้ ฯ
[๑๕๙] ก็ญายธรรมอันประเสริฐ อันอริยสาวกนัน้ เห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวย
ปญญาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ กระทําไวในใจโดยแยบคาย
ถึงปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดี ฯลฯ ญายธรรมอันประเสริฐนี้อริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอด
ดีแลวดวยปญญา ฯ
[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล ภัยเวร ๕ ประการนี้ ของอริยสาวกสงบแลว
เมื่อนั้นอริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมอันเปนองคแหงโสดาปตติ ๔อยางนี้ และญายธรรม
อันประเสริฐนี้ อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา อริยสาวกนัน้ หวังอยู
พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรายอมเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉานสิน้ แลว
มีปตติวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติวินิบาตสิ้นแลว เรายอมเปนโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงจะตรัสรูในภายหนา ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ทุกขนิโรธสูตร
[๑๖๑] พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงเหตุเกิดแหงทุกข
และความดับแหงทุกข ทานทัง้ หลายจงฟง จงทําไวในใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับ
พระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ฯ
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[๑๖๒] พระผูม ีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความเกิดขึน้ แหงทุกขเปน
ไฉน เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวญ
ิ ญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา ภิกษุทั้งหลาย นี้แล
เปนความเกิดขึ้นแหงทุกขเพราะอาศัยหูและเสียง ... เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น ... เพราะอาศัยลิ้น
และรส ...เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณความ
ประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเปน
ปจจัย จึงเกิดตัณหา ภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ลเปนความเกิดขึ้นแหงทุกข ฯ
[๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแหงทุกขเปนไฉน เพราะอาศัยจักษุและรูป
จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะเพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิด
เวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานัน้ เทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจงึ ดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้ ภิกษุทงั้ หลาย นีแ้ ลเปนความดับแหงทุกข เพราะอาศัยหูและเสียง ...เพราะอาศัยจมูก
และกลิ่น ... เพราะอาศัยลิ้นและรส ... เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม
จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิด
เวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและ
มรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความดับแหงทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. โลกนิโรธสูตร
[๑๖๔] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับแหงโลก เธอ
ทั้งหลายจงฟง ... ภิกษุทั้งหลาย ก็ความเกิดแหงโลกเปนไฉน เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิด
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จักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา
เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทาน
เปนปจจัย จึงเกิดภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดชาติ เพราะชาติเปนปจจัยจึงเกิดชราและ
มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความเกิดแหงโลก เพราะ
อาศัยหูและเสียง ... เพราะอาศัยจมูกและกลิน่ ...เพราะอาศัยลิ้นและรส ... เพราะอาศัยกายและ
โผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการ
เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา ฯลฯ เพราะชาติเปนปจจัย จึงเกิดชราและมรณะ
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ลเปนความเกิดแหงโลก ฯ
[๑๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแหงโลกเปนไฉน เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิด
จักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะเพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา
เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหาเพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทาน
จึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดบั ชราและมรณะ
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้ ภิกษุทงั้ หลาย นีแ้ ลเปนความดับแหงโลก เพราะอาศัยหูและเสียง ...เพราะอาศัยจมูก
และกลิ่น ... เพราะอาศัยลิ้นและรส ... เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม
จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิด
เวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความดับแหงโลก ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ญาติกสูตร
[๑๖๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่คิญชกาวาส [มหาปราสาทที่สรางดวยอิฐ] ใกล
บานพระญาติ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับอยูในที่ลับทรงเรนอยู ไดตรัสธรรมปริยายนีว้ า
เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะ
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ผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงเกิดอุปาทาน ฯลฯความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ เพราะอาศัยหู
และเสียง ... เพราะอาศัยจมูกและกลิน่ ... เพราะอาศัยลิ้นและรส ... เพราะอาศัยกายและโผฏ
ฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการ
เปนผัสสะ เพราะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะ
ตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้ ฯ
[๑๖๗] เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการ
เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะ
ตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลืออุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ยอมมีดว ยประการอยางนี้ เพราะอาศัยหูและเสียง ฯลฯ เพราะ
อาศัยใจและธรรมจึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะ
เปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานัน้ เทียวดับดวย
สํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯความดับแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๖๘] ก็สมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งยืนแอบฟงอยูใกลพระผูมีพระภาคพระผูมีพระภาค
ทรงเห็นภิกษุนั้นแลว ไดตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไดฟงธรรมปริยายนีห้ รือ ภิกษุนั้นทูลรับวา
พระพุทธเจาขา ขาพระองคไดฟงอยางนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุเธอจงศึกษาเลาเรียน ทรงจํา
ธรรมปริยายนี้ ธรรมปริยายนี้ประกอบดวยประโยชน เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อัญญตรสูตร
[๑๖๙] พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พราหมณผูหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
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[๑๗๐] พราหมณนั้น ครั้นนัง่ เรียบรอยแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ
โคดมผูเจริญ คนนั้นทําเหตุ คนนั้นเสวยผลหรือหนอ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ
โวหารนีว้ า คนนั้นทําเหตุ คนนั้นเสวยผล เปนสวนสุดทีห่ นึ่ง พราหมณนั้นทูลถามวา
พระโคดมผูเจริญ ก็คนอื่นทําเหตุ คนอื่นเสวยผลหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ
โวหารนีว้ า คนอื่นทําเหตุ คนอื่นเสวยผลเปนสวนสุดทีส่ อง ดูกรพราหมณ ตถาคตแสดงธรรม
โดยสายกลางไมเขาใกลสวนสุดทั้งสองนั้นดังนีว้ า เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะ
สังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับเพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๗๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณนั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนักขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรม
เทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด
บอกทางใหแกคนหลงทางหรือตามประทีปไวในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจกั เห็นรูปดังนี้
ฉันใด พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาแตพระองคผเู จริญ
ขาพระองคนี้ ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะขอทานพระโคดม
ผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ชาณุสโสณิสูตร
[๑๗๒] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พราหมณชาณุสโสณีเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนหนึ่ง ฯ
[๑๗๓] ครั้นนัง่ เรียบรอยแลวชาณุสโสณีพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
พระโคดมผูเจริญ สิ่งทั้งปวงมีอยูหรือหนอแล ฯ
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ภ. ดูกรพราหมณ โวหารนี้วา สิ่งทั้งปวงมีอยู เปนสวนสุดที่หนึ่ง ฯ
ชา. พระโคดมผูเจริญ ก็สิ่งทั้งปวงไมมีอยูห รือ ฯ
ภ. ดูกรพราหมณ โวหารนี้วา สิ่งทั้งปวงไมมีอยู เปนสวนสุดที่สอง ดูกรพราหมณ
ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาใกลสวนสุดทั้งสองนั้นดังนีว้ า เพราะอวิชชาเปนปจจัย
จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวญ
ิ ญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขาร
ดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๗๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชาณุสโสณีพราหมณไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจกั
เห็นรูปดังนี้ ฉันใดพระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะขอทาน
พระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. โลกายติกสูตร
[๑๗๕] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... ครั้งนั้นแล พราหมณผูรอบรูคัมภีรโลกายตะเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงที่
ประทับ ฯลฯ
[๑๗๖] ครั้นนัง่ เรียบรอยแลว พราหมณผูรอบรูคัมภีรโลกายตะไดทูลถามพระผูมีพระ
ภาควา พระโคดมผูเจริญ สิ่งทั้งปวงมีอยูห รือหนอ ฯ
ภ. ดูกรพราหมณ ขอที่วา สิง่ ทั้งปวงมีอยูนี้ เปนทิฐิวาดวยความสืบตอแหงโลกที่หนึ่ง ฯ
โล. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็สิ่งทั้งปวงไมมีอยูหรือ ฯ
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ภ. ดูกรพราหมณ ขอที่วา สิง่ ทั้งปวงไมมีอยูนี้ เปนทิฐิวาดวยความสืบตอแหงโลก
ที่สอง ฯ
โล. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สิ่งทั้งปวงมีสภาพเปนอยางเดียวกันหรือ ฯ
ภ. ดูกรพราหมณ ขอที่วา สิง่ ทั้งปวงมีสภาพเปนอยางเดียวกันนี้ เปนทิฐวิ าดวยความ
สืบตอแหงโลกที่สาม ฯ
โล. พระโคดมผูเจริญ ก็สิ่งทั้งปวงมีสภาพตางกันหรือ ฯ
ภ. ดูกรพราหมณ ขอที่วา สิง่ ทั้งปวงมีสภาพตางกันนีเ้ ปนทิฐิวาดวยความสืบตอแหง
โลกที่สี่ ดูกรพราหมณ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาใกลสวนสุดทั้งสองนั้นดังนี้วา
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้น
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯ
[๑๗๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โลกายติกพราหมณไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจกั
เห็นรูปดังนี้ ฉันใดพระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะขอทาน
พระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. อริยสาวกสูตรที่ ๑
[๑๗๘] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล ... พระผูมพี ระภาคไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูได
สดับมิไดมีความสงสัยอยางนี้วา เมื่ออะไรมีอะไรจึงมีหรือหนอแล เพราะอะไรเกิดขึน้ อะไรจึง
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เกิดขึ้น เมื่ออะไรมี นามรูปจึงมี เมื่ออะไรมี สฬายตนะจึงมี เมื่ออะไรมี ผัสสะจึงมี เมื่อ
อะไรมี เวทนาจึงมี เมื่ออะไรมี ตัณหาจึงมี เมื่ออะไรมี อุปาทานจึงมี เมื่ออะไรมี ภพจึงมี
เมื่ออะไรมี ชาติจึงมี เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี ฯ
[๑๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท อริยสาวกผูไดสดับยอมมีญาณหยั่งรูในเรื่องนี้
โดยไมตองเชือ่ ผูอื่นวา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อวิญญาณมี
นามรูปจึงมี เมือ่ นามรูปมี สฬายตนะจึงมี เมือ่ สฬายตนะมี ผัสสะจึงมี เมื่อผัสสะมี เวทนา
จึงมี เมื่อเวทนามี ตัณหาจึงมีเมื่อตัณหามี อุปาทานจึงมี เมือ่ อุปาทานมี ภพจึงมี เมื่อภพมี
ชาติจึงมี เมื่อชาติมี ชราและมรณะจึงมี อริยสาวกนั้นยอมรูประจักษอยางนีว้ า โลกนีย้ อมเกิดขึน้
อยางนี้ ฯ
[๑๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ ยอมไมมีความสงสัยอยางนี้วา เมื่อ
อะไรไมมี อะไรจึงไมมีหรือหนอแล เพราะอะไรดับ อะไรจึงดับเมื่ออะไรไมมี นามรูปจึงไมมี
เมื่ออะไรไมมี สฬายตนะจึงไมมี เมื่ออะไรไมมีผัสสะจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี เวทนาจึงไมมี
เมื่ออะไรไมมี ตัณหาจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี อุปาทานจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี ภพจึงไมมี
เมื่ออะไรไมมี ชาติจึงไมมี เมือ่ อะไรไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ฯ
[๑๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท อริยสาวกผูไดสดับยอมมีญาณหยั่งรูในเรื่องนี้โดย
ไมตองเชื่อผูอื่นวา เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดบั สิ่งนี้จึงดับ เมื่อวิญญาณไมมี
นามรูปจึงไมมี เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี ฯลฯ อุปาทานจึงไมมี ... ภพจึงไมมี ... ชาติ
จึงไมมี เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี อริยสาวกนัน้ ยอมรูประจักษอยางนี้วา โลกนี้ยอมดับ
อยางนี้ ฯ
[๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกรูทั่วถึงเหตุเกิดและความดับไป
แหงโลกตามเปนจริงอยางนี้ ในกาลนัน้ อริยสาวกนี้ เราเรียกวาเปนผูสมบูรณดวยทิฐิบา ง
เปนผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึงสัทธรรมนี้บางเห็นสัทธรรมนี้บาง เปนผูประกอบดวย
ญาณอันเปนเสขะบาง เปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสขะบาง เปนผูบรรลุกระแสแหงธรรม
บาง เปนพระอริยะมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ
จบสูตรที่ ๙
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๑๐. อริยสาวกสูตรที่ ๒
[๑๘๓] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล ... พระผูมพี ระภาคไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูได
สดับมิไดมีความสงสัยอยางนี้วา เมื่ออะไรมีอะไรจึงมีหรือหนอแล เพราะอะไรเกิดขึน้ อะไร
จึงเกิดขึน้ เมื่ออะไรมี สังขารจึงมี เมื่ออะไรมี วิญญาณจึงมี เมื่ออะไรมี นามรูปจึงมี เมือ่
อะไรมี สฬายตนะจึงมี เมื่ออะไรมี ผัสสะจึงมี เมื่ออะไรมี เวทนาจึงมี เมื่ออะไรมี ตัณหาจึงมี
เมื่ออะไรมี อุปาทานจึงมี เมือ่ อะไรมี ภพจึงมี เมื่ออะไรมี ชาติจึงมี เมื่ออะไรมี ชราและมรณะ
จึงมี ฯ
[๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท อริยสาวกผูไดสดับยอมมีญาณหยั่งรูในเรื่องนี้โดย
ไมตองเชื่อผูอื่นวา เมื่อสิ่งนีม้ ี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึน้ สิ่งนี้จึงเกิดขึน้ เมื่ออวิชชามี
สังขารจึงมี เมื่อสังขารมี วิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณมี นามรูปจึงมี เมื่อนามรูปมี สฬายตนะ
จึงมี เมื่อสฬายตนะมี ผัสสะจึงมี เมื่อผัสสะมี เวทนาจึงมี เมื่อเวทนามี ตัณหาจึงมี เมื่อ
ตัณหามี อุปาทานจึงมี เมื่ออุปาทานมี ภพจึงมี เมื่อภพมี ชาติจึงมี เมื่อชาติมี ชราและมรณะ
จึงมี อริยสาวกนั้นยอมรูประจักษอยางนีว้ า โลกนี้ยอมเกิดขึ้นอยางนี้ ฯ
[๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับยอมไมมีความสงสัยอยางนี้วา เมื่ออะไร
ไมมี อะไรจึงไมมีหรือหนอแล เพราะอะไรดับ อะไรจึงดับ เมื่ออะไรไมมี สังขารจึงไมมี เมื่อ
อะไรไมมี วิญญาณจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี นามรูปจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี สฬายตนะจึงไมมี
เมื่ออะไรไมมี ผัสสะจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี เวทนาจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี ตัณหาจึงไมมี ฯลฯ
อุปาทาน ... ภพ ...ชาติ ... เมือ่ อะไรไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ฯ
[๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท อริยสาวกผูสดับยอมมีญาณหยั่งรูใ นเรื่องนี้
โดยไมตองเชือ่ ผูอื่นวา เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จงึ ดับ เมื่ออวิชชาไมมี
สังขารจึงไมมี เมื่อสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี เมื่อนามรูป
ไมมี สฬายตนะจึงไมมี ฯลฯ เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี อริยสาวกนั้นยอมรูประ
จักษอยางนีว้ า โลกนี้ยอมดับอยางนี้ ฯ
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[๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกรูทั่วถึงทั้งเหตุเกิดและความดับไปแหง
โลกตามเปนจริงอยางนี้ ในกาลนั้น อริยสาวกนี้ เราเรียกวาเปนผูสมบูรณดว ยทิฐิบาง เปน
ผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึงสัทธรรมนี้บางเห็นสัทธรรมนี้บาง เปนผูประกอบดวยญาณ
อันเปนเสขะบาง เปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสขะบาง เปนผูบรรลุกระแสแหงธรรมบาง
เปนพระอริยะมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
คหปติวรรคที่ ๕ จบ
________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปญจเวรภยสูตร ที่ ๑ ๒. ปญจเวรภยสูตรที่ ๒
๓. ทุกขนิโรธสูตร
๔. โลกนิโรธสูตร
๕. ญาติกสูตร
๖. อัญญตรสูตร
๗. ชาณุสโสณิสูตร
๘. โลกายติกสูตร
๙. อริยสาวกสูตรที่ ๑ ๑๐. อริยสาวกสูตรที่ ๒ ฯ
_________
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ทุกขวรรคที่ ๖
๑. ปริวีมังสนสูตร
[๑๘๘] ขาพเจาสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ดวยเหตุเทาไรหนอแลภิกษุเมื่อพิจารณา พึงพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการ
ทั้งปวงภิกษุเหลานั้นทูลวา พระพุทธเจาขา ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูม ีพระภาค
เปนที่ตั้ง มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง ไดโปรดเถิดพระพุทธเจาขา
ขอเนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิดภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาค
แลว จักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น เธอทั้งหลายจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาวภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๑๘๙] พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เมื่อพิจารณา
ยอมพิจารณาวา ทุกขคือชราและมรณะมีประการตางๆ มากมายเกิดขึ้นในโลก ทุกขนมี้ ีอะไร
เปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิดหนอแล เมื่ออะไรมี ชรา
และมรณะจึงมี เมื่ออะไรไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ภิกษุนั้นพิจารณาอยู ยอมรูประจักษวา
ทุกขคือชราและมรณะมีประการตางๆ มากมาย เกิดขึ้นในโลก ทุกขนแี้ ลมีชาติเปนเหตุ มีชาติ
เปนสมุทัย มีชาติเปนกําเนิด มีชาติเปนแดนเกิด เมื่อชาติมี ชราและมรณะจึงมีเมื่อชาติไมมี
ชราและมรณะจึงไมมี ภิกษุนนั้ ยอมรูประจักษชราและมรณะ ยอมรูประจักษเหตุเกิดชราและมรณะ
ยอมรูประจักษความดับแหงชราและมรณะ ยอมรูประจักษปฏิปทาอันสมควรที่ใหถงึ ความดับ
แหงชราและมรณะ และยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น เปนผูป ระพฤติธรรมอันสมควร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุนี้เราเรียกวา เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการทั้งปวง เพื่อ
ความดับแหงชราและมรณะ ฯ
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[๑๙๐] อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาวา ก็ชาตินี้มีอะไรเปนเหตุ
มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่ออะไรมี ชาติจึงมี เมื่ออะไรไมมี
ชาติจึงไมมี ภิกษุนั้นพิจารณาอยู ยอมรูประจักษวา ชาติมภี พเปนเหตุ มีภพเปนสมุทยั มีภพ
เปนกําเนิด มีภพเปนแดนเกิดเมื่อภพมี ชาติจึงมี เมื่อภพไมมี ชาติจึงไมมี ภิกษุนั้นยอม
รูประจักษชาติ ยอมรูประจักษเหตุเกิดแหงชาติ ยอมรูประจักษความดับแหงชาติ ยอมรูประจักษ
ปฏิปทาอันสมควรที่ใหถึงความดับแหงชาติ และยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น เปนผูประพฤติธรรม
อันสมควร ภิกษุนี้เราเรียกวาเปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการทั้งปวง เพื่อ
ความดับแหงชาติ ฯ
[๑๙๑] อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาวา ก็ภพนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ
ก็อุปาทานนี้มอี ะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็ตัณหานี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯก็เวทนานี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ
ก็ผัสสะนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็สฬายตนะนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็นามรูปนี้มีอะไรเปนเหตุ
ฯลฯ ก็วิญญาณนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯก็สงั ขารนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปน
กําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่ออะไรมี สังขารจึงมี เมื่ออะไรไมมี สังขารจึงไมมี ภิกษุนั้น
เมื่อพิจารณายอมรูประจักษวา สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ มีอวิชชาเปนสมุทัย มีอวิชชาเปนกําเนิด
มีอวิชชาเปนแดนเกิด เมื่ออวิชชามี สังขารจึงมี เมื่ออวิชชาไมมีสังขารจึงไมมี ภิกษุนั้นยอมรู
ประจักษสังขาร ยอมรูประจักษเหตุเกิดแหงสังขารยอมรูประจักษความดับแหงสังขาร ยอมรู
ประจักษปฏิปทาอันสมควรที่ใหถึงความดับแหงสังขาร และยอมเปนผูปฏิบัติอยางนัน้ เปนผูประ
พฤติธรรมอันสมควรภิกษุนี้เราเรียกวา เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการ
ทั้งปวงเพื่อความดับแหงสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลตกอยูในอวิชชา ถาสังขารที่เปน
บุญปรุงแตง วิญญาณก็เขาถึงบุญ ถาสังขารที่เปนบาปปรุงแตง วิญญาณก็เขาถึงบาป ถาสังขาร
ที่เปนอเนญชาปรุงแตง วิญญาณก็เขาถึงอเนญชา ฯ
[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุละอวิชชาไดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ใน
กาลนั้น ภิกษุนั้นก็ไมทํากรรมเปนบุญ ไมทํากรรมเปนบาป ไมทํากรรมเปนอเนญชา เพราะสํารอก
อวิชชาเสีย เพราะมีวิชชาเกิดขึ้น เมื่อไมทําเมื่อไมคิด ก็ไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่อไมถือมั่น
ก็ไมสะดุงกลัว เมื่อไมสะดุงกลัว ก็ปรินพิ พานเฉพาะตน ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ภิกษุนั้นถาเสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา
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สุขเวทนานั้นไมเที่ยง อันตนไมยึดถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา ถาเสวย
ทุกขเวทนา ก็รูชัดวา ทุกขเวทนานั้นไมเทีย่ ง อันตนไมยดึ ถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลิน
แลวดวยตัณหาถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา อทุกขมสุขเวทนานัน้ ไมเที่ยง อันตนไมยดึ
ถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา ภิกษุนั้นถาเสวยสุขเวทนาก็วางใจเฉย
เสวยไป ถาเสวยทุกขเวทนาก็วางใจเฉยเสวยไป ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็วางใจเฉยเสวยไป
ภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกาย ก็รูชัดวาเราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกาย เมือ่ เสวยเวทนา
ที่ปรากฏทางชีวิต ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนาทีป่ รากฏทางชีวติ รูชัดวา เวทนาทั้งปวงอันตัณหา
ไมเพลิดเพลินแลวจักเปนของเย็น สรีรธาตุจักเหลืออยูในโลกนี้เทานั้นเบื้องหนาตั้งแตสิ้นชีวิต
เพราะความแตกแหงกาย ฯ
[๑๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษยกหมอที่ยงั รอนออกจากเตาเผาหมอวางไวที่พนื้ ดิน
อันเรียบ ไออุน ที่หมอนั้นพึงหายไป กระเบื้องหมอยังเหลืออยูที่พื้นดินนั้นนั่นแหละ แมฉันใด
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกาย ก็รูชดั วา เราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกาย
เมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิต ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิต รูชัดวา เวทนาทั้ง
ปวงอันตัณหาไมเพลิดเพลินแลว จักเปนของเย็น สรีรธาตุจักเหลืออยูในโลกนี้เทานัน้ เบื้องหนา
ตั้งแตสิ้นชีวิต เพราะความแตกแหงกาย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุผูขีณาสพพึงทํา
กรรมเปนบุญบาง ทํากรรมเปนบาปบาง ทํากรรมเปนอเนญชาบางหรือหนอ ฯ
ภิกษุทั้งหลายทูลวา ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อสังขารไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะสังขารดับวิญญาณพึง
ปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อวิญญาณไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะวิญญาณดับ นามรูปพึง
ปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อนามรูปไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะนามรูปดับสฬายตนะ
พึงปรากฏหรือหนอ ฯ
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ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อสฬายตนะไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะ
พึงปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อผัสสะไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะผัสสะดับเวทนาพึง
ปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อเวทนาไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะเวทนาดับตัณหาพึงปรากฏ
หรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อตัณหาไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะตัณหาดับอุปาทาน
พึงปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่ออุปาทานไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะอุปาทานดับ ภพพึง
ปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อภพไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะภพดับ ชาติพึงปรากฏหรือ
หนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อชาติไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะชาติดับ ชราและมรณะพึง
ปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๑๙๕] ดีละๆ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงสําคัญ จงเชื่อซึ่งขอนั้นไวอยางนั้นเถิด
พวกเธอจงนอมใจไปสูขอนัน้ อยางนัน้ เถิด จงหมดความเคลือบแคลงสงสัยในขอนั้นเถิด นั่นเปน
ที่สุดทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๑

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 84
๒. อุปาทานสูตร
[๑๙๖] พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล ... พระผูมพี ระภาคไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็น
ความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะตัณหา
เปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ
เพราะชาติเปนปจจัยจึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้น
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฟกองใหญแหงไมสิบเลมเกวียนบาง ยี่สิบเลมเกวียนบาง
สามสิบเลมเกวียนบาง สี่สิบเลมเกวียนบาง พึงลุกโพลง บุรุษใสหญาแหง ใสโคมัยแหง
และใสไมแหง ในไฟกองนัน้ ทุกๆ ระยะ ก็เมื่อเปนอยางนี้ ไฟกองใหญนั้น มีอาหารอยางนั้น
มีเชื้ออยางนั้น พึงลุกโพลงตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจ
เนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน
เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯ ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้ ฯ
[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหง
อุปาทานอยู ตัณหายอมดับไป เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส
จึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฟกองใหญแหงไมสิบเลมเกวียนบาง ยี่สิบเลมเกวียนบาง
สามสิบเลมเกวียนบาง สี่สิบเลมเกวียนบาง พึงลุกโพลง บุรุษไมใสหญาแหง ไมใสโคมัยแหง
และไมใสไมแหงในไฟกองนั้นทุกๆ ระยะภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อเปนอยางนี้ ไฟกองใหญนั้น ไมมี
อาหาร พึงดับไป เพราะสิ้นเชื้อเกา และเพราะไมเติมเชื้อใหม แมฉนั ใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เมื่อเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับฉันนั้นเหมือน
กัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๒
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๓. ปฐมสังโยชนสูตร
[๒๐๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล ... พระผูมพี ระภาคไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็น
ความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะตัณหา
เปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะ
ชาติเปนปจจัยจึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึน้ แหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประทีปน้ํามันพึงติด เพราะอาศัยน้ํามันและไส บุรุษพึง
เติมน้ํามันและใสไสในประทีปน้ํามันทุกๆ ระยะ ก็เมื่อเปนอยางนี้ประทีปน้ํามันนั้น มีอาหาร
อยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึงลุกโพลงตลอดกาลนาน แมฉนั ใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็น
ความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้น
เหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพ
เปนปจจัย จึงมีชาติเพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและ
อุปายาสความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัย
แหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส
จึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประทีปน้ํามันพึงติด เพราะอาศัยน้ํามันและไส บุรุษไมพึง
เติมน้ํามัน ไมใสไสในประทีปน้ํามันนั้นทุกๆ ระยะ ก็เมื่อเปนอยางนี้ ประทีปน้ํามันนั้น ไมมี
อาหารพึงดับไป เพราะสิ้นเชือ้ เกา และเพราะไมเติมเชื้อใหม แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุ
เห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ ฉันนัน้ เหมือน
กัน เพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
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๔. ทุติยสังโยชนสูตร
[๒๐๔] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล ... พระผูมพี ระภาคไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ประทีปน้ํามัน
พึงติด เพราะอาศัยน้ํามันและไส บุรุษเติมน้าํ มันและใสไสในประทีปน้ํามันนั้นทุกๆ ระยะ ก็เมื่อ
เปนอยางนี้ ประทีปน้ํามันนั้นมีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึงลุกโพลงตลอดกาลแมฉันใด
ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู
ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประทีปน้ํามันพึงติด เพราะอาศัยน้ํามันและไส บุรุษไมเติม
น้ํามัน ไมใสไสในประทีปน้าํ มันนั้นทุกๆ ระยะ ก็เมื่อเปนอยางนี้ ประทีปน้ํามันนั้น ไมมีอาหาร
พึงดับไป เพราะสิ้นเชื้อเกา และเพราะไมเติมเชื้อใหม แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็น
โทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ปฐมมหารุกขสูตร
[๒๐๖] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็น
ความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะตัณหา
เปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญ มีรากหยั่งลงและแผไปขางๆรากทั้งหมดนัน้
ยอมดูดโอชารสไปเบื้องบน เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนนั้ มีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น
พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย
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อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยูตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมี
อุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯ
[๒๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหง
อุปาทานอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญตั้งอยูอยางนัน้ ที่นนั้ บุรุษเอาจอบและภาชนะมา
ตัดตนไมนนั้ ที่โคนตนแลว ขุดลงไป ครั้นขุดลงไปแลว คุยเอารากใหญเล็กแมเทากานแฝกขึ้น
บุรุษนั้นพึงทอนตนไมนนั้ เปนทอนเล็กทอนใหญแลวพึงผา ครั้นผาแลวเจียกใหเปนชิ้นๆ ครั้นเจียก
ใหเปนชิน้ ๆ แลว พึงผึ่งลมตากแดด ครั้นผึ่งลม ตากแดดแลว พึงเอาไฟเผา ครั้นเอาไฟเผา
แลว พึงทําใหเปนเขมา ครั้นทําใหเปนเขมาแลว พึงโปรยที่ลมแรงหรือลอยในแมน้ํามีกระแส
อันเชี่ยว ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนนั้ ถูกตัดเอารากขึน้ แลว ถูกทําใหเปนดังตาลยอด
ดวน ถึงความไมมี ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ใน
ธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ทุติยมหารุกขสูตร
[๒๑๐] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ รากทั้งหมดนัน้ ยอมดูดโอชารสไปเบื้องบน เมื่อเปนอยางนี้
ตนไมใหญนนั้ มีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุ
ทั้งหลายเมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหา
ยอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯความเกิดขึน้ แหงกอง
ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
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[๒๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้นบุรุษเอาจอบและภาชนะ
มา ตัดตนไมนนั้ ที่โคนตนแลว ขุดลงไป ครั้นขุดลงไปแลวคุยเอารากใหญเล็กแมเทากานแฝก
ขึ้น ฯลฯ หรือลอยในแมน้ํามีกระแสอันเชีย่ วเมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้นถูกตัดเอารากขึ้น
แลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวนถึงความไมมี ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
ภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้น
เหมือนกัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ตรุณรุกขสูตร
[๒๑๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมเจริญ
เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯ ความเกิดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้ ฯ
[๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมออนยืนตนอยู บุรุษพึงพรวนดินใสปุย รดน้ําเสมอๆ
ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมออนนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึงถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย แมฉนั ใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปน
ปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน
ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัย
แหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯความดับแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมออนยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้นบุรุษเอาจอบและภาชนะ
มา ฯลฯ หรือลอยในแมน้ํามีกระแสอันเชีย่ ว ก็เมื่อเปนอยางนี้ตนไมออนนั้น ถูกตัดเอารากขึ้น
แลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมีไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
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ภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้น
เหมือนกันเพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. นามรูปสูตร
[๒๑๖] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู นามรูปก็หยั่งลง
เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯ
[๒๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ รากทั้งหมดนัน้
ยอมดูดโอชารสไปเบื้องบน ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น
พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยูนามรูปก็หยั่งลง ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะนามรูปเปน
ปจจัย จึงมีสฬายตนะ ฯลฯความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๒๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัย
แหงสังโยชนอยู นามรูปก็ไมหยั่งลง เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกอง
ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้นบุรุษเอาจอบและภาชนะ
มา ฯลฯ ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย
อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู นามรูปก็ไมหยั่งลงฉันนั้นเหมือนกัน เพราะนามรูปดับ สฬายตนะ
จึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๘
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๙. วิญญาณสูตร
[๒๒๐] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู วิญญาณก็หยั่ง
ลง เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯ
[๒๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ ฯลฯแมฉันใด
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู
วิญญาณก็หยัง่ ลง ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯลฯ ความเกิดขึ้น
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัย
แหงสังโยชนอยู วิญญาณก็ไมหยั่งลง เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกอง
ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้นบุรุษเอาจอบและภาชนะ
มา ฯลฯ ไมเกิดขึ้นอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย
อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู วิญญาณก็ไมหยั่งลง ฉันนัน้ เหมือนกัน เพราะวิญญาณดับ นามรูป
จึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. นิทานสูตร
[๒๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูที่นิคมของหมูชนชาวเมืองกุรุ อันมีชื่อวา
กัมมาสทัมมะ แควนกุรุรัฐ ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานนัง่ เรียบรอยแลวไดกราบทูล
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พระผูมีพระภาคดังนี้วา นาอัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา คือปฏิจจสมุปบาทนี้
เปนธรรมลึกซึ้งเพียงไร ทั้งมีกระแสความลึกซึ้ง แตถึงอยางนั้น ก็ปรากฏเหมือนเปนธรรมงายๆ
แกขาพระองค ฯ
[๒๒๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธออยากลาวอยางนีด้ ูกรอานนท
เธออยากลาวอยางนี้ ปฏิจจสมุปบาทนี้ เปนธรรมลึกซึ้ง ทั้งมีกระแสความลึกซึ้ง เพราะไมรู
ไมตรัสรู ไมแทงตลอดธรรมนี้ หมูสัตวนจี้ ึงเปนเหมือนเสนดายที่ยุง เปนเหมือนกลุมเสนดาย
ที่เปนปม เปนเหมือนหญามุงกระตายและหญาปลอง ยอมไมผานพนอบาย ทุคติ วินิบาต สงสาร ฯ
[๒๒๖] ดูกรอานนท เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัย
แหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย
จึงมีชาติเพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส
ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๒๗] ดูกรอานนท ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ รากทั้งหมดนั้นยอม
ดูดโอชารสไปเบื้องบน ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น
พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด อานนท เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย
อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยูตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๒๘] ดูกรอานนท เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหง
อุปาทานอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๒๒๙] ดูกรอานนท ตนไมใหญยืนตนอยางนั้น ทีนั้นบุรษุ เอาจอบและภาชนะมา
ตัดตนไมนนั้ ทีโ่ คนตน แลวขุดลงไป ครั้นขุดลงไปแลว คุย เอารากใหญเล็กแมเทากานแฝกขึ้น
บุรุษนั้น ทอนตนไมนั้นเปนทอนเล็กทอนใหญ แลวพึงผา ครั้นผาแลว เจียกเปนชิ้นๆ ครั้น
เจียกใหเปนชิน้ ๆ แลว พึงผึ่งลม ตากแดดครั้นผึ่งลม ตากแดดแลว พึงเอาไฟเผา ครั้น
เอาไฟเผาแลว พึงทําใหเปนเขมาครั้นทําใหเปนเขมาแลว พึงโปรยที่ลมแรง หรือลอยในแมน้ํามี
กระแสอันเชีย่ วก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น ถูกตัดเอารากขึ้นแลว ถูกทําใหเปนดังตาลยอด
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ดวน ถึงความไมมี ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด อานนท เมือ่ ภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ
ชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบทุกขวรรคที่ ๖
___________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปริวีมังสนสูตร
๒. อุปาทานสูตร
๓. สังโยชนสูตรที่ ๑
๔. สังโยชนสูตรที่ ๒
๕. มหารุกขสูตรที่ ๑
๖. มหารุกขสูตรที่ ๒
๗. ตรุณสูตร
๘. นามรูปสูตร
๙. วิญญาณสูตร
๑๐. นิทานสูตร ฯ
________
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มหาวรรคที่ ๗
๑. อัสสุตวตาสูตรที่ ๑
[๒๓๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ... ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเบื่อหนายบางคลายกําหนัดบาง หลุดพนบาง ใน
รางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ความเจริญ
ก็ดี ความเสื่อมก็ดี การเกิดก็ดี การตายก็ดี ของรางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้
ยอมปรากฏ ปุถุชนผูมิไดสดับจึงเบื่อหนายบาง คลายกําหนัดบาง หลุดพนบาง ในรางกาย
นั้น แตตถาคตเรียกรางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง
วิญญาณบางปุถุชนผูมิไดสดับ ไมอาจเบื่อหนาย คลายกําหนัด หลุดพนในจิต เปน
ตนนั้นไดเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาจิตเปนตนนี้ อันปุถุชนมิไดสดับ รวบรัดถือไว
ดวยตัณหา ยึดถือดวยทิฐวิ า นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ดังนี้
ตลอดกาลชานานฉะนั้น ปุถชุ นผูมิไดสดับ จึงไมอาจจะเบื่อหนาย คลายกําหนัด หลุดพน
ในจิตเปนตนนั้นไดเลย ฯ
[๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเขาไปยึดถือเอารางกายอัน
เปนที่ประชุมแหงมหาภูต ๔ นี้ โดยความเปนตน ยังชอบกวา แตจะเขาไปยึดถือเอาจิตโดย
ความเปนตนหาชอบไม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะรางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้
เมื่อดํารงอยู ปหนึ่งบาง สองปบาง สามปบาง สี่ปบาง หาปบาง สิบปบาง
ยี่สิบปบาง สามสิบปบาง สี่สิบปบาง หาสิบปบาง รอยปบาง ยิ่งกวารอยปบาง
ยอมปรากฏ แตวาตถาคตเรียกรางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง
วิญญาณบาง จิตเปนตนนัน้ ดวงหนึ่งเกิดขึน้ ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและกลางวัน ฯ
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[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วานรเมื่อเที่ยวไปในปาใหญจบั กิ่งไม ปลอยกิ่งนั้น
ยึดเอากิ่งอืน่ ปลอยกิ่งที่ยึดเดิม เหนีย่ วกิ่งใหมตอไป แมฉันใด รางกายอันเปนที่ประชุม
แหงมหาภูตทัง้ ๔ นี้ ที่ตถาคตเรียกวา จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง จิตเปนตนนัน้
ดวงหนึ่งเกิดขึน้ ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและกลางวัน ก็ฉันนั้นแล ฯ
[๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูสดับ ยอมใสใจโดยแยบคายดวยดีถึงปฏิจจสมุป
บาทธรรม ในรางกายและจิตที่ตถาคตกลาวมานั้นวา เพราะเหตุดังนี้ เมือ่ สิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะ
สิ่งนี้เกิดขึ้น สิง่ นี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไมมีสิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ คือ เพราะ
อวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขารเพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย
จึงมีนามรูปเพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตณ
ั หา เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปน
ปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้อนึ่ง เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ มาพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมหนาย
แมในรูป ยอมหนายแมในเวทนา ยอมหนายแมในสัญญา ยอมหนายแมในสังขารทั้งหลาย
ยอมหนายแมในวิญญาณ เมื่อหนาย ยอมคลายกําหนัดเพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน
เมื่อหลุดพนแลว ก็เกิดญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลวยอมทราบชัดวาชาติสนิ้ แลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลวกิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อัสสุตวตาสูตรที่ ๒
[๒๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเบื่อหนายบางคลายกําหนัดบาง หลุดพนบาง
ในรางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา ความเจริญ
ก็ดี ความเสื่อมก็ดี การเกิดก็ดี การตายก็ดี ของรางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูต
ทั้ง ๔ นี้ ยอมปรากฏ ฉะนั้น ปุถุชนผูมิไดสดับ จึงเบื่อหนายบาง คลายกําหนัดบาง
หลุดพนบาง ในรางกายนัน้ แตตถาคตเรียกรางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้วา
จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง ปุถุชนผูมิไดสดับ ไมอาจจะเบื่อหนาย คลายกําหนัด
หลุดพนในจิตเปนตนนัน้ ไดเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวาจิตเปนตนนี้ อันปุถชุ น
ผูมิไดสดับ รวบรัดถือไวดว ยตัณหา ยึดถือดวยทิฐวิ า นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่น
เปนตัวตนของเรา ดังนี้ ตลอดกาลชานาน ฉะนั้น ปุถุชนผูมิไดสดับ จึงจะเบื่อหนาย
คลายกําหนัด หลุดพนในจิตเปนตนนัน้ ไมไดเลย ฯ
[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเขาไปยึดถือเอารางกายอันเปนที่
ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ โดยความเปนตน ยังชอบกวา แตจะเขาไปยึดถือเอาจิตโดย
ความเปนตนหาชอบไม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะรางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้
เมื่อดํารงอยูปห นึ่งบาง สองปบาง สามปบาง สี่ปบาง หาปบาง สิบปบาง ยี่สิบปบาง
สามสิบปบาง สี่สิบปบาง หาสิบปบางรอยปบาง ยิ่งกวารอยปบาง ยอม
ปรากฏ แตวาตถาคตเรียกรางกายอันเปนทีป่ ระชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นีว้ า จิตบาง มโนบาง
วิญญาณบาง จิตเปนตนนัน้ ดวงหนึ่งเกิดขึน้ ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและใน
กลางวัน ฯ
[๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ ยอมใสใจดวยดีโดยแยบคายถึง
ปฏิจจสมุปบาทธรรม ในรางกายและจิตที่ตถาคตกลาวมานั้นวา เพราะเหตุดังนี้ เมื่อสิง่ นี้มี
สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึน้ เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะ
สิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จงึ ดับ เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนา
เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนานัน้ ดับไป สุขเวทนาที่เกิดขึน้ เพราะอาศัยผัสสะอันเปน
ปจจัยแหงสุขเวทนา จึงดับ จึงสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนา จึงเกิด
ทุกขเวทนาขึน้ เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนานั้นดับไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะ
อาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนานั้น จึงดับ จึงสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัย
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แหงเวทนาที่ไมใชสุข ไมใชทุกข จึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้น เพราะผัสสะอันเปนปจจัย
แหงอทุกขมสุขเวทนานัน้ ดับไป อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหง
อทุกขมสุขเวทนานั้น จึงดับ จึงสงบไป ฯ
[๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไมสองอันครูดสีกันจึงเกิดไออุน เกิดความรอน
แตถาแยกไมทงั้ สองอันนั้นแหละออกเสียจากกัน ไออุน ซึ่งเกิดจากการครูดสีกันนั้น ก็ดับไป
สงบไป แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนา จึงเกิด
สุขเวทนาขึ้น เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนานัน้ ดับไป สุขเวทนาที่เกิดขึน้ เพราะอาศัย
ผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนานัน้ จึงดับ จึงสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหง
ทุกขเวทนา จึงเกิดทุกขเวทนาขึ้น เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนานั้นดับไป
ทุกขเวทนาทีเ่ กิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนานัน้ จึงดับ จึงสงบไป เพราะ
อาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงเวทนาที่มิใชทุกข มิใชสุขจึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้น เพราะผัสสะ
อันเปนปจจัยแหงอทุกขมสุขเวทนานั้นดับไป อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยผัสสะอันเปน
ปจจัยแหงอทุกขมสุขเวทนานั้น จึงดับ จึงสงบไป ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯ
[๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ มาพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมหนาย
แมในผัสสะ ยอมหนายแมในเวทนา ยอมหนายแมในสัญญา ยอมหนายแมในสังขาร
ทั้งหลาย ยอมหนายแมในวิญญาณ เมื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
จึงหลุดพน เมือ่ หลุดพนแลว ก็เกิดญาณหยัง่ รูวาหลุดพนแลวและยอมทราบชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี ดังนีแ้ ลฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ปุตตมังสสูตร
[๒๔๐] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายมาตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อยาง เพื่อความดํารงอยูของสัตวโลกที่เกิดมาแลว หรือเพือ่
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อนุเคราะหแกเหลาสัตวผูแสวงหาที่เกิดอาหาร ๔ อยางนัน้ คือ ๑. กวฬีการาหาร หยาบบาง
ละเอียดบาง ๒. ผัสสาหาร๓. มโนสัญเจตนาหาร ๔. วิญญาณาหาร ภิกษุทั้งหลาย
อาหาร ๔ อยางเหลานี้แล เพือ่ ดํารงอยูแหงสัตวโลกที่เกิดมาแลว หรือเพือ่ อนุเคราะหแก
เหลาสัตวผูแสวงหาที่เกิด ฯ
[๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กวฬีการาหารจะพึงเห็นไดอยางไร ภิกษุทั้งหลาย เหมือน
อยางวา ภรรยาสามี ๒ คน ถือเอาสะเบียงเดินทางเล็กนอย แลวออกเดินไปสูทางกันดาร
เขาทั้งสองมีบุตรนอยๆ นารักนาพอใจอยูคนหนึ่ง เมื่อขณะทั้งสองคนกําลังเดินไปในทางกันดาร
อยู สะเบียงเดินทางที่มีอยูเพียงเล็กนอยนั้นไดหมดสิ้นไป แตทางกันดารนั้นยังเหลืออยู เขา
ทั้งสองยังขามพนไปไมไดครั้งนั้น เขาทั้งสองคนคิดตกลงกันอยางนี้วา สะเบียงเดินทางของ
เราทั้งสองอันใดแลมีอยูเ ล็กนอย สะเบียงเดินทางอันนัน้ ก็ไดหมดสิ้นไปแลว แตทางกันดาร
นี้ยังเหลืออยู เรายังขามพนไปไมได อยากระนั้นเลย เราสองคนมาชวยกันฆาบุตรนอยๆ
คนเดียว ผูนารัก นาพอใจคนนี้เสีย ทําใหเปนเนื้อเค็มและเนื้อยาง เมื่อไดบริโภคเนื้อบุตร
จะไดพากันเดินขามพนทางกันดารที่ยังเหลืออยูนั้น ถาไมเชนนั้นเราทัง้ สามคนตองพากัน
พินาศหมดแน ครั้งนั้น ภรรยาสามีทั้งสองคนนั้น ก็ฆาบุตรนอยๆ คนเดียวผูนารัก นาพอใจ
นั้นเสีย ทําใหเปนเนื้อเค็ม และเนื้อยาง เมือ่ บริโภคเนื้อบุตรเสร็จ ก็พากันเดินขาม
ทางกันดารที่ยงั เหลืออยูนั้น เขาทั้งสองคนรับประทานเนื้อบุตรพลาง คอนอกพลางรําพันวา
ลูกชายนอยๆ คนเดียวของฉันไปไหนเสีย ลูกชายนอยๆ คนเดียวของฉันไปไหนเสีย
ดังนี้ เธอทั้งหลายจะเขาใจความขอนั้นเปนอยางไร คือวาเขาไดบริโภคเนื้อบุตรที่เปนอาหารเพื่อ
ความคะนองหรือเพื่อความมัวเมา หรือเพือ่ ความตบแตง หรือเพื่อความประดับประดารางกายใชไหม
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา หามิได พระเจาขา จึงตรัสตอไปวา ถาเชนนัน้ เขาพากันรับประทาน
เนื้อบุตรเปนอาหารเพียงเพื่อขามพนทางกันดารใชไหม ใช พระเจาขา พระองคจึงตรัสวา
ขอนี้ฉันใด เรากลาววา บุคคลควรเห็นกวฬีการาหารวา [เปรียบดวยเนื้อบุตร] ก็ฉันนัน้
เหมือนกันแล เมื่ออริยสาวกกําหนดรูกวฬีการาหารไดแลว ก็เปนอันกําหนดรูความยินดีซ่งึ
เกิดแตเบญจกามคุณเมื่ออริยสาวกกําหนดรูค วามยินดีซึ่งเกิดแตเบญจกามคุณไดแลว สังโยชน
อันเปนเครื่องชักนําอริยสาวกใหมาสูโลกนี้อีกก็ไมมี ฯ
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[๒๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผัสสาหารจะพึงเห็นไดอยางไร เหมือนอยางวา แมโคนม
ที่ไมมีหนังหุม ถายืนพิงฝาอยูก็จะถูกพวกตัวสัตวอาศัยฝาเจาะกิน ถายืนพิงตนไมอยู ก็จะถูก
พวกสัตวชนิดอาศัยตนไมไชกิน หากลงไปยืนแชน้ําอยู ก็จะถูกพวกสัตวที่อาศัยน้ําตอดและ
กัดกิน ถายืนอาศัยอยูในที่วาง ก็จะถูกมวลสัตวที่อาศัยอยูใ นอากาศเกาะกัดและจิกกิน เปน
อันวาแมโคนมตัวนั้นทีไ่ รหนังหุมจะไปอาศัยอยูในสถานที่ใดๆ ก็ถูกจําพวกสัตวที่อาศัยอยูใน
สถานที่นั้นๆ กัดกินอยูร่ําไปขอนี้ฉันใด เรากลาววาพึงเห็นผัสสาหารฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อ
อริยสาวกกําหนดรูผัสสาหารไดแลว ก็เปนอันกําหนดรูเวทนาทั้งสามได เมื่ออริยสาวกกําหนดรู
เวทนาทั้งสามไดแลว เรากลาววาไมมีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทําใหยิ่งขึ้นไปกวานี้อีกแลว ฯ
[๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มโนสัญเจตนาหารจะพึงเห็นไดอยางไร เหมือนอยางวา
มีหลุมถานเพลิงอยูแหงหนึง่ ลึกมากกวาชัว่ บุรุษ เต็มไปดวยถานเพลิง ไมมีเปลว ไมมีควัน
ครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวิตอยู ไมอยากตายรักสุข เกลียดทุกขเดินมา บุรุษสองคนมี
กําลังจับเขาทีแ่ ขนขางละคนคราไปสูหลุมถานเพลิง ทันใดนัน้ เอง เขามีเจตนาปรารถนาตั้งใจ
อยากจะใหไกลจากหลุมถานเพลิง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขารูวา ถาเขาจักตกหลุมถานเพลิง
นี้ ก็จักตองตายหรือถึงทุกขแทบตาย ขอนีฉ้ ันใด เรากลาววาพึงเห็นมโนสัญเจตนาหาร ฉันนั้น
เหมือนกัน เมือ่ อริยสาวกกําหนดมโนสัญเจตนาหารไดแลว ก็เปนอันกําหนดรูตณ
ั หาทั้งสามได
แลว เมื่ออริยสาวกกําหนดรูตัณหาทั้งสามไดแลว เรากลาววาไมมีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทําให
ยิ่งขึ้นไปกวานีอ้ ีกแลว ฯ
[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิญญาณาหารจะพึงเห็นไดอยางไร เหมือนอยางวา พวก
เจาหนาทีจ่ ับโจรผูกระทําผิดไดแลวแสดงแกพระราชาวา ขอเดชะดวยโจรผูนี้กระทําผิด ใต
ฝาละอองธุลีพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหลงโทษโจรผูนี้ตามที่ทรงเห็นสมควรเถิด จึงมี
พระกระแสรับสั่งอยางนี้วา ทานผูเจริญไปเถอะพอ จงประหารมันเสียดวยหอกรอยเลมใน
เวลาเชานี้ เจาหนาที่เหลานัน้ ก็ชวยประหารนักโทษคนนั้นดวยหอกรอยเลมในเวลาเชา ตอมาเปน
เวลาเที่ยงวันพระราชาทรงซักถามเจาหนาที่เหลานั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ เจานักโทษคนนั้น
เปนอยางไรบาง เขาพากันกราบทูลวา ขอเดชะ เขายังมีชวี ติ อยูตามเดิม จึงมีพระกระแส
รับสั่งอยางนี้วา ทานผูเจริญ ไปเถอะพอ จงชวยกันประหารมันเสียดวยหอกรอยเลมใน
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เวลาเที่ยงวัน เจาหนาที่เหลานั้นก็ประหารนักโทษคนนัน้ เสียดวยหอกรอยเลมในเวลาเที่ยงวัน
ตอมาเปนเวลาเย็น พระราชาทรงซักถามเจาหนาที่เหลานัน้ อีกอยางนี้วา ทานผูเจริญ เจานักโทษ
คนนั้นเปนอยางไรบาง เขาพากันกราบทูลวา ขอเดชะ เขายังมีชีวิตอยูตามเดิม จึงมี
พระกระแสรับสั่งอยางนี้วา ทานผูเจริญ ไปเถอะพอ จงประหารมันเสียดวยหอกรอยเลม
ในเวลาเย็นเจาหนาที่คนนัน้ ก็ประหารนักโทษคนนั้นดวยหอกรอยเลมในเวลาเย็น ภิกษุ
ทั้งหลายเธอทัง้ หลายยังเขาใจความขอนั้นเปนไฉน คือวาเมื่อเขากําลังถูกประหารดวยหอก
รอยเลมตลอดวันอยูน ั้น จะพึงไดเสวยแตทกุ ขโทมนัสซึ่งมีการประหาร นั้นเปนเหตุเทานั้น
มิใชหรือ ภิกษุท้งั หลาย เมื่อเขากําลังถูกประหารอยูด วยหอกแมเลมเดียว ก็พึงเสวย
ความทุกขโทมนัสซึ่งมีการประหารนั้นเปนเหตุ แตจะกลาวไปไยถึงเมือ่ เขากําลังถูกประหาร
อยูดวยหอกสามรอยเลมเลา ขอนี้ฉันใด เรากลาววา จะพึงเห็นวิญญาณาหารฉันนั้นเหมือนกัน
เมื่ออริยสาวกกําหนดรูวิญญาณาหารไดแลวก็เปนอันกําหนดรูนามรูปไดแลว เมื่ออริยสาวกมา
กําหนดรูนามรูปไดแลว เรากลาววา ไมมสี ิ่งใดที่อริยสาวกจะพึงทําใหยิ่งขึ้นไปกวานีอ้ ีกแลว ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. อัตถิราคสูตร
[๒๔๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อยางเพื่อความดํารงอยูของสัตวโลกที่เกิดมาแลว เพื่ออนุเคราะห
แกเหลาสัตวผูแสวงหาที่เกิด อาหาร ๔อยางนั้น คือ ๑ กวฬีการาหาร หยาบบาง ละเอียดบาง
๒ ผัสสาหาร ๓ มโนสัญเจตนาหาร ๔ วิญญาณาหาร อาหาร ๔ อยางนีแ้ ล เพื่อความดํารงอยู
ของสัตวโลกที่เกิดมาแลว หรือเพื่ออนุเคราะหแกเหลาสัตวผูแสวงหาที่เกิด ฯ
[๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยูใ น
กวฬีการาหารไซร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามในกวฬีการาหารนั้นในที่ใด วิญญาณตั้งอยูงอกงาม ใน
ที่นั้น ยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่ใดมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่นั้น ยอมมีความ
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เจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่ใด มีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่นั้น ยอมมีการเกิดใน
ภพใหมตอไป ในที่ใด มีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่นนั้ ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใด
มีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกที่นั้นวามีความโศก มีธุลี (คือราคะ) มีความคับแคน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยากมีอยูในผัสสาหารไซร ... ถาความ
ยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยูในมโนสัญเจตนาหารไซร ... ถาความยินดี
ความเพลิดเพลิน ความทยานอยากมีอยูในวิญญาณาหารไซร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามในวิญญาณา
หารนั้น ในที่ใดวิญญาณตั้งอยูงอกงาม ในที่นั้น ยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่ใด มีการ
หยั่งลงแหงนามรูป ในที่นั้น ยอมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในทีใ่ ดมีความเจริญแหง
สังขารทั้งหลาย ในทีน่ ั้น ยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใดมีการเกิดในภพใหมตอไป
ในที่นั้น ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใด มีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกที่นนั้ วามีความโศก
มีธุลี มีความคับแคน ฯ
[๒๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีน้ํายอม ครั่ง ขมิ้น สีเขียวหรือสีบานเย็น ชาง
ยอมหรือชางเขียนพึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษใหมีอวัยวะนอยใหญไดครบถวนที่แผนหินขาว แผน
กระดาน ฝาผนัง หรือที่ผืนผา แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ถาความยินดี
ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยูในกวฬีการาหารไซร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามในกวฬี
การาหารนั้น ในที่ใด วิญญาณตั้งอยูงอกงาม ในที่นั้น ยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่ใด
มีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่นั้น ยอมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในทีใ่ ดมีความเจริญ
แหงสังขารทั้งหลาย ในทีน่ ั้น ยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใดมีการเกิดในภพใหม
ตอไป ในที่นนั้ ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใด มีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกที่นั้นวามี
ความโศก มีธุลี มีความคับแคน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความ
ทยานอยาก มีอยูในผัสสาหารไซร ... ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยู
ในมโนสัญเจตนาหารไซร ... ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยูในวิญญาณา
หารไซร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามในวิญญาณาหารนัน้ ในที่ใด วิญญาณตั้งอยูงอกงาม ในที่นั้น
ยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่ใด มีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่นั้น ยอมมีความเจริญแหง
สังขารทั้งหลาย ในทีใ่ ด มีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่นั้น ยอมมีการเกิดในภพใหม
ตอไป ในที่ใด มีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่นั้น ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใด
มีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกที่นั้นวา มีความโศก มีธุลี มีความคับแคน ฯ
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[๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก ไมมี
อยูในกวฬีการาหารไซร วิญญาณก็ไมตั้งอยูไมงอกงามในกวฬีการาหารนั้น ในทีใ่ ด วิญญาณไม
ตั้งอยูไมงอกงาม ในที่นั้น ยอมไมมีการหยัง่ ลงแหงนามรูป ในที่ใด ไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป
ในที่นั้น ยอมไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในทีใ่ ด ไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย
ในที่นั้นยอมไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใด ไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่นั้น
ยอมไมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใด ไมมีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกที่นั้นวาไมมีความโศก
ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน ฯ
ภิกษุทั้งหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก ไมมีในผัสสาหาร ...
ไมมีในมโนสัญเจตนาหาร ... ไมมีในวิญญาณาหารไซร วิญญาณก็ไมตงั้ อยูไมงอกงามในอาหารนัน้
ในที่ใด วิญญาณไมตั้งอยูไ มงอกงาม ในทีน่ ั้นยอมไมมกี ารหยั่งลงแหงนามรูป ในที่ใด ไมมี
การหยั่งลงแหงนามรูป ในทีน่ ั้นยอมไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในทีใ่ ด ไมมคี วาม
เจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่นั้น ยอมไมมีความเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใด ไมมีความเกิด
ในภพใหมตอไป ในที่นนั้ ยอมไมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใด ไมมีชาติชรามรณะตอไป
ภิกษุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นวา ไมมีความโศก ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน ฯ
[๒๔๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือนยอด[ปราสาท] หรือศาลา
มีสองยอด หนาตางดานทิศตะวันออก อันบุคคลเปดไปทางเหนือหรือทางใต เมื่อพระอาทิตย
ขึ้นไปแสงสวางสองเขาไปทางหนาตาง จะพึงตั้งอยู ณ ที่ไหน ฯ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ตั้งอยูที่ฝาดานตะวันตก พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถาฝาดานตะวันตกไมมีเลา แสงสวางนั้นจะพึงตั้งอยู ณ
ที่ไหน ฯ
ภิ. ที่แผนดิน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถาแผนดินไมมเี ลา แสงสวางนั้นจะพึงตั้งอยู ณ ที่ไหน ฯ
ภิ. ที่น้ํา พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถาน้ําไมมีเลา แสงสวางนั้นจะพึงตั้งอยู ณ ที่ไหน ฯ
ภิ. ไมตั้งอยูเ ลย พระเจาขา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทะยาน
อยาก ไมมีอยูในกวฬีการาหารไซร ... ในผัสสาหารไซร ... ในมโนสัญเจตนาหารไซร ... ในวิญญาณา
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หารไซร วิญญาณก็ไมตั้งอยูไมงอกงามในวิญญาณาหารนัน้ ในที่ใด วิญญาณไมตั้งอยู ไมงอก
งาม ในที่นั้น ยอมไมมีการหยัง่ ลงแหงนามรูป ในที่ใด ไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่นั้น
ยอมไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่ใด ไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่นั้น
ยอมไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใด ไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่นั้นยอมไมมีชาติ
ชรามรณะตอไป ในที่ใด ไมมีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกที่นั้นวาไมมีความโศก ไมมีธุลี
ไมมีความคับแคน ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. นครสูตร
[๒๕๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กอนแตกาลตรัสรู เมื่อเรายังเปนพระโพธิสัตว ยังมิไดตรัสรู เราไดมีความ
คิดอยางนีว้ า โลกนี้ถึงความลําบากหนอ ยอมเกิด แก ตาย จุติและอุบัติ ก็เมื่อเปนเชนนัน้
ไมมีผูใดทราบชัดซึ่งธรรมเปนที่สลัดออกจากกองทุกข คือ ชราและมรณะนีไ้ ดเลย เมือ่ ไรหนอ
ธรรมเปนที่สลัดออกไปจากกองทุกขคือชราและมรณะนี้จึงจักปรากฏ ฯ
[๒๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดมีความคิดอยางนี้วา เมื่ออะไรหนอแลมีอยู ชรา
และมรณะจึงมี เพราะอะไรเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น
จึงรูไดดว ยปญญาวา เมื่อชาติแลมีอยู ชราและมรณะจึงมี เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและ
มรณะ เรานัน้ ไดมีความคิดดังนี้วาเมื่ออะไรหนอ แลมีอยู ชาติจึงมี ... ภพจึงมี ... อุปาทานจึง
มี ... ตัณหาจึงมี ...เวทนาจึงมี ... ผัสสะจึงมี ... สฬายตนะจึงมี ... นามรูปจึงมี ... เพราะอะไรเปน
ปจจัย จึงมีนามรูป เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานัน้ จึงไดรูดว ยปญญาวา เมื่อ
วิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เรานั้นได มีความคิดดังนี้วา
เมื่ออะไรหนอแลมีอยู วิญญาณจึงมี เพราะอะไรเปนปจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะการใสใจโดยแยบ
คายของเรานัน้ จึงไดรูดว ยปญญาวา เมื่อนามรูปมีอยู วิญญาณจึงมี เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมี
วิญญาณ เรานัน้ ไดมีความคิดดังนีว้ า วิญญาณนี้แลไดกลับแลวเพียงเทานี้ ไมไปพนจากนามรูปได
เลยดวยเหตุเพียงเทานี้ โลกยอมเกิด แก ตาย จุติและอุบัติ กลาวคือ เพราะนามรูปเปนปจจัย
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จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ
เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ฯลฯความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลายจักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา
ในธรรมทั้งหลายที่เราไมเคยไดฟงมาในกาลกอนวา เหตุใหทุกขเกิด เหตุใหทุกขเกิด ดังนี้ ฯ
[๒๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดมีความคิดดังนี้ เมื่ออะไรหนอแลไมมีอยู ชราและ
มรณะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชราและมรณะจึงดับ เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึง
รูไดดวยปญญาวา เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ
เรานั้นไดมีความคิดดังนีว้ า เมื่ออะไรหนอแล ไมมีอยู ชาติจึงไมมี ... ภพจึงไมมี ... อุปาทาน
จึงไมมี ... ตัณหาจึงไมมี ... เวทนาจึงไมมี ... ผัสสะจึงไมมี ... สฬายตนะจึงไมมี ... นามรูปจึง
ไมมี ... เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น
จึงรูไดดว ยปญญาวา เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมีเพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความคิดดังนีว้ าเมื่ออะไรหนอแล ไมมีอยู วิญญาณจึงไมมี เพราะ
อะไรดับ วิญญาณจึงดับเพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงรูไดดวยปญญาวา เมื่อนาม
รูปไมมีวิญญาณจึงไมมี เพราะนามรูปดับ วิญญาณจึงดับ เรานั้นไดมีความคิดดังนีว้ ามรรคนี้เรา
ไดบรรลุแลวแล ดวยปญญาเครื่องตรัสรู คือ เพราะนามรูปดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณ
ดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับเพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ฯลฯ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยอาการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา
วิชชา แสงสวางไดเกิดขึ้นแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่เรายังไมเคยไดฟง มาในกาลกอนวา เหตุ
ใหทุกขดบั เหตุใหทุกขดับ ดังนี้ ฯ
[๒๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษเมื่อเที่ยวไปในปาทึบ ไดพบมรรคาเกา หนทางเกา
ที่คนกอนๆ เคยเดินไปมา เขาเดินตามทางนั้นไปเมื่อกําลังเดินตามทางนั้นไป เมื่อกําลังเดิน
ตามทางนั้นอยู พบนครเกา พบราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณดวยสวน ปาไม สระโบกขรณี
มีเชิงเทิน ลวนนารื่นรมย ที่คนกอนๆ เคยอยูอาศัยมา ครั้งนั้นแล บุรุษคนนั้นจึงกราบทูลแด
พระราชาหรือเรียนแกราชมหาอํามาตยวา ขอเดชะ พระองคจงทราบเถิด พระพุทธเจาขา
ขาพระพุทธเจาเมื่อเที่ยวไปในปา ไดพบมรรคาเกาหนทางเกาที่คนกอนๆ เคยเดินไปมา
ขาพระพุทธเจาไดเดินตามทางนั้นไป เมื่อกําลังเดินตามทางนั้นอยูไดพบนครเกา พบราชธานี
โบราณ ซึ่งสมบูรณดวยสวนปาไม สระโบกขรณี มีเชิงเทิน ลวนนารื่นรมย ที่คนกอนๆ เคย
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อยูอาศัยมาขอพระองคจงทรงสรางพระนครนั้นเถิด พระพุทธเจาขา ลําดับนั้น พระราชาหรือ
ราชมหาอํามาตย จึงสรางเมืองนั้นขึ้น สมัยตอมา เมืองนัน้ เปนเมืองมั่งคั่งและสมบูรณขึ้น มี
ประชาชนเปนอันมาก มีมนุษยเกลื่อนกลน และเปนเมืองถึงความเจริญ ไพบูลย แมฉันใด ภิกษุ
ทั้งหลาย เราไดพบมรรคาเกา หนทางเกา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคกอนๆ เคยเสด็จไป ก็
มรรคาเกา หนทางเกา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอนๆ เคยเสด็จไปนัน้ เปนไฉน คือมรรคาอัน
ประกอบดวยองค ๘ อันประเสริฐ นี้แล ไดแกสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลมรรคาเกา หน
ทางเกา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคกอ นๆ เคยเสด็จไปแลว เราก็ไดเดินตามหนทางอัน
ประเสริฐซึ่งประกอบดวยองค ๘ ประการ อันเปนทางเกานั้นเมื่อกําลังเดินตามหนทางนั้นไป
ไดรูชัดซึ่งชราและมรณะ เหตุเกิดขึ้นแหงชราและมรณะ ความดับแหงชราและมรณะ และได
รูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับชราและมรณะ เมื่อเรากําลังเดินตามทางอันประเสริฐซึ่ง
ประกอบดวยองค ๘ประการ อันเปนทางเกานั้นไปอยู ไดรูชัดซึ่งชาติ ฯลฯ ไดรูชัดซึง่ ภพ ...
ไดรูชัดซึ่งอุปาทาน ... ไดรูชดั ซึ่งตัณหา ... ไดรูชัดซึ่งเวทนา ... ไดรูชัดซึ่งผัสสะ ... ไดรูชัดซึ่ง
สฬายตนะ ... ไดรูชัดซึ่งนามรูป ... ไดรูชัดซึ่งวิญญาณ ... ไดรูชัดซึ่งสังขารทั้งหลาย เหตุเกิด
ขึ้นแหงสังขาร ความดับแหงสังขาร และไดรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหง
สังขาร ครั้นไดรูชัดซึ่งทางอันประเสริฐซึ่งประกอบดวยองค ๘ ประการนั้นแลว เราจึง
ไดบอกแกพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยของเราจึง
ไดเจริญแพรหลาย กวางขวาง มีชนเปนอันมากรู เปนปกแผน จนกระทัง่ เทวดาและมนุษย
ทั้งหลายก็ประกาศไดเปนอยางดี ดังนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สัมมสสูตร
[๒๕๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กัมมาสทัมมนิคมของชาวกุรุ ณ กุรุชนบท ณ
ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลายเธอทั้งหลาย เมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาปจจัยภาย
ในบางหรือไม เมื่อพระองคตรัสถามอยางนี้แลว มีภกิ ษุรูปหนึ่งไดกราบทูลเนื้อความนีข้ ึ้นแด
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พระองควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาปจจัยภายใน พระเจาขา
พระองคจึงตรัสถามวา เธอเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาปจจัยภายในอยางไร ทันใดนัน้ แล ภิกษุ
รูปนั้นก็ทูลเลาถวายใหทรงทราบ แตก็ไมถกู พระหฤทัยของพระผูมีพระภาค ฯ
[๒๕๕] เมื่อพระภิกษุรูปนั้นกราบทูลอยางนั้นแลว ทานพระอานนทจงึ ไดกราบทูลเนื้อ
ความนี้กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมพี ระภาค ถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แลว ขาแต
พระสุคต ถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แลว พระองคตรัสการพิจารณาปจจัยภายในขอใด ภิกษุ
ทั้งหลายฟงการพิจารณาปจจัยภายในขอนัน้ จากพระองคแลว จักทรงจําไวดังนี้ พระองคจึงตรัสวา
อานนท ถาเชนนั้นเธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมี
พระภาควา พระพุทธเจาขา ฯ
[๒๕๖] พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เมื่อ
พิจารณา ยอมพิจารณาซึ่งปจจัยภายในวา ชราและมรณะนี้อันใดแลยอมบังเกิดในโลก เปน
ทุกขหลายอยางตางๆ กัน ชราและมรณะที่เปนทุกขนี้แลมีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปน
ที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิดเมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี
เมื่อเธอพิจารณาอยู ยอมรูไดอยางนีว้ า ชราและมรณะนีอ้ ันใดแล ยอมบังเกิดขึ้นในโลก เปน
ทุกขหลายอยางตางๆ กัน ชราและมรณะที่เปนทุกขนี้แล มีอุปธิเปนเหตุ มีอุปธิเปนกําเนิด
มีอุปธิเปนแดนเกิด เมื่ออุปธิมี ชราและมรณะจึงมี เมื่ออุปธิไมมี ชราและมรณะก็ไมมี เธอยอม
ทราบชัดซึ่งชราและมรณะ ยอมทราบชัดซึ่งความเกิดแหงชราและมรณะ ยอมทราบชัดซึ่งความ
ดับแหงชราและมรณะ และยอมทราบชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควรเครื่องใหถึงความดับแหงชราและ
มรณะ และเธอยอมเปนผูปฏิบัติตามนั้น ชื่อวาเปนผูประพฤติตามธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
เรียกภิกษุรูปนีว้ า เปนผูปฏิบตั ิเพื่อความสิ้นทุกข เพื่อความดับไปแหงชราและมรณะโดยชอบ
ทุกประการ ฯ
[๒๕๗] อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่งปจจัยภายในวา ก็อุปธิอัน
นี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิดมีอะไรเปนแดนเกิด เมื่ออะไรมี อุปธิจึงมี
เมื่ออะไรไมมี อุปธิจึงไมมี เมื่อเธอพิจารณาอยูยอมรูไดอยางนี้วา อุปธิมตี ัณหาเปนเหตุ มีตัณหา
เปนที่ตั้งขึ้น มีตัณหาเปนกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด เมื่อตัณหามี อุปธิจึงมี เมื่อตัณหาไมมีอุปธิ
ก็ไมมี เธอยอมทราบชัดซึ่งอุปธิ ยอมทราบชัดซึ่งเหตุเกิดแหงอุปธิ ยอมทราบชัดซึ่งความดับแหง
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อุปธิ ยอมทราบชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควรเครื่องใหถึงความดับแหงอุปธิ และยอมเปนผูปฏิบัติ
ตามนั้น ชื่อวาเปนผูประพฤติตามธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเรียกภิกษุรูปนี้วา เปนผูป ฏิบัติ
เพื่อความสิ้นทุกข เพื่อความดับแหงอุปธิโดยชอบทุกประการ ฯ
[๒๕๘] อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่งปจจัยภายในวา ก็ตณ
ั หานี้
เมื่อเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นในที่ไหน เมื่อตั้งอยู ยอมตั้งอยูในทีไ่ หน เมื่อเธอพิจารณาอยูย อมรูอยางนี้
วา ที่ใดแล เปนที่รัก เปนที่ชนื่ ใจในโลก ตัณหาเมื่อเกิดขึน้ ยอมเกิดขึ้นในที่นั้น เมื่อตัง้ อยู
ยอมตั้งอยูในทีน่ ั้น ก็อะไรเลาเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลก ตาเปนที่รักเปนที่ชื่นใจในโลก ...
หูเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลก ... จมูกเปนที่รักเปนที่ชนื่ ใจในโลก ... ลิ้นเปนที่รักเปนที่ชื่นใจใน
โลก ... กายเปนที่รักเปนที่ชนื่ ใจในโลก ... ใจเปนที่รกั เปนที่ชื่นใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้น
ยอมเกิดขึน้ ทีใ่ จนั้น เมื่อตั้งอยู ยอมตั้งอยูทใี่ จนั้น ฯ
[๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาลไดเห็น
อารมณอันเปนที่รัก เปนที่ชนื่ ใจในโลกนัน้ โดยความเปนของเที่ยง โดยความเปนสุข
โดยความเปนตัวตน โดยความเปนของไมมีโรค โดยความเปนของเกษม สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้น ชื่อวาทําตัณหาใหเจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณเหลาใดทําตัณหาให
เจริญขึ้นแลว สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชื่อวาทําอุปธิใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลา
ใดมาทําอุปธิใหเจริญขึ้นแลว สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชื่อวาทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดทําทุกขใหเจริญขึ้นแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวาไมพนจากชาติชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา เขาไมพน แลวจากทุกขไดเลย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ในอนาคตกาล จักเห็นอารมณอันเปน
ที่รักเปนที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเปนของเที่ยง โดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน
โดยความเปนของไมมีโรค โดยความเปนของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชือ่ วาจักทํา
ตัณหาใหเจริญขึ้นสมณะหรือพราหมณเหลาใดจักทําตัณหาใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นชื่อวาจักทําอุปธิใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดจักทําอุปธิใหเจริญขึ้นสมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นชื่อวาจักทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดจักทําทุกขให
เจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชื่อวาจักไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววาเขาจักไมพน ไปจากทุกขไดเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันนี้ เห็นอารมณอันเปนที่รักเปนที่ชื่นใจในโลกนั้น
โดยความเปนของเที่ยงโดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน โดยความเปนของไมมีโรค
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โดยความเปนของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชือ่ วายอมทําตัณหาใหเจริญขึ้น
สมณะหรือพราหมณเหลาใด ทําตัณหาใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชื่อวายอมทํา
อุปธิใหเจริญขึน้ สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําอุปธิใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชื่อ
วายอมทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น ยอมไมพนไปจากชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส
เรากลาววา เขายอมไมพนไปจากทุกขไดเลย ดังนี้ ฯ
[๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขันสําริดที่ใสนา้ํ ที่ถึงพรอมดวยสี กลิ่นและรส แตวา
เจือดวยยาพิษ ทันใดนัน้ มีบรุ ุษเดินฝาความรอนอบอาวเหน็ดเหนื่อยเมือ่ ยลามา ระหายน้ํา คน
ทั้งหลายจึงไดพูดกะบุรุษผูนนั้ อยางนีว้ า นายขันสําริดที่ใสน้ํานี้ ถึงพรอมดวยสี กลิ่น และรส
แตวาเจือดวยยาพิษ ถาทานประสงคก็จงดื่มเถิด เพราะวาเมื่อดื่มน้ํานั้น ก็จักซาบซานดวยสีบาง
กลิ่นบางรสบาง ก็แหละครั้นดื่มเขาไปแลว ตัวทานจะถึงความตาย หรือถึงทุกขแทบตาย
เพราะการดื่มนั้นเปนเหตุ ดังนี้ บุรุษนั้นผลุนผลันไมทันพิจารณาดื่มน้ํานั้นเขาไปไมบว นทิ้งเลย
เขาก็พึงถึงความตาย หรือถึงทุกขแทบตาย เพราะการดื่มน้ํานั้นเปนเหตุทันที แมฉันใด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ไดเห็นอารมณอันเปนที่รักเปน
ที่ชื่นใจในโลก ฯลฯ ในอนาคตกาลฯลฯ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันนี้
เห็นอารมณเปนที่รักเปนทีช่ ื่นใจในโลกนั้น โดยความเปนของเที่ยง โดยความเปนสุข โดยความ
เปนตัวตนโดยความเปนของไมมีโรค โดยความเปนของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวา ยอมทําตัณหาใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําตัณหาใหเจริญขึ้นสมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นชื่อวายอมทําอุปธิใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําอุปธิใหเจริญขึ้น
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชื่อวายอมทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําทุกข
ใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวายอมไมพน ไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัสและอุปายาสเรากลาววา เขายอมไมพนไปจากทุกขไดเลย ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
[๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ไดเห็น
อารมณอันเปนที่รักเปนที่ชนื่ ใจในโลกนัน้ โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดย
ความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรคโดยความเปนภัยแลว สมณะหรือพราหมณเหลา
นั้นชื่อวาละตัณหาไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใด ละตัณหาไดแลว สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นชื่อวาละอุปธิเสียได สมณะหรือพราหมณเหลาใดละอุปธิไดแลว สมณะหรือพราหมณ
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เหลานั้นชื่อวาละทุกขเสียได สมณะหรือพราหมณเหลาใดละทุกขไดแลว สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นชื่อวาพนแลวจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาสได
เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นพนแลวจากทุกขได อนึ่ง สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักเห็นอารมณอันเปนที่รักเปนทีช่ ื่นใจในโลกนั้น โดยความเปนของไม
เที่ยง โดยความเปนทุกขโดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรค โดยความเปนภัย
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ จักละตัณหาได ฯลฯ เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
จักพนจากทุกข ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ในปจจุบนั
กาล ยอมเห็นอารมณอันเปนที่รัก เปนที่ชนื่ ใจในโลกนัน้ โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความ
เปนทุกข โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรค โดยความเปนภัย สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นยอมละตัณหาไดสมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละตัณหาได สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นชื่อวายอมละอุปธิได สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละอุปธิได สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นชื่อวายอมละทุกขได สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละทุกขได สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นชื่อวายอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาส
เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมพนจากทุกขไดดังนี้ ฯ
[๒๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แกวเหลาที่ถึงพรอมดวยสี กลิน่ และรส แตวา เจือดวยยาพิษ
ทันใดนัน้ มีบรุ ุษเดินฝาความรอนอบอาวเหน็ดเหนื่อยเมือ่ ยลามา ระหายน้ํา คนทั้งหลายจึงไดพูด
กะบุรษุ ผูนนั้ อยางนีว้ า นาย แกวเหลาที่ถึงพรอมดวยสี กลิน่ และรส แตวา เจือดวยยาพิษ
ถาทานประสงค ก็จงดื่มเถิดเพราะวาเมื่อดืม่ เหลานั้น ก็จกั ซาบซานดวยสีบาง กลิ่นบาง รสบาง
ก็แหละครั้นดืม่ เขาไปแลว ตัวทานจักถึงความตาย หรือถึงทุกขแทบตาย เพราะการดื่มนั้นเปนเหตุ
ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น บุรุษนัน้ พึงคิดอยางนีว้ า เหลานี้เราดืม่ แลว เราอาจจะบรรเทา
ไดดว ยน้ําเย็น ดวยเนยใส ดวยน้ําขาวสัตตุเค็ม หรือดวยน้าํ ชื่อโลณโสจิรกะ แตเราจะไมดื่ม
เหลานั้นเลย เพราะไมเปนประโยชน มีแตทุกขแกเราชานาน เขาพิจารณาดูแกวเหลานั้นแลว
ไมพึงดื่ม เขาทิง้ เสีย เขาก็ไมเขาถึงความตาย หรือความทุกขแทบตาย เพราะการดื่มนัน้ เปนเหตุ
แมฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล เห็นอารมณ
อันเปนที่รักเปนที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกขโดยความเปน
สภาพมิใชตวั ตน โดยความเปนโรค โดยความเปนภัยแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวา
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ละตัณหาไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดละตัณหาเสียได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อ
วาละอุปธิไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดละอุปธิเสียได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวา
ละทุกขไดแลวสมณะหรือพราหมณเหลาใดละทุกขเสียได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวา
พนแลวจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสเรากลาววา สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นพนแลวจากทุกข ดังนี้ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่งในอนาคตกาล ฯลฯ ในปจจุบันกาล ยอมเห็นอารมณอันเปนทีร่ ักเปนที่ชื่นใจในโลกนั้น
โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรค
โดยความเปนภัย สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวายอมละตัณหาได สมณะหรือพราหมณ
เหลาใด ยอมละตัณหาได สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชือ่ วายอมละอุปธิได สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดยอมละอุปธิได สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชือ่ วายอมละทุกขได สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดยอมละทุกขได สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชือ่ วายอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาส เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมพนจากทุกข
ได ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สัมมสสูตรที่ ๒
[๒๖๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ อยู ณ ปาอิสิปตนมฤค
ทายวัน เขตพระนครพาราณสี ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระมหาโกฏฐิตะออกจากที่พักผอน
เขาไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก
ถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๖๔] ทานพระมหาโกฏฐิตะนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวคํานี้กะทานพระสารีบุตรวา
ทานสารีบุตร ชราและมรณะ ตนทําเอง ผูอื่นทําให ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่นทําให หรือวา ชรา
และมรณะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทาํ เองผูอื่นไมไดทําให ฯ
ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานโกฏฐิตะ ชราและมรณะ ตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําให
ก็ไมใช ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่นทําใหกไ็ มใช บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให
ก็ไมใช แตวาเพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ ฯ
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โก. ทานสารีบุตร ชาติ ตนทําเอง ผูอื่นทําให ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่นทําให หรือวาชาติ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให ฯ
สา. ทานโกฏฐิตะ ชาติ ตนทําเองก็ไมใช ผูอนื่ ทําใหก็ไมใช ทั้งตนทําเอง ทั้งผูอื่น
ทําใหกไ็ มใช ชาติบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําใหก็ไมใช แตเพราะภพ
เปนปจจัยจึงมีชาติ ฯ
โก. ทานสารีบุตร ภพตนทําเอง ฯลฯ อุปาทานตนทําเอง ... ตัณหาตนทําเอง ...
เวทนาตนทําเอง ... ผัสสะตนทําเอง ... สฬายตนะตนทําเอง ... นามรูปตนทําเอง ผูอื่นทําให
ทั้งตนทําเองทัง้ ผูอื่นทําให หรือวานามรูปบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให ฯ
สา. ทานโกฏฐิตะ นามรูปตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหกไ็ มใช ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่น
ทําใหกไ็ มใช นามรูปบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให ก็ไมใช แตเพราะ
วิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯ
โก. ทานสารีบุตร วิญญาณตนทําเอง ผูอื่นทําให ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่นทําให หรือวา
วิญญาณบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให ฯ
สา. ทานโกฏฐิตะ วิญญาณตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหกไ็ มใช ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่นทํา
ใหกไ็ มใช วิญญาณบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทาํ ให ก็ไมใช แตเพราะ
นามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯ
[๒๖๕] โก. เราทั้งหลายเพิ่งรูช ัดภาษิตของทานสารีบุตรในบัดนี้เองอยางนี้วา ทาน
โกฏฐิตะ นามรูปตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหกไ็ มใช ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่นทําใหก็ไมใช บังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําใหกไ็ มใช แตเพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯ
อนึ่ง เราทั้งหลายรูชัดภาษิตของทานสารีบุตรในบัดนี้เอง อยางนี้วา ทานโกฏฐิตะ
วิญญาณตนทําเองก็ไมใช ผูอนื่ ทําใหก็ไมใช บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทํา
ใหกไ็ มใช แตเพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯ
ทานสารีบุตร ก็เนื้อความของภาษิตนี้ เราทั้งหลายจะพึงเห็นไดอยางไร ฯ
[๒๖๖] สา. ดูกรอาวุโส ถาเชนนั้น ผมจักเปรียบใหทานฟง ในโลกนี้ บุรุษผูฉลาด
บางพวกยอมรูช ัดเนื้อความของภาษิตได แมดวยอุปมา ฯ
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อาวุโส ไมออ ๒ กํา พึงตั้งอยูไ ดเพราะตางอาศัยซึ่งกันและกันฉันใด เพราะนามรูปเปน
ปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมี
สฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ฯลฯความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฉันนั้นแล ฯ
ถาไมออ ๒ กํานั้น พึงเอาออกเสียกําหนึ่ง อีกกําหนึ่งก็ลมไป ถาดึงอีกกําหนึ่งออก
อีกกําหนึ่งก็ลม ไป ฉันใด เพราะนามรูปดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกอง
ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ฉันนั้นแล ฯ
[๒๖๗] โก. นาอัศจรรย ทานสารีบุตร ไมเคยมีมา ทานสารีบุตรเทาที่ทานสารีบุตร
กลาวนี้ เปนอันกลาวดีแลว ก็แลเราทั้งหลายพลอยยินดีสุภาษิตนี้ของทานสารีบุตรดวยเรื่อง ๓๖
เรื่องเหลานี้ ฯ
ถาภิกษุแสดงธรรม เพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพือ่ ดับชราและมรณะ ควร
จะกลาววา ภิกษุธรรมกถึก ฯ
ถาภิกษุปฏิบัติ เพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับชราและมรณะควรจะกลาววา
ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ฯ
ถาภิกษุหลุดพน เพราะความหนาย เพราะความคลายกําหนัด เพราะความดับ เพราะ
ไมถือมั่นชราและมรณะ ควรจะกลาววา ภิกษุบรรลุนิพพานในปจจุบัน ฯ
ถาภิกษุแสดงธรรม เพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพือ่ ดับชาติ ฯลฯภพ ... อุปาทาน
... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ...สังขารทั้งหลาย ... อวิชชา
ควรจะกลาววา ภิกษุธรรมกถึก ฯ
ถาภิกษุปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับอวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุ
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ฯ
ถาภิกษุหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะความดับ เพราะความไมถือ
มั่นอวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุบรรลุนิพพานในปจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๗
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๘. โกสัมพีสูตร
[๒๖๘] สมัยหนึ่ง ทานพระมุสิละ ทานพระปวิฏฐะ ทานพระนารทะ และทานพระ
อานนท อยู ณ โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพี ฯ
[๒๖๙] ครั้งนัน้ ทานพระปวิฏฐะไดกลาวคํานี้กะทานพระมุสิละวา ดูกรทานมุสิละ
เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ และจากการทนตอ
ความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานมุสิละมีญาณเฉพาะตัวทานวาเพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและ
มรณะ ดังนี้หรือ ฯ
พระมุสิละกลาววา ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความ
ตรึกไปตามอาการ และการทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรูยอมเห็นอยางนีว้ า เพราะชาติ
เปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ ฯ
ป. ทานมุสิละ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไปตาม
อาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานมุสิละมีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะภพเปนปจจัย
จึงมีชาติ ฯลฯ เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ...เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ... เพราะ
เวทนาเปนปจจัย จึงมีตณ
ั หา ...เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ... เพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย จึงมีผัสสะ ...เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ ... เพราะวิญญาณเปนปจจัย
จึงมีนามรูป ...เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสงั ขาร
ดังนี้หรือ ฯ
ม. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามาความตรึกไปตามอาการ
การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็นอยางนีว้ า เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมี
สังขาร ฯ
[๒๗๐] ป. ดูกรทานมุสิละ อนึ่ง เวนจากความเชื่อ ความพอใจ มีญาณเฉพาะตัว
ทานวา เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ ดังนี้หรือ ฯ
ม. ดูกรทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามาความตรึกไป
ตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็นอยางนี้วา เพราะชาติดบั
ชราและมรณะจึงดับ

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 113
ป. ดูกรทานมุสิละ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไป
ตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานมุสิละมีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะภพดับ
ชาติจึงดับ ฯลฯ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ... เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ... เพราะเวทนา
ดับ ตัณหาจึงดับ ... เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ ... เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ...
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ...เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ... เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ ... เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ดังนีห้ รือ ฯ
ม. ดูกรทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามาความตรึกไปตาม
อาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็นอยางนีว้ า เพราะอวิชชาดับ สังขาร
จึงดับ ฯ
[๒๗๑] ป. ดูกรทานมุสิละ เวนจากความเชือ่ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความ
ตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินจิ ดวยทิฐิ ทานมุสิละมีญาณเฉพาะตัวทานวา ภพดับ
เปนนิพพานหรือ ฯ
ม. ดูกรทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไป
ตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็นอยางนี้วา ภพดับ
เปนนิพพาน ฯ
ป. ถาอยางนั้น ทานมุสิละ ก็เปนพระอรหันตขีณาสพ ฯ
เมื่อพระปวิฏฐะกลาวอยางนีแ้ ลว ทานมุสิละไดนิ่งอยู ฯ
[๒๗๒] ครั้งนัน้ แล ทานพระนารทะไดกลาวกะทานปวิฏฐะวา สาธุทานปวิฏฐะ ผมพึง
ไดปญหานัน้ ทานจงถามปญหาอยางนั้น ผมจะแกปญหานั้นแกทาน ทานปวิฏฐะกลาววา ทาน
นารทะไดปญหานั้น ผมขอถามปญหานั้นกะทานนารทะ และขอทานนารทะจงแกปญ
 หานั้นแกผม
ดูกรทานนารทะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ
การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานนารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมี
ชราและมรณะ ดังนี้หรือ ฯ
นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามาความตรึกไปตาม
อาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็นอยางนีว้ า เพราะชาติเปนปจจัย
จึงมีชราและมรณะ ฯ
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ป. ทานนารทะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามาการตรึกไปตามอาการ
การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานนารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ
ฯลฯ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ดังนี้หรือ ฯ
นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไปตาม
อาการ การทนตอความเพงพินิจดวยอิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็นอยางนีว้ าเพราะอวิชชาเปนปจจัย
จึงมีสังขาร ฯ
[๒๗๓] ป. ดูกรทานนารทะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความ
ตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินจิ ดวยทิฐิ ทานนารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะ
ชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ ฯลฯ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ดังนี้หรือ ฯ
นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามาความตรึกไปตาม
อาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็นอยางนีว้ า เพราะอวิชชาดับ
สังขารจึงดับ ฯ
[๒๗๔] ป. ดูกรทานนารทะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความ
ตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินจิ ดวยทิฐิ ทานนารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา ภพดับ
เปนนิพพาน ดังนี้หรือ ฯ
นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไปตาม
อาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็นอยางนีว้ าภพดับเปนนิพพาน ฯ
ป. ถาอยางนั้น ทานนารทะก็เปนพระอรหันตขีณาสพหรือ ฯ
นา. อาวุโส ขอวาภพดับเปนนิพพาน ผมเห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบตามความเปน
จริง แตวาผมไมใชพระอรหันตขีณาสพ อาวุโส เปรียบเหมือนบอน้ําในหนทางกันดาร ที่บอนั้น
ไมมีเชือกโพงจะตักน้ําก็ไมมี ลําดับนั้นบุรษุ ถูกความรอนแผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิว ระหาย
เดินมา เขามองดูบอน้ํานั้น ก็รูวามีน้ําแตจะสัมผัสดวยกายไมได ฉันใด ดูกรอาวุโส ขอวา
ภพดับเปนนิพพาน ผมเห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง แตวา ผมไมใชพระอร
หันตขีณาสพฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๒๗๕] เมื่อทานพระนารทะกลาวอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกลาวกะทานพระ
ปวิฏฐะวา ดูกรทานปวิฏฐะ ทานชอบพูดอยางนี้ ทานไดพูดอะไรกะทานนารทะบาง พระปวิฏฐะ
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กลาววา ทานอานนท ผมพูดอยางนี้ ไมไดพูดอะไรกะทานนารทะ นอกจากกัลยาณธรรม
นอกจากกุศลธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. อุปยสูตร
[๒๗๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ฯ
[๒๗๗] ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมหาสมุทรน้ําขึ้น ยอมทําใหแมน้ําใหญน้ําขึ้นเมื่อแมน้ําใหญน้ําขึน้ ยอมทํา
ใหแมน้ํานอยน้ําขึ้น เมื่อแมน้ํานอยน้ําขึ้น ยอมทําใหบึงใหญน้ําขึ้น เมื่อบึงใหญน้ําขึ้น ยอมทํา
ใหบึงนอยน้ําขึ้น ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออวิชชาเกิด ยอมทําใหสังขารเกิด เมือ่ สังขาร
เกิด ยอมทําใหวิญญาณเกิด เมื่อวิญญาณเกิด ยอมทําใหนามรูปเกิด เมื่อนามรูปเกิด ยอทํา
ใหสฬายตนะเกิด เมื่อสฬายตนะเกิด ยอมทําใหผัสสะเกิด เมื่อผัสสะเกิด ยอมทําใหเวทนาเกิด
เมื่อเวทนาเกิด ยอมทําใหตณ
ั หาเกิด เมื่อตัณหาเกิด ยอมทําใหอุปาทานเกิด เมื่ออุปาทานเกิด
ยอมทําใหภพเกิด เมื่อภพเกิด ยอมทําใหชาติเกิด เมื่อชาติเกิด ยอมทําใหชราและมรณะเกิด
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมหาสมุทรน้ําลง ยอมทําใหแมน้ําใหญลดลง เมื่อแมน้ํา
ใหญลดลง ยอมทําใหแมน้ํานอยลดลง เมือ่ แมน้ํานอยลดลงยอมทําใหบึงใหญลดลง เมื่อบึง
ใหญลดลง ยอมทําใหบึงนอยลดลง ฉันใด เมื่ออวิชชาไมเกิด ยอมทําใหสังขารไมเกิด เมื่อ
สังขารไมเกิด ยอมทําใหวิญญาณไมเกิด เมือ่ วิญญาณไมเกิด ยอมทําใหนามรูปไมเกิด เมื่อนาม
รูปไมเกิด ยอมทําใหสฬายตนะไมเกิด เมือ่ สฬายตนะไมเกิด ยอมทําใหผัสสะไมเกิด เมื่อผัสสะ
ไมเกิด ยอมทําใหเวทนาไมเกิด เมื่อเวทนาไมเกิด ยอมทําใหตัณหาไมเกิด เมื่อตัณหาไมเกิด
ยอมทําใหอุปาทานไมเกิด เมือ่ อุปาทานไมเกิด ยอมทําใหภพไมเกิดเมื่อภพไมเกิด ยอมทําให
ชาติไมเกิด เมือ่ ชาติไมเกิด ยอมทําใหชราและมรณะไมเกิด ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๙
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๑๐. สุสิมสูตร
[๒๗๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถานเขตพระนคร
ราชคฤห สมัยนั้นแล พระผูมพี ระภาคอันเทวดาและมนุษยทั้งมวลสักการะ เคารพ นับถือ บูชา
ยําเกรง ทรงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข แมภิกษุสงฆ
อันเทวดาและมนุษยทั้งมวลก็สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจวี ร บิณฑบาต
เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข แตพวกปริพาชกเดียรถียอื่น อันเทวดาและ
มนุษยทั้งมวลไมสักการะ ไมเคารพ ไมนบั ถือ ไมบูชา ไมยําเกรง ไมไดจีวรบิณฑบาต
เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข ฯ
[๒๘๐] สมัยนัน้ แล สุสิมปริพาชกอาศัยอยู ณ พระนครราชคฤหกับปริพาชกบริษัท
เปนอันมาก ครั้งนั้นแล บริษทั ของสุสิมปริพาชกไดกลาวกะสุสิมปริพาชกวา มาเถิดทานสุสิมะ
ทานจงประพฤติพรหมจรรยในสํานักของพระสมณโคดม ทานเรียนธรรมแลว พึงบอกขาพเจา
ทั้งหลาย พวกขาพเจาเรียนธรรมนั้นแลวจักกลาวแกคฤหัสถทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนี้ แมพวกเรา
ก็จักมีเทวดาและมนุษยทั้งมวลสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง จักไดจวี ร บิณฑบาต
เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข ฯ
สุสิมปริพาชกยอมรับคําบริษัทของตน แลวเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ครั้นเขาไป
หาแลว ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นสุสิมปริพาชกนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทวา ทาน
พระอานนท ผมปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้ ฯ
[๒๘๑] ครั้งนัน้ แล ทานพระอานนทพาสุสิมปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงที่
ประทับ ถวายอภิวาทพระผูม ีพระภาคแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นทานพระอานนทนั่ง
เรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา สุสิมปริพาชกผูนี้กลาวอยางนีว้ า
ทานพระอานนท ผมปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา อานนท ถาอยางนัน้ เธอจงใหสสุ ิมปริพาชกบวช ฯ
สุสิมปริพาชกไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูม ีพระภาคแลว ฯ
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[๒๘๒] สมัยนั้นแล ไดยินวา ภิกษุเปนอันมากอวดอางพระอรหัตผลในสํานักพระผูม ี
พระภาควา ขาพระองคทั้งหลายรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จ
แลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
ทานสุสิมะไดฟงมาวา ภิกษุเปนอันมากอวดอางพระอรหัตผลในสํานักพระผูมีพระภาค
วา ขาพระองคทั้งหลายรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลวกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
ทันใดนัน้ เอง ทานสุสิมะก็เขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงที่อยู ไดปราศรัยกับภิกษุเหลานั้น
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทานสุสิมะนั่ง
เรียบรอยแลว ไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ไดยินวาทานทั้งหลายอวดอางพระอรหัตผลในสํานัก
พระผูมีพระภาควา ขาพระองคทั้งหลายรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ดังนีจ้ ริงหรือ ฯ
ภิกษุทั้งหลายกลาววา จริงอยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ
[๒๘๓ ] สุ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอมบรรลุอิทธิวิธี
หลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ไดทําใหปรากฏก็ได ทําให
หายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขา ไปไดไมติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดิน
เหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได
ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์ มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไป
ตลอดพรหมโลกก็ได บางหรือหนอ ฯ
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูม ีอายุ ฯ
[๒๘๔] สุ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอ ยางนี้ ยอมไดยินเสียง
๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษยทั้งที่อยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสต
ของมนุษย บางหรือหนอ ฯ
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูม ีอายุ ฯ
[๒๘๕] สุ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอ ยางนี้ ยอมกําหนดรูใจ
ของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นไดดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวา
จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ
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จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิต
หดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน
มหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่น
ยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิง่ กวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิหรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวา
จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน บาง
หรือหนอ ฯ
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูม ีอายุ ฯ
[๒๘๖] สุ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอ ยางนี้ ยอมระลึกถึงชาติ
กอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง
สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติ
บาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏ
กัปวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขและทุกขอยางนัน้ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้นครั้นจุติจากภพนั้นแลว
ไดไปเกิดในภพโนน ในภพนั้น เรามีชื่ออยางนั้นมีโคตรอยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนั้น มีอาหาร
อยางนั้น เสวยสุขและทุกขอยางนั้นมีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้น แลวมาเกิด
ในภพนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้
บางหรือหนอ ฯ
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูม ีอายุ ฯ
[๒๘๗] สุ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอ ยางนี้ ยอมเห็นหมูสัตว
ที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทรามไดดี ตกยาก ดวยทิพย
จักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา ทานผูเจริญทั้งหลาย
สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉาทิฐิ
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายเพราะกายแตกดับไป ก็เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรกทานผูเจริญทั้งหลาย สวนสัตวเหลานัน้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิเมื่อตายเพราะกาย
แตกดับไป ก็เขาถึงสุคติ โลกสวรรค ยอมเห็นหมูสัตวผูกาํ ลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต
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มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรู
ชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ บางหรือหนอ ฯ
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูม ีอายุ ฯ
[๒๘๘] สุ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอ ยางนี้ ยอมถูกตองอารูป
วิโมกขอันสงบ กาวลวงรูปวิโมกขทั้งหลายดวยกาย บางหรือหนอ ฯ
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูม ีอายุ ฯ
[๒๘๙] สุ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย คําตอบนี้ และการไมเขาถึงธรรมเหลานี้ มีอยู
ในเรื่องนี้ในบัดนี้ อาวุโส เรือ่ งนี้ เปนอยางไรแน ฯ
ภิ. ทานสุสิมะ ผมทั้งหลายหลุดพนไดดวยปญญา ฯ
สุ. ผมไมเขาใจเนื้อความแหงคําที่ทานทั้งหลายกลาวโดยยอนี้โดยพิสดารได ขอทาน
ทั้งหลายจงกลาวแกผม เทาทีผ่ มจะพึงเขาใจเนื้อความแหงคําที่ทานทั้งหลายกลาวโดยยอนี้ โดย
พิสดารเถิด ฯ
ภิ. ทานสุสิมะ ทานพึงเขาใจหรือไมเขาใจก็ตาม แตผมทัง้ หลายก็หลุดพนไดดวยปญญา ฯ
[๒๙๐] ครั้งนัน้ แล ทานสุสิมะลุกจากอาสนะแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นทานสุสิมะนั่งเรียบรอยแลว กราบ
ทูลถอยคําที่สนทนากับภิกษุเหลานั้นทั้งหมดแดพระผูมพี ระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา สุสิมะ ธรรมฐิติญาณเกิดกอน ญาณในพระนิพพานเกิดภายหลัง ฯ
พระสุสิมะกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคไมเขาใจเนื้อความแหงคําที่พระองค
ตรัสไวโดยยอนี้โดยพิสดารได ขอพระผูมีพระภาคจงตรัสแกขาพระองค เทาที่ขาพระองคจะพึง
เขาใจ เนื้อความแหงพระดํารัส ที่พระองคตรัสโดยยอนี้ โดยพิสดารเถิด ฯ
[๒๙๑] พ. ดูกรสุสิมะ เธอจะเขาใจหรือไมเขาใจก็ตาม โดยแทจริงแลวธรรมฐิติญาณ
เกิดกอน ญาณในพระนิพพานเกิดทีหลัง สุสิมะ เธอจะเขาใจความขอนัน้ อยางไร รูปเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง ฯ
สุ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
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สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควรหรือหนอที่จะ
ตามเห็นสิ่งนัน้ วา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ
พ. เวทนาเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
สุ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ
พ. สัญญาเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
สุ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ
พ. สังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
สุ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควรหรือหนอที่จะ
ตามเห็นสิ่งนัน้ วา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ
พ. วิญญาณเทีย่ งหรือไมเทีย่ ง ฯ
สุ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควรหรือหนอที่จะ
ตามเห็นสิ่งนัน้ วา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ
[๒๙๒] พ. ดูกรสุสิมะ เพราะเหตุนั้นแล รูปอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี
อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดีอยูใ นที่ไกลก็ดี ในที่
ใกลก็ดี รูปทั้งหมดนั่นอันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใช
ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯ
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ทีเ่ ปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบนั ก็ดี ภายในก็ดี ภายนอก
ก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในที่ไกลก็ดีในทีใ่ กลกด็ ี เวทนาทั้งหมด
นั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นัน่ ไมเปน
เรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา ฯ
สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ทีเ่ ปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบนั ก็ดี ภายในก็ดี ภายนอก
ก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในที่ไกลก็ดีในทีใ่ กลกด็ ี สัญญาทั้งหมด
นั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นัน่ ไมเปน
เรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา ฯ
สังขารทั้งหลายอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายในก็ดี
ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูใ นที่ไกลก็ดี ในที่ใกลก็ดี สังขาร
ทั้งหลายทั้งหมดนั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของ
เรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา ฯ
วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายในก็ดี ภายนอก
ก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในที่ไกลก็ดีในทีใ่ กลกด็ ี วิญญาณทั้งหมด
นั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นัน่ ไมเปน
เรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯ
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[๒๙๓] พ. ดูกรสุสิมะ อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย แมในรูป
แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขารทั้งหลาย แมในวิญญาณ เมื่อเบือ่ หนาย ยอมคลาย
กําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพนเมื่อหลุดพน ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว
ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
[๒๙๔] พ. ดูกรสุสิมะ เธอเห็นวา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะหรือ ฯ
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. สุสิมะ เธอเห็นวา เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติหรือ ฯ
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. สุสิมะ เธอเห็นวา เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพหรือ ฯ
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. สุสิมะ เธอเห็นวา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทานหรือ ฯ
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ... เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ... เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงมีเวทนา ... เพราะ
สฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ... เพราะนามรูปเปนปจจัยจึงมีสฬายตนะ ... เพราะวิญญาณเปน
ปจจัย จึงมีนามรูป ... เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... สุสิมะ เธอเห็นวา เพราะอวิชชา
เปนปจจัย จึงมีสังขารหรือ ฯ
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๒๙๕] พ. ดูกรสุสิมะ เธอเห็นวา เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับหรือ ฯ
สุ. อยางนั้น พระเจาขา
พ. สุสิมะ เธอเห็นวา เพราะภพดับ ชาติจึงดับหรือ ฯ
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ... เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ... เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ... เพราะเวทนา
ดับ ตัณหาจึงดับ ... เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ ...เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ... เพราะ
นามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ...เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ... เพราะสังขารดับ วิญญาณจึง
ดับ ... เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับหรือ ฯ
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
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[๒๙๖] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอมบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ
คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุ
ฝา กําแพง ภูเขา ไปไดไมตดิ ขัด เหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ํา
ก็ได เดินบนน้าํ ไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปบนอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลํา
พระจันทรพระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลก
ก็ได บางหรือหนอ ฯ
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา
[๒๙๗] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอมไดยินเสียงสองชนิด คือเสียง
ทิพย และเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไ กล และอยูใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ลวงโสตของ
มนุษยบางหรือหนอ ฯ
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๒๙๘] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของ
บุคคลอื่นไดดว ยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูชัดวาจิตมีราคะ ฯลฯ จิตไมหลุดพน ก็รูชัดวาจิตไมหลุดพน
บางหรือหนอ ฯ
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๒๙๙] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
คือชาติหนึ่งบาง ฯลฯ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ ทั้งอุเทศ ดวยประการ
ฉะนี้ บางหรือหนอ ฯ
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๓๐๐] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ ฯลฯ ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม บางหรือหนอ ฯ
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๓๐๑] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอมถูกตองอารูปวิโมกขอันสงบ กาว
ลวงรูปวิโมกขทั้งหลาย ดวยกายบางหรือหนอ ฯ
สุ. มิใชอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
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[๓๐๒] พ. ดูกรสุสิมะ คําตอบนี้ และการไมเขาถึงธรรมเหลานี้มีอยูในเรื่องนี้ ใน
บัดนี้ เรื่องนี้เปนอยางไรแน ฯ
ลําดับนั้นเอง ทานสุสิมะหมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา โทษไดตกถึงขาพระองค เทาที่โง เทาที่หลง เทา
ที่ไมฉลาด ขาพระองคบวชขโมยธรรมในธรรมวินัยที่พระองคตรัสดีแลวอยางนี้ ขอพระผูมีพระภาค
จงรับโทษไวโดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไป ของขาพระองคดวยเถิด พระเจาขา ฯ
[๓๐๓] พ. เอาเถิด สุสิมะ โทษไดตกถึงเธอ เทาที่โง เทาที่หลง เทาที่ไมฉลาด
เธอบวชขโมยธรรมในธรรมวินัยทีเ่ รากลาวดีแลวอยางนี้ เปรียบเหมือนเจาหนาทีจ่ ับโจรผูประพฤติ
ผิดมาแสดงตัวแกพระราชา แลว กราบทูลวาขาแตพระองคผูสมมติเทพ โจรคนนี้ ประพฤติผิด
แดพระองค ขอพระองคจงทรงลงอาชญาตามที่พระองคทรงพระประสงคแกโจรคนนี้เถิด พระราชา
พึงรับสั่งใหลงโทษโจรนั้นอยางนีว้ า ทานทั้งหลายจงไปมัดบุรุษนี้ไพลหลังใหมั่นดวยเชือกที่เหนียว
แลวเอามีดโกนโกนหัวเสีย พาเที่ยวตระเวนตามถนน ตามทางสี่แยก ดวยฆอง ดวยกลอง
เล็กๆ ใหออกทางประตูดานทักษิณ แลวจงตัดศีรษะเสียขางดานทักษิณของเมือง ราชบุรุษมัดโจร
นั้นไพลหลังอยางมั่นคง ดวยเชือกที่เหนียวแลวเอามีดโกนโกนหัว พาเที่ยวตระเวนตามถนน
ตามทางสี่แยกดวยฆอง ดวยกลองเล็กๆพาออกทางประตูดานทักษิณ พึงตัดศีรษะเสียขางดาน
ทักษิณของเมือง สุสิมะเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นตองเสวยทุกขและโทมนัสอัน
มีกรรมนั้นเปนเหตุหรือหนอ ฯ
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๓๐๔] พ. ดูกรสุสิมะ บุรุษนั้นตองเสวยทุกขและโทมนัสอันมีกรรมนั้นเปนเหตุ แต
การบวชของเธอผูขโมยธรรมในธรรมวินยั ที่ตถาคตกลาวดีแลวอยางนี้ นี้ยังมีผลรุนแรงและเผ็ดรอน
กวานัน้ และยังเปนไปเพื่อวินิบาต แตเพราะเธอเห็นโทษ โดยความเปนโทษแลว ทําคืนตาม
ธรรม เราจึงรับโทษนั้นของเธอผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนตามธรรม ถึงความ
สํารวมตอไป ขอนี้เปนความเจริญในวินัยของพระอริยะ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรคที่ ๗
________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัสสุตตวตาสูตรที่ ๑ ๒. อัสสุตตวตาสูตรที่ ๒
๓. ปุตตมังสสูตร
๔. อัตถิราคสูตร
๕. นครสูตร
๖. สัมมสสูตร
๗. นฬาลาปยสูตร
๘. โกสัมพีสูตร
๙. อุปยสูตร
๑๐. สุสิมสูตร
________
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สมณพราหมณวรรคที่ ๘
[๓๐๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ฯ
[๓๐๖] ณ ทีน่ นั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชราและมรณะไมรูเหตุเกิดชราและมรณะ
ไมรูความดับชราและมรณะ ไมรูปฏิปทาอันใหถึงความดับชราและมรณะ สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณ
ในหมูพราหมณ อนึ่งทานผูม ีอายุเหลานัน้ จะทําใหแจง ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะหรือ
ประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูไมได ฯ
[๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะก็ดี หรือพราหมณก็ดี เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอม
รูชราและมรณะ ยอมรูเหตุเกิดชราและมรณะ ยอมรูความดับชราและมรณะ ยอมรูปฏิปทาอัน
ใหถึงความดับชราและมรณะ สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมู
สมณะ ยอมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้นยอมกระทําใหแจง
ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวย
ตนเอง ในปจจุบันเขาถึงไดอยู
จบสูตรที่ ๑
[๓๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งไมรชู าติ ฯลฯ ไมรภู พ ... ไม
รูอุปาทาน ... ไมรูตัณหา ...ไมรูเวทนา ... ไมรูผัสสะ ... ไมรูสฬายตนะ ... ไมรูนามรูป ... ไมรู
วิญญาณ ...ไมรูสังขาร ... ไมรูเหตุเกิดสังขาร ไมรูความดับสังขาร ไมรูปฏิปทาอันใหถึงความ

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 127
ดับสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือ
ไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้นจะทําใหแจงซึ่งประโยชนแหง
ความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบนั
เขาถึงอยูไมได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูชาติ ฯลฯ ยอมรู
ภพ ... ยอมรูอปุ าทาน ... ยอมรูตัณหา ... ยอมรูเวทนา ...ยอมรูผัสสะ ... ยอมรูสฬายตนะ ... ยอม
รูนามรูป ... ยอมรูวิญญาณ ... ยอมรูสังขาร ยอมรูเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมรูความดับแหงสังขาร
ยอมรูปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยอมไดรับสมมติวาเปน
สมณะในหมูส มณะ และยอมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้น
ยอมทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะและประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวย
ปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงไดอยู ฯ
จบสูตรที่ ๒ ถึงสูตรที่ ๑๑
จบสมณพราหมณวรรคที่ ๘
_________
หัวขอแหงสมณพราหมณวรรค ... พระผูมีพระภาคตรัสปจจยาการ ๑๑ โดยจําแนกอริยสัจ
๔ ในปจจยาการหนึ่งๆ [วาเปนสูตรหนึ่งๆ ] สมณพราหมณวรรคเปนเรื่องที่ 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] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ฯลฯ ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวได
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นชรามรณะตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพื่อ
ความรูในชรามรณะตามเปนจริง บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นเหตุเกิดแหงชรามรณะตามเปนจริง
พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในเหตุเกิดแหงชรามรณะตามเปนจริง บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นความดับ
แหงชรามรณะตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง
บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง พึงแสวงหาครูเพื่อ
ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง ฯ
[ไปยยาลแหงบาลีประเทศทั้งปวงอยางนี]้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นชาติตามความเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นภพตาม
เปนจริง ... เมือ่ ไมรูไมเห็นอุปาทานตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นตัณหาตามเปนจริง ... เมื่อไมรู
ไมเห็นเวทนาตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นผัสสะตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นสฬายตนะตาม
เปนจริง ... เมือ่ ไมรูไมเห็นนามรูปตามความเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นวิญญาณตามความเปนจริง ...
เมื่อไมรูไมเห็นสังขารทั้งหลายตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในสังขารทั้งหลายตามเปน
จริง เมื่อไมรูไมเห็นเหตุเกิดแหงสังขารตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในเหตุเกิดแหง
สังขารตามเปนจริง เมื่อไมรไู มเห็นความดับแหงสังขารตามเปนจริงพึงแสวงหาครู เพือ่ ความรู
ความดับแหงสังขารตามเปนจริง เมื่อไมรไู มเห็นปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขารตามเปนจริง
พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขารตามเปนจริง ฯ
[พึงกระทํากิจในอริยสัจ ๔ แหงปจจยาการทั้งปวง เปนสูตรหนึ่งๆ ]
[๓๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นชราและมรณะตามเปนจริง พึงกระทํา
ความศึกษาเพือ่ ความรูในชราและมรณะตามความเปนจริง ฯ
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[ไปยยาลอยางนี้ พึงกระทํากิจอันเปนไปในสัจจะ ๔]
พึงกระทําความเพียร ... พึงกระทําฉันทะ ... พึงกระทําความอุตสาหะ ...พึงกระทําความ
ไมยอทอ ... พึงกระทําความเพียรแผดเผากิเลส ... พึงกระทําความเปนผูก ลา ... พึงกระทําความ
เพียรเปนไปติดตอ ... พึงกระทําสติ ... พึงกระทําสัมปชัญญะ ... พึงกระทําความไมประมาท ...
ดังนี้แล ฯ
จบอันตรไปยยาลที่ ๙
หัวขอแหงอันตรไปยยาล
พระผูมีพระภาคตรัส ครู ๑. ความศึกษา ๑. ความเพียร ๑.
ฉันทะ ๑. ความอุตสาหะ ๑. ความไมยอทอ ๑. อาตัปปะ ๑.
วิริยะ ๑. สาตัจจะ ๑. สติ ๑. สัมปชัญญะ ๑. อัปปมาท ๑.
จบอันตรไปยยาลอันเปนหัวขอพระสูตร
เบื้องตนมีหวั ขอพระสูตร ๑๒ หัวขอ รวมเปน ๑๓๒ สูตร มีไปยยาลในระหวาง
พระผูมีพระภาคตรัสดวยสัจจะ ๔ ฯ
จบหัวขอในอันตรไปยยาลทั้งหลาย ฯ
________
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อภิสมยวรรคที่ ๑๐
๑. นขสิขสูตร
[๓๑๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงเอาปลายพระนขาชอนฝุนขึ้นเล็กนอย แลว
ตรัสกะภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฝุนประ
มาณนอยนี้ที่เราเอาปลายเล็บชอนขึ้น กับแผนดินใหญนี้ อยางไหนจะมากกวากันหนอ ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แหละมากกวา ฝุนประมาณเล็กนอยที่
พระผูมีพระภาคทรงเอาปลายพระนขาชอนขึ้นนี้มีประมาณนอย เมื่อเทียบกับแผนดินใหญแลว
ฝุนที่พระผูมีพระภาคทรงเอาปลายพระนขาชอนขึ้นมีประมาณนอยยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ ไมถึง
เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ฯ
[๓๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ความทุกขทหี่ มดไป สิ้นไปนี้แหละ
ของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ตรัสรูแลว มีมากกวา สวนที่เหลือมีประมาณ
นอย ความที่ทกุ ขเปนสภาพยิง่ ใน ๗ อัตภาพ เมื่อเทียบเขากับกองทุกขที่หมดสิ้นไปอันมีในกอน
ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การตรัสรูธรรมใหสําเร็จ
ประโยชนใหญอยางนี้แล การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. โปกขรณีสตู ร
[๓๑๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
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ทั้งหลาย สระโบกขรณียาว ๕๐ โยชนกวาง ๕๐ โยชน ลึก ๕๐ โยชน มีน้ําเต็มเสมอขอบ
กาดื่มกินได บุรุษพึงวิดน้ําขึน้ จากสระโบกขรณีนั้นดวยปลายหญาคา เธอทั้งหลายจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน น้ําที่บุรุษวิดขึ้นดวยปลายหญาคาก็ดี น้ําในสระโบกขรณีก็ดี ไหนจะมากกวา
กัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในสระโบกขรณีนี้แหละมากกวา
น้ําที่บุรุษวิดขึ้นดวยปลายหญาคามีประมาณนอย น้ําที่บรุ ุษวิดขึ้นดวยปลายหญาคาเมื่อเทียบกัน
เขากับน้ําในสระโบกขรณี ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ
[๓๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ความทุกขทหี่ มดไป สิ้นไปนี้แหละ
ของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ตรัสรูแลว เปนทุกขมากกวา สวนที่เหลืออยู
มีประมาณนอย ความที่ทุกขเปนสภาพยิ่งใน๗ อัตภาพ เมื่อเทียบเขากับกองทุกขที่หมดไป สิ้น
ไปอันมีในกอน ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
การตรัสรูธรรมใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้แล การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. สัมเภชอุทกสูตรที่ ๑
[๓๑๕] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญเหลานี้คือ คงคายมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลมาบรรจบกัน
บุรุษพึงวักน้ําขึ้นสองสามหยาดจากที่นั้น เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําสองสาม
หยาดที่บุรษุ วักขึ้นแลวก็ดี น้าํ ในที่บรรจบกันก็ดี ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในที่บรรจบกันนีแ้ หละมากกวาหยาดน้ําสองสามหยาดที่บุรษุ วักขึน้ แลว
มีประมาณนอย หยาดน้ําสองสามหยาดทีบ่ ุรุษวักขึ้นแลว เมื่อเทียบเขากับน้ําในที่บรรจบกันไมเขา
ถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ
[๓๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประ
โยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
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๔. สัมเภชอุทกสูตรที่ ๒
[๓๑๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญเหลานี้คือ คงคายมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลมาบรรจบกัน แมน้ํา
นั้นพึงหมดไป สิ้นไป ยังเหลืออยูสองสามหยาด เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
น้ําในที่บรรจบกันซึ่งหมดไป สิ้นไป กับน้าํ ที่ยังเหลืออยูส องสามหยาด ไหนจะมากกวากัน
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในที่บรรจบกันซึ่งหมดไป สิ้นไปนี้แหละมาก
กวา น้ําทีย่ ังเหลืออยูสองสามหยาดมีประมาณนอย น้ําที่เหลืออยูสองสามหยาดเมื่อเทียบเขากับน้ํา
ในที่บรรจบกัน ซึ่งหมดไป สิ้นไปแลว ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐
แมฉันใด ฯ
[๓๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประ
โยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ปฐวีสูตรที่ ๑
[๓๑๙] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงวางกอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนไวทแี่ ผนดินใหญ เธอจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่บุรุษวางไวกับแผนดินใหญ ไหนจะมากกวา
กัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แหละมากกวา กอนดิน
เทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่บรุ ุษวางไวมีประมาณนอย กอนดินเทาเมล็ดกระเบา๗ กอนที่บุรุษ
วางไวเมื่อเทียบเขากับแผนดินใหญไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ
[๓๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประ
โยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
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๖. ปฐวีสูตรที่ ๒
[๓๒๑] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แผนดินใหญพึงถึงความหมดไป สิ้นไป เหลือกอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗
กอน เธอทั้งหลายสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แผนดินใหญที่หมดไป สิ้นไป กับกอนดิน
เทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่ยงั เหลืออยู ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญแผนดินใหญที่หมดไปสิน้ ไปนี้แหละมากกวา กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่
ยังเหลืออยูมีประมาณนอย กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่ยังเหลืออยูเมื่อเทียบเขากับแผนดิน
ใหญที่หมดไป สิ้นไป ยอมไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ
[๓๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประ
โยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สมุททสูตรที่ ๑
[๓๒๓] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุรุษวักน้ําสองสามหยาดขึ้นจากมหาสมุทร เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปน
ไฉน น้ําสองสามหยาดที่บุรษุ วักขึน้ แลวกับน้ําในมหาสมุทร ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในมหาสมุทรนี้แหละมากกวาน้ําสองสามหยาดทีบ่ ุรุษวักขึ้น
แลวมีประมาณนอย น้ําสองสามหยาดที่บรุ ุษวักขึ้นแลว เมื่อเทียบกันเขากับน้ําในมหาสมุทรไมเขา
ถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ
[๓๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประ
โยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
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๘. สมุททสูตรที่ ๒
[๓๒๕] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรพึงถึงการหมดไปสิ้นไป ยังเหลือน้ําอยูสองสามหยาด เธอทั้งหลาย
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนน้ําในมหาสมุทรที่หมดไปสิ้นไป กับน้ําสองสามหยาด ที่ยังเหลือ
อยูไหนจะมากกวากัน ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในมหาสมุทรที่หมด
ไปสิ้นไปนี้แหละมากกวา น้ําสองสามหยาดที่เหลืออยูมีประมาณนอย น้ําสองสามหยาดที่เหลือ
อยูเมื่อเทียบกันเขากับน้ําในมหาสมุทรที่หมดไปสิ้นไป ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐
เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ
[๓๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประ
โยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ปพพตูปมสูตรที่ ๑
[๓๒๗] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลว ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงวางกอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนไวที่ขุนเขาหิมวันต เธอ
ทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนที่บุรุษวางไว กับ
ขุนเขาหิมวันตไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขา
หิมวันตนี้แหละมากกวา กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนที่บุรุษวางไวมีประมาณนอย
กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนที่บุรษุ วางไว เมื่อเทียบเขากับขุนเขาหิมวันตไมเขาถึง
เสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ
[๓๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประ
โยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๙
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๑๐. ปพพตูปมสูตรที่ ๒
[๓๒๙] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ขุนเขาหิมวันตพึงถึงความหมดไป สิ้นไป ยังเหลือกอนหินเทาเมล็ดพันธุ ผักกาด
อยูเจ็ดกอน เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขุนเขาหิมวันตที่หมดไปสิ้นไป กับกอนหิน
เทาเมล็ดพันธุผ ักกาดเจ็ดกอนที่ยังเหลืออยู ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขุนเขาหิมวันตที่หมดไปสิ้นไป นี้แหละมากกวา กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาด
เจ็ดกอนที่ยังเหลืออยู มีประมาณนอย กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนทีย่ ังเหลืออยู เมื่อ
เทียบเขากับขุนเขาหิมวันตที่หมดไปสิ้นไปไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐
แมฉันใด ฯ
[๓๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ความทุกขที่หมดไปสิ้นไปนี้แหละ
ของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ตรัสรูแลว มีมากกวา สวนที่เหลือมีประมาณ
นอย ความทุกขที่เปนสภาพยิ่งในเจ็ดอัตภาพ เมื่อเทียบกับกองทุกขที่หมดไปสิ้นไป ไมเขาถึง
เสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย การตรัสรูธรรมใหสําเร็จประโยชน
ใหญอยางนี้แลการไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. ปพพตูปมสูตรที่ ๓
[๓๓๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงวางกอนหินเทาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดกอนไวที่ขนุ เขาสิเนรุ เธอทั้งหลายจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนหินเทาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดกอนที่บุรุษวางไวกับขุนเขาสิเนรุ ไหน
จะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาสิเนรุนี้แหละมากกวา
กอนหินเทาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดกอนที่บุรุษวางไวมีประมาณนอย กอนหินเทาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดกอน
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ที่บุรุษวางไว เมื่อเทียบเขากับขุนเขาสิเนรุ ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐
[๓๓๒] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนัน้ เหมือนกันแลการบรรลุคุณ
วิเศษแหงอัญญเดียรถียสมณพราหมณและปริพาชก เมือ่ เทียบกับการบรรลุโสดาปตติมรรคแหง
บุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่
๑๐๐,๐๐๐ บุคคลผูสมบูรณดวยทิฐิ มีอธิคมใหญอยางนี้ มีอภิญญาใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบอภิสมยวรรคที่ ๑๐
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. นขสิขสูตร
๒. โปกขรณีสูตร
๓. สัมเภชอุทกสูตรที่ ๑ ๔. สัมเภชอุทกสูตรที่ ๒
๕. ปฐวีสูตรที่ ๑
๖. ปฐวีสูตรที่ ๒
๗. สมุททสูตรที่ ๑
๘. สมุททสูตรที่ ๒
๙. ปพพตูปมสูตรที่ ๑ ๑๐. ปพพตูปมสูตรที่ ๒
๑๑. ปพพตูปมสูตรที่ ๓ ฯ
จบอภิสมยสังยุตตที่ ๑
___________
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ธาตุสังยุตต
นานัตตวรรคที่ ๑
๑. ธาตุสูตร
[๓๓๓] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความตางแหงธาตุแกเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงตั้งใจฟง
จงกระทําไวในใจใหดี เราจักกลาว ณบัดนี้ ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้น
พระเจาขา ฯ
[๓๓๔] พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน
จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ
คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ
โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุ นี้เราเรียกวา
ความตางแหงธาตุ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. สัมผัสสสูตร
[๓๓๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ดูกรภิกษุ
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ทั้งหลาย ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน จักขุธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ
มโนธาตุ นี้เราเรียกวาความตางแหงธาตุ ฯ
[๓๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงผัสสะ บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ธาตุเปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุโสตสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยโสต
ธาตุ ฆานสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยฆานธาตุชิวหาสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาธาตุ
โผฏฐัพพะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยกายธาตุ มโนสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุ
ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. โนสัมผัสสสูตร
[๓๓๗] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงธาตุ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได ความตางแหงธาตุเปนไฉน จักขุธาตุ ฯลฯ
มโนธาตุ นี้เราเรียกวาความตางแหงธาตุ ฯ
[๓๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความตาง
แหงธาตุ ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได เปนไฉน จักขุ
สัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุ จักขุธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสหามิได ฯลฯ
มโนสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุ มโนธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสหามิได
ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงผัสสะหามิได อยางนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. เวทนาสูตร
[๓๓๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหง
เวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน จักขุธาตุ ฯลฯ
มโนธาตุ นี้เราเรียกวาความตางแหงธาตุ ฯ
[๓๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ
ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความตางแหงผัสสะเปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยจักขุธาตุ จักขุสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัส
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุ มโนสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัส ความตาง
แหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึน้ เพราะอาศัย
ความตางแหงผัสสะ อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. โนเวทนาสูตร
[๓๔๑] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหง
เวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
ตางแหงเวทนาหามิไดความตางแหงธาตุบงั เกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได
ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน จักขุธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ
[๓๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความตาง
แหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความตางแหงผัสสะความตางแหงผัสสะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหงธาตุบงั เกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
ตางแหงผัสสะหามิได เปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุ จักขุสัมผัสสชา
เวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัส จักขุสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสสชาเวทนา
หามิได จักขุธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสหามิได ฯลฯ มโนสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะ
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อาศัยมโนธาตุ มโนสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัส มโนสัมผัสบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยมโนสัมผัสสชาเวทนาหามิได มโนธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสหามิได
ภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหง
เวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได
อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. พาหิรธาตุสูตร
[๓๔๓] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความตางแหงธาตุแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง ... ก็ความ
ตางแหงธาตุเปนไฉน รูปธาตุสัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ ธรรมธาตุ
นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สัญญาสูตร
[๓๔๔] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหง
สังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงสังกัปปะความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความ
ตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงธาตุเปนไฉน
รูปธาตุ ฯลฯ ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ
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[๓๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญาความตางแหงฉันทะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
ตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ เปนไฉน
รูปสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุ รูปสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญา รูปฉันทะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสังกัปปะ รูปปริฬาหะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยรูปฉันทะ รูปปริเยสนา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปปริฬาหะ ฯลฯ ธรรมสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมธาตุ ธรรม
สังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญา ธรรมฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสังกัปปะ
ธรรมปริฬาหะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยธรรมฉันทะ ธรรมปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรม
ปริฬาหะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความ
ตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความตางแหง
ฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ อยางนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. โนสัญญาสูตร
[๓๔๖] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหง
สังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ฯลฯ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา
หามิได ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ หามิได ความตาง
แหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
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แหงสัญญาหามิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตาง แหงธาตุ เปนไฉน รูปธาตุ ฯลฯ ธรรมธาตุ
นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ
[๓๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้น เพราะอาศัย ความ
ตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ฯลฯ ความ
ตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะความตางแหงปริฬาหะบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
ตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ
หามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตาง
แหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญาหามิได เปนไฉน ภิกษุทั้งหลาย ความหมาย
รูในรูปบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุ ฯลฯ ความหมายรูในธรรมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมธาตุ
ธรรมสังกัปปะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยธรรมสัญญา ฯลฯ ธรรมปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรม
ปริฬาหะ ธรรมปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริเยสนาหามิได ธรรมฉันทะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยธรรมปริฬาหะหามิไดธรรมสังกัปปะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยธรรมฉันทะหามิได ธรรม
สัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสังกัปปะหามิได ธรรมธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญา
หามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ฯลฯ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึน้ เพราะอาศัย
ความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา
หามิได ฯลฯ ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความ
ตางแหงธาตุบงั เกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญาหามิได อยางนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ผัสสสูตร
[๓๔๘] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตาง
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แหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงสังกัปปะความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ
ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึน้
เพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน รูปธาตุ ฯลฯ ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ
[๓๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงสัญญา บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
แหงธาตุ ฯลฯ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาเปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย รูปสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุรูปสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
รูปสัญญา รูปผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสังกัปปะ รูปสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึน้ เพราะ
อาศัยรูปสัมผัส รูปฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัมผัสสชาเวทนา รูปปริฬาหะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยรูปฉันทะ รูปปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปปริฬาหะ รูปลาภะบังเกิดขึน้ เพราะ
อาศัยรูปปริเยสนา ฯลฯ ธรรมสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมธาตุ ธรรมสังกัปปะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยธรรมสัญญา ธรรมสัมผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสังกัปปะธรรมสัมผัสสชา
เวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัมผัสสะ ธรรมฉันทะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยธรรมสัมผัสสชา
เวทนา ธรรมปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมฉันทะธรรมปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยธรรมปริฬาหะ ธรรมลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริเยสนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึน้
เพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ฯลฯ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ปริเยสนาอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. โนผัสสสูตร
[๓๕๐] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตาง
แหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงสังกัปปะความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ
ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึน้
เพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาความตางแหง
ปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงลาภะหามิได ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัย
ความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ
หามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหง
สังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา
หามิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน รูปธาตุ ฯลฯธรรมธาตุ นี้เรา
เรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ
[๓๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ
ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ผัสสะ ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหง
ปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา
ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงลาภะหามิได ความตางแหง
ฉันทะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
แหงเวทนา หามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความตางแหง
สังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา
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หามิได เปนไฉน รูปสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุ ฯลฯ ธรรมสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยธรรมธาตุ ธรรมสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญา ฯลฯ ธรรมปริเยสนาบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะ ธรรมลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริเยสนา ธรรมปริเยสนาบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยธรรมลาภะหามิได ธรรมปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริเยสนาหามิได
ธรรมฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะหามิได ธรรมสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยธรรมฉันทะหามิได ธรรมสัมผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัมผัสสชาเวทนาหามิได
ธรรมสังกัปปะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยธรรมสัมผัสสะหามิได ธรรมสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ธรรมสังกัปปะหามิได ธรรมธาตุบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยธรรมสัญญาหามิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึน้
เพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ
ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ
ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงลาภะ
หามิได ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ความตางแหง
ฉันทะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา
หามิได ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได ความตาง
แหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบงั เกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงสัญญาหามิได อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบนานัตตวรรคที่ ๑
___________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ 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
ทุติยวรรคที่ ๒
๑. สัตติมสูตร
[๓๕๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุเหลานี้มี ๗ ประการธาตุ ๗ ประการเปนไฉน คือ อาภาธาตุ สุภาธาตุ
อากาสานัญจายตนธาตุวิญญาณัญจายตนธาตุ อากิญจัญญายตนธาตุ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ
สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุ ๗ ประการเหลานี้แล ครั้นพระผูมีพระภาคตรัส
อยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อาภาธาตุ สุภาธาตุ
อากาสานัญจายตนธาตุ วิญญาณัญจายตนธาตุอากิญจัญญายตนธาตุ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ
และสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุธาตุเหลานี้แตละอยาง อาศัยอะไรจึงปรากฏได ฯ
[๓๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ อาภาธาตุอาศัยความมืดจึงปรากฏได
สุภาธาตุอาศัยความไมงามจึงปรากฏได อากาสานัญจายตนธาตุอาศัยรูปจึงปรากฏได วิญญาณัญ
จายตนธาตุอาศัยอากาสานัญจายตนะจึงปรากฏไดอากิญจัญญายตนธาตุอาศัยวิญญาณัญจายตนะ
จึงปรากฏได เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุอาศัยอากิญจัญญายตนะจึงปรากฏได สัญญาเวทยิตนิโรธ
ธาตุอาศัยนิโรธจึงปรากฏได ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ อาภาธาตุ สุภาธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุวิญญาณัญ
จายตนธาตุ อากิญจัญญายตนธาตุ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ ธาตุ
เหลานี้แตละอยาง บุคคลพึงบรรลุเปนสมาบัติอยางไร ฯ
[๓๕๔] พ. ดูกรภิกษุ อาภาธาตุ สุภาธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุวิญญาณัญจายตนธาตุ
อากิญจัญญายตนธาตุ ธาตุเหลานี้แตละอยาง บุคคลพึงบรรลุเปนสัญญาสมาบัติ เนวสัญญา

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 148
นาสัญญายตนธาตุ บุคคลพึงบรรลุเปน สังขาราวเสสสมาบัติ สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ บุคคล
พึงบรรลุเปนนิโรธสมาบัติ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. สนิทานสูตร
[๓๕๕] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้งั หลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กามวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น พยาบาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น
มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้นวิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบงั เกิดขึ้น ฯ
[๓๕๖] ก็กามวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น พยาบาทวิตกยอมมี
เหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบงั เกิดขึ้น วิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้นมิใชไมมีเหตุบงั เกิดขึ้น
อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหมายรูในกามบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยกามธาตุ ความดําริในกาม
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรูในกามความพอใจในกามบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความดําริใน
กาม ความเรารอนเพราะกามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในกาม การแสวงหากามบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความเรารอนเพราะกาม ปุถุชนผูไมไดสดับ เมื่อแสวงหากาม ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓
คือ กาย วาจา ใจ ความหมายรูในพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะพยาปาทธาตุ ความดําริในพยาบาท
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรูในพยาบาท ความพอใจในพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
ดําริในพยาบาท ความเรารอนเพราะพยาบาทบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความพอใจในพยาบาท การ
แสวงหาพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเรารอนเพราะพยาบาท ปุถุชนผูไมไดสดับ เมื่อแสวง
หาพยาบาทยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ กาย วาจา ใจ ความหมายรูในวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยวิหิงสาธาตุ ความดําริในวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรูในวิหิงสา ความพอใจใน
วิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริในวิหิงสา ความเรารอนเพราะวิหิงสาบังเกิดขึน้ เพราะอาศัย
ความพอใจในวิหิงสา การแสวงหาวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเรารอนเพราะวิหิงสา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ เมื่อแสวงหาวิหิงสา ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือกาย
วาจา ใจ ฯ
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[๓๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษวางคบหญาที่ไฟติดแลวในปาหญาแหง ถาหากเขาไมรีบ
ดับดวยมือและเทาไซร ก็เมือ่ เปนเชนนี้ สัตวมีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญาและไมอยู พึงถึง
ความพินาศฉิบหาย แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณคนใดคนหนึ่ง ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ไมรีบละ ไมรีบบรรเทาไมรีบทําใหสิ้นสุด ไมรีบทําใหไมมซี ึ่งอกุศลสัญญาที่กอกวน
อันบังเกิดขึ้นแลวสมณะหรือพราหมณนั้น ยอมอยูเปนทุกข มีความอึดอัด คับแคน เรารอน
ในปจจุบนั เบือ้ งหนาแตมรณะ เพราะกายแตก พึงหวังทุคติได ฯ
[๓๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เนกขัมมวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมเี หตุบังเกิดขึ้น
อัพยาปาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึน้ อวิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น
มิใชไมมีเหตุบงั เกิดขึ้น ฯ
[๓๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เนกขัมมวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมเี หตุบังเกิดขึ้น
อัพยาปาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึน้ อวิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น
มิใชไมมีเหตุบงั เกิดขึ้น อยางไร ภิกษุทั้งหลายความหมายรูในเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
เนกขัมมธาตุ ความดําริในเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรูในเนกขัมมะ ความพอใจ
ในเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริในเนกขัมมะ ความเรารอนเพราะเนกขัมมะบังเกิดขึน้
เพราะอาศัยความพอใจในเนกขัมมะ การแสวงหาในเนกขัมมะบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความเรารอน
เพราะเนกขัมมะ อริยสาวกผูไดสดับ เมื่อแสวงหาเนกขัมมะ ยอมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ
กาย วาจา ใจ ความหมายรูในอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยอัพยาปาทธาตุ ความดําริในอัพยาบาท
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรูในอัพยาบาท ความพอใจในอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความดําริในอัพยาบาท ความเรารอนเพราะอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในอัพยาบาท
การแสวงหาในอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเรารอนเพราะอัพยาบาท อริยสาวกผูไดสดับ
เมื่อแสวงหาอัพยาบาท ยอมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓คือ กาย วาจา ใจ ความหมายรูในอวิหิงสา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุ ความดําริในอวิหิงสาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรูใน
อวิหิงสา ความพอใจในอวิหิงสาบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยความดําริในอวิหิงสา ความเรารอนเพราะ
อวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในอวิหิงสา การแสวงหาในอวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความเรารอนเพราะอวิหิงสา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ เมื่อแสวงหา
อวิหิงสา ยอมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ กาย วาจา ใจ ฯ
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[๓๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงวางคบหญาที่ไฟติดแลวในปาหญาแหง เขาจึงรีบดับ
คบนั้นเสียดวยมือและเทา ก็เมื่อเปนเชนนี้สตั ว มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญาและไมอยู
ไมพึงถึงความพินาศฉิบหาย แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณคนใดคนหนึ่ง
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รีบละ รีบบรรเทา รีบทําใหหมด รีบทําใหไมมีซึ่งอกุศลสัญญาที่กอกวน
อันบังเกิดขึ้นแลวเขายอมอยูเ ปนสุข ไมมีความอึดอัด ความคับแคน ความเรารอน ในปจจุบัน
เบื้องหนาแตมรณะ เพราะกายแตก พึงหวังสุคติได ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. คิญชกาวสถสูตร
[๓๖๑] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระตําหนักที่สรางดวยอิฐ ใกลหมูบานของ
พระญาติ ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น
ทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ดังนี้พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
สัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุทิฐิบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุ วิตกบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุ ฯ
[๓๖๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระกัจจานะไดทูลถามพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทิฐิที่วา พระสัมมาสัมพุทธะในบุคคลที่มิใชพระสัมมาสัมพุทธเจา
ดังนี้ ยอมปรากฏเพราะอาศัยอะไร ฯ
[๓๖๓] พ. ดูกรกัจจานะ ธาตุคืออวิชชานี้ เปนธาตุใหญแล ดูกรกัจจานะ สัญญาที่เลว
ทิฐิที่เลว วิตกที่เลว เจตนาทีเ่ ลว ความปรารถนาที่เลวความตั้งใจที่เลว บุคคลที่เลว วาจา
ที่เลว บังเกิดขึน้ เพราะอาศัยธาตุที่เลวบุคคลที่เลวนั้น ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติ
ยอมแตงตั้ง ยอมเปดเผยยอมจําแนก ยอมทําใหตื้น ซึ่งธรรมที่เลว เรากลาววา อุปบัตขิ อง
บุคคลที่เลวนั้นยอมเลว ดูกรกัจจานะ สัญญาที่ปานกลาง ทิฐิที่ปานกลาง วิตกที่ปานกลาง
เจตนาที่ปานกลาง ความปรารถนาที่ปานกลาง ความตั้งใจที่ปานกลาง บุคคลที่ปานกลาง วาจาที่
ปานกลาง บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่ปานกลาง บุคคลที่ปานกลางนั้น ยอมบอก ยอมแสดง
ยอมบัญญัติ ยอมแตงตั้ง ยอมเปดเผย ยอมจําแนก ยอมทําใหตื้น ซึ่งธรรมที่ปานกลาง เรา
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กลาววา อุปบัติของบุคคลที่ปานกลางนั้น เปนปานกลาง ดูกรกัจจานะ สัญญาที่ประณีต ทิฐิที่
ประณีต วิตกที่ประณีต เจตนาที่ประณีต ความปรารถนาที่ประณีต ความตั้งใจที่ประณีตบุคคลที่
ประณีต วาจาที่ประณีต บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่ประณีต บุคคลที่ประณีตนัน้ ยอมบอก
ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอมแตงตั้ง ยอมเปดเผยยอมจําแนก ยอมทําใหตื้น ซึ่งธรรมที่
ประณีต เรากลาววา อุปบัติของบุคคลที่ประณีตนั้น ยอมประณีต ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. หีนาธิมุตติสูตร
[๓๖๔] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคายอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจาํ พวกที่มีอัธยาศัยเลว
ยอมคบคา ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอมคบคา
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมในอดีตกาล สัตวท้งั หลายก็ไดคบคากันแลว
ไดสมาคมกันแลว โดยธาตุเทียว คือสัตวจาํ พวกที่มีอัธยาศัยเลวไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว
กับสัตวจําพวกมีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว
กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมในอนาคตกาล สัตวทั้งหลายก็จักคบคากัน จักสมาคมกัน โดยธาตุ
เทียวคือสัตวจาํ พวกที่มีอัธยาศัยเลว จักคบคากัน จักสมาคมกัน กับสัตวจาํ พวกที่มีอัธยาศัยเลว
สัตวจําพวกทีม่ ีอัธยาศัยดี จักคบคากัน จักสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีอัธยาศัยดี แมในปจจุบนั กาล
สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีอัธยาศัยดี ฯ
จบสูตรที่ ๔
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๕. จังกมสูตร
[๓๖๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห
ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรจงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค
ทานพระมหาโมคคัลลานะก็จงกรมอยูด วยกันกับภิกษุหลายรูป ในที่ไมไกลพระผูมพี ระภาค ทาน
พระมหากัสสปก็จงกรมอยูด ว ยกันกับภิกษุหลายรูปในทีไ่ มไกลพระผูม ีพระภาค ทานพระอนุรุทธ
ก็จงกรมอยู ดวยกันกับภิกษุหลายรูป ในทีไ่ มไกลพระผูม ีพระภาค ทานพระปุณณมันตานีบุตรก็จงกรม
อยูดวยกันกับภิกษุหลายรูป ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค ทานพระอุบาลีก็จงกรมอยูดว ยกันกับภิกษุ
หลายรูป ในทีไ่ มไกลพระผูม ีพระภาค ทานพระอานนทก็จงกรมอยูด วยกันกับภิกษุหลายรูป ในที่
ไมไกลพระผูม ีพระภาค แมพระเทวทัตตกจ็ งกรมอยูดว ยกันกับภิกษุหลายรูป ในที่ไมไกลพระผูมี
พระภาค ฯ
[๓๖๖] ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวก
เธอเห็นสารีบุตรกําลังจงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุทงั้ หมดนี้ ลวนมีปญญามาก พวกเธอเห็นมหาโมคคัลลานะ
กําลังจงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ
ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนมีฤทธิ์มาก พวกเธอเห็นมหากัสสปกําลังจงกรมอยูดวยกันกับ
ภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ
ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนเปนธุตวาท พวกเธอเห็นอนุรุทธ กําลังจงกรม
อยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ
ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนเปนผูม ีทิพยจักษุ พวกเธอเห็นปุณณมันตานีบุตรกําลังจงกรม
อยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ
ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ
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พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนเปนธรรมกถึก พวกเธอเห็นอุบาลีกาํ ลังจงกรมอยูด วยกันกับ
ภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ
ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนเปนผูท รงวินัย พวกเธอเห็นอานนท กําลังจงกรมอยูดวยกัน
กับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ
ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนเปนพหูสูต พวกเธอเห็นเทวทัตตกําลังจงกรมอยูดว ยกันกับภิกษุ
หลายรูปหรือไม
ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนมีความปรารถนาลามก ฯ
[๓๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันโดยธาตุเทียว
คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํ พวกที่มีอัธยาศัยเลว
สัตวจําพวกทีม่ ีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมใน
อดีตกาล สัตวทั้งหลายก็ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มี
อัธยาศัยเลวไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว กับสัตวจาํ พวกที่มีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มี
อัธยาศัยดี ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว กับสัตวจาํ พวกที่มีอัธยาศัยดีแมในอนาคตกาล
สัตวทั้งหลายก็จักคบคากัน จักสมาคมกัน โดยธาตุเทียวคือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว จักคบ
คากัน จักสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีอธั ยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอธั ยาศัยดี จักคบคากัน
จักสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว
จําพวกที่มีอัธยาศัยดี ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สตาปารัทธสูตร
[๓๖๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
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ทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มอี ัธยาศัยเลว
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว แมในอดีตกาล ...แมในอนาคต
กาล ... แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอ มคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตว
จําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีอัธยาศัยเลว ฯ
[๓๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คูถกับคูถยอมเขากันได รวมกันได มูตรกับมูตรยอมเขา
กันได รวมกันได เขฬะกับเขฬะยอมเขากันได รวมกันไดบุพโพกับบุพโพยอมเขากันได รวม
กันได โลหิตกับโลหิตยอมเขากันได รวมกันได แมฉนั ใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายก็
ฉันนั้นแล ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ยอม
คบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีอัธยาศัยเลว แมในอดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ...
แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวก
ที่มีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว
[๓๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันโดยธาตุเทียว
คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคม กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมใน
อดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ... แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มี
อัธยาศัยดี ฯ
[๓๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้าํ นมสดกับน้ํานมสดยอมเขากันได รวมกันได น้ํามันกับ
น้ํามันยอมเขากันได รวมกันได เนยใสกับเนยใสยอมเขากันไดรว มกันได น้ําผึ้งกับน้าํ ผึ้งยอม
เขากันได รวมกันได น้ําออยกับน้ําออยยอมเขากันได รวมกันได แมฉนั ใด สัตวทั้งหลาย
ก็ฉันนั้นแล ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีอัธยาศัยดี แมในอดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ...
แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียวคือสัตวจําพวก
ที่มีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ฯ
[๓๗๒] พระผูม ีพระภาค ผูสคุ ตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้ บลงแลว จึงตรัส
พระคาถาประพันธตอไปวา ฯ
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กิเลสเพียงดังหมูไมในปา เกิดขึ้น เพราะการคบคาสมาคม
ยอมขาด เพราะไมคบคาสมาคม คนเกาะทอนไมเล็กๆ
พึงจมลงในหวงมหรรณพ ฉันใด แมสาธุชนก็ยอมจมลง
เพราะอาศัยคนเกียจคราน ฉันนั้น เพราะฉะนั้น พึงเวนคน
เกียจคราน มีความเพียรเลวนัน้ เสีย พึงอยูรวมกับบัณฑิตผู
สงัด ผูเปนอริยะ ผูมีใจสูง ผูเพงพินิจ ผูปรารภความเพียร
เปนนิตย ฯ
จบ สูตรที่ ๖
๗. อัสสัทธมูลกสูตรที่ ๑
[๓๗๓] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากันยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่ไมมี
ศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีไ่ มมีศรัทธา สัตวจําพวกที่ไมมหี ิริ
ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมหี ิริ สัตวจําพวกทีไ่ มมีโอตตัปปะ ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีไ่ มมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย สัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กัน กับสัตวจําพวกที่เกียจครานสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกทีม่ ีปญญาทราม แมในอดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ... แมในปจจุบนั กาล สัตวทั้งหลาย
ก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันโดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกทีไ่ มมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีไ่ มมีศรัทธาสัตวจําพวกทีไ่ มมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่ไมมีหิริสัตวจําพวกทีไ่ มมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว
จําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก
ที่มีสุตะนอย สัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่เกียจคราน
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สัตวจําพวกทีม่ ีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตว
จําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีปญญาทราม ฯ
[๓๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดย
ธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มศี รัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มศี รัธทา
สัตวจําพวกทีม่ ีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มหี ริ ิ สัตวจําพวกที่มี
โอตตัปปะ ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกทีม่ ีสุตะมาก
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก สัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีป่ รารภความเพียร สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง สัตวจําพวกที่มีปญญา
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา แมในอดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ...
แมในปจจุบันกาลสัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวก
ที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มหี ริ ิ ยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํ พวกที่มหี ิริ สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสุตะมาก ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว
จําพวกที่มีสุตะมากสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว
จําพวกที่ปรารภความเพียร สัตวจําพวกที่มสี ติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว
จําพวกที่มีสติมั่นคง สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มี
ปญญา ฯ
จบ สูตรที่ ๗
๘. อัสสัทธมูลกสูตรที่ ๒
[๓๗๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากันยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจาํ พวกที่
ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ
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ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมหี ิริ สัตวจําพวกที่มปี ญญาทราม ยอมคบคา
กันยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํ พวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจาํ พวกที่มีปญญา ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํ พวก
ที่มีปญญา แมในอดีตกาล ... ในอนาคตกาล ...แมในปจจุบันกาล สัตวทงั้ หลาย
ก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียวคือสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กัน กับสัตวจําพวกทีไ่ มมีหิริ สัตวจําพวกทีม่ ีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มหี ิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว
จําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกทีม่ ีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ี
ปญญา ฯ
[๓๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันโดย
ธาตุเทียว คือสัตวจําพวกทีไ่ มมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่
ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกทีไ่ มมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมี
โอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีปญ
 ญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก
ที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีศรัทธายอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก
ที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก
ที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกทีม่ ีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก
ที่มีปญญา ฯ
[๓๗๗] สัตวจาํ พวกทีไ่ มมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่
ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่มสี ุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีสุตะ
นอย สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญ
 ญาทราม
สัตวจําพวกทีม่ ีศรัทธา ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีศรัทธา สัตวจําพวกที่
มีสตุ ะมาก ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก สัตวจําพวกที่มปี ญญา
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
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[๓๗๘] สัตวจาํ พวกทีไ่ มมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่
ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกทีเ่ กียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่เกียจคราน
สัตวจําพวกทีม่ ีปญญาทราม ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม
สัตวจําพวกทีม่ ีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีศรัทธา สัตวจําพวก
ที่ปรารภความเพียรยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร สัตว
จําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํ พวกที่มีปญญา ฯ
[๓๗๙] สัตวจาํ พวกทีไ่ มมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกทีไ่ มมี
ศรัทธา สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม
สัตวจําพวกทีม่ ีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม
สัตวจําพวกทีม่ ีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีศรัทธา สัตวจําพวกที่
มีสติมั่นคงยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง สัตวจําพวกทีม่ ีปญญา
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. อหิริกมูลกสูตร
[๓๘๐] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่
ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกทีไ่ มมีหิริ สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มหี ิริยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว
จําพวกที่มีปญญา ฯ
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[๓๘๑] สัตวจาํ พวกทีไ่ มมีหริ ิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีไ่ มมีหิริ
สัตวจําพวกทีม่ ีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย สัตว
จําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีปญญาทราม สัตว
จําพวกที่มีหิริ ยอมคบคากัน ยอมคบคากัน กับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจาํ พวกที่มีสุตะมาก
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
[๓๘๒] สัตวจาํ พวกทีไ่ มมีหริ ิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีไ่ มมี
หิริ สัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่เกียจคราน สัตว
จําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีปญญาทราม สัตว
จําพวกที่มีหิริ ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่ปรารภความ
เพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร สัตวจําพวกทีม่ ีปญญา
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
[๓๘๓] สัตวจาํ พวกทีไ่ มมีหริ ิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีไ่ มมีหิริ
สัตวจําพวกทีม่ ีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตว
จําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกทีม่ ีปญญาทราม
สัตวจําพวกทีม่ ีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มหี ริ ิ สัตวจําพวกที่มี
สติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีสติมั่นคง สัตวจําพวกที่มปี ญญา
ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. อโนตตัปปมูลกสูตร
[๓๘๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับ ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลาย ... แลวไดตรัส
วา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สัตวทงั้ หลายยอมคบคากันยอมสมาคมกันโดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวก
ที่ไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํ พวกทีไ่ มมีโอตตัปปะ สัตวจําพวก
ที่มีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย สัตวจําพวกทีม่ ี
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ปญญาทรามยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มี
โอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกทีม่ ีสุตะ
มาก ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสตุ ะมาก สัตวจาํ พวกที่มีปญญา ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีปญญา ฯ
[๓๘๕] สัตวจาํ พวกทีไ่ มมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก
ที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวก
ที่เกียจคราน สัตวจําพวกที่มปี ญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มี
ปญญาทราม สัตวจําพวกทีม่ ีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มี
โอตตัปปะ สัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ป
รารภความเพียร สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
[๓๘๖] สัตวจาํ พวกทีไ่ มมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก
ที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มี
สติหลงลืม สัตวจําพวกที่มปี ญญาทราม ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มี
ปญญาทราม สัตวจําพวกทีม่ ีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มี
โอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มสี ติมั่นคง
สัตวจําพวกทีม่ ีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. อัปปสุตสูตร
[๓๘๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลว
ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตว
จําพวกที่มีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสตุ ะนอย สัตวจาํ พวก
ที่เกียจคราน ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่เกียจคราน สัตวจําพวกทีม่ ีปญญา
ทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญ
 ญาทราม สัตวจําพวกที่มีสตุ ะมาก
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ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก สัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีป่ รารภความเพียร สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีปญญา ฯ
[๓๘๘] สัตวจาํ พวกที่มีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มี
สุตะนอย สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มสี ติ
หลงลืม สัตวจาํ พวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีปญญา
ทราม สัตวจําพวกที่มีสตุ ะมาก ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํ พวกที่มีสุตะมาก
สัตวจําพวกทีม่ ีสติมั่นคงยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง สัตว
จําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํ พวกที่มีปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
๑๒. กุสิตสูตร
[๓๘๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลว
ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันโดยธาตุเทียว คือ
สัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่เกียจคราน สัตวจําพวกที่
มีสติหลงลืม ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตวจําพวกที่มีปญญา
ทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญ
 ญาทราม สัตวจําพวกที่ปรารภความ
เพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร สัตวจําพวกทีม่ ีสติมั่นคง
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
________

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 162
[สวนที่เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ในที่ทกุ แหง พึงทําเหมือนอยางขางตนนั้น เทอญ]
จบทุติยวรรคที่ ๒
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สัตติมสูตร
๒. สนิทานสูตร
๓. คิญชกาวสถสูตร
๔. หีนาธิมุตติสูตร
๕. จังกมสูตร
๖. สตาปารัทธสูตร
๗. อัสสัทธมูลกสูตรที่ ๑ ๘. อัสสัทธมูลกสูตรที่ ๒. ๙. อหิริกมูลกสูตร
๑๐. อโนตตัปปมูลกสูตร ๑๑. อัปปสุตสูตร
๑๒. กุสิตสูตร ฯ
_________
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ธาตุสังยุตต
ทสกัมมปถวรรคที่ ๓
๑. อสมาหิตสูตร
[๓๙๐] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตว
จําพวกที่ไมมศี รัทธายอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีไ่ มมีศรัทธา สัตวจําพวก
ที่ไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํ พวกทีไ่ มมีโอตตัปปะ สัตว
จําพวกที่มีใจไมมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มใี จไมมั่นคง สัตว
จําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีม่ ีปญญาทราม สัตว
จําพวกที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีหิริ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีใจมัน่ คง ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กัน กับสัตวจําพวกที่มใี จมั่นคง สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว
จําพวกที่มีปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ทุสสีลสูตร
[๓๙๑] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจาํ พวกที่
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ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่ไมมี
หิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํ พวกทีไ่ มมีหริ ิ สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ ยอม
คบคากันยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกทีไ่ มมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่ทุศีล ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ทุศีล สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีศรัทธายอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มหี ิริยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํ พวกที่
มีหิริ สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจาํ พวกที่มีโอตตัปปะ
สัตวจําพวกทีม่ ีศีลยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีศลี สัตวจําพวกที่มีปญญา
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ปญจสิกขาปทสูตร
[๓๙๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควาพระเจาขา ฯ
[๓๙๓] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน
โดยธาตุเทียว คือพวกทําปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกทําปาณาติบาต
พวกทําอทินนาทาน ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับพวกทําอทินนาทาน พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร
ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับพวกทํากาเมสุมิจฉาจาร พวกมุสาวาท ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับพวกมุสาวาท พวกดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ฯ
[๓๙๔] พวกเวนขาดจากปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาด
จากปาณาติบาต พวกเวนขาดจากอทินนาทาน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจ
ากอทินนาทาน พวกเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวน
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ขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร พวกเวนขาดจากมุสาวาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวน
ขาดจากมุสาวาท พวกเวนขาดจากดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนทีต่ ั้งแหงความประมาท ยอม
คบคากันยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนทีแ่ หงความ
ประมาท ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สัตตกัมมปถสูตร
[๓๙๕] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวกทํา
ปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกทําปาณาติบาต พวกทําอทินนาทาน ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกทําอทินนาทาน พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับพวกทํากาเมสุมิจฉาจาร พวกมุสาวาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวก
มุสาวาท พวกพูดสอเสียด ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกพูดสอเสียดพวกพูดคําหยาบ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกพูดคําหยาบ พวกพูดเพอเจอ ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับพวกพูดเพอเจอ ฯ
[๓๙๖] พวกเวนขาดจากปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาด
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
จบสูตรที่ ๔
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๕. ทสกัมมปถสูตร
[๓๙๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวก
ทําปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกทําปาณาติบาต พวกทําอทินนาทาน ...
พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร ... พวกมุสาวาท ... พวกพูดสอเสียด ... พวกพูดคําหยาบ ... พวกพูด
เพอเจอ ... ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกพูดเพอเจอ พวกมีอภิชฌามาก ยอม
คบคากันยอมสมาคมกัน กับพวกมีอภิชฌามาก พวกมีจิตพยาบาทยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับพวกมีจิตพยาบาท พวกมิจฉาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับพวกมิจฉาทิฐิ ฯ
[๓๙๘] พวกเวนขาดจากปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวก
เวนขาดจากปาณาติบาต พวกเวนขาดจากอทินนาทาน ... พวกเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร ...
พวกเวนขาดจากมุสาวาท ... พวกเวนขาดจากพูดสอเสียด ...พวกเวนขาดจากพูดคําหยาบ ...
พวกเวนขาดจากพูดเพอเจอ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากพูดเพอเจอ
พวกไมมีอภิชฌา ยอมคบคากันยอมสมาคมกัน กับพวกไมมีอภิชฌา พวกมีจิตไมพยาบาท
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมีจติ ไมพยาบาท พวกสัมมาทิฐิ ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาทิฐิ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อัฏฐังคิกสูตร
[๓๙๙] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย 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 พวกมิจฉาวายามะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาวายามะ พวก
มิจฉาสติ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาสติ 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 กับพวกสัมมาอาชีวะ
พวกสัมมาวายามะยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาวายามะ พวกสัมมาสติ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาสติ พวกสัมมาสมาธิ ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับพวกสัมมาสมาธิ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ทสังคิกสูตร
[๔๐๑] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวก
มิจฉาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับพวกมิจฉาทิฐิ พวกมิจฉาสังกัปปะ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาสังกัปปะ พวกมิจฉาวาจา ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน บพวกมิจฉาวาจา พวกมิจฉากัมมันตะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับพวกมิจฉากัมมันตะพวกมิจฉาอาชีวะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวก
มิจฉาอาชีวะ พวกมิจฉาวายามะ 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
พวกมิจฉาวิมตุ ิ ฯ
[๔๐๒] พวกสัมมาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาทิฐิ
พวกสัมมาสังกัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาสังกัปปะ พวกสัมมา
วาจา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาวาจา พวกสัมมากัมมันตะ ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมากัมมันตะ พวกสัมมาอาชีวะ ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาอาชีวะ พวกสัมมาวายามะยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับพวกสัมมาวายามะ พวกสัมมาสติ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาสติ
พวกสัมมาสมาธิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาสมาธิ พวกสัมมาญาณะ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาญาณะ พวกสัมมาวิมุติ ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาวิมุติ ฯ
จบสูตรที่ ๗
[ในที่ทกุ แหงพึงทําอดีตอนาคตปจจุบัน]
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อสมาหิตสูตร
๒. ทุสสีลสูตร
๓. ปญจสิกขาปทสูตร ๔. สัตตกัมมปถสูตร
๕. ทสกัมมปถสูตร
๖. อัฏฐังคิกสูตร
๗. ทสังคิกสูตร
จบทสกัมมปถวรรคที่ ๓
____________
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จตุตถวรรคที่ ๔
๑. จตัสสสูตร
[๔๐๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แลพระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ...
แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุเหลานี้มี ๔ อยาง คือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ
เตโชธาตุ วาโยธาตุ ภิกษุทั้งหลาย ธาตุ ๔ อยางเหลานีแ้ ลดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ปุพพสูตร
[๔๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กอนแตตรัสรู เมื่อเราเปนพระโพธิสัตวยังไมไดตรัสรู ไดมี
ความดําริดังนีว้ า อะไรหนอเปนความแชมชื่น อะไรเปนโทษอะไรเปนเครื่องสลัดออก
แหงปฐวีธาตุ อะไรเปนความแชมชื่น อะไรเปนโทษอะไรเปนเครื่องสลัดออก แหง
อาโปธาตุ อะไรเปนความแชมชื่น อะไรเปนโทษอะไรเปนเครื่องสลัดออก แหงเตโชธาตุ
อะไรเปนความแชมชื่น อะไรเปนโทษอะไรเปนเครื่องสลัดออก แหงวาโยธาตุ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรานัน้ ไดมีความดําริดังนี้วา สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยปฐวีธาตุ นี้เปนความ
แชมชื่นแหงปฐวีธาตุปฐวีธาตุเปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
นี้เปนโทษแหงปฐวีธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในปฐวีธาตุ นี้เปนเครื่อง
สลัดออกแหงปฐวีธาตุ สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาโปธาตุ นี้เปนความแชมชื่นแหง
อาโปธาตุ อาโปธาตุเปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดานี้เปนโทษ
แหงอาโปธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในอาโปธาตุ นี้เปนเครื่องสลัดออก
แหงอาโปธาตุ สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยเตโชธาตุ นีเ้ ปนความแชมชื่นแหงเตโชธาตุ
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เตโชธาตุเปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหง
เตโชธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในเตโชธาตุ นี้เปนเครือ่ งสลัดออกแหง
เตโชธาตุ สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยวาโยธาตุ นี้เปนความแชมชื่นแหงวาโยธาตุ
วาโยธาตุเปนของไมเที่ยง เปนทุกขมีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวาโยธาตุ
การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในวาโยธาตุ นี้เปนเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุ ฯ
[๔๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตราบเทาที่เรายังไมไดทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความ
แชมชื่นโดยเปนความแชมชืน่ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปน
เครื่องสลัดออก แหงธาตุเหลานี้เพียงใด เราก็ปฏิญาณไมไดวา เปนผูไดตรัสรูพระอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษยเพียงนัน้ แตเมื่อใด เราไดทราบชัดตามความเปนจริง
ซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออก
โดยความเปนเครื่องสลัดออก แหงธาตุ ๔ เหลานี้ เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณไดวา เปนผู
ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย อนึ่ง ญาณทัสสนะไดเกิดขึ้นแกเราวา วิมุตติ
ของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติที่สุด บัดนี้การเกิดอีกยอมไมมี ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อจริสูตร
[๔๐๖] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดเทีย่ วแสวงหาความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุ ไดพบความแชมชืน่ แหง
ปฐวีธาตุนั้นแลว เราไดเห็นความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุเทาที่มีอยูดวยดีแลวดวยปญญา เราได
แสวงหาโทษแหงปฐวีธาตุ ไดพบโทษแหงปฐวีธาตุนั้นแลว เราไดเห็นโทษแหงปฐวีธาตุเทาที่
มีอยูดวยดีแลวดวยปญญา เราไดแสวงหาเครื่องสลัดออกแหงปฐวีธาตุ ไดพบเครื่องสลัดออก
แหงปฐวีธาตุนั้นแลว เราไดเห็นเครื่องสลัดออกแหงปฐวีธาตุเทาที่มีอยูดวยดีแลวดวยปญญา ฯ
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เราไดแสวงหาความแชมชื่นแหงอาโปธาตุ ฯลฯ เราไดแสวงหาความแชมชื่นแหง
เตโชธาตุ ฯลฯ เราไดแสวงหาความแชมชื่นแหงวาโยธาตุ ไดพบความแชมชื่นแหงวาโยธาตุ
นั้นแลว เราไดเห็นความแชมชื่นแหงวาโยธาตุเทาที่มีอยูดว ยดีแลว ดวยปญญา เราไดเที่ยว
แสวงหาโทษแหงวาโยธาตุ ไดพบโทษแหงวาโยธาตุนั้นแลว เราไดเห็นโทษแหงวาโยธาตุ
เทาที่มีอยูดว ยดีแลวดวยปญญา เราไดแสวงหาเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุ ไดพบเครื่องสลัดออก
แหงวาโยธาตุนั้นแลว เราไดเห็นเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุเทาที่มีอยูดวยดีแลวดวยปญญา ฯ
[๔๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตราบเทาที่เรายังไมไดทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความ
แชมชื่นซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก แหง
ธาตุทั้ง ๔ เหลานี้เพียงใด เราก็ยังปฏิญาณไมไดวา เปนผูไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษยเพียงนัน้ แตเมื่อใด เราไดทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความแชมชืน่ โดย
เปนความแชมชื่น ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก
แหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้ เมื่อนัน้ เราจึงปฏิญาณวาเปนผูไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย อนึ่ง ญาณทัสสนะไดเกิดขึ้นแกเราวา วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินี้
เปนชาติที่สุด บัดนี้ การเกิดอีกยอมไมมี ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. โนเจทสูตร
[๔๐๘] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวาความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุไมไดมีแลวไซร สัตวทั้งหลายไมพงึ ยินดีใน
ปฐวีธาตุ ก็เพราะความแชมชืน่ แหงปฐวีธาตุมีอยูแล ฉะนัน้ สัตวทั้งหลายจึงยินดีในปฐวีธา
ตุ ถาวาโทษแหงปฐวีธาตุไมไดมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงเบื่อหนายในปฐวีธาตุ ก็เพราะโทษ
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แหงปฐวีธาตุมอี ยูแล ฉะนัน้ สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายในปฐวีธาตุ ถาวาเครื่องสลัดออกแหง
ปฐวีธาตุไมไดมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงสลัด [ตน] ออกจากปฐวีธาตุ ก็เพราะเครื่อง
สลัดออกจากปฐวีธาตุมีอยูแ ล ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงสลัด[ตน] ออกจากปฐวีธาตุ ถาวาความ
แชมชื่นแหงอาโปธาตุไมไดมีแลวไซร ... แหงเตโชธาตุไมไดมีแลวไซร ... ถาวาความแชมชื่นแหง
วาโยธาตุไมไดมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงยินดีในวาโยธาตุ ก็เพราะความแชมชืน่ แหง
วาโยธาตุมีอยูแ ลฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงยินดีในวาโยธาตุ ถาวาโทษแหงวาโยธาตุไมไดมีแลว
ไซรสัตวทั้งหลายก็ไมพึงเบือ่ หนายในวาโยธาตุ ถาวาเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุไมไดมี
แลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงสลัด [ตน] ออกจากวาโยธาตุ ก็เพราะเครื่องสลัดออกแหง
วาโยธาตุมีอยูแ ล ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงสลัด [ตน] ออกจากวาโยธาตุ ฯ
[๔๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตราบเทาที่สัตวเหลานี้ยังไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่ง
ความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น ซึ่งโทษโดยความเปนโทษซึ่งเครื่องสลัดออก โดยความ
เปนเครื่องสลัดออกแหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้เพียงใดสัตวเหลานี้ก็ยังสลัดตนออกไมได พรากออก
ไมได ยังไมหลุดพนไปจากโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และจากหมูสตั ว
พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย มีใจขามพนจากแดนกิเลสและวัฏฏะไมไดเพียงนัน้
ก็เมื่อใดแลสัตวเหลานีไ้ ดทราบชัดตามความเปนจริงซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น
ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออกแหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้
เมื่อนั้นสัตวเหลานี้ยอมสลัดตนออกได พรากออกได หลุดพนไปจากโลกพรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก และจากหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย จึงไดมีใจ
ขามพนจากแดนกิเลสและวัฏฏะอยู ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ทุกขสูตร
[๔๑๐] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฐวีธาตุนี้ จักมีทกุ ขโดยสวนเดียว อันทุกขติดตามถึง อันทุกข
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หยั่งลงถึง อันสุขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงยินดีในปฐวีธาตุ แตเพราะ
ปฐวีธาตุอันสุขติดตามถึง อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่งลงถึง ฉะนัน้ สัตวทั้งหลาย
จึงยินดีในปฐวีธาตุนี้ ... อาโปธาตุนี้ ...เตโชธาตุนี้ ... วาโยธาตุนี้จักมีทุกขโดยสวนเดียว อันทุกข
ติดตามถึง อันทุกขหยั่งลงถึง อันสุขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงยินดีใน
วาโยธาตุแตเพราะวาโยธาตุ อันสุขติดตามถึง อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่งลงถึง
ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงยินดีในวาโยธาตุ ฯ
[๔๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฐวีธาตุนี้จกั มีสุขโดยสวนเดียว อันสุขติดตามถึง
อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงเบือ่ หนายจากปฐวีธาตุ
แตเพราะปฐวีธาตุมีทุกข อันทุกขติดตามถึง อันทุกขหยั่งลงถึง อันสุขไมหยั่งลงถึง
ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายจากปฐวีธาตุ อาโปธาตุนี้ ... เตโชธาตุนี้ ... วาโยธาตุนี้จักมีสุขโดย
สวนเดียว อันสุขติดตามถึง อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตวทั้งหลาย
ก็ไมพึงเบื่อหนายจากวาโยธาตุ แตเพราะวาโยธาตุมีทุกข อันทุกขติดตามถึง อันทุกขหยั่งลงถึง
อันสุขไมหยั่งลงถึง ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายจากวาโยธาตุ ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อภินันทนสูตร
[๔๑๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ผูใดยอมชื่นชมปฐวีธาตุ ผูนนั้ ชื่อวายอมชืน่ ชมทุกข ผูใดยอมชื่นชมทุกข เรากลาว
วาผูนั้นไมหลุดพนจากทุกขผูใดยอมชื่นชมอาโปธาตุ ... ผูใดยอมชื่นชมเตโชธาตุ ... ผูใดยอมชื่นชม
วาโยธาตุผูนั้นชื่อวาชื่นชมทุกข ผูใดชื่นชมทุกข เรากลาววา ผูนั้นไมหลุดพนจากทุกขดังนี้ ฯ
[๔๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดยอมไมชื่นชมปฐวีธาตุ ผูนั้นชื่อวาไมชนื่ ชมทุกข ผูใด
ไมชื่นชมทุกข เรากลาววาผูน ั้นหลุดพนจากทุกข ผูใดไมชื่นชมอาโปธาตุ ... ผูใดไมชนื่ ชมเตโชธาตุ ...
ผูใดไมชื่นชมวาโยธาตุ ผูนนั้ ชื่อวาไมชนื่ ชมทุกข ผูใดไมชื่นชมทุกข เรากลาววาผูนนั้ หลุดพน
จากทุกข ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
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๗. อุปปาทสูตร
[๔๑๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
พระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ความเกิด ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงปฐวีธาตุ นั่นเปนความเกิด
แหงทุกข เปนที่ตั้งแหงโรคเปนความปรากฏแหงชรามรณะ ความเกิด ความตั้งอยู ความบังเกิด
ความปรากฏแหงอาโปธาตุ ... แหงเตโชธาตุ ... แหงวาโยธาตุ นั่นเปนความเกิดแหงทุกขเปนที่ตั้ง
แหงโรค เปนความปรากฏแหงชรามรณะ ฯ
[๔๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับ ความสงบ ความสูญสิ้นแหงปฐวีธาตุ นั่นเปน
ความดับแหงทุกข เปนความสงบแหงโรค เปนความสูญสิ้นแหงชรามรณะ ความดับ ความสงบ
ความสูญสิ้นแหงอาโปธาตุ ... แหงเตโชธาตุ ... แหงวาโยธาตุ นั่นเปนความดับแหงทุกข เปน
ความสงบแหงโรค เปนความสูญสิ้นแหงชรามรณะ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
[๔๑๖] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธาตุเหลานี้มี ๔ อยางคือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ก็สมณะหรือ
พราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความแชมชื่น โทษ และเครื่องสลัดออก
แหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้ สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมู
สมณะ ยอมไมไดรับสมมติวา เปนพราหมณ ในหมูพราหมณ ทานสมณพราหมณเหลานั้นยอมไม
กระทําใหแจง ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวย
ปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
[๔๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณบางพวก ยอมทราบชัดตามความ
เปนจริง ซึ่งความแชมชื่น โทษ และเครื่องสลัดออกแหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้ สมณะหรือพราหมณ
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เหลานั้นแล ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ ไดรับสมมติวา เปนพราหมณในหมู
พราหมณ และทานเหลานั้นยอมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชน
แหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
[๔๑๘] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ธาตุเหลานี้มี ๔ อยางคือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ก็สมณะ
หรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งเหตุเกิด ความดับ ความแชมชื่น
โทษ และเครือ่ งสลัดออกแหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้ สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไมไดรับสมมติ
วาเปนสมณะในหมูสมณะ ไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณสวนสมณะหรือ
พราหมณบางพวก ยอมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งเหตุเกิดความดับ ความแชมชื่น โทษและ
เครื่องสลัดออกแหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้ ... ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. สมณพราหมณสูตรที่ ๓
[๔๑๙] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัด ซึ่งปฐวีธาตุ เหตุเกิดแหงปฐวีธาตุ
ความดับแหงปฐวีธาตุปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงปฐวีธาตุ ยอมไมทราบชัดซึ่งอาโปธาตุ ...
ซึ่งเตโชธาตุ ... ซึ่งวาโยธาตุ เหตุเกิดแหงวาโยธาตุ ความดับแหงวาโยธาตุ ปฏิปทาเครื่องใหถึง
ความดับแหงวาโยธาตุ สมณะหรือพราหมณพวกนัน้ ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมู
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สมณะ ไมไดรบั สมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณและทานเหลานัน้ ยอมไมกระทําใหแจง
ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวย
ตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ
[๔๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณบางพวกยอมทราบชัด ซึ่งปฐวีธาตุ
เหตุเกิดแหงปฐวีธาตุ ความดับแหงปฐวีธาตุ ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงปฐวีธาตุ ยอม
ทราบชัด ซึ่งอาโปธาตุ ... ซึ่งเตโชธาตุ ... ซึ่งวาโยธาตุ เหตุเกิดแหงวาโยธาตุ ความดับแหง
วาโยธาตุ ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงวาโยธาตุ สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไดรับ
สมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ ไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพ ราหมณ และทาน
เหลานั้นยอมกระทําใหแจงซึง่ ประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปน
พราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบจตุตถวรรคที่ ๔
___________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จตัสสสูตร ๒. ปุพพสูตร
๓. อจริสูตร
๔. โนเจทสูตร ๕. ทุกขสูตร
๖. อภินนั ทนสูตร
๗. อุปปาทสูตร ๘. สมณพราหมณสูตรที่ ๑ ๙. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
๑๐. สมณพราหมณสูตรที่ ๓
จบธาตุสังยุตตที่ ๒
___________
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อนมตัคคสังยุตต
ปฐมวรรคที่ ๑
๑. ติณกัฏฐสูตร
[๔๒๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนที่กางกัน้
มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบือ้ งตนยอมไมปรากฏ ฯ
[๔๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยางวา บุรุษตัดทอนหญา ไมกิ่งไม ใบไม
ในชมพูทวีปนี้ แลวจึงรวมกันไว ครั้นแลว พึงกระทําใหเปนมัดๆ ละ ๔ นิ้ว วางไว สมมติวา
นี้เปนมารดาของเรา นี้เปนมารดาของมารดาของเรา โดยลําดับ มารดาของมารดาแหงบุรุษนั้น
ไมพึงสิ้นสุด สวนวา หญาไม กิ่งไม ใบไม ในชมพูทวีปนี้ พึงถึงการหมดสิ้นไป ขอนั้น
เพราะเหตุไรเพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชา
เปนที่กางกัน้ มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบือ้ งตนยอมไมปรากฏ
พวกเธอไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีที่เปนปาชา ตลอดกาลนาน
เหมือนฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง
พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ปฐวีสูตร
[๔๒๓] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
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ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนที่กาง
กั้น มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเทีย่ วไปมาอยู ที่สดุ เบื้องตนยอมไมปรากฏ ฯ
[๔๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยางวา บุรุษปนมหาปฐพีนี้ใหเปนกอน กอนละ
เทาเม็ดกระเบาแลววางไว สมมติวา นี้เปนบิดาของเรา นี้เปนบิดาของบิดาของเรา โดยลําดับ
บิดาของบิดาแหงบุรุษนั้นไมพึงสิ้นสุด สวนมหาปฐพีนี้ พึงถึงการหมดสิ้นไป ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะวา สงสารนี้กําหนดทีส่ ุดเบื้องตนเบือ้ งปลายไมได ฯลฯ ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ
พวกเธอไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีที่เปนปาชา ตลอดกาลนาน
เหมือนฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง
พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อัสสุสูตร
[๔๒๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พวกเธอจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน น้ําตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผูทอ งเที่ยวไปมา คร่ําครวญรองไหอยู เพราะประสบสิ่งที่
ไมพอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ โดยกาลนานนี้ กับน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔สิ่งไหนจะ
มากกวากัน ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค ยอมทราบธรรมตามที่พระ
ผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา น้ําตาที่หลั่งไหลออกของพวกขาพระองค ผูทองเที่ยวไปมา คร่ําครวญ
รองไหอยู เพราะการประสบสิ่งที่ไมพอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งทีพ่ อใจ โดยกาลนานนี้
แหละ มากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย ฯ
[๔๒๖] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแลวอยางนี้
ถูกแลว น้ําตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอ ผูทองเที่ยวไปมา ฯลฯโดยกาลนานนี้แหละ มากกวา
สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย พวกเธอไดประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาลนาน
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น้ําตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหลานั้น ผูประสบมรณกรรมของมารดา คร่ําครวญรองไหอยู เพราะ
ประสบสิ่งที่ไมพอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ นั่นแหละ มากกวา สวนน้ําในมหาสมุทร
ทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย พวกเธอไดประสบมรณกรรมของบิดา ... ของพี่ชายนองชาย พี่สาว
นองสาว ... ของบุตร ... ของธิดา ... ความเสื่อมแหงญาติ ...ความเสื่อมแหงโภคะ ... ไดประ
สบความเสื่อมเพราะโรค ตลอดกาลนาน น้าํ ตาที่หลั่งไหลออกของเธอเหลานั้น ผูประสบความ
เสื่อมเพราะโรค คร่ําครวญรองไหอยู เพราะประสบสิ่งที่ไมพอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ
นั่นแหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา
สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียว
เพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทัง้ ปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัดพอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ขีรสูตร
[๔๒๗] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน น้ํานมมารดาทีพ่ วกเธอผูทองเที่ยวไปมาอยูโ ดยกาลนานนี้ ดื่มแลว กับน้าํ ใน
มหาสมุทรทั้ง ๔ไหนจะมากกวากัน ฯ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคยอมทราบธรรมตามที่
พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว น้ํานมมารดาที่พวกขาพระองคผูทองเที่ยวไปมาอยูโดยกาลนาน
ดื่มแลวนัน่ แหละ มากกวา น้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ไมมากกวาเลย ฯ
[๔๒๘] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแลวอยางนี้
ถูกแลว น้ํานมมารดาที่พวกเธอผูทองเที่ยวไปมาอยูโดยกาลนานดื่มแลวนั่นแหละ มากกวา
น้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุด
เบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
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๕. ปพพตสูตร
[๔๒๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขา
ไปเฝาแลว ฯลฯ เมื่อภิกษุรูปนั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ กัปหนึง่ นานเพียงไรหนอแล
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ กัปหนึ่งนานแล มิใชงา ยที่จะนับกัปนั้นวาเทานี้ป
เทานี้ ๑๐๐ ป เทานี้ ๑,๐๐๐ ป หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ ป ฯ
ภิ. ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม พระเจาขา ฯ
[๔๓๐] พ. อาจอุปมาได ภิกษุ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุเหมือนอยางวา ภูเขา
หินลูกใหญยาวโยชนหนึ่ง กวางโยชนหนึ่ง สูงโยชนหนึ่งไมมีชอง ไมมโี พรง เปนแทงทึบ
บุรุษพึงเอาผาแควนกาสีมาแลวปดภูเขานั้น๑๐๐ ปตอครั้ง ภูเขาหินลูกใหญนั้น พึงถึงการหมดไป
สิ้นไป เพราะความพยายามนี้ ยังเร็วกวาแล สวนกัปหนึง่ ยังไมถึงการหมดไป สิ้นไป กัปนาน
อยางนี้แล บรรดากัปที่นานอยางนี้ พวกเธอทองเที่ยวไปแลว มิใชหนึ่งกัป มิใชรอยกัป มิใช
พันกัป มิใชแสนกัป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลาย
ไมได ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนาย ในสังขารทัง้ ปวง
พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สาสปสูตร
[๔๓๑] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้น
ภิกษุนั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ กัปหนึง่ นานเพียงไร
หนอแล ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ กัปหนึ่งนานแล มิใชงา ยที่จะนับกัปนั้นวา เทานี้ป
ฯลฯ หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ ป ฯ
ภิ. ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม พระเจาขา ฯ
[๔๓๒] พ. อาจอุปมาได ภิกษุ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุเหมือนอยางวา นคร
ที่ทําดวยเหล็ก ยาวโยชน ๑ กวางโยชน ๑ สูงโยชน ๑เต็มดวยเมล็ดพันธุผักกาด มีเมล็ดพันธุ
ผักกาดรวมกันเปนกลุมกอน บุรุษพึงหยิบเอาเมล็ดพันธุผักกาดเมล็ดหนึ่งๆ ออกจากนครนั้น
โดยลวงไปหนึ่งรอยปตอเมล็ดเมล็ดพันธุผ ักกาดกองใหญนั้น พึงถึงความสิ้นไป หมดไป
เพราะความพยายามนี้ ยังเร็วกวาแล สวนกัปหนึ่งยังไมถึงความสิ้นไป หมดไป กัปนานอยางนี้แล
บรรดากัปที่นานอยางนี้ พวกเธอทองเที่ยวไปแลวมิใชหนึ่งกัป มิใชรอยกัป มิใชพันกัป มิใช
แสนกัป ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดทีส่ ุดเบื้องตนเบือ้ งปลายไมได ฯลฯ
พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สาวกสูตร
[๔๓๓] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุหลายรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ
ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ กัปทั้งหลาย
ที่ผานไปแลว ลวงไปแลว มากเทาไรหนอ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กัปทั้งหลายทีผ่ า นไปแลวลวงไปแลว มีมาก
มิใชงายที่จะนับกัปเหลานั้นวา เทานีก้ ัป เทานี้ ๑๐๐ กัปเทานี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป ฯ
ภิ. ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม พระเจาขา ฯ
[๔๓๔] พ. อาจอุปมาได ภิกษุทั้งหลาย แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มีสาวก
๔ รูปในศาสนานี้ เปนผูมีอายุ ๑๐๐ ป มีชีวิต ๑๐๐ ปหากวาทานเหลานั้นพึงระลึกถอยหลังไป
ไดวนั ละแสนกัป กัปที่ทานเหลานั้นระลึกไมถึงพึงยังมีอยูอีก สาวก ๔ รูปของเราผูมีอายุ ๑๐๐ ป
มีชีวิต ๑๐๐ ป พึงทํากาละโดยลวงไป ๑๐๐ ปๆ โดยแทแล กัปที่ผานไปแลว ลวงไปแลว
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มีจํานวนมากอยางนี้แล มิใชงา ยที่จะนับกัปเหลานั้นวา เทานี้กัป เทานี้รอยกัป เทานี้พันกัป
หรือวาเทานีแ้ สนกัป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลาย
ไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. คงคาสูตร
[๔๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน เขต
พระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล พราหมณผูหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นพราหมณนั้นนั่งเรียบรอยแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ กัปที่ผาน
ไปแลว ลวงไปแลว มากเทาไรหนอแล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ กัปทั้งหลายที่ผานไปแลว ลวงไปแลว มากแล
มิใชงายที่จะนับกัปเหลานั้นวา เทานีก้ ัป เทานี้ ๑๐๐ กัปเทานี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือวาเทานี้
๑๐๐,๐๐๐ กัป ฯ
พราหมณ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม ฯ
[๔๓๖] พ. อาจอุปมาได พราหมณ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกรพราหมณ แมน้ําคงคา
นี้ยอมเกิดแตทใี่ ด และยอมถึงมหาสมุทร ณ ที่ใดเมล็ดทรายในระยะนี้ไมเปนของงายทีจ่ ะกําหนดได
วาเทานี้เม็ด เทานี้ ๑๐๐ เม็ดเทานี้ ๑,๐๐๐ เม็ด หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ เมล็ด ดูกรพราหมณ กัปทั้งหลาย
ที่ผานไปแลว ลวงไปแลว มากกวาเมล็ดทรายเหลานั้น มิใชงายที่จะนับกัปเหลานั้นวา เทานี้
กัป เทานี้ ๑๐๐ กัป เทานี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชา
เปนที่กางกัน้ มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบือ้ งตนไมปรากฏ สัตว
เหลานั้นไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีที่เปนปาชาตลอดกาลนาน
เหมือนฉะนั้น ดูกรพราหมณก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพือ่ จะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง
พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
[๔๓๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณผนู ั้นไดกราบทูลวา แจมแจง
ยิ่งนัก ทานพระโคดม แจมแจงยิ่งนัก ทานพระโคดม ขอพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองค
วาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะจนตลอดชีวิตตั้งแตวันนี้เปนตนไป ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๘
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๙. ทัณฑสูตร
[๔๓๘] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปน
ที่กางกั้น มีตณ
ั หาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ ฯลฯ
[๔๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทอนไมที่บุคคลโยนขึ้นบนอากาศ บางคราวก็ตกลงทางโคน
บางคราวก็ตกลงทางขวาง บางคราวก็ตกลงทางปลาย แมฉันใดสัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนที่
กางกั้น มีตณ
ั หาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ก็ฉันนัน้ แล บางคราวก็จากโลกนี้
ไปสูปรโลก บางคราวก็จากปรโลกมาสูโลกนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนีก้ ําหนด
ที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ปุคคลสูตร
[๔๔๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ฯ
[๔๔๑] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตน
เบื้องปลายไมได ฯลฯ เมื่อบุคคลหนึ่งทองเที่ยวไปมาอยูตลอดกัปหนึ่งพึงมีโครงกระดูก รางกระดูก
กองกระดูก ใหญเทาภูเขาเวปุลละนี้ ถากองกระดูกนั้นพึงเปนของที่จะขนมารวมกันได และ
กระดูกที่ไดสงั่ สมไวแลว ก็ไมพึงหมดไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุด
เบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
[๔๔๒] พระผูม ีพระภาค ผูสคุ ตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ ลว จึงตรัส
พระคาถาประพันธตอไปวา
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เราผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ไดกลาวไวดังนี้วา กระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่
สะสมไวกัปหนึ่ง พึงเปนกองเทาภูเขา ก็ภูเขาที่เรากลาวนัน้ คือ ภูเขา
ใหญชื่อเวปุลละ อยูทิศเหนือของภูเขาคิชฌกูฏ ใกลเมืองราชคฤห อันมี
ภูเขาลอมรอบเมื่อใดบุคคลเห็นอริยสัจ คือทุกข เหตุเกิดแหงทุกข
ความลวงพนทุกข และอริยมรรคมีองค ๘ อันยังสัตวใหถึงความสงบทุกข
ดวยปญญาอันชอบ เมื่อนั้น เขาทองเที่ยว ๗ครั้งเปนอยางมาก ก็เปน
ผูทําที่สุดทุกขได เพราะสิ้นสัญโญชนทั้งปวง ดังนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรคที่ ๑
___________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ 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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ทุติยวรรคที่ ๒
ทุคคตสูตร
[๔๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ...
แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลา
สัตวผูมีอวิชชาเปนที่กางกัน้ มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบือ้ งตน
ยอมไมปรากฏ เธอทั้งหลายเห็นทุคตบุรุษผูม ีมือและเทาไมสมประกอบ พึงลงสันนิษฐานในบุคคล
นี้วา เราทั้งหลายก็เคยเสวยทุกขเห็นปานนีม้ าแลว โดยกาลนานนี้ ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะวา
สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
สุขิตสูตร
[๔๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลว
ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตว
ผูมีอวิชชาเปนที่กางกั้น มีตณ
ั หาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอม
ไมปรากฏ ... เธอทั้งหลายเห็นบุคคลผูเพียบพรอมดวยความสุข มีบริวารคอยรับใช พึงลงสัน
นิษฐานในบุคคลนี้วา เราทั้งหลายก็เคยเสวยสุขเห็นปานนี้มาแลวโดยกาลนานนี้ ขอนัน้ เพราะ
เหตุไร เพราะวา สงสารกําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
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๓ ติงสมัตตาสูตร
[๔๔๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน เขตพระนคร
ราชคฤห ครั้งนั้นแล ภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ ๓๐ รูป ทั้งหมดลวนแตเปนผูอยูปาเปนวัตร
ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตรถือทรงผาไตรจีวรเปนวัตร แตทั้งหมดลวนยัง
เปนผูมีสังโยชนอยู เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
[๔๔๖] ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา ภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ ๓๐
รูปเหลานี้แล ทั้งหมดลวนถือการอยูปาเปนวัตร ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปน
วัตร ถือทรงไตรจีวรเปนวัตร ทั้งหมดลวนยังมีสังโยชน ถากระไรหนอ เราพึงแสดงธรรมโดย
ประการที่ภกิ ษุเหลานี้จะพึงมีจิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่น ณ อาสนะนี้ทีเดียว ลําดับ
นั้นแล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระ
ผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ฯ
[๔๔๗] พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตน
เบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูยังมีอวิชชาเปนที่กางกัน้ มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว
ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โลหิตที่
หลั่งไหลออกของพวกเธอผูท องเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้ กับน้ําในมหาสมุทรทั้ง
๔ สิ่งไหนจะมากกวากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลาย
ยอมทราบธรรมตามที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา โลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกขาพระองค
ผูทองเที่ยวไปมา ซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้แหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมาก
กวาเลย ดังนี้ ฯ
[๔๔๘] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแลวอยางนี้
ถูกแลว โลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอ ผูทองเที่ยวไปมาซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้
นี้แหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลยเมื่อเธอทั้งหลายเกิดเปนโค ซึ่งถูก
ตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔
ไมมากกวาเลย เมื่อเธอทั้งหลายเกิดเปนกระบือ ซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตทีห่ ลั่งไหล
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ออกนั่นแหละมากกวา ... เมือ่ เธอทั้งหลายเกิดเปนแกะ ... เกิดเปนแพะ ... เกิดเปนเนื้อ ... เกิด
เปนสุกร ... เกิดเปนไก ... เมือ่ พวกเธอถูกจับตัดศีรษะโดยขอหาวา เปนโจรฆาชาวบานตลอดกาล
นาน โลหิตทีห่ ลั่งไหลออกนั่นแหละมากกวา ... ถูกจับตัดศีรษะโดยขอหาวาเปนโจรคิดปลน ...
ถูกจับตัดศีรษะ โดยขอหาวาเปนโจรประพฤติผิดในภรรยาของผูอื่น ตลอดกาลนาน โลหิต
ที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกวา น้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะวาสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ... พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
[๔๔๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางพอใจชื่นชมภาษิตของพระ
ผูมีพระภาค เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู จิตของภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ ๓๐
รูป พนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔ มาตุสูตร
[๔๕๐] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ สัตวที่ไมเคยเปนมารดา โดย
กาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลยขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตน
เบื้องปลายไมได ฯลฯพอเพือ่ จะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
[สูตรทั้งปวงก็มีเปยยาลอยางเดียวกันนี้]
๕ ปตุสูตร
[๔๕๑] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ สัตวที่ไมเคยเปนบิดา
โดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลยดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖ ภาตุสูตร
[๔๕๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ สัตวที่ไมเคยเปนพี่ชาย
นองชาย โดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗ ภคินีสูตร
[๔๕๓] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ สัตวที่ไมเคยเปนพีห่ ญิง
นองหญิง โดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘ ปุตตสูตร
[๔๕๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
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ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ สัตวที่ไมเคยเปนบุตร
โดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลยดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙ ธีตุสูตร
[๔๕๕] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นน้ั แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนที่
กางกั้น มีตณ
ั หาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ สัตวที่
ไมเคยเปนธิดาโดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาสงสารนี้กาํ หนด
ที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนที่กางกัน้ มีตณ
ั หาเปนเครื่องประกอบ
ไว ทองเทีย่ วไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ ภิกษุทั้งหลายพวกเธอไดเสวยทุกข ความ
เผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีที่เปนปาชาตลอดกาลนาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุ
เพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน
ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐ เวปุลลปพพตสูตร
[๔๕๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ดังนี้ ฯ
[๔๕๗] พระผูม ีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตน
เบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนที่กางกัน้ มีตัณหาเปนเครือ่ งประกอบไว ทองเที่ยว
ไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว เวปุลลบรรพตนี้ได
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ชื่อวา ปาจีนวังสะสมัยนั้นแล หมูมนุษยไดชื่อวา ติวรา หมูมนุษยชื่อติวรา มีอายุประมาณ
สี่หมื่นปหมูมนุษยชื่อติวราขึน้ ปาจีนวังสบรรพตเปนเวลา ๔ วัน ลงก็เปนเวลา ๔ วัน สมัยพระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา กกุสันธ เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผูมพี ระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสนั ธ มีพระสาวกคูหนึ่ง เปนคูเ ลิศ เปนคูเจริญ ชื่อ
วาวิธูระ และสัญชีวะ ดูกรภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิด ชื่อแหงภูเขานีน้ ั้นแล อันตรธานไป
แลว มนุษยเหลานั้นกระทํากาละไปแลว และพระผูมีพระภาคพระองคนั้นก็ปรินพิ พานแลว
สังขารทั้งหลายไมเทีย่ งอยางนี้ ไมยั่งยืนอยางนี้ ไมนาชืน่ ใจอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียง
เทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอเพือ่ จะคลายกําหนัดพอเพื่อจะหลุดพน
ดังนี้ ฯ
[๔๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว ภูเขาเวปุลละนี้มีชื่อวาวงกฏ สมัยนั้นแล
หมูมนุษยมีชื่อวา โรหิตัสสะ มีอายุประมาณสามหมื่นปมนุษยชื่อวาโรหิตสั สะขึ้นวงกฏบรรพต
เปนเวลา ๓ วัน ลงก็เปนเวลา ๓ วันสมัยนัน้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรง
พระนามวาโกนาคมนะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา
โกนาคมนะ มีพระสาวกคูห นึ่ง เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ชื่อวาภิยโยสและอุตตระ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงดูเถิด ชื่อแหงภูเขานี้นนั้ แลอันตรธานไปแลว มนุษยเหลานั้นทํากาละไปแลว
และพระผูมีพระภาคพระองคนั้นก็ปรินิพพานแลว สังขารทั้งหลายไมเที่ยงอยางนี้ ฯลฯ พอเพื่อจะ
หลุดพน ดังนี้ ฯ
[๔๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว เวปุลลบรรพตนี้มีชื่อวาสุปสสะ สมัยนั้น
แล หมูมนุษยมีชื่อวาสุปปยา หมูมนุษยชื่อสุปปยามีอายุประมาณสองหมื่นป หมูมนุษยที่ชื่อวา
สุปปยาขึ้นสุปสสบรรพต เปนเวลา ๒ วัน ลงก็เปนเวลา ๒ วัน สมัยนั้น พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวากัสสป เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา พระนามวากัสสป ไดมีพระสาวกคูหนึ่ง เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ชื่อวาติสสและ
ภารทวาชะดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูเถิด ชื่อแหงภูเขานี้นั้นแลอันตรธานไปแลวมนุษย
เหลานั้นกระทํากาละไปแลว และพระผูมีพระภาคพระองคนั้นก็ปรินิพพานแลว สังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยงอยางนี้ ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
[๔๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บัดนี้แล ภูเขาเวปุลละนี้มีชื่อเวปุลละทีเดียว ก็บัดนี้
หมูมนุษยเหลานี้มีชื่อวามาคธ หมูมนุษยทชี่ ื่อมาคธมีอายุนอย นิดหนอย ผูใดมีชวี ิตอยูนาน
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ผูนั้นมีอายุเพียงรอยป นอยกวาก็มี เกินกวาก็มี หมูมนุษยชื่อมาคธขึ้นเวปุลลบรรพตเพียง
ครูเดียว ลงก็เพียงครูเดียว และบัดนี้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนี้ เสด็จอุบัติขึ้น
แลวในโลก ก็เราแลมีสาวกคูห นึ่ง เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ชือ่ สารีบุตรและโมคคัลลานะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชื่อแหงบรรพตนี้จักอันตรธาน หมูมนุษยเหลานี้จักทํากาละ และเรา
ก็จักปรินพิ พาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไมเทีย่ งอยางนี้ ไมยงั่ ยืนอยางนี้ไมนาชื่นใจ
อยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อ
จะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
[๔๖๑] พระผูม ีพระภาค ผูสคุ ตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้ บลงแลว จึง
ตรัสพระคาถาประพันธตอไปวา
ปาจีนวังสบรรพตของหมูมนุษยชื่อติวระ วงกฏบรรพตของหมูมนุษยชอื่
โรหิตัสสะ สุปสสบรรพตของหมูมนุษยชอื่ สุปปยาและเวปุลลบรรพต
ของหมูมนุษยชื่อมาคธะ สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีอันเกิดขึ้นแล
เสื่อมไปเปนธรรมดา ครั้นเกิดขึ้นแลวยอมดับไป ความทีส่ ังขารเหลานั้น
สงบระงับไปเปนสุข ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ทุคคตสูตร
๒. สุขิตสูตร
๓. ติงสมัตตาสูตร
๔. มาตุสูตร
๕. ปตุสูตร
๖. ภาตุสูตร
๗. ภคินีสูตร
๘. ปุตตสูตร
๙. ธีตุสูตร
๑๐. เวปุลลปพพตสูตร
จบอนมตัคคสังยุตตที่ ๓
___________
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กัสสปสังยุตต
๑. สันตุฏฐสูตร
[๔๖๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดและเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความ
สันโดษดวยจีวรตามมีตามไดไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงจีวร ไมไดจีวร ก็ไม
สะดุง ครั้นไดจีวรแลว ก็ไมยินดี ไมติดใจ ไมพัวพัน มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องสลัด
ออก ยอมใชสอย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได และ
เปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ไมถึงการแสวงหาอันไม
ควร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต ไมไดบณ
ิ ฑบาตก็ไมสะดุง ครั้นไดบิณฑบาตแลว ก็ไมยินดี
ไมติดใจ ไมพวั พัน มีปกติเห็นโทษมีปญญาเครื่องสลัดออก ยอมบริโภค ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ
ดวยเสนาสนะตามมีตามได ไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงเสนาสนะไมได
เสนาสนะ ก็ไมสะดุง ครั้นไดเสนาสนะแลว ก็ไมยินดี ไมติดใจ ไมพัวพัน มีปกติเห็นโทษ
มีปญญาเครื่องสลัดออก ยอมใชสอย ดูกรภิกษุทั้งหลายกัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยเภสัชบริขาร
ซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได และเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยเภสัช
บริขาร ซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได ไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงเภสัช
บริขารซึ่งเปนปจจัยแหงคนไข ไมไดเภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัยแหงคนไข ก็ไมสะดุง ครั้นได
เภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขแลว ก็ไมยินดี ไมติดใจ ไมพวั พันมีปกติเห็นโทษ มีปญญา
เครื่องสลัดออก ยอมบริโภค ฯ
[๔๖๓] เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักเปน
ผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได และจักเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยจีวรตามมี
ตามได จักไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงจีวร ไมไดจีวรแลว ก็จักไมสะดุง ครั้นได
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จีวรแลว จักไมยินดี ไมติดใจไมพัวพัน จักเปนผูมีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องสลัดออก
ใชสอย [พึงทําอยางนี้ทุกบท] เราทั้งหลายจักเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ฯลฯ
จักเปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ฯลฯ จักเปนผูสันโดษดวยเภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัย
แหงคนไขตามมีตามได จักเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยเภสัชบริขาร ซึ่งเปน
ปจจัยแหงคนไขตามมีตามได จักไมถึงการแสวงหาอันไมควรเพราะเหตุแหงเภสัชบริขารซึ่งเปน
ปจจัยแหงคนไข ไมไดเภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัยแหงคนไข ก็ไมสะดุง ครั้นไดเภสัชบริขารซึ่งเปน
ปจจัยแหงคนไขแลว ก็ไมยนิ ดีไมติดใจ ไมพัวพัน จักเปนผูมีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่อง
สลัดออกบริโภคดูกรภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เราจักกลาว
สอนพวกเธอตามอยางกัสสป ก็หรือผูใดพึงเปนผูเชนกัสสป และพวกเธอเมื่อไดรับโอวาทแลว
พึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อโนตตัปปสูตร
[๔๖๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปและทานพระสารีบุตรอยูในปาอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระ
นครพาราณสี ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรออกจากที่พกั ผอนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระมหา
กัสสปถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลว ไดสนทนาปราศรัยกับทานพระมหากัสสป ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๔๖๕] ครั้นแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระมหากัสสป ดังนี้วา ทานกัสสป
ผมกลาวดังนีว้ า ผูไมมีความเพียร เครื่องเผากิเลส ผูไมมีความสะดุงกลัว เปนผูไมควรเพื่อความ
ตรัสรู ไมควรเพื่อพระนิพพาน ไมควรเพื่อบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม สวน
ผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส ผูมีความสะดุง กลัว เปนผูควรเพื่อความตรัสรู ควรเพื่อพระนิพพาน
ควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม ดูกรผูมีอายุ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ
จึงจะชื่อวาเปนผูไมมีความเพียรเครื่องเผากิเลส เปนผูไมมีความสะดุงกลัว เปนผูไมควรเพื่อความ
ตรัสรู ไมควรเพื่อพระนิพพาน ไมควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยีย่ ม ก็แล
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ดวยเหตุเพียงเทาไร จึงจักไดชื่อวาเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส เปนผูมีความสะดุงกลัว
เปนผูควรเพื่อความตรัสรู ควรเพื่อพระนิพพาน ควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยาง
ยอดเยี่ยม ฯ
[๔๖๖] ทานพระมหากัสสปกลาววา อาวุโส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไมทําความเพียร
เครื่องเผากิเลส โดยคิดวา อกุศลธรรมลามกที่ยังไมเกิดขึน้ เมื่อเกิดขึน้ แกเรา จะพึงเปนไปเพื่อ
ความเสียประโยชน ไมทําความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดวา อกุศลธรรมอันลามกบังเกิดขึ้นแลว
เมื่อเรายังละไมได จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ไมทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวา
กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น เมื่อไมเกิดขึ้นแกเรา จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ไมทําความ
เพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวแกเรา เมื่อดับ จะพึงเปนไปเพื่อความ
เสียประโยชน อาวุโส ดวยอาการอยางนีแ้ ล ภิกษุจึงไดชื่อวาเปนผูไมมีความเพียรเครื่องเผา
กิเลส ฯ
[๔๖๗] สา. อาวุโส ก็ภกิ ษุชื่อวาเปนผูไมมีความสะดุงกลัวอยางไร ฯ
ก. อาวุโส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ไมสะดุงกลัว โดยคิดวา อกุศลธรรมอันลามก
ที่ยังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อเกิดขึ้น จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ไมสะดุงกลัว โดยคิดวา
อกุศลธรรมที่ลามกที่เกิดขึ้นแลวแกเราเมื่อเรายังละไมได จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน
ไมสะดุงกลัว โดยคิดวากุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อไมเกิดขึ้น จะพึงเปนไปเพื่อความ
เสียประโยชนไมสะดุงกลัว โดยคิดวา กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแกเรา เมื่อดับ จะพึงเปนไปเพื่อ
ความเสียประโยชน อาวุโส ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุจึงไดชื่อวา เปนผูไมมีความสะดุงกลัว
อาวุโส ดวยอาการอยางนีแ้ ล ภิกษุเปนผูไมมีความเพียรเครื่องเผากิเลส ไมมีความสะดุงกลัว
เปนผูไมควรเพื่อความตรัสรูไมควรเพื่อพระนิพพานไมควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ
อยางยอดเยีย่ ม ฯ
[๔๖๘] สา. อาวุโส ก็ภกิ ษุชื่อวาเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลสอยางไร ฯ
ก. อาวุโส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวา อกุศล
ธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อเกิดขึ้น จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ทําความเพียร
เครื่องเผากิเลส โดยคิดวา อกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวแกเรา เมือ่ เรายังละไมได จะพึง
เปนไปเพื่อความเสียประโยชนทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวา กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น
แกเรา เมื่อไมเกิดขึ้น จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดย
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คิดวา กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวแกเรา เมื่อดับ จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชนอาวุโส ดวย
อาการอยางนีแ้ ล ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส ฯ
[๔๖๙] สา. อาวุโส ก็ภกิ ษุชื่อวาเปนผูมีความสะดุงกลัวอยางไร ฯ
ก. อาวุโส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา อกุศลธรรมอันลามก
ที่ยังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อเกิดขึ้น จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา
อกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึน้ แลวแกเราเมือ่ เรายังละไมได จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน
ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวากุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อไมเกิดขึ้น จะพึงเปนไปเพื่อความ
เสียประโยชนยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวแกเรา เมื่อดับ จะพึงเปนไป
เพื่อความเสียประโยชน อาวุโส ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีความสะดุงกลัว
อาวุโส ดวยอาการอยางนีแ้ ล ภิกษุเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส มีความสะดุงกลัว เปนผู
ควรเพื่อความตรัสรู ควรเพื่อพระนิพพานควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยีย่ ม
ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. จันทูปมาสูตร
[๔๗๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเปนประดุจพระจันทรจงพรากกาย พรากจิตออก เปนผูใหมเปนนิตย
เปนผูไมคนองในสกุลทั้งหลายเขาไปสูสกุลเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงพราก
กาย พรากจิตแลดูบอน้ําซึ่งคร่ําครา หรือที่เปนหลุมเปนบอบนภูเขา หรือแมน้ําที่ขาดเปนหวงๆ
ฉันใด พวกเธอจงเปนประดุจพระจันทร จงพรากกาย พรากจิตออก เปนผูใหมเปนนิตย ไม
คนองในสกุล เขาไปสูสกุล ฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย กัสสปเปรียบประดุจพระจันทร พราก
กาย พรากจิตออกแลว เปนผูใหมอยูเ ปนนิตยไมคนองในสกุลทั้งหลาย เขาไปสูสกุล ฯ
[๔๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุชนิดไร จึง
สมควรเขาไปสูสกุล ฯ
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของขาพระองค มีพระผู
มีพระภาคเปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่งอาศัย ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอใหเนื้อความแหงภาษิตนี้ จงแจมแจงกะพระผูม ีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอ
พระผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว ดังนี้ ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงโบกฝาพระหัตถในอากาศ ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ฝามือนี้ ไมของ ไมยึด ไมพัวพันในอากาศ ฉันใด จิตของภิกษุผูเขาไปสูสกุล ไมของ ไมยึด
ไมพัวพัน ฉันนั้นเหมือนกัน โดยตั้งใจวาผูป รารถนาลาภ จงไดลาภ สวนผูปรารถนาบุญ จงทํา
บุญ ดังนี้ ภิกษุเปนผูพอใจดีใจ ดวยลาภตามที่เปนของตน ฉันใด ก็เปนผูพ ลอยพอใจ ดีใจ
ดวยลาภของชนเหลาอื่น ฉันนั้น ภิกษุผูเห็นปานนี้แล จึงควรเขาไปสูสกุล ภิกษุทั้งหลายจิตของ
ภิกษุผูเขาไปสูสกุล ไมของ ไมยึด ไมพวั พันในสกุลทั้งหลาย โดยคิดวาผูป รารถนาลาภ จงได
ลาภ สวนผูปรารถนาบุญ จงทําบุญ ดังนี้ กัสสปเปนผูพอใจ ดีใจ ดวยลาภตามที่เปนของตน
ฉันใด ก็เปนผูพ ลอยพอใจ ดีใจ ดวยลาภของชนเหลาอื่น ฉันนั้น ฯ
[๔๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ธรรมเทศนาของภิกษุ
ชนิดไร ไมบริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของภิกษุชนิดไร บริสุทธิ์ ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค
มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเปนผูนาํ มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่งอาศัย ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอใหเนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลาย
ไดสดับตอพระผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว ดังนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้นพวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้นพระพุทธเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนีว้ า ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอยางนี้วา
โอหนอ ชนทัง้ หลายพึงฟงธรรมของเรา ก็แลครั้นฟงแลวพึงเลื่อมใสซึ่งธรรม ผูที่เลื่อมใสแลว
เทานั้น จะพึงทําอาการของผูเลื่อมใสตอเราดังนี้ ยอมแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น ภิกษุทั้งหลาย
ธรรมเทศนาของภิกษุเห็นปานนี้แล ไมบริสุทธิ์ สวนภิกษุใดแล เปนผูม ีความคิดอยางนี้วา พระ
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ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว เปนขอปฏิบัติอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล
ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพึงรูเ ฉพาะตนโอหนอ ชนทั้งหลายพึงฟง
ธรรมของเรา ก็แลครั้นฟงแลว จะพึงรูทวั่ ถึงธรรมก็แลครั้นรูทั่วถึงแลว จะพึงปฏิบัติเพื่อความ
เปนอยางนัน้ ดังนี้ จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความที่แหงพระธรรมเปนธรรมอันดี จึง
แสดงธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความกรุณา จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอืน่ อาศัยความเอ็นดู
จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความอนุเคราะห จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่นดวยประการฉะนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเทศนาของภิกษุเห็นปานนีแ้ ล บริสุทธิ์ ฯ
[๔๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กัสสปเปนผูมีความคิดอยางนีว้ า พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคตรัสไวดีแลว เปนขอปฏิบัติอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกให
มาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน โอหนอ ชนทัง้ หลายพึงฟงธรรมของ
เรา ก็แลครั้นฟงแลว จะพึงรูท ั่วถึงธรรม ก็แลครั้นรูทั่วถึงแลว จะพึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้
ดังนี้ จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความที่ธรรมเปนธรรมอันดี จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น
อาศัยความกรุณา จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความเอ็นดู จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น
อาศัยความอนุเคราะห จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักกลาวสอนพวกเธอ
ตามอยางกัสสป หรือผูใดพึงเปนเชนกัสสปเราก็จักกลาวสอนใหประพฤติตามผูนั้น ก็แลพวก
เธอไดรับโอวาทแลว พึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. กุลูปกสูตร
[๔๗๔] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุชนิดไร สมควรเขาไปสูสกุล ภิกษุ
ชนิดไร ไมสมควรเขาไปสูสกุล ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระ
ผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ ฯ
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[๔๗๕] พระผูม ีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิด
อยางนี้วา ขอชนทั้งหลายจงใหแกเราเทานัน้ อยาไมให จงใหแกเราใหมาก อยาใหนอ ย จงให
เราแตสิ่งประณีตเทานัน้ อยาใหสิ่งเศราหมองจงใหเราเร็วพลันทีเดียว อยาใหชา จงใหเราโดย
ความเคารพเทานั้น อยาใหโดยไมเคารพเขาไปสูสกุล ภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุนั้นมีความคิด
อยางนี้เขาไปสูสกุลชนทั้งหลายไมให ภิกษุยอมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไดเสวยทุกขโทมนัส
ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหนอย ไมใหมาก ฯลฯ ใหของเศราหมอง ไมใหของประณีต
ใหชา ไมใหเร็ว ภิกษุยอมอึดอัดเพราะขอนัน้ เธอยอมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ
ชนทั้งหลายใหโดยไมเคารพ ไมใหโดยเคารพภิกษุยอมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไดเสวยทุกข
โทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุภิกษุเห็นปานนี้แล ไมควรเปนผูเขาไปสูสกุล ฯ
[๔๗๖] สวนภิกษุใดแล มีความคิดอยางนีว้ า ขอใหชนทั้งหลายในสกุลอื่นจงใหเรา
เทานั้น อยาไมให จงใหเรามากเทานั้น อยาใหนอย จงใหเราแตสิ่งประณีตเทานัน้ อยาใหสิ่ง
เศราหมอง จงใหเราพลันทีเดียว อยาใหชา จงใหเราโดยเคารพเทานั้น อยาใหโดยไมเคารพนั้น
อันนั้นจะพึงไดในเรื่องนีแ้ ตที่ไหนดังนี้ เขาไปสูสกุล ภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุนั้นมีความคิด
อยางนี้ เขาไปสูสกุลชนทั้งหลายไมให ภิกษุยอมไมอึดอัดเพราะขอนัน้ เธอยอมไมไดเสวยทุกข
โทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหนอย ไมใหมาก ภิกษุยอมไมอึดอัดเพราะขอนั้น
เธอยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทัง้ หลายใหสิ่งเศราหมอง ไมใหสิ่งประณีต ...
ใหชา ไมใหเร็ว ภิกษุยอมไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปน
เหตุ ชนทั้งหลายใหโดยไมเคารพ ไมใหโดยเคารพ ภิกษุยอ มไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอม
ไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ภิกษุเห็นปานนี้แล ควรเปนผูเขาไปสูสกุล ฯ
[๔๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กัสสปมีความคิดอยางนีว้ า ชนทั้งหลายจงใหแกเราเทานัน้
อยาไมให จงใหแกเรามากทีเดียว อยาใหนอ ย ฯลฯ อันนัน้ จะพึงไดในเรื่องนี้แตที่ไหนดังนี้ เขาไป
สูสกุล ชนทั้งหลายไมให กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้น
เปนเหตุ ชนทัง้ หลายใหนอยไมใหมาก กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัส
ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหสิ่งเศราหมอง ไมใหสิ่งประณีต กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น
เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหชา ไมใหโดยเร็ว กัสสปไมอึดอัด
เพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหโดยไมเคารพ ไมให
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โดยเคารพ กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักกลาวสอนพวกเธอใหตามกัสสป หรือผูใดจะพึงเปนเชนกัสสป เราจักกลาวสอน
ใหประพฤติตามผูนั้น พวกเธอเมื่อไดรับโอวาทแลว พึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕ ชิณณสูตร
[๔๗๘] ขาพเจาสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวนั ฯลฯ เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล
ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทพระผู
มีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๔๗๙] เมื่อพระมหากัสสปนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา กัสสป
บัดนี้เธอชราแลว ผาปานบังสุกุลเหลานี้ของเธอหนัก ไมนานุงหม เพราะเหตุนั้นแล เธอจงทรง
คฤหบดีจีวร จงบริโภคโภชนะที่เขานิมนตแลจงอยูในสํานักของเราเถิด ฯ
ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เปนเวลานานมาแลว ขาพระองค
เปนผูอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูอยูปาเปนวัตร เปนผูเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เปนผูทรงผาบังสุกุล
เปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร
และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร เปนผูมีความมักนอย และกลาว
สรรเสริญคุณแหงความเปนผูมักนอย เปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ
เปนผูสงัดจากหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดจากหมู เปนผูไ มคลุกคลีดวยหมู และ
กลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลี เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการ
ปรารภความเพียร ดังนี้ ฯ
[๔๘๐] พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรกัสสป ก็เธอเล็งเห็นอํานาจประโยชนอยางไร
จึงเปนผูอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูอยูปาเปนวัตร สิ้นกาลนาน ฯ
[เปยยาลอยางเดียวกัน]
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เปนผูเที่ยวไปบิณฑบาตเปนวัตร ... เปนผูท รงผาบังสุกุลเปนวัตร ... เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร ...
เปนผูมักนอย ... เปนผูสันโดษ ... เปนผูสงัดจากหมู ...เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู ... เปนผูปรารภ
ความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร ดังนี้ ฯ
[๔๘๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเล็งเห็นอํานาจประโยชน ๒ประการ จึงอยูป า
เปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูอยูปาเปนวัตรสิ้นกาลนาน ฯลฯ เทีย่ วบิณฑบาต
เปนวัตร ... ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... ทรงไตรจีวรเปนวัตร ... มีความปรารถนานอย ... เปนผูสันโดษ ...
เปนผูสงัดจากหมู ...เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหง
ความปรารภความเพียร เล็งเห็นการอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม และอนุเคราะหประชุมชนในภายหลัง
วา ทําไฉน ประชุมชนในภายหลังพึงถึงทิฏฐานุคติวา ไดยินวา พระพุทธเจาและพระสาวก
ผูตรัสรูตามพระพุทธเจา ที่ไดมีมาแลว ทานเปนผูอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ
อยูปาเปนวัตรสิ้นกาลนาน ฯลฯเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ... ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... ทรงไตรจีวร
เปนวัตร ...เปนผูมักนอย ... เปนผูสันโดษ ... เปนผูสงัดจากหมู ... เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู ...เปนผู
ปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียรมาแลวสิ้นกาลนาน ทานเหลา
นั้นจักปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ขอปฏิบัติของทานเหลานั้น จักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุข สิ้นกาลนานดังนี้ ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคเล็งเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการ
เหลานี้ จึงอยูปา เปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความอยูปาเปนวัตร เที่ยวบิณฑบาตเปน
วัตร ... ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... ทรงไตรจีวรเปนวัตร ... มีความปรารถนานอย ...เปนผูสันโดษ ...
เปนผูสงัดจากหมู ... เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู ... ปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการ
ปรารภความเพียรสิ้นกาลนาน ฯ
[๔๘๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ กัสสป ไดยินวา เธอปฏิบัติเพื่อประโยชน
แกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อ
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย ดูกรกัสสป เพราะเหตุนั้นแล เธอจงทรงผา
ปานบังสุกุลอันไมนานุงหม จงเทียวบิณฑบาต และจงอยูใ นปาเถิด ฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
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๖. โอวาทสูตรที่ ๑
[๔๘๓] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน เขตพระนครราชคฤห ... ครั้งนั้น
แล ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีส่ มควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระมหากัสสปนั่งเรียบรอยแลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนีว้ าดูกรกัสสป เธอจงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย จงกระทําธรรมีกถาแก
ภิกษุทั้งหลายเราหรือเธอ พึงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย เราหรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภกิ ษุ
ทั้งหลาย ฯ
[๔๘๔] พระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ ภิกษุทั้งหลายในบัดนี้
เปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมที่ทําใหเปนผูวายาก ไมอดทนไมรับอนุศาสนีโดยเคารพ ขาแต
พระองคผูเจริญ ในพระธรรมวินัยนี้ ขาพระองคไดเห็นภิกษุชื่อภัณฑะ ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของ
พระอานนท และภิกษุชื่ออาภิชชิกะซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของพระอนุรุทธ กลาวลวงเกินกันและกัน
ดวยสุตะวา จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดกี วากัน ใครจักกลาวได
นานกวากัน ดังนี้ ฯ
[๔๘๕] ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสวาดูกรภิกษุ เธอจงมา
จงเรียกภัณฑภิกษุ สัทธิวิหาริกของอานนท และอาภิชชิกภิกษุ สัทธิวหิ าริกของอนุรุทธ มาตาม
คําของเราวา พระศาสดาตรัสเรียกทานผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธ
เจาขา แลวเขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลวไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นดังนี้วา
พระศาสดาตรัสเรียกทานผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําภิกษุนั้นวา ขอรับ ผูมีอายุ ดังนีแ้ ลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๔๘๖] ครั้นภิกษุเหลานั้นนัง่ เรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ไดยนิ วา พวกเธอไดกลาวลวงเกินกันและกัน ดวยสุตะวาจงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาว
ไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน ดังนี้จริงหรือ ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงไวแลวอยางนี้หรือหนอ พวกเธอ
จึงกลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะอยางนีว้ า จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใครจัก
กลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน ฯ
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ภิ. ไมเปนอยางนั้นเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถาวาพวกเธอไมรูทวั่ ถึงธรรมที่เราแสดงแลวอยางนี้ ดูกร
โมฆบุรุษ เมื่อเปนเชนนัน้ พวกเธอรูอะไร เห็นอะไร บวชอยูในธรรมวินยั ที่เรากลาว
ดีแลวอยางนี้ ยอมกลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะไปทําไมเลาวาจงมาเถิดภิกษุ ใครจัก
กลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน ฯ
[๔๘๗] ครั้งนัน้ แล ภิกษุเหลานั้นซบศีรษะใกลพระบาทพระผูมีพระภาคแลวไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงําขาพระองคทั้งหลาย ผูพาลอยางไร
ผูหลงอยางไร ผูไมฉลาดอยางไร ขาพระองคเหลาใดบวชในพระธรรมวินัยทีพ่ ระผูมพี ระภาค
ตรัสดีแลวอยางนี้ กลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะวา จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวได
มากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรับโทษโดยความเปนโทษ แหงขาพระองคทั้งหลายเหลานัน้ เพื่อ
สํารวมตอไป ฯ
[๔๘๘] พ. เอาเถิดภิกษุทั้งหลาย โทษไดครอบงําพวกเธอ ผูพาลอยางไร ผูหลง
อยางไร ผูไมฉลาดอยางไร เธอเหลาใดบวชในธรรมวินยั ที่เรากลาวดีแลวอยางนี้ ไดกลาว
ลวงเกินกันและกันดวยสุตะวา จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาว
ไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน ดังนี้ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็เมื่อใดแล พวกเธอ
มาเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนเสียตามสมควรแกธรรม เมื่อนั้นเราทั้งหลายขอรับ
โทษนั้นของเธอเหลานั้น ก็การที่บุคคลเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนเสียตาม
สมควรแกธรรม และถึงความสํารวมตอไปนี้ เปนความเจริญในวินัยของพระอริยเจา ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. โอวาทสูตรที่ ๒
[๔๘๙] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน เขตพระนครราชคฤห ... ครั้งนั้นแล
ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ...ครั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาค
ไดตรัสวา ดูกรกัสสป เธอจงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย จงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุทงั้ หลาย
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เราหรือเธอพึงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย เราหรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภกิ ษุทั้งหลาย ฯ
[๔๙๐] ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ ภิกษุทั้งหลายใน
บัดนี้ เปนผูว ายาก ประกอบดวยธรรมที่ทําใหเปนผูว ายาก ไมอดทน ไมรับอนุศาสนี
โดยเคารพ บุคคลบางคนไมมีศรัทธา ไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ ไมมีความเพียร ไมมี
ปญญา ในกุศลธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาทีผ่ านมาเปนอันหวังไดแตความ
เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น หวังความเจริญไมไดเลย เปรียบเหมือนพระจันทรในขางแรม
ยอมเสื่อมจากวรรณจากมณฑล จากรัศมี จากความยาวและความกวาง ในคืนหรือวันที่
ผานมา ฉันใดบุคคลบางคนไมมีศรัทธา ... ไมมีหิริ ... ไมมีโอตตัปปะ ... ไมมีความพากเพียร ...
ไมมีปญญา ในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา เปนอันหวังไดแตความ
เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น หวังความเจริญไมไดเลย เหมือนฉะนั้น ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอที่บุรุษบุคคลไมมีศรัทธานี้ เปนความเสื่อมโทรมขอที่บุรุษบุคคลไมมี
หิรินี้ เปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลไมมีโอตตัปปะนี้เปนความเสื่อมโทรม ขอที่
บุรุษบุคคลเปนคนเกียจครานนี้ เปนความเสื่อมโทรมขอที่บุรุษบุคคลมีปญญาทรามนี้ เปน
ความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลมักโกรธนี้เปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลผูกโกรธ
นี้ เปนความเสื่อมโทรม ขอที่ไมมีภิกษุผูกลาวสอนนี้ เปนความเสื่อมโทรม ฯ
[๔๙๑] ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนมีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีความเพียร
มีปญญา ในกุศลธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมาเปนอันหวังไดแตความ
เจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น หวังความเสื่อมไมไดเลยเปรียบเหมือนพระจันทรในขางขึ้น
ยอมเปลงปลั่งดวยวรรณ ดวยมณฑล ดวยรัศมี ดวยความยาวและความกวาง ในคืน
หรือวันที่ผานมา ฉันใด บุคคลบางคนผูมีศรัทธา ... มีหิริ ... มีโอตตัปปะ ... มีความเพียร ...
มีปญญา ในกุศลธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา เปนอันหวังไดแต
ความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเทานัน้ หวังความเสื่อมไมไดเลยเหมือนฉะนั้น ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอที่บุรุษบุคคลมีศรัทธานี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลมีหิรินี้ ไม
เปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลมีโอตตัปปะนี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคล
มีความพากเพียรนี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลมีปญญานี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม
ขอที่บุรุษบุคคลไมมักโกรธนี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลไมผูกโกรธนี้ ไม
เปนความเสื่อมโทรม ขอที่มีภิกษุผกู ลาวสอนนี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ฯ
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[๔๙๒] พ. ดีแลว ดีแลว กัสสป บุคคลบางคนไมมีศรัทธา ไมมีหิริ ... ไมมีโอตตัปปะ ...
ไมมีความเพียร ... ไมมีปญญา ในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา เปน
อันหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเทานัน้ หวังความเจริญไมไดเลย เปรียบเหมือน
พระจันทรในขางแรมยอมเสื่อมจากวรรณ จากมณฑล จากรัศมี จากความยาวและความกวาง
ในคืนหรือวันที่ผานมา ฉันใด บุคคลบางคนไมมีศรัทธา ... ไมมีหิริ ... ไมมีโอตตัปปะ ...ไมมี
ความเพียร ไมมีปญญา ในกุศลธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา เปน
อันหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเทานัน้ หวังความเจริญไมไดเลย เหมือนฉะนั้น
ดูกรกัสสป ขอที่บุรุษบุคคลไมมีศรัทธานี้ เปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลไมมีหริ ิ ฯลฯ
ขอที่บุรุษบุคคลผูไมมีโอตตัปปะ ฯลฯขอที่บุรุษบุคคลเปนคนเกียจคราน ฯลฯ ขอทีบ่ ุรุษบุคคล
มีปญญาทราม ฯลฯ ขอที่บุรุษบุคคลมักโกรธ ฯลฯ ขอที่บุรุษบุคคลผูกโกรธนี้ เปนความ
เสื่อมโทรม ขอที่ไมมีภิกษุผูกลาวสอนนี้ เปนความเสื่อมโทรม ฯ
[๔๙๓] ดูกรกัสสป บุคคลบางคนมีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ ... มีความเพียร ...
มีปญญา ... ในกุศลธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมาเปนอันหวังไดแตความ
เจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น หวังความเสื่อมไมไดเลย เปรียบเหมือนพระจันทรใน
ขางขึ้น ยอมเปลงปลั่งดวยวรรณ ดวยมณฑลดวยรัศมี ดวยความยาวและความกวาง
ในคืนหรือวันที่ผานมา ฉันใด บุคคลบางคนผูมีศรัทธา ... มีหิริ ... มีโอตตัปปะ ... มีความเพียร ...
มีปญญา ในกุศลธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา เปนอันหวังไดแตความเจริญ
ในกุศลธรรมทั้งหลายเทานัน้ หวังความเสือ่ มไมไดเลย เหมือนฉะนั้น ดูกรกัสสป
ขอที่บุรุษบุคคลมีศรัทธานี้ ไมเปนความเสือ่ มโทรม ขอที่บุรุษบุคคลมีหิริ ฯลฯขอที่บุรุษบุคคล
มีโอตตัปปะ ฯลฯ ขอที่บุรุษบุคคลมีความเพียร ฯลฯ ขอที่บุรุษบุคคลมีปญญา ฯลฯ ขอที่
บุรุษบุคคลเปนคนไมมักโกรธ ฯลฯ ขอที่บุรุษบุคคลเปนคนไมผูกโกรธนี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม
ขอที่มีภิกษุผูกลาวสอนนี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. โอวาทสูตรที่ ๓
[๔๙๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน เขต
พระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสป เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
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ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมี
พระภาคไดตรัสวา ดูกรกัสสป เธอจงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย จงกระทําธรรมีกถาแกภกิ ษุทั้งหลาย
กัสสป เราหรือเธอพึงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย เราหรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภกิ ษุทั้งหลาย ฯ
ทานพระมหากัสสปไดกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ ภิกษุทั้งหลายใน
บัดนี้ เปนผูว ายาก ประกอบดวยธรรมที่ทําใหเปนผูว ายาก ไมอดทน ไมรับอนุศาสนี
โดยเคารพ ฯ
[๔๙๕] พ. ดูกรกัสสป ก็เปนความจริงอยางนั้น ครั้งกอน ภิกษุทั้งหลาย ผูเปนเถระ
เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร
เปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตร เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุล
เปนวัตร เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตรและกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร
เปนผูมีความปรารถนานอย และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนานอย เปนผู
สันโดษและกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ เปนผูส งัดจากหมู และกลาวสรรเสริญคุณ
แหงความสงัดจากหมู เปนผูไ มคลุกคลีดวยหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลี
ดวยหมู เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร บรรดาภิกษุ
เหลานั้น ภิกษุใดเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการอยู
ปาเปนวัตร เปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือเที่ยว
บิณฑบาตเปนวัตร เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรง
ผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวร
เปนวัตร เปนผูมีความปรารถนานอย และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนา
นอย เปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ เปนผูสงัดจากหมู และ
กลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดจากหมู เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู และกลาวสรรเสริญคุณ
แหงความไมคลุกคลีดวยหมู เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภ
ความเพียร ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระยอมนิมนตเธอใหนั่งดวยคําวา มาเถิดภิกษุ ภิกษุ
รูปนี้ชื่อไร ชางรุงเรืองหนอ ใครตอการศึกษาแท มาเถิดภิกษุ นี้อาสนะ นิมนตทาน
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นั่ง ดูกรกัสสปเมื่อภิกษุทั้งหลายกระทําสักการะอยางนั้น ภิกษุใหมๆ พากันคิดเห็นวา
ทราบวาภิกษุรปู ที่ถือการอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการอยูปา
เปนวัตร เปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ... เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ...เปนผูท รงไตร
จีวรเปนวัตร ... เปนผูมีความปรารถนานอย... เปนผูสันโดษ... เปนผูชอบสงัดจากหมู... เปนผูไม
คลุกคลีดวยหมู ... เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร
ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระยอมนิมนตเธอใหนั่งดวยคําวา มาเถิดภิกษุ ภิกษุรูปนี้ชื่อไร ชางรุงเรือง
หนอ ใครตอการศึกษาแท มาเถิดทาน นี้อาสนะ นิมนตทา นนั่ง ภิกษุใหมๆ
เหลานั้นก็ปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ การปฏิบัติตามของพวกเธอนัน้ เปนการอํานวยประโยชน
สุขชั่วกาลนาน ฯ
[๔๙๖] ดูกรกัสสป ก็บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระ ไมเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร
และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการอยูปาเปนวัตรไมเปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปน
วัตร และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ไมเปนผู
ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ไมเปน
ผูทรงไตรจีวรเปนวัตรและไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร ไมเปน
ผูมีความปรารถนานอย และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนานอย ไมเปน
ผูสันโดษ และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ ไมเปนผูสงัดจากหมู และไมกลาว
สรรเสริญคุณแหงความสงัดจากหมู ไมเปนผูไมคลุกคลีดวยหมู และไมกลาวสรรเสริญคุณ
แหงการไมคลุกคลีดวยหมู ไมเปนผูปรารภความเพียร และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงการ
ปรารภความเพียร บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุใดเปนผูมีชอื่ เสียง มียศ ไดจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร พวกภิกษุผูเปนเถระยอมนิมนตเธอใหนั่งดวยคําวามาเถิด
ภิกษุ ภิกษุรูปนี้ชื่อไร ชางรุงเรืองหนอ ใครตอเพื่อนสพรหมจารีดว ยกันแท มาเถิดภิกษุ
นี้อาสนะ นิมนตทานนั่ง ดูกรกัสสป เมื่อภิกษุทั้งหลายกระทําสักการะอยางนั้น ภิกษุใหมๆ พากัน
คิดวา ทราบวา ภิกษุที่มีชื่อเสียง มียศไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร
พวกภิกษุผูเปนเถระพากันนิมนตเธอใหนั่งดวยคําวา มาเถิดภิกษุ ภิกษุรปู นี้ชื่อไร ชางรุงเรืองหนอ
ใครตอเพื่อนสพรหมจารีดว ยกันแท มาเถิดภิกษุ นี้อาสนะ นิมนตทานนัง่ ภิกษุใหมๆ
เหลานั้นก็ปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ การปฏิบัติตามของพวกเธอนัน้ ไมอํานวยประโยชน
มีแตทุกขชั่วกาลนาน ดูกรกัสสป บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบควรกลาววา ผูประพฤติ
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พรหมจรรยถกู อันตรายแหงพรหมจรรยเบียดเบียนเสียแลวผูประพฤติพรหมจรรยซึ่งมีความ
ปรารถนาเกินประมาณ ถูกความปรารถนาเกินประมาณสําหรับพรหมจรรยเบียดเบียนแลว ดูกร
กัสสป บัดนี้ บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ ควรกลาววา ผูประพฤติพรหมจรรยถูกอันตราย
แหงพรหมจรรยเบียดเบียนเสียแลว ผูประพฤติพรหมจรรยซึ่งมีความปรารถนาเกินประมาณ
ถูกความปรารถนาเกินประมาณสําหรับพรหมจรรยเบียดเบียนเสียแลว ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ฌานาภิญญาสูตร
[๔๙๗] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราหวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก
มีวิจาร มีปติและสุข อันเกิดแตวิเวกอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังสงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยูไ ดเทานั้น
เหมือนกัน ฯ
[๔๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงทุตยิ ฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวจิ าร เพราะวิตกวิจารสงบไปมีปติและสุขอันเกิด
แตสมาธิอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน
ธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตกไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ
อยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[๔๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุข
ดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป เขาถึงตติยฌาน ที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุขไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป เขาถึงตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา
ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุขไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
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[๕๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ
ละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยูได
เทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมสี ุขเพราะละสุขละทุกข
และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงอากาสานัญจายตนะ มีอารมณวา อากาศไมมี
ที่สุด เพราะลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจถึงนานัตตสัญญา โดยประการทั้งปวงอยู
ไดเทาใด แมกสั สปก็หวังเขาถึงอากาสานัญจายตนะมีอารมณวา อากาศไมมีที่สุด เพราะลวง
รูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจนานัตตสัญญาอยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ มีอารมณวา วิญญาณ
ไมมีที่สุด เพราะลวงอากาสานัญจายตนะได โดยประการทั้งปวงอยูไดเทาใด แมกัสสป
ก็หวังเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ มีอารมณวา วิญญาณไมมีที่สุดเพราะลวงอากาสานัญจายตนะ
ไดโดยประการทั้งปวงอยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงอากิญจัญญายตนะ มีอารมณวา หนอยหนึ่ง
ไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการทั้งปวงอยูไดเทาใดแมกัสสปก็หวังเขาถึง
อากิญจัญญายตนะ มีอารมณวา หนอยหนึ่งไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะได โดย
ประการทั้งปวงอยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะลวง
อากิญจัญญายตนะไดโดยประการทั้งปวงอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงเนวสัญญานาสัญญาย
ตนะ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะไดโดยประการทั้งปวงอยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานา
สัญญายตนะได โดยประการทั้งปวงอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ
เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะไดโดยประการทั้งปวงอยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคน
ก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ไดทะลุฝา กําแพง
ภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในทีว่ างก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดิน เหมือนในน้ําก็ได
เดินบนน้ําไมแตก เหมือนเดินบนแผนดินก็ไดเหาะไปในอากาศ เหมือนนกก็ได ลูบคลํา
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พระจันทรพระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดถึง
พรหมโลกก็ได อยางใดแมกสั สปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกันคือ กัสสปบรรลุอิทธิวิธีหลาย
ประการ ฯลฯใชอํานาจทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได ฯ
[๕๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังวา เราไดยินเสียงสองชนิด คือ เสียงทิพยและ
เสียงมนุษย ทัง้ ที่อยูไกลทั้งอยูใกลไดอยางใด แมกัสสปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกัน คือกัสสป
ไดยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพยและเสียงมนุษยทั้งอยูทไี่ กลทั้งอยูใกล ฯ
[๕๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังวา เรายอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่น
ดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ
ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รวู าจิตมีโมหะ
หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู จิตฟุงซาน ก็รวู าจิตฟุงซาน
จิตเปนมหัคคตะ ก็รูวาจิตเปนมหัคคตะ จิตไมเปนมหัคคตะ ก็รูวาจิตไมเปนมหัคคตะจิตที่ยังมีจิต
อื่นยิ่งกวา ก็รวู า จิตที่ยังมีจิตอืน่ ยิ่งกวา จิตทีไ่ มมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รวู าจิตทีไ่ มมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปน
สมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ จิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รวู าจิตหลุดพน
หรือจิตยังไมหลุดพน ก็รูวาจิตยังไมหลุดพนไดอยางใด แมกัสสปก็หวังอยางนัน้ ไดเหมือนกัน
คือ กัสสปยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ ฯลฯ
หรือจิตยังไมหลุดพน ก็รูวาจิตยังไมหลุดพน ฯ
[๕๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังวา เราตามระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือตาม
ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบางหาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติ
บาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง
แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอเนกบางตลอดวิวัฏฏกัปเปนอเนกบาง ตลอด
สังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอเนกบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้
แลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น
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ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมากพรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ไดอยางใด แมกัสสปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกัน คือกัสสป
ตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือตามระลึกไดชาติหนึ่งบาง ฯลฯ ยอมตามระลึกถึงชาติกอน
ไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการพรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ฯ
[๕๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังวา เรายอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของ
มนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวาสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป
เขาเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ที่ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโน
สุจริตไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป
เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เรายอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มี
ผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอม
รูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมอยูดวยประการฉะนีไ้ ดอยางใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมกัสสปก็
หวังอยางนั้นไดเหมือนกัน คือกัสสปเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิว
พรรณดี มีผิวพรรณทรามไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ฯลฯ ยอมรู
ชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ฯ
[๕๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเขาถึงอยูไดอยางใด แมกัสสปก็ทําใหแจง
ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ทิฏฐธรรม เขาถึงอยูอยางนั้นไดเหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ภิกขุนูปสสยสูตร
[๕๑๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปหาทาน
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พระมหากัสสปถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลวไดกลาวกะทานพระมหากัสสปวา ขาแตทา นผูเจริญ
นิมนตทานไปยังที่พํานักของภิกษุณีดว ยกันเถิด ทานพระมหากัสสปจึงกลาววา ทานไปเถิด อาวุโส
อานนท ทานเปนผูมีกิจมาก มีธุระมาก แมครั้งที่สอง ทานพระอานนทก็พูดกับทานพระมหา
กัสสปวา ขาแตทานผูเจริญ นิมนตทานไปยังที่พํานักของภิกษุณีดว ยกันเถิด ทานพระมหากัสสป
ก็กลาววา ทานไปเถิดอาวุโสอานนท ทานเปนผูมีกิจมาก มีธุระมากแมครั้งที่สาม ทานพระ
อานนทก็พดู กับทานพระมหากัสสปวา ขาแตทานผูเจริญนิมนตทานไปยังที่พํานักของภิกษุณี
ดวยกันเถิด ฯ
[๕๑๓] ครั้งนัน้ แล เวลาเชา ทานพระมหากัสสปนุงแลวถือบาตรและจีวร มีทานพระ
อานนทเปนปจฉาสมณะ เขาไปยังที่พํานักของภิกษุณี ครัน้ เขาไปแลวจึงนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว
ครั้งนั้นภิกษุณเี ปนอันมาก พากันเขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงที่พัก ครั้นเขาไปแลวจึงกราบ
ทานพระมหากัสสป แลวนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นภิกษุณีเหลานัน้ นั่งเรียบรอยแลว ทาน
พระมหากัสสปยังภิกษุณีเหลานั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา
ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปครั้นยังภิกษุณีเหลานั้นใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญ ให
ราเริงดวยธรรมีกถาแลว จึงลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ
[๕๑๔] ครั้งนัน้ แล ภิกษุณีชอื่ ถุลลติสสาไมพอใจ ถึงเปลงคําแสดงความไมพอใจวา
เพราะเหตุไรเลา พระผูเปนเจามหากัสสปจึงสําคัญธรรมที่ตนควรกลาวตอหนาพระผูเปนเจาอานนท
ผูเปนมุนีเปรื่องปราชญ เปรียบเหมือนพอคาเข็มสําคัญวาควรขายเข็มในสํานักของชางเข็มผูชํานาญ
ฉันใด พระผูเปนเจามหากัสสปยอมสําคัญธรรมที่ตนควรกลาวตอหนาพระผูเปนเจา อานนทผูเปน
มุนีเปรื่องปราชญ ฉันนั้นเหมือนกัน ทานพระมหากัสสปไดยินภิกษุณี ถุลลติสสากลาววาจานี้แลว
จึงกลาวกะทานพระอานนทวา อาวุโสอานนท เราเปนพอคาเข็มทานเปนชางเข็ม หรือเราเปน
ชางเข็ม ทานเปนพอคาเข็ม ทานพระอานนทจึงตอบวาขาแตทานพระมหากัสสปผูเจริญ ขอ
ทานโปรดประทานโทษเถิด มาตุคามเปนคนโง ฯ
[๕๑๕] งดไวกอนอาวุโสอานนท หมูของทานอยาเขาไปสอดเห็นใหเกินไปนัก ดูกร
อาวุโสอานนท ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภกิ ษุ เฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาคบางหรือวา ดูกรภิกษุทั้งหลายเราหวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจารมีปติและสุขอันเกิดวิเวกอยูไ ดเทาใด แมอานนทกห็ วังสงัด
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จากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก
อยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
ทานพระอานนทกลาววา หาเปนเชนนัน้ ไม ทานผูเจริญ ฯ
ก. ดูกรทานผูม ีอายุ เราเองถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภกิ ษุเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระ
ภาควา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มี
วิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยูไดเทาใดแมกัสสปก็หวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน ฯลฯอยูไดเทานัน้ เหมือนกัน ฯ
[อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ และอภิญญา ๕ มีเปยยาลอยางนี้]
[๕๑๖] อาวุโสอานนท ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานถูกนําเขาไปเปรียบใน
หมูภิกษุ เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคบางหรือวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราทําใหแจงซึ่งเจโต
วิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม
เขาถึงอยูไดอยางใด แมอานนทก็ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตปิ ญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะสิ้นไปดวยปญญายิ่งเองในทิฏฐธรรมเขาถึงอยูไดอยางนั้นเหมือนกัน ฯ
อา. หาเปนเชนนั้นไม ทานผูเจริญ ฯ
ดูกรอาวุโส เราเองถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภิกขุเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาควา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
สิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเขาถึงอยูไดอยางใด แมกัสสปก็ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เขา
ถึงอยูไดอยางนั้น เหมือนกัน ฯ
[๕๑๗] ดูกรอาวุโส ผูใดสําคัญเราวา ควรปกปดไดดวยอภิญญา ๖ ผูนั้นก็ควรสําคัญ
ชาง ๗ ศอกหรือ ๗ ศอกครึ่งวา จะพึงปกปดดวยใบตาลได ฯ
ก็แลภิกษุณีชื่อถุลลติสสาเคลื่อนจากพรหมจรรยเสียแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. จีวรสูตร
[๕๑๘] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปอยู ณ พระเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน เขต
พระนครราชคฤห ก็สมัยนั้น ทานพระอานนทเที่ยวจาริกไปในทักขิณาคิรีชนบท พรอมดวย
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ภิกษุสงฆหมูใหญก็โดยสมัยนี้แล ภิกษุผูเปนสัทธิวิหาริกของทานประมาณ ๓๐ รูป โดยมากยังเปน
เด็กหนุม พากันลาสิกขา เวียนมาเพื่อความเปนหินเพศ ฯ
[๕๑๙] ครั้งนัน้ ทานพระอานนทเที่ยวจาริกไปตามชอบใจในทักขิณาคิรีชนบท แลว
กลับไปสูพระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน เขตพระนครราชคฤหเขาไปหาทานพระมหากัสสป
ถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลว อภิวาทมหากัสสปแลวนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระ
อานนทนั่งเรียบรอยแลว ทานพระมหากัสสปไดกลาวปราศรัยกะทานพระอานนทวา อาวุโสอานนท
พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอํานาจประโยชนเทาไรหนอ จึงทรงบัญญัติการขบฉันถึง ๓ หมวดใน
ตระกูลเขาไว ฯ
[๕๒๐] ทานพระอานนทกลาววา ขาแตทานกัสสปผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงอาศัย
อํานาจประโยชน ๓ ขอ จึงไดทรงบัญญัติการขบฉันถึง ๓ หมวดในตระกูลเขาไว คือเพื่อขมคน
หนาดาน เพื่อใหภกิ ษุผูมีศีลเปนที่รักอยูเปนสุขและเพื่ออนุเคราะห ตระกูลโดยเหตุ ที่พวกมี
ความปรารถนาลามก อาศัยสมัครพรรคพวกแลวจะพึงทําสงฆใหแตกกันไมได พระผูม ีพระภาค
ทรงอาศัยอํานาจประโยชน๓ ขอเหลานี้แล จึงไดทรงบัญญัติการขบฉันถึง ๓ หมวดในตระกูล
เขาไว ฯ
[๕๒๑] ก. อาวุโสอานนท เมื่อเปนเชนนี้ เธอเที่ยวไปกับภิกษุเหลานี้ผูไมคุมครอง
ทวารในอินทรียทั้งหลาย ไมรูจักประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร เพื่อประโยชนอะไร
เลา เธอมัวแตจาริกไปเหยียบย่ําขาวกลา มัวแตจาริกไปเบียดเบียนตระกูล อาวุโส อานนท
บริษัทของเธอยอมลุยหลุดไป สัทธิวิหาริกของเธอซึ่งโดยมากเปนผูใหม ยอมแตกกระจายไป
เธอนี้ยังเปนเด็ก ไมรูจักประมาณ ฯ
อ. ขาแตทานผูเจริญ บนศีรษะของกระผม ผมหงอกแลวมิใชหรือถึงอยางนั้น พวก
กระผมก็ยังไมพนจากทานพระมหากัสสปวาเปนเด็ก ฯ
ก. ก็เปนจริงอยางนั้น อาวุโสอานนท เธอยังไปเทีย่ วกับภิกษุใหมๆเหลานี้ ผูไมคุม
ครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ไมรูจักประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร เธอมัวแตจาริก
ไปเหยียบย่ําขาวกลา มัวแตจาริกไปเบียดเบียนตระกูล อาวุโสอานนท บริษัทของเธอยอมลุย
หลุดไป สัทธิวิหาริกของเธอซึ่งโดยมากเปนผูใหม ยอมแตกกระจายไป เธอนี้ยังเปนเด็ก ไม
รูจักประมาณ ฯ
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[๕๒๒] ภิกษุณีถุลลนันทาไดยินแลวคิดวา ทราบวาพระผูเปนเจาอานนท ผูเปนมุนีผู
เปรื่องปราชญ ถูกพระผูเปนเจามหากัสสปรุกรานดวยวาทะวาเปนเด็กไมพอใจ จึงเปลงวาจาแสดงค
วามไมพอใจวา อะไรเลาพระผูเปนเจามหากัสสปผูเคยเปนอัญญเดียรถีย จึงสําคัญพระคุณเจา
อานนทผเู ปนมุนีเปรื่องปราชญวา ตนควรรุกรานดวยวาทะวาเปนเด็ก ทานพระมหากัสสปไดยิน
ภิกษุณีถุลลนันทากลาววาจานี้แลว ฯ
[๕๒๓] ครั้งนัน้ แล ทานมหากัสสปจึงกลาวกะทานพระอานนทวา อาวุโส อานนท
ภิกษุณีถุลลนันทายังไมทนั พิจารณา ก็กลาววาจาพลอยๆ เพราะเราเองปลงผมและหนวด นุงหม
ผากาสาวพัสตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมนึกเลยวา เราบวชอุทิศศาสดาอื่น นอกจาก
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ครั้งกอน เมื่อเรายังเปนคฤหัสถ
เคยคิดวา ฆราวาสชางคับแคบเปนทางมาแหงธุลี บรรพชาปลอดโปรง ผูอยูครองเรือนจะประพฤติ
พรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณโดยสวนเดียว ประดุจสังขขัด ไมใชทําไดงายนักทางที่ดี เราควร
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เราทําผา
สังฆาฏิแหงผาที่เกา ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
อุทิศเฉพาะทานผูเปนพระอรหันตในโลก เมื่อบวชแลวยังเดินไปสิ้นระยะทางไกล ไดพบพระผูมี
พระภาคระหวางเมืองราชคฤหกับบานนาฬันทคาม กําลังประทับนั่งอยู ณ พหุปุตตเจดีย พอพบ
เขาแลวก็รําพึงอยูวา เราพบพระศาสดา ก็เปนอันพบพระผูมีพระภาคดวย เราพบพระสุคต ก็
เปนอันพบพระผูมีพระภาคดวย เราพบพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็เปนอันพบพระผูมีพระภาคดวย
อาวุโส เรานั้นจึงซบเศียรเกลาลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาค ณ ที่นั้นเอง ไดกราบทูลกะ
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญพระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระองค ขาพระ
องคเปนสาวก ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระองค ขาพระองค
เปนสาวก ดังนี้ ฯ
[๕๒๔] เมื่อเรากราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเราวา ดูกรกัสสป ผูใด
เลายังไมทราบชัดถึงสาวกผูประมวลมาดวยจิตทั้งหมด อยางนี้แลวจะพึงพูดวารู ยังไมเห็นเลย
จะพึงพูดวาเห็น ศีรษะของบุคคลนั้นพึงแตก ดูกรกัสสป แตเรารูอยู จึงพูดวารู เห็นอยู จึงพูด
วาเห็น เพราะเหตุนั้นแหละกัสสป เธอพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเขาไปตัง้ หิริโอตตัปปะอยางแรง
กลาในภิกษุทงั้ หลายผูเปนเถระ ผูนวกะ ผูมชั ฌิมะ ... เราจักฟงธรรมอยางใดอยางหนึ่งซึ่งประกอบ
ดวยกุศลจักกระทําธรรมนั้นทั้งหมดใหเกิดประโยชน ใสใจถึงธรรมนั้นทั้งหมด จักประมวลมาดวย
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จิตทั้งหมด เงีย่ โสตสดับพระธรรม ... เราจักไมละกายคตาสติที่สหรคตดวยกุศลความสําราญ
ดูกรกัสสป เธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคทรงโอวาทเราดวยพระโอวาท
นี้เสด็จลุกจากอาสนะแลวทรงหลีกไป ดูกรอาวุโสเราเปนหนี้ บริโภคกอนขาวของราษฎรถึงหนึ่ง
สัปดาห วันที่ ๘ พระอรหันตผลจึงปรากฏขึ้น คราวนั้นพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกจากหนทางตรง
ไปยังโคนตนไมแหงหนึ่ง เราจึงเอาผาสังฆาฏิแหงผาที่เกาปูเปนสี่ชั้นถวาย แลวกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคประทับนั่งบนผาผืนนี้ เพื่อประโยชนและ
ความสุขแกขาพระองคตลอดกาลนาน ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคก็ประทับนั่งบนอาสนะที่จัด
ถวาย ครั้นประทับนั่งแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะเราวา กัสสปผาสังฆาฏิแหงผาที่เกาของเธอ
ผืนนี้ออนนุม เราก็กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดอนุเคราะหทรง
รับผาสังฆาฏิแหงผาที่เกาของขาพระองคเถิด พระองคตรัสวา ดูกรกัสสป เธอจักครองผาบังสุกุล
ที่ทําดวยผาปานซึ่งยังใหมหรือ เราก็กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักครองผา
บังสุกุลที่ทําดวยผาปานซึ่งยังใหมของพระผูมีพระภาค ดังนี้ ฯ
[๕๒๕] ดูกรอาวุโส เราไดมอบถวายผาสังฆาฏิแหงผาที่เกาแดพระผูมพี ระภาค และได
รับผาบังสุกุลที่ทําดวยผาปานซึ่งยังใหมของพระผูมีพระภาค ดูกรอาวุโส ก็เมื่อบุคคลจะพูดใหถูก
พึงพูดถึงผูใดวา บุตรผูเกิดแตอก เกิดแตพระโอฐ ของพระผูมีพระภาค เกิดแตพระธรรม อัน
ธรรมนิรมิตแลว เปนธรรมทายาท จึงรับผาบังสุกุลที่ทําดวยผาปานซึ่งยังใหม เขาเมือ่ จะพูดใหถูก
พึงพูดถึงผูนั้นคือเราวา บุตรผูเกิดแตอก เกิดแตพระโอฐ ของพระผูมีพระภาค เกิดแตพระธรรม
อันธรรมนิรมิตแลว เปนธรรมทายาท รับผาบังสุกุลที่ทําดวยผาปานซึ่งยังใหม ฯ
[๕๒๖] ดูกรอาวุโส เราหวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน
มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวเิ วกอยู ดูกรอาวุโสเราหวัง ฯลฯ
[อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ และอภิญญา ๙ มีเปยยาลอยางนี้]
[๕๒๗] ดูกรอาวุโส เราทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันรูยิ่งเองในทิฏฐธรรม เขาถึงอยูผูใดสําคัญเราวา ควรปกปด
ดวยอภิญญา ๖ ผูนั้นก็ควรสําคัญชาง ๗ ศอกหรือ๗ ศอกครึ่งวา จะพึงปกปดดวยใบตาลได ฯ
ก็และภิกษุณีถลุ ลนันทาเคลื่อนจากพรหมจรรยเสียแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
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๑๒. ปรัมมรณสูตร
[๕๒๘] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปและทานพระสารีบุตรอยู ณ ปาอิสิปตนมฤค
ทายวัน เขตพระนครพาราณสี ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรออกจากที่เรนในเวลาเย็น เขาไปหา
ทานพระมหากัสสปถึงที่อยูครั้นเขาไปหาแลวไดปราศรัยกะทานพระมหากัสสป ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๕๒๙] ครั้นทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลวไดถามทานพระมหากัสสปวา ดูกร
ทานกัสสป สัตวเมื่อตายไปแลวเกิดอีกหรือ ฯ
ทานพระมหากัสสปตอบวา ขอนี้พระผูมีพระภาคมิไดทรงพยากรณไว ฯ
สา. สัตวเมื่อตายไปแลวไมเกิดอีกหรือ ฯ
ก. แมขอนี้ พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงพยากรณไว ฯ
สา. สัตวเมื่อตายไปแลว เกิดก็มี ไมเกิดก็มี หรือ ฯ
ก. ขอนี้ พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงพยากรณไว ฯ
สา. สัตวเมื่อตายไปแลว เกิดอีกก็หามิได ไมเกิดอีกก็หามิได หรือ ฯ
ก. แมขอนี้ พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงพยากรณไว ฯ
สา. เพราะเหตุไรหรือ ขอที่กลาวถึงนั้นๆ พระผูมีพระภาคจึงมิไดทรงพยากรณไว ฯ
ก. เพราะขอนัน้ ไมมีประโยชน ไมเปนเบือ้ งตนแหงการประพฤติพรหมจรรย ไมเปน
ไปเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับกิเลส เพื่อเขาไปสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อ
นิพพาน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงมิไดทรงพยากรณไว ฯ
[๕๓๐] สา. ถาเชนนั้น พระผูม ีพระภาคทรงพยากรณไวอยางไรเลา ฯ
ก. พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นี้ทกุ ข นี้เหตุเกิดแหงทุกข
นี้ความดับทุกข นี้ทางใหถึงความดับทุกข ฯ
สา. ก็เพราะเหตุอะไร ขอนี้พระผูมีพระภาคจึงทรงพยากรณไว ฯ
ก. เพราะขอนัน้ มีประโยชน เปนเบื้องตนแหงการประพฤติพรหมจรรย เปนไปเพื่อ
ความหนาย เพือ่ คลายกําหนัด เพื่อดับกิเลส เพื่อเขาไปสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงทรงพยากรณไว ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
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๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร
[๕๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นพระมหากัสสป
นั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย
ใหเมื่อกอนสิกขาบทมีนอยและภิกษุตั้งอยูใ นพระอรหัตผลมีมาก และอะไรเปนเหตุ เปนปจจัย
ใหบัดนี้สิกขาบทมีมาก และภิกษุตงั้ อยูในพระอรหัตผลมีนอย ฯ
[๕๓๒] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ขอนั้นเปนอยางนี้คือ เมื่อหมูสัตวเลวลง
พระสัทธรรมกําลังเลือนหายไป สิกขาบทจึงมีมากขึ้น ภิกษุที่ตั้งอยูใ นพระอรหัตผลจึงนอยเขา
สัทธรรมปฏิรูปยังไมเกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไมเลือนหายไป และ
สัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อใด เมื่อนัน้ พระสัทธรรมจึงเลือนหายไป ทองเทียมยังไมเกิดขึ้น
ในโลก ตราบใดตราบนั้นทองคําธรรมชาติก็ยังไมหายไป และเมื่อทองเทียมเกิดขึ้น ทองคํา
ธรรมชาติจึงหายไป ฉันใด พระสัทธรรมก็ฉันนั้น สัทธรรมปฏิรูปยังไมเกิดขึ้นในโลกตราบใด
ตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไมเลือนหายไป เมื่อสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นเมื่อใด เมื่อนัน้ พระสัทธรรม
จึงเลือนหายไป ฯ
[๕๓๓] ดูกรกัสสป ธาตุดินยังพระสัทธรรมใหเลือนหายไปไมได ธาตุน้ํา ธาตุไฟ
ธาตุลม ก็ยังพระสัทธรรมใหเลือนหายไปไมได ที่แทโมฆบุรุษในโลกนี้ตางหาก เกิดขึ้นมาก็ทําให
พระสัทธรรมเลือนหายไป เปรียบเหมือนเรือจะอัปปาง ก็เพราะตนหนเทานั้น พระสัทธรรมยัง
ไมเลือนหายไปดวยประการฉะนี้ ฯ
[๕๓๔] ดูกรกัสสป เหตุฝายต่ํา ๕ ประการเหลานี้ ยอมเปนไปพรอม เพือ่ ความฟนเฟอน
เพื่อความเลือนหายแหงพระสัทธรรม เหตุฝายต่ํา ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ ไมเคารพยําเกรงในพระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑ ในพระสงฆ ๑
ในสิกขา ๑ ในสมาธิ๑ เหตุฝายต่ํา ๕ ประการเหลานี้แล ยอมเปนไปพรอมเพื่อความฟน เฟอน
เพื่อความเลือนหายแหงพระสัทธรรม ฯ
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[๕๓๕] ดูกรกัสสป เหตุ ๕ ประการเหลานี้แล ยอมเปนไปพรอม เพื่อความตั้งมั่น
ไมฟนเฟอน ไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม เหตุ ๕ ประการเปนไฉน คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ มีความเคารพยําเกรงในพระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑ ในพระสงฆ ๑
ในสิกขา ๑ ในสมาธิ๑ เหตุ ๕ ประการเหลานี้แล ยอมเปนไปพรอมเพื่อความตั้งมัน่ ไมฟน
เฟอนไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๑๓
จบกัสสปสังยุตตที่ ๔
________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สันตุฏฐสูตร
๒. อโนตตัปปสูตร
๓. จันทูปมสูตร
๔. กุลูปกสูตร
๕. ชิณณสูตร
๖. โอวาทสูตรที่ ๑
๗. โอวาทสูตรที่ ๒
๘. โอวาทสูตรที่ ๓
๙. ฌานาภิญญาสูตร
๑๐. ภิกขุนูปสสยสูตร ๑๑. จีวรสูตร
๑๒. ปรัมมรณสูตร
๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร ฯ
________
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ลาภสักการสังยุตต
ปฐมวรรคที่ ๑
๑. สุทธกสูตร
[๕๓๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควาพระเจาขา ฯ
[๕๓๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง
ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่น
ยิ่งไปกวา เพราะฉะนัน้ แหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักละลาภสักการะและ
ชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแลวเสีย และลาภสักการะและชื่อเสียงที่บังเกิดขึ้นแลว จักครอบงําจิตของเรา
ทั้งหลายตั้งอยูไ มได เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. พฬิสสูตร
[๕๓๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคายเปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนปลาบางตัวเห็นแกเหยื่อ กลืนเบ็ดที่พราน
เบ็ดเกีย่ วเหยื่อหยอนลงในหวงน้ําลึก มันกลืนเบ็ดของพรานเบ็ดอยางนีแ้ ลว ไดรับทุกข ถึงความ
พินาศ พรานเบ็ดพึงทําไดตามความพอใจ ฉะนั้น ฯ
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[๕๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา "พรานเบ็ด" นี้เปนชื่อของมารใจบาป คําวา "เบ็ด"
เปนชื่อของลาภ สักการะและชื่อเสียง ภิกษุบางรูปยินดี พอใจลาภ สักการะและชื่อเสียงที่เกิด
ขึ้นแลว ภิกษุนี้เรากลาววา กลืนเบ็ดของมารไดรับทุกข ถึงความพินาศ อันมารใจบาปพึงทําได
ตามความพอใจ ภิกษุทั้งหลายลาภ สักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา อยางนี้แล ฯ
[๕๔๑] เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลาย จักละ ลาภ
สักการะและชือ่ เสียงที่เกิดขึน้ แลวเสีย และลาภ สักการะและชื่อเสียงทีบ่ ังเกิดขึ้นแลว จักครอบ
งําจิตของเราทั้งหลายตั้งอยูไ มได เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. กุมมสูตร
[๕๔๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคายเปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว ในหวงน้ําแหงหนึ่ง มีตระกูลเตาใหญ
อยูอาศัยมานาน ครั้งหนึ่ง เตาตัวหนึ่งเขาไปหาเตาอีกตัวหนึ่งพูดวาพอเตา เจาอยาไดไปยัง
ประเทศนั้นนะ ฯ
เตาตัวนัน้ ไดไปยังประเทศนัน้ แลว ถูกนายพรานยิงดวยลูกดอก ลําดับนัน้ เตาตัวที่ถูก
ยิงเขาไปหาเตาตัวนั้น เตาตัวนั้นไดเห็นเตาตัวที่ถูกยิงกําลังมาแตไกล จึงถามวา พอเตา เจาไม
ไดไปยังประเทศนั้นหรือ ฯ
เตาตัวที่ถูกยิงตอบวา พอเตา ฉันไดไปยังประเทศนั้นมาแลว ฯ
เตาตัวนัน้ ถามวา พอเตา เจาไมไดถูกทุบถูกตีดอกหรือ ฯ
เตาตัวที่ถูกยิงตอบวา ฉันไมไดถูกทุบถูกตี แตฉันมีเชือกเสนหนึ่งติดหลังมานี้ ฯ
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เตาตัวนัน้ กลาววา พอเตา เจาไมไดถูกทุบถูกตีก็ดีละ พอเตา บิดา มารดา ปู ยา
ตา ยาย ของเจาไดรับทุกข ถึงความพินาศ เพราะเชือกเสนนี้แหละ ไปเดี๋ยวนี้ เจาไมใชพวก
ของเราแลว ฯ
[๕๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา "พราน" นีเ้ ปนชื่อของมารใจบาป คําวา "ลูกดอก"
เปนชื่อของลาภ สักการะและชื่อเสียง คําวา "เชือก" นี้เปนชื่อของนันทิราคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุบางรูปยินดี พอใจ ลาภ สักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแลว ภิกษุนี้เรากลาววา ไดรับทุกข
ถึงความพินาศ เพราะลาภ สักการะและชื่อเสียง ดุจลูกดอก ถูกมารทําไดตามความพอใจ ลาภ
สักการะและชือ่ เสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนีแ้ ล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ทีฆโลมสูตร
[๕๔๕] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แกะขนยาวเขาไปสูชัฏหนาม มันพึงของอยู อันหนาม
เกี่ยวไว ติดอยูใ นที่นั้นๆ ไดรบั ทุกข ถึงความพินาศในทีน่ นั้ ๆ ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมวินัย
นี้ อันลาภ สักการะและชื่อเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลวก็ฉันนั้น เวลาเชานุง แลวถือบาตรและจีวร
เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม เธอของอยู อันปจจัยเกีย่ วไว ผูกไวในที่นั้นๆ ยอมไดรับทุกข
ถึงความพินาศในที่นั้นดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ หละ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. เอฬกสูตร
[๕๔๗] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะ
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และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมลงฉูฉี่กินขี้เต็มทอง และขางหนายังมีกองขี้ใหญ มันพึง
ดูหมิ่นแมลงฉูฉี่เหลาอื่นวา เรากินขี้เต็มทองแลว และเรายังมีกองขี้ใหญอยูขางหนาอีกฉันใด
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อันลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงํา ย่ํายีจติ แลว ก็ฉันนัน้ เวลา
เชา นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ฉันอยู ณ ที่นั้น พอแกความ
ตองการแลว และทายกนิมนตเพื่อใหฉนั ในวันรุงขึ้น แมบิณฑบาตของเธอจะเต็มแลว เธอไป
อารามแลว อวดอางที่ทามกลางหมูภกิ ษุวา ผมฉันพอแกความตองการแลว ทายกยังนิมนตเพื่อให
ฉันในวันรุงขึน้ บิณฑบาตของผมก็เต็ม และยังจะไดจีวร บิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปจจัย
เภสัชบริขารอีก สวนภิกษุเหลาอื่นนี้มีบุญนอย มีศักดิ์นอย จึงไมไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธออันลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงําย่ํายีจิตแลว ยอมดูหมิ่น
ภิกษุเหลาอื่นผูม ีศีลเปนที่รัก ขอนั้นของโมฆบุรุษนั้นยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่ไมเปนประโยชน เพื่อ
ทุกขสิ้นกาลนาน ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อสนิสูตร
[๕๔๙] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขวานฟาตกถูกใคร ลาภสักการะและชื่อเสียง ยอมตามถึง
พระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล คําวา "ขวานฟา" นี้เปนชื่อของลาภสักการะและชื่อเสียง ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียงทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยาง
นี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๖
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๗. ทิฏฐิสูตร
[๕๕๑] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อะไรแทงใครดวยลูกศรคือทิฐิ ลาภสักการะและชื่อเสียง
ยอมตามถึงพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล คําวา "ลูกศร" นี้เปนชื่อของลาภสักการะและชื่อ
เสียง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชือ่ เสียงทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สิคาลสูตร
[๕๕๓] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นสุนัขจิ้งจอกแก ซึ่งอยูในกลางคืนตลอดถึง
เชาตรูหรือหนอ ฯ
ภิ. เห็นพระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สุนัขจิง้ จอกแกตัวนัน้ เปนโรคอุกกรรณ [โรคเรื้อน] อยูบนบก
ก็ไมสบาย อยูโ คนไมก็ไมสบาย อยูในที่แจงก็ไมสบาย เดินยืน นั่ง นอนในที่ใดๆ ก็ไมสบาย
เปนทุกขในทีน่ ั้นๆ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน อันลาภสักการะและชื่อเสียง
ครอบงํา ย่ํายีจติ แลวอยูทเี่ รือนวางก็ไมสบาย อยูที่โคนไมก็ไมสบาย อยูใ นที่แจงก็ไมสบาย เดิน
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ยืน นั่ง นอนในที่ใดๆ ก็ไมสบาย เปนทุกขในที่นั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและชื่อเสียง
ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. เวรัมภสูตร
[๕๕๕] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลมชื่อวาเวรัมภาพัดอยูใ นอากาศเบื้องบน ซัดนกที่บินอยู
ในอากาศนัน้ เมื่อมันถูกลมเวรัมภาซัดเทาไปขางหนึ่ง ปกไปขางหนึ่ง ศีรษะไปขางหนึ่ง ตัวไป
ขางหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน อันลาภสักการะ
และชื่อเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว เวลาเชานุง แลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบานหรือ
นิคม ไมรักษากายวาจา จิต ไมดํารงสติ ไมสํารวมอินทรีย เธอเห็นมาตุคามที่นุงหมผาลับๆ ลอๆ
ในบานหรือนิคมนั้น ครั้นเห็นแลว ราคะยอมครอบงําจิต เธอมีจิตอันราคะครอบงําแลว ยอม
ลาสิกขา สึกออกมา ภิกษุพวกหนึ่งเอาจีวรของเธอไป พวกหนึ่งเอาบาตร พวกหนึ่งเอาผา
นิสีทนะ พวกหนึ่งเอากลองเข็ม เปรียบดังนกถูกลมเวรัมภาซัดไป ฉะนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ลาภ สักการะและชื่อเสียงทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. สคัยหกสูตร
[๕๕๗] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
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[๕๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเห็นคนบางคนในโลกนี้ อันสักการะครอบงํา ย่ํายีจติ
แลว เมื่อตายไป เพราะกายแตกทําลาย ตองเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก อนึ่ง เราเห็น
คนบางคนในโลกนี้ อันความเสื่อมสักการะครอบงําย่ํายีจิตแลว เมื่อตายไป เพราะกายแตก
ทําลาย ตองเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาตนรก เราเห็นคนบางคนในโลกนี้ อันสักการะ
และความเสื่อมสักการะทั้งสองอยางครอบงํา ย่ํายีจติ แลว เมื่อตายไป เพราะกายแตกทําลาย
ตองเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ หละ ฯ
[๕๕๙] พระผูม ีพระภาค ผูสคุ ตศาสดา ครั้นไดตรัสคําไวยากรณภาษิตนี้แลว ไดตรัส
คาถาประพันธตอไปวา
สมาธิของผูใด ที่เขาสักการะ อยูดวยผล สมาธิหาประมาณมิได ไม
หวั่นไหวดวยสักการะ และความเสื่อมสักการะ ผูนั้นเพงอยู ทําความ
เพียรเปนไปติดตอ เห็นแจงดวยทิฐิอยางละเอียด ยินดีในพระ
นิพพานเปนทีส่ ิ้นอุปาทาน บัณฑิตทั้งหลายเรียกวา สัปปุรุษ ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรคที่ ๑
_________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ 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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ทุติยวรรคที่ ๒
๑. สุวัณณปาติสูตร
[๕๖๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอนหยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่ง
ไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนี้
วา แมเพราะถาดทองคํา อันเต็มดวยผงแรเปนเหตุ ทานผูน ี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เรา
เห็นเขาถูกลาภสักการะและชือ่ เสียง ครอบงําย่ํายีจติ แลว ก็กลาวมุสาทั้งที่รูได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ลาภ สักการะและชื่อเสียงทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. รูปยปาติสตู ร
[๕๖๒] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคายเปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่ง
ไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลวยอมรู บุคคลบางคนในโลกนี้อยาง
นี้วา แมเพราะถาดรูปยะ อันเต็มดวยผงแรทองคําเปนเหตุทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอ
มา เราเห็นเขาถูก ลาภ สักการะและชื่อเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาทั้งที่รูได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ลาภสักการะและชือ่ เสียงทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ หละ ฯ
จบสูตรที่ ๒
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๓. สุวัณณนิกขสูตร
[๕๖๔] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใ จดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้
อยางนี้วา แมเพราะแทงทองคําเปนเหตุ ... ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สุวัณณนิกขสตสูตร
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนี้วา
แมเพราะรอยแหงแทงทองคําเปนเหตุ ... ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. สิงคินิกขสูตร
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนีว้ า แม
เพราะแทงแหงทองสิงคิเปนเหตุ ... ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สิงคินิกขสตสูตร
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนีว้ า
แมเพราะรอยแทงแหงทองสิงคิเปนเหตุ ... ฯ
จบสูตรที่ ๖
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๗. ปฐวีสูตร
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนีว้ า
แมเพราะแผนดินที่เต็มดวยทองเปนเหตุ ... ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. อามิสกิญจิกขสูตร
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนีว้ า
แมเพราะเห็นแกของกํานัลเพียงเล็กนอยเปนเหตุ ... ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ชีวิตสูตร
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนีว้ า
แมเพราะเหตุแหงชีวิตเปนเหตุ ... ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ชนปทกัลยาณีสูตร
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้อยางนีว้ า
แมเพราะนางงามประจําชนบทเปนเหตุ ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เราเห็นเขาถูก
ลาภ สักการะและชื่อเสียงครอบงําย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาทั้งที่รูได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯอยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบทุติยวรรคที่ ๒
_________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สุวัณณปาติสูตร
๒. รูปยปาติสตู ร
๓. สุวัณณนิกขสูตร
๔. สุวัณณนิกขสตสูตร
๕. สิงคินิกขสูตร
๖. สังคินิกขสตสูตร
๗. ปฐวีสูตร
๘. อามิสกิญจิกขสูตร
๙. ชีวิตสูตร
๑๐. ชนปทกัลยาณีสูตร ฯ
________
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ตติยวรรคที่ ๓
๑. มาตุคามสูตร
[๕๖๕] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคายเปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่ง
ไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามคนเดียวยอมไมอาจย่าํ ยีจิตของภิกษุรูปหนึ่งได แต
ลาภสักการะและชื่อเสียงยอมอาจย่ํายีจิตได ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลายลาภ สักการะและชื่อเสียง
ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ชนปทกัลยาณีสูตร
[๕๖๗] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่ง
ไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นางงามประจําชนบทคนเดียว ยอมไมอาจย่ํายีจิตของภิกษุ
รูปหนึ่งได แตลาภสักการะและชื่อเสียง ยอมอาจย่ํายีได ฯลฯดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลาภ สักการะ
และชื่อเสียง ฯลฯ ทารุณอยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๒
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๓. ปุตตสูตร
[๕๖๙] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่ง
ไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธาเมื่อวิงวอนบุตรคนเดียวซึ่งเปนที่รัก เปนที่
โปรดปราน โดยชอบ พึงวิงวอนอยางนี้วา ขอพอจงเปนเชนจิตตคฤหบดี แลหัตถกอาฬวก
อุบาสกเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาอุบาสกผูเปนสาวกของเรา จิตตคฤหบดีและหัตถกอาฬวก
อุบาสก เปนดุลเปนประมาณเชนนี้ ถาพอออกบวช ก็ขอจงเปนเชนพระสารีบุตรและพระมหาโมค
คัลลานะเถิดดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูเปนสาวกของเรา สารีบุตรและโมคคัลลานะเปนดุล
เปนประมาณเชนนี้ ขอพอจงอยาเปนเชนพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล ถูกลาภสักการะแลชื่อเสียง
ครอบงํา ถาลาภสักการะแลชือ่ เสียงครอบงําภิกษุผูเปนพระเสขะไมบรรลุอรหัตผลไซร ก็ยอมเปน
อันตรายแกเธอ ลาภสักการะแลชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. เอกธีตุสูตร
[๕๗๑] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะ
แลชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่ง
ไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธาเมื่อวิงวอนธิดาคนเดียวผูเปนที่รัก เปนที่
โปรดปราน โดยชอบ พึงวิงวอนอยางนี้วา ขอแมจงเปนเชนนางขุชชุตตราอุบาสิกา และนาง
นันทามารดาของนางเวฬุกณ
ั ฑกีเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาอุบาสิกา ผูเปนสาวิกาของเรา
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ขุชชุตตราอุบาสิกา และนางนันทามารดาของนางเวฬุกณ
ั ฑกี เปนดุลเปนประมาณเชนนี้ ถาแม
ออกบวชก็ขอจงเปนเชนพระเขมาภิกษุณี และอุบลวรรณาภิกษุณีเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดา
ภิกษุณีผูเปนสาวิกาของเรา เขมาภิกษุณีและอุบลวรรณาภิกษุณี เปนดุลเปนประมาณเชนนี้ ขอแม
จงอยาเปนเชนพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล ถูกลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงํา ถาลาภ
สักการะและชือ่ เสียงยอมครอบงําภิกษุณีผูเปนพระเสขะ ยังไมบรรลุอรหัตผลไซร ก็ยอ มเปนอันตราย
แกเธอ ลาภสักการะและชื่อเสียงทารุณ ฯลฯ อยางนีแ้ ล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
[๕๗๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคายเปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ บางพวกไมทราบชัดตามความ
เปนจริง ซึ่งความยินดี โทษ และอุบายเครือ่ งสลัดออกแหงลาภสักการะและชื่อเสียง บางพวก
ทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความยินดี โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงลาภสักการะและ
ชื่อเสียง ยอมกระทําใหแจงดวยปญญาอันรูย ิ่งเอง แลวเขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
[๕๗๔] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมี
ธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดตามความเปน
จริง ซึ่งเหตุเกิด เหตุดับ ความยินดี โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงลาภสักการะและ
ชื่อเสียง ฯ
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[๕๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวก ยอมทราบชัดตามความเปน
จริง ซึ่งเหตุเกิด เหตุดับ ความยินดี โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงลาภสักการะและชื่อ
เสียง ยอมกระทําใหแจงดวยปญญาอันรูยิ่งเอง แลวเขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สมณพราหมณสูตรที่ ๓
[๕๗๖] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดซึ่งลาภ
สักการะและชือ่ เสียงเหตุเกิดแหงลาภสักการะและชื่อเสียง ความดับแหงลาภสักการะและชื่อเสียง
และปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงลาภสักการะและชือ่ เสียง บางพวกยอมทราบชัดตามความ
เปนจริงซึ่งลาภสักการะและชื่อเสียง เหตุเกิดแหงลาภสักการะและชื่อเสียง ความดับแหงลาภ
สักการะและชือ่ เสียง และปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงลาภสักการะและชื่อเสียง ยอมกระทํา
ใหแจง ดวยปญญาอันรูยิ่งเอง แลวเขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ฉวิสูตร
[๕๗๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและ
ชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมี
ธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชือ่ เสียง ยอมตัดผิว แลวตัดหนัง แลว
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ตัดเนื้อ แลวตัดเอ็น แลวตัดกระดูก แลวตัง้ อยูจดถึงเยื่อในกระดูก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. รัชชุสูตร
[๕๗๘] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและ
ชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมี
ธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชือ่ เสียง ยอมตัดผิว แลวตัดหนัง แลว
ตัดเนื้อแลวตัดเอ็น แลวตัดกระดูก แลวตั้งอยูจดถึงเยื่อในกระดูก ฯ
[๕๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษแข็งแรง เอาเชือกหางสัตวอยางเหนียว
พันแขง แลวสีไปสีมา เชือกนั้นพึงบาดผิว แลวบาดหนังแลวบาดเนื้อ แลวตัดเอ็น แลวตัด
กระดูก แลวตัง้ อยูจดถึงเยื่อในกระดูก ฉันใดลาภสักการะและชื่อเสียง ยอมตัดผิว แลวตัดหนัง
แลวตัดเนื้อ แลวตัดเอ็นแลวตัดกระดูก แลวตั้งอยูจ ดถึงเยือ่ ในกระดูก ฉันนั้นเหมือนกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณอยางนี้แล ฯลฯ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ภิกขุสูตร
[๕๘๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่ง
ไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวถึงลาภสักการะและชื่อเสียงวา เปน
อันตรายแมแกภิกษุผูเปนอรหันตขีณาสพ เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ ทานพระอานนทจึงทูล
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ถามพระผูมีพระภาควา เพราะเหตุไรเลาพระเจาขา ลาภสักการะและชือ่ เสียงจึงเปนอันตรายแก
ภิกษุขณ
ี าสพ ฯ
[๕๘๑] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เรากลาวถึงลาภสักการะและชื่อเสียงวา
เปนอันตรายแกเจโตวิมตุ ิอันไมกําเริบของภิกษุขณ
ี าสพนัน้ หามิไดแตเรากลาวถึงลาภสักการะ
และชื่อเสียง วาเปนอันตรายแกธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน อันภิกษุขีณาสพผูไมประมาท
มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยูนั้นบรรลุแลว กะเธอทั้งหลาย ดูกรอานนท ลาภสักการะและ
ชื่อเสียง ทารุณเผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมี
ธรรมอื่นยิ่งไปกวานี้ เพราะเหตุนั้นแล อานนท เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ าเราทั้งหลายจักละ
ลาภสักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแลวเสีย และลาภสักการะและชื่อเสียงที่บังเกิดขึ้นแลว จัก
ครอบงําจิตของเราทั้งหลายตัง้ อยูไมได เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ หละ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบตติยวรรคที่ ๓
_________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มาตุคามสูตร
๒. ชนปทกัลยาณีสูตร
๓. ปุตตสูตร
๔. เอกธีตสุ ูตร
๕. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
๗. สมณพราหมณสูตรที่ ๓ ๘. ฉวิสูตร
๙. รัชชุสูตร
๑๐. ภิกขุสตู ร ฯ
________
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จตุตถวรรคที่ ๔
๑. ภินทิสูตร
[๕๘๒] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและ
ชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมี
ธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวทัตถูกลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว
จึงทําลายสงฆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แลเธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. มูลสูตร
[๕๘๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลมูลของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและชื่อเสียง
ครอบงํา ย่ํายีจติ ถึงความขาดสูญแลว ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ หละ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ธรรมสูตรที่ ๑
[๕๘๔] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
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และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่ง
ไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุศลธรรมของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและชื่อเสียง
ครอบงํา ย่ํายีจติ ถึงความขาดสูญแลว ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ หละ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ธรรมสูตรที่ ๒
[๕๘๕] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่ง
ไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุกกธรรมของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและชื่อเสียง
ครอบงํา ย่ํายีจติ ถึงความขาดสูญแลว ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ หละ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ปกกันตสูตร
[๕๘๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏเขตพระนครราชคฤห
เมื่อพระเทวทัตหลีกไปยังไมนาน ณ ทีน่ นั้ แล พระผูมีพระภาคทรงปรารภพระเทวทัตตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและชื่อเสียง เกิดแกเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อ
ความเสื่อม ฯ
[๕๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนกลวยเผล็ดผล เพื่อฆาตนเอง เพื่อความ
เสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดแกเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันนั้น
เหมือนกัน ฯ
[๕๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไมไผออกขุย เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม
ฉันใด ลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดแกเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
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[๕๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไมออออกดอก เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม
ฉันใด ลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดแกเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมมาอัสดรตั้งครรภ เพื่อฆาตนเอง เพื่อความ
เสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดแกเทวทัตเพื่อฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันนั้น
เหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
[๕๙๑] พระผูม ีพระภาค ผูสคุ ตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ ลว จึงไดตรัสคํา
เปนคาถาประพันธตอไปอีกวา
ผลกลวยฆาตนกลวย ขุยฆาไมไผ ดอกฆาไมออ ลูกฆา
แมมาอัสดร ฉันใด สักการะก็ฆาคนชั่ว ฉันนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. รถสูตร
[๕๙๒] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถานเขตพระนคร
ราชคฤห สมัยนั้น พระเจาอชาตสัตรูราชกุมารเสด็จไปบํารุงพระเทวทัต ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา
ดวยรถประมาณ ๕๐๐ คัน และรับสั่งใหนําภัตตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐ หมอ ครั้ง
นั้น ภิกษุหลายรูปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจา
อชาตสัตรูราชกุมารจักเสด็จไปบํารุงพระเทวทัต ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ดวยรถประมาณ ๕๐๐ คัน
และจักรับสั่งใหนําภัตตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐หมอ พระเจาขา ฯ
[๕๙๓] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายอยายินดีลาภสักการะ
และชื่อเสียงของเทวทัตเลย เพราะพระเจาอชาตสัตรูราชกุมารจักเสด็จไปบํารุงเทวทัต ทั้งเวลาเย็น
เวลาเชา ดวยรถประมาณ ๕๐๐ คัน และจักรับสั่งใหนําภัตตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐
หมอเพียงใด เทวทัตก็พึงหวังความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมพึงหวังความเจริญ เพียงนัน้ ฯ
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[๕๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสุนัขดุที่เขาขยีด้ ี [ดีหมีดีปลา]ใสในจมูก เมื่อ
เปนเชนนี้ มันก็ยิ่งดุรายกวาเดิมหลายเทาโดยแท ฉันใด พระเจาอชาตสัตรูราชกุมารจักเสด็จไป
บํารุงเทวทัตทัง้ เวลาเย็นเวลาเชา ดวยรถประมาณ๕๐๐ คัน และจักรับสั่งใหนําภัตตาหารสําหรับ
บูชาไปพระราชทาน ๕๐๐ หมอเพียงใด เทวทัตก็พึงหวังความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมพึง
หวังความเจริญเพียงนัน้ ฉันนั้นเหมือนกัน ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ หละ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. มาตุสูตร
[๕๙๕] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยาง
นี้วา แมเพราะเหตุมารดา ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เราเห็นเขาถูกลาภสักการะและชื่อ
เสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาทั้งที่รูได ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลาภสักการะและชื่อ
เสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมี
ธรรมอื่นยิ่งไปกวาภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลาย
จักละลาภสักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึน้ แลวเสีย และลาภสักการะและชือ่ เสียงที่ยังไมเกิดขึ้น
ก็จักไมครอบงําจิตของพวกเราตั้งอยูไมได ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนีแ้ หละ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ปตุสูตร
[๕๙๗] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
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และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยาง
นี้วา แมเพราะเหตุบิดา ... ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ภาตุสูตร
... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา แมเพราะเหตุ
พี่ชายนองชาย ... ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ภคินิสูตร
... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา แมเพราะเหตุพี่สาว
นองสาว ... ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. ปุตตสูตร
... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา แมเพราะเหตุแหง
บุตร ... ฯ
จบสูตรที่ ๑๑

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 241
๑๒. ธีตุสูตร
... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา แมเพราะเหตุแหง
ธิดา ... ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
๑๓. ปชาปติสูตร
... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา แมเพราะเหตุแหง
ภรรยา ทานผูน ี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เราเห็นเขาถูกลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงํา
ย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาทั้งที่รูได ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน
หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวาอยางนี้
เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักละลาภสักการะ
และชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแลวเสีย และลาภสักการะและชื่อเสียงที่บังเกิดขึ้นแลว จักย่ํายีจิตของเรา
ทั้งหลายตั้งอยูไ มได เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑๓
จบจตุตถวรรคที่ ๔
___________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ภินทิสูตร
๒. มูลสูตร
๓. ธรรมสูตรที่ ๑
๔. ธรรมสูตรที่ ๒
๕. ปกกันตสูตร ๖. รถสูตร
๗. มาตุสูตร
๘. ปตุสูตร
๙. ภาตุสูตร
๑๐. ภคินิสูตร
๑๑. ปุตตสูตร ๑๒. ธีตุสูตร
๑๓. ปชาปติสูตร
จบลาภสักการสังยุตตที่ ๕
________
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ราหุลสังยุตต
ปฐมวรรคที่ ๑
๑. จักขุสูตร
[๕๙๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไป
เฝาแลว ถวายบังคมพระผูมพี ระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระราหุลเมื่อนั่งเรียบรอย
แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ที่ขาพระองคไดสดับแลวพึงเปนผูๆ
เดียวหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียรสงตนไปแลว อยู ฯ
[๖๐๐] พระผูมพี ระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุ
เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[เปยยาลเหมือนกัน]
พ. โสต ... ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... ใจ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๖๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อ
หนายทั้งในจักษุ ยอมเบื่อหนายทั้งในโสต ยอมเบื่อหนายทั้งในฆานะ ยอมเบื่อหนายทัง้ ในชิวหา
ยอมเบื่อหนายทั้งในกาย ยอมเบื่อหนายทั้งในใจ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย
กําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา จิตหลุดพนแลว ดังนี้
อริยสาวกนัน้ ยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
จบสูตรที่ ๑
[พึงทําสูตรทั้ง ๑๐ สูตร โดยเปยยาลเชนนี้]
๒. รูปสูตร
[๖๐๒] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูป ... เสียง ... กลิ่น ... รส ... โผฏฐัพพะ ...ธรรมารมณเที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๐๓] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในรูป ยอม
เบื่อหนายทั้งในเสียง ยอมเบือ่ หนายทั้งในกลิ่น ยอมเบื่อหนายทั้งในรส ยอมเบื่อหนายทั้งใน
โผฏฐัพพะ ยอมเบื่อหนายทั้งในธรรมารมณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. วิญญาณสูตร
[๖๐๔] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
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จักขุวิญญาณ ... โสตวิญญาณ ... ฆานวิญญาณ ...ชิวหาวิญญาณ ... กายวิญญาณ ... มโนวิญญาณ
เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๐๕] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในจักขุวิญญาณ
ยอมเบื่อหนายทั้งในโสตวิญญาณ ยอมเบื่อหนายทั้งในฆานวิญญาณ ยอมเบื่อหนายทัง้ ในชิวหา
วิญญาณ ยอมเบื่อหนายทั้งในกายวิญญาณยอมเบื่อหนายทั้งในมโนวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย
ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สัมผัสสสูตร
[๖๐๖] พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
จักขุสัมผัส ... โสตสัมผัส ... ฆานสัมผัส ...ชิวหาสัมผัส ... กายสัมผัส ... มโนสัมผัส
เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๐๗] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในจักขุสัมผัส
ยอมเบื่อหนายทั้งในโสตสัมผัส ยอมเบื่อหนายทั้งในฆานสัมผัส ยอมเบื่อหนายทั้งในชิวหาสัมผัส
ยอมเบื่อหนายทั้งในกายสัมผัส ยอมเบื่อหนายทั้งในมโนสัมผัส เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลาย
กําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. เวทนาสูตร
[๖๐๘] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
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เวทนาที่เกิดแตจักขุสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตโสตสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตฆานสัมผัส ... เวทนาที่เกิด
แตชิวหาสัมผัส ...เวทนาที่เกิดแตกายสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตมโนสัมผัส เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๐๙] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนาที่เกิด
แตจักขุสัมผัส ยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนาทีเ่ กิดแตโสตสัมผัสยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนาที่เกิด
แตฆานสัมผัส ยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนาที่เกิดแตชิวหาสัมผัส ยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนาที่เกิด
แตกายสัมผัส ยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนาทีเ่ กิดแตมโนสัมผัส เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลาย
กําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สัญญาสูตร
[๖๑๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูปสัญญา... คันธสัญญา ...รสสัญญา ... โผฏฐัพพสัญญา ... ธัมมสัญญา เที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๑๑] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในรูปสัญญา
ยอมเบื่อหนายทั้งในสัททสัญญา ยอมเบื่อหนายทั้งในคันธสัญญายอมเบื่อหนายทั้งในรสสัญญา
ยอมเบื่อหนายทั้งในโผฏฐัพพสัญญา ยอมเบื่อหนายทั้งในธัมมสัญญา เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลาย
กําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. เจตนาสูตร
[๖๑๒] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
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รูปสัญเจตนา ... สัททสัญเจตนา ...คันธสัญเจตนา ... รสสัญเจตนา ... โผฏฐัพพสัญเจตนา
... ธัมมสัญเจตนา เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๑๓] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในรูปสัญ
เจตนา ยอมเบือ่ หนายทั้งในสัททสัญเจตนา ยอมเบื่อหนายทั้งในคันธสัญเจตนา ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในรสสัญเจตนา ยอมเบื่อหนายทั้งในโผฏฐัพพสัญเจตนา ยอมเบื่อหนายทั้งในธัมมสัญเจตนา
เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ตัณหาสูตร
[๖๑๔] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูปตัณหา ... สัททตัณหา ... คันธตัณหา ...รสตัณหา ... โผฏฐัพพตัณหา ... ธัมมตัณหา เที่ยง
หรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๑๕] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในรูปตัณหา
ยอมเบื่อหนายทั้งในสัททตัณหา ยอมเบื่อหนายทั้งในคันธตัณหายอมเบื่อหนายทั้งในรสตัณหา
ยอมเบื่อหนายทั้งในโผฏฐัพพตัณหา ยอมเบื่อหนายทั้งในธัมมตัณหา เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลาย
กําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ธาตุสูตร
[๖๑๖] พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี พระผูมพี ระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 247
ปฐวีธาตุ ... อาโปธาตุ ... เตโชธาตุ ...วาโยธาตุ ... อากาสธาตุ ... วิญญาณธาตุ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๑๗] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในปฐวีธาตุ
ยอมเบื่อหนายทั้งในอาโปธาตุ ยอมเบื่อหนายทั้งในเตโชธาตุ ยอมเบื่อหนายทั้งในวาโยธาตุ
ยอมเบื่อหนายทั้งในอากาสธาตุ ยอมเบื่อหนายทั้งในวิญญาณธาตุ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลาย
กําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ขันธสูตร
[๖๑๘] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ...วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ดังนี้ ฯ
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๖๑๙] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในรูป ยอม
เบื่อหนายทั้งในเวทนา ยอมเบื่อหนายทั้งในสัญญา ยอมเบื่อหนายทั้งในสังขาร ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัดเพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิต
หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวาจิตหลุดพนแลว ดังนี้ อริยสาวกนั้นยอมทราบชัดวา ชาติสิ้น
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรคที่ ๑
___________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ 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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ทุติยวรรคที่ ๒
๑. จักขุสูตร
[๖๒๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระราหุลไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขา
ไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูม ีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๖๒๑] ครั้นทานพระราหุลนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานวา ดูกร
ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. โสต ... ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... ใจ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๖๒๒] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทัง้ ในจักษุ
ยอมเบื่อหนายทั้งในโสต ยอมเบื่อหนายทั้งในฆานะ ยอมเบื่อหนายทั้งในชิวหา ยอมเบื่อหนาย
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ทั้งในกาย ยอมเบื่อหนายทั้งในใจ เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอม
หลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลวยอมมีญาณหยัง่ รูวา จิตหลุดพนแลว อริยสาวกนัน้ ยอมทราบชัดวา
ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี
ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
[พึงทําสูตรทั้ง ๑๐ โดยเปยยาลเชนนี้]
๒. รูปสูตร
[๖๒๓] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูป ... เสียง ... กลิ่น ... รส ...โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ เที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. วิญญาณสูตร
[๖๒๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
จักขุวิญญาณ ... โสตวิญญาณ ... ฆานวิญญาณ ... ชิวหาวิญญาณ ... กายวิญญาณ ... มโนวิญ
ญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สัมผัสสสูตร
[๖๒๕] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความนั้นเปนไฉน
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จักขุสัมผัส ... โสตสัมผัส ... ฆานสัมผัส ...ชิวหาสัมผัส ... กายสัมผัส ... มโนสัมผัส เที่ยง
หรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. เวทนาสูตร
[๖๒๖] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เวทนาที่เกิดแตจักขุสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตโสตสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตฆานสัมผัส ... เวทนา
ที่เกิดแตชิวหาสัมผัส ...เวทนาที่เกิดแตกายสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตมโนสัมผัส เที่ยงหรือ
ไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สัญญาสูตร
[๖๒๗] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูปสัญญา ... สัททสัญญา ... คันธสัญญา ...รสสัญญา ... โผฏฐัพพสัญญา ... ธัมมสัญญา เที่ยง
หรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. เจตนาสูตร
[๖๒๘] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุลเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
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รูปสัญเจตนา ... สัททสัญเจตนา ... คันธสัญเจตนา ... รสสัญเจตนา ... โผฏฐัพพสัญเจตนา ...
ธัมมสัญเจตนา เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ตัณหาสูตร
[๖๒๙] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูปตัณหา ... สัททตัณหา ... คันธตัณหา ... รสตัณหา ... โผฏฐัพพตัณหา ... เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ธาตุสูตร
[๖๓๐] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ปฐวีธาตุ ... อาโปธาตุ ... เตโชธาตุ ...วาโยธาตุ ... อากาสธาตุ ... วิญญาณธาตุ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ขันธสูตร
[๖๓๑] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ...วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
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รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละหรือที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในรูป ยอมเบื่อ
หนายทั้งในเวทนา ยอมเบื่อหนายทั้งในสัญญา ยอมเบื่อหนายทั้งในสังขาร ยอมเบื่อหนายทั้งใน
วิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัดเพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพน
แลว ยอมมีญาณหยั่งรูวาจิตหลุดพนแลว ดังนี้ อริยสาวกนั้นยอมทราบชัดวา ชาติสนิ้ แลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. อนุสยสูตร
[๖๓๒] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไป
เฝาแลว ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระราหุลนั่งเรียบรอยแลวไดทูลถาม
วา ขาแตพระองคผูเจริญเมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูอยางไร ทิฐิวาเปนเรา ตัณหาวาเปนของเรา
และมานานุสยั จึงจะไมมีในกายที่มีใจครองนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก ฯ
[๖๓๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราหุล รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทีเ่ ปนอดีตก็ดี ทีเ่ ปน
อนาคตก็ดี ที่เปนปจจุบันก็ดี ที่เปนภายในก็ดี ที่เปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี
ประณีตก็ดี อยูใ นที่ไกลก็ดี อยูในทีใ่ กลกด็ ี รูปทั้งหมดนั้น อันอริยสาวกยอมเห็นดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นัน่ ไมเปนเรา นัน่ ไมใชตวั ตนของเรา ดังนี้
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ... สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ... สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ...วิญญาณอยางใด
อยางหนึ่ง ทีเ่ ปนอดีตก็ดี ทีเ่ ปนอนาคตก็ดี ทีเ่ ปนปจจุบนั ก็ดีที่เปนภายในก็ดี ที่เปนภายนอกก็ดี
หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูใ นที่ไกลก็ดี อยูในทีใ่ กลกด็ ี วิญญาณทั้งหมดนั้น
อันอริยสาวกยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไม

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 254
เปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังนี้ ดูกรราหุล เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยูอยางนี้แล ทิฐวิ า เปนเรา
ตัณหาวาเปนของเรา และมานานุสัย จึงไมมีในกายที่มีใจครองนี้และในสรรพนิมิตภายนอก ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
๑๒. อปคตสูตร
[๖๓๔] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไป
เฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมือ่ ทานพระราหุลนั่งเรียบรอย
แลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยูอยางไร
มนัสจึงจะปารศจากอหังการ มมังการและมานะ ในกายทีม่ ีใจครองนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก
กาวลวงสวนแหงมานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว ฯ
[๖๓๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราหุล รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทีเ่ ปนอดีตก็ดี ทีเ่ ปน
อนาคตก็ดี ที่เปนปจจุบันก็ดี ที่เปนภายในก็ดี ที่เปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี
เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูใ นที่ไกลก็ดี อยูใ นทีใ่ กลก็ดี รูปทั้งหมดนั้น อันอริยสาวกเห็นแลวดวย
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา
ดังนี้ยอมเปนผูหลุดพนไปเพราะไมถือมัน่ [ขันธทั้งหาก็ควรทําอยางนี้]
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ... สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ... สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ...
วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี ที่เปนอนาคตก็ดี ที่เปนปจจุบันก็ดี ที่เปนภายในก็ดี
ที่เปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดีเลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในที่ไกลก็ดี อยูใ นที่ใกลก็ดี
วิญญาณทั้งหมดนั้นอันอริยสาวกเห็นแลวดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่
ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา ดังนี้ ยอมเปนผูหลุดพนไปเพราะไมถือมั่น
ดูกรราหุล เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยูอยางนีแ้ ล มนัสจึงจะปราศจากอหังการ มมังการ และมานะ
ในกายที่มีใจครองนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก กาวลวงสวนแหงมานะดวยดี สงบระงับ
พนวิเศษแลว ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
จบทุติยวรรคที่ ๒
_________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ 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
จบราหุลสังยุตตที่ ๖
___________
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ลักขณสังยุตต
ปฐมวรรคที่ ๑
๑. อัฏฐิสูตร
[๖๓๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน เขตพระนคร
ราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ ฯ
[๖๓๗] ครั้งนัน้ แล เปนเวลาเชา ทานพระมหาโมคคัลลานะ นุงแลวถือบาตร
และจีวรเขาไปหาทานพระลักขณะจนถึงทีอ่ ยู ครั้นเขาไปหาแลวไดกลาวชวนทานพระลักขณะ
วา มาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห ดวยกันเถิดทานลักขณะทานพระลักขณะรับคําทาน
พระมหาโมคคัลลานะวา อยางนั้น ลําดับนัน้ แล ทานพระมหาโมคคัลลานะกําลังลงจากภูเขา
คิชฌกูฏ ไดยิ้มแยมขึ้นในที่แหงหนึ่ง ทีนั้นทานพระลักขณะไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะ
วา ทานโมคคัลลานะ อะไรเลาเปนเหตุ เปนปจจัย ทําใหยิ้มแยม ทานมหาโมค
คัลลานะตอบวา ทานลักขณะมิใชเวลาที่จะเฉลยปญหาขอนี้ ทานจงถามผมในสํานัก
พระผูมีพระภาคเถิด ฯ
[๖๓๘] ครั้งนัน้ แล ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวบิณฑบาต
ในพระนครราชคฤห กลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัตตาหารแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นทานพระลักขณะนั่งเรียบรอยแลว ไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทานมหาโมค
คัลลานะ เมื่อลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดยิ้มแยมขึ้นแลวในทีแ่ หงหนึ่ง ดูกรทานพระมหาโมค
คัลลานะ อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัย ทําใหยิ้มแยมขึ้น ฯ
[๖๓๙] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็น
โครงกระดูกลอยอยูในเวหาส พวกแรงบาง กาบาง นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตาม
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เจาะ จิก ทึ้งโครงกระดูกนั้น ไดยินวา โครงกระดูกนั้นสงเสียงรองครวญคราง ผมคิดวา
อัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีมาหนอ สัตวแมเห็นปานนี้ก็จกั มี ยักษแมเห็นปานนี้ก็จกั มี
การไดอัตภาพแมเห็นปานนี้ก็จักมี ฯ
[๖๔๐] ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
สาวกทั้งหลายเปนผูมีจักษุหนอ เปนผูมีญาณหนอ เพราะวา แมสาวกก็จกั รู จักเห็น
สัตวเชนนี้ หรือจักเปนพยาน เมื่อกอนเราไดเห็นสัตวตนนั้นเหมือนกัน แตวาไมได
พยากรณไว หากวาเราพึงพยากรณสัตวนั้นไซร คนอื่นๆก็จะไมพึงเชื่อถือเรา ขอนั้นพึง
เปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อความทุกขสิ้นกาลนาน แกผูไมเชื่อถือเรา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวนี้เปนคนฆาโคอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ดวยผลของกรรมนั้น เขาจึง
หมกไหมอยูใ นนรกสิ้นป สิน้ รอยปพันป แสนป เปนอันมาก ดวยผลของกรรม
นั่นแหละยังเหลืออยู เขาจึงตองเสวยการไดอัตภาพเห็นปานนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
[สูตรทุกสูตรนี้ขึ้นตนเหมือนสูตรที่ ๑ แตมีเนื้อความตางกันดังตอไปนี้]
๒. เปสิสูตร
[๖๔๑] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ได
เห็นชิ้นเนื้อลอยอยูในเวหาส พวกแรงบาง กาบาง นกตะกรุมบางตางก็โผถลาตามจิก
ทึ้ง ชิ้นเนื้อนัน้ ไดยินวา ชิ้นเนื้อนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้
ไดเปนคนฆาโคอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ปณฑสูตร
[๖๔๒] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ
ไดเห็นกอนเนื้อลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก
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ทึ้ง กอนเนื้อนัน้ ไดยนิ วา กอนเนื้อนัน้ สงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัตวนี้ไดเปนคนฆานกขาย อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. นิจฉวิสูตร
[๖๔๓] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ
ไดเห็นบุรุษไมมีผิวหนังลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก ทึ้ง
บุรุษนั้น ไดยนิ วา บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปน
คนฆาแกะขาย อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อสิสูตร
[๖๔๔] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได
เห็นบุรุษผูมีขนเปนดาบลอยอยูในเวหาส ดาบเหลานั้นของบุรุษนั้นลอยขึ้นไปๆ แลวก็ตกลง
ที่กายของบุรุษนั้นแหละ ไดยนิ วา บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัตวนี้ไดเปนคนฆาสุกรขาย อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สัตติสูตร
[๖๔๕] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ
ไดเห็นบุรุษมีขนเปนหอกลอยอยูในเวหาส หอกเหลานัน้ ของบุรุษนั้นลอยขึ้นไปๆ แลวก็

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 259
ตกลงที่กายของบุรุษนั้นเอง ไดยินวา บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
สัตวนี้ไดเปนคนฆาเนื้อขาย อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อุสุสูตร
[๖๔๖] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ
ไดเห็นบุรุษมีขนเปนลูกธนูลอยอยูในเวหาส ลูกธนูเหลานั้นของบุรุษนัน้ ลอยขึ้นไปๆ แลว
ก็ตกลงที่กายของบุรุษนั้นเอง ไดยินวาบุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
สัตวนี้ไดเปนเพชฌฆาตอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สูจิสูตรที่ ๑
[๖๔๗] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ
ไดเห็นบุรุษมีขนเปนประตักลอยอยูในเวหาส ประตักเหลานั้นของบุรุษนั้นลอยขึ้นไปๆ แลว
ก็ตกลงที่กายของบุรุษนั้นเอง ไดยินวา บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
สัตวนี้ไดเปนคนฝกมา อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. สูจิสูตรที่ ๒
[๖๔๘] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ
ไดเห็นบุรุษมีขนเปนเข็มลอยอยูในเวหาส เข็มเหลานั้นของบุรุษนั้นเขาไปในศีรษะแลวออกทาง
ปาก เขาไปในปากแลวออกทางอก เขาไปในอกแลวออกทางทอง เขาไปในทองแลวออก
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ทางขาออน เขาไปในขาออนแลวออกทางแขง เขาไปในแขงแลวออกทางเทา ไดยนิ วา
บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้เปนคนสอเสียดอยูในพระนคร
ราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. อัณฑภารีสูตร
[๖๔๙] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็น
บุรุษมีอัณฑะใหญเทาหมอลอยอยูในเวหาส บุรุษนั้นแมเมื่อเดินไปก็แบกอัณฑะนั้นไวบนบา
แมเมื่อนั่งก็ทบั อัณฑะนั้นแหละ แรงบาง กาบางนกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก
ทึ้ง บุรุษนั้น ไดยินวา บุรุษนัน้ สงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สัตวนี้
ไดเปนผูพิพากษาตัดสินอรรถคดีโกงอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรคที่ ๑
___________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัฏฐิสูตร
๒. เปสิสูตร
๓. ปณฑสูตร
๔. นิจฉวิสูตร ๕. อสิสูตร
๖. สัตติสูตร
๗. อุสุสูตร
๘. สูจิสูตรที่ ๑ ๙. สูจิสูตรที่ ๒
๑๐. อัณฑภารีสูตร ฯ
________
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ทุติยวรรคที่ ๒
๑. กูปนิมุคคสูตร
[๖๕๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน เขตพระ
นครราชคฤห ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็น
บุรุษจมอยูในหลุมคูถจนมิดศีรษะ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนไี้ ดเปนคนทําชูกับภรรยาของผู
อื่น อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๑
[พึงทําเปยยาลอยางนั้น]
๒. คูถขาทิสูตร
[๖๕๑] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได
เห็นบุรุษผูจมอยูในหลุมคูถ ใชมือทั้งสองกอบคูถกิน ฯลฯดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนไี้ ดเปน
พราหมณอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง พราหมณนนั้ นิมนตพระภิกษุสงฆในพระศาสนาของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาดวยภัตแลว เอาคูถใสจนเต็มรางแลว ใชใหคนไปบอกเวลาแลวกลาววา
ทานเจาขา ขอพวกทานจงฉันและจงนําไปจนพอแกความตองการเถิด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. นิจฉวิตถีสตู ร
[๖๕๒] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได
เห็นหญิงผูไมมีผิวหนังลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตาม
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จิก ทึ้ง หญิงนัน้ ไดยนิ วาหญิงนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หญิงนี้
ไดเปนหญิงประพฤตินอกใจสามีอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. มังคุฬิตถีสูตร
[๖๕๓] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ได
เห็นหญิงมีกลิ่นเหม็นนาเกลียดลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบางนกตะกรุมบาง ตางก็
โผถลาตามจิก ทึ้ง หญิงนั้น ไดยินวา หญิงนัน้ สงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
หญิงนี้ไดเปนหญิงแมมด อยูใ นพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. โอกิลินีสูตร
[๖๕๔] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็น
หญิงผูมีน้ําเหลืองไหลเยิ้มเต็มไปดวยถานเพลิงลอยอยูในเวหาส ไดยินวา หญิงนั้นสงเสียงรอง
ครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลายหญิงนีไ้ ดเปนพระอัครมเหสี ของพระเจากาลิงค นางถูก
ความหึงครอบงํา ไดเอาเตาซึง่ เต็มดวยถานเพลิงเทรดหญิงรวมผัว ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สีสจั ฉินนสูตร
[๖๕๕] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได
เห็นตัวกะพันธไมมีศีรษะ มีตาและปากอยูท ี่อก ลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง นก
ตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก ทึ้ง ตัวกะพันธนั้น ไดยินวา ตัวกะพันธนนั้ สงเสียงรอง
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ครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลายสัตวนไี้ ดเปนเพชฌฆาตผูฆาโจร ชื่อวาหาริก อยูในพระ
นครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ภิกขุสูตร
[๖๕๖] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ
ไดเห็นภิกษุลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคตเอวก็ดี รางกายก็ดี ของ
ภิกษุนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติชวงแลว ไดยินวา ภิกษุนนั้ สงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ไดเปนภิกษุผูชั่วชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ภิกขุนีสูตร
[๖๕๗] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได
เห็นภิกษุณีลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคตเอวก็ดี รางกายก็ดี ของ
ภิกษุณีนนั้ อันไฟติดทัว่ ลุกโชติชวงแลว ไดยินวาภิกษุณนี ั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณนี ี้ไดเปนภิกษุณีผชู ั่วชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. สิกขมานาสูตร
[๖๕๘] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได
เห็นสิกขมานาลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคตเอวก็ดี รางกายก็ดี ของ
สิกขมานานั้น อันไฟติดทัว่ ลุกโชติชวงแลว ไดยินวาสิกขมานานั้นสงเสียงรองครวญคราง
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ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขมานานี้ไดเปนสิกขมานาผูชั่วชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมา
สัมพุทธเจา ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. สามเณรสูตร
[๖๕๙] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ
ไดเห็นสามเณรลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคตเอวก็ดี รางกายก็ดี ของ
สามเณรนั้น อันไฟติดทัว่ ลุกโชติชวงแลว ไดยินวาสามเณรนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สามเณรนัน้ เปนสามเณรผูชั่วชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา
ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. สามเณรีสตู ร
[๖๖๐] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขาคิชฌกูฏ ได
เห็นสามเณรีลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคตเอวก็ดี รางกายก็ดี ของสามเณรีนั้น
อันไฟติดทัว่ ลุกโชติชวงแลว ไดยินวา สามเณรีนั้นสงเสียงรองครวญคราง ผมคิดวา นา
อัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีมาหนอสัตวแมเห็นปานนี้ก็จกั มี ยักษแมเห็นปานนี้ก็จกั มี การ
ไดอัตภาพแมเห็นปานนี้ก็จกั มี ฯ
[๖๖๑] ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สาวกทั้งหลายเปนผูมีจักษุหนอ เปนผูมีญาณหนอ เพราะแมสาวกก็จักรูจ ักเห็นสัตวเห็นปานนี้
หรือจักเปนพยาน เมื่อกอน สามเณรีนั้นเราก็ไดเห็นแลวเหมือนกัน แตวามิไดพยากรณ
หากวาเราจะพึงพยากรณสามเณรีนี้ไซร คนอื่นก็จะไมพึงเชื่อถือเรา ขอนั้นพึงเปนไปเพือ่ มิใช
ประโยชน เพือ่ ความทุกขสิ้นกาลนาน แกผูที่ไมเชื่อถือเรา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สามเณรีไดเปนสามเณรี
ผูชั่วชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ดวยผลของกรรมนั้น สามเณรี

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 265
นั้นหมกไหมแลวในนรกสิ้นรอยป พันป หมื่นป แสนป เปนอันมาก ดวยผลของ
กรรมนั่นแหละยังเหลืออยู สามเณรีนั้นจึงตองเสวยการไดอัตภาพเห็นปานดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบทุติยวรรคที่ ๒
_________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กูปนิมุคคสูตร
๒. คูถขาทิสูตร
๓. นิจฉวิตถีสตู ร
๔. มังคุฬิตถีสูตร
๕. โอกิลินีสูตร
๖. สีสัจฉินนสูตร
๗. ภิกขุสูตร
๘. ภิกขุนีสูตร
๙. สิกขมานาสูตร
๑๐. สามเณรสูตร
๑๑. สามเณรีสตู ร
จบลักขณสังยุตตที่ ๗
___________
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โอปมมสังยุตต
๑. กูฏาคารสูตร
[๖๖๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล ... พระผูมพี ระภาค ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กลอน
ทั้งหลายของเรือนยอดทั้งหมดไปรวมทีย่ อด ประชุมกันที่ยอด มียอดเปนที่รวม สิ่งเหลานั้น
ทั้งหมด ยอมรวมกันเขาที่ยอด แมฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็
ฉันนั้นเหมือนกันแล อกุศลธรรมเหลานั้นทัง้ หมด มีอวิชชาเปนมูล ประชุมกันที่อวิชชา มีอวิชชา
เปนที่รวมอกุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมดยอมรวมกันเขาที่อวิชชา เพราะเหตุดังนีน้ ั้น พวกเธอพึง
ศึกษาอยางนี้วา พวกเราจักเปนผูไมประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. นขสิขสูตร
[๖๖๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุนเล็กนอยไวที่ปลายพระนขาแลวตรัส
ถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฝุนเล็กนอย
ที่เราชอนขึ้นไวที่ปลายเล็บนีก้ ับมหาปฐพีนี้ อยางไหนมากกวากัน ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ มหาปฐพีนั่นแหละมากกวา ฝุน เล็กนอย
ที่พระผูมีพระภาคทรงชอนขึ้นไวที่ปลายพระนขานี้มีประมาณนอยยอมไมถึงแมซึ่งการนับ ยอม
ไมถึงแมซึ่งการเทียบเคียง ยอมไมถึงแมซึ่งสวนแหงเสี้ยว เพราะเทียบมหาปฐพีเขาแลว ฝุนที่
พระผูมีพระภาคทรงชอนขึ้นไวที่ปลายพระนขามีประมาณเล็กนอย ฯ
[๖๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวกลับมาเกิดในหมูมนุษยมปี ระมาณนอย สัตวไปเกิดใน
กําเนิดอืน่ จากมนุษยมีมากกวามากทีเดียว ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลาย
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พึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูไมประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยาง
นี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. กุลสูตร
[๖๖๕] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมพี ระภาคไดตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย สกุลใดสกุล
หนึ่งมีสตรีมาก มีบุรุษนอย สกุลเหลานั้นยอมถูกพวกโจรปลนไดงาย แมฉันใด ภิกษุรูปใดรูป
หนึ่งไมเจริญเมตตาเจโตวิมตุ ิ ไมกระทําใหมากแลว ภิกษุรูปนั้นยอมถูกพวกอมนุษยกําจัดไดงาย
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๖๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สกุลเหลาใดเหลาหนึ่งมีสตรีนอย มีบุรุษมาก สกุลเหลานั้น
ยอมถูกพวกโจรปลนไดยาก แมฉันใด ภิกษุรูปใดรูปหนึง่ เจริญเมตตาเจโตวิมุติ กระทําให
มากแลว ภิกษุรูปนั้นยอมเปนผูอันอมนุษยกําจัดไดยากเพราะเหตุดังนี้นนั้ เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้วา เราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุติกระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน กระทําใหเปน
ที่ตั้งอาศัย ใหมั่นคงสั่งสม ปรารภดวยดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. โอกขาสูตร
[๖๖๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน อนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดพึงใหทานประมาณ ๑๐๐
หมอใหญในเวลาเชา ผูใดพึงใหทานประมาณ ๑๐๐ หมอใหญในเวลาเที่ยง ผูใดพึงใหทานประมาณ
๑๐๐ หมอใหญในเวลาเย็น ผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเชา โดยที่สุดแมเพียงชั่วการหยดน้ํานม
แหงแมโค หรือผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยง โดยทีส่ ุดแมเพียงชั่วการหยดน้ํานมแหงแม
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โค หรือผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็น โดยที่สุดแมเพียงชั่วการหยดน้ํานมแหงแมโค การ
เจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกวาทานที่บุคคลใหแลว ๓ ครั้งในวันหนึ่งนัน้ เพราะเหตุดังนีน้ ั้น เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า เราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุติ กระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน
กระทําใหเปนที่ตั้งอาศัย ใหมั่นคง สั่งสม ปรารภดวยดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. สัตติสูตร
[๖๖๘] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย หอกมีใบอันคม ถาบุรุษ
พึงมากลาววา เราจักงอเขา จักพับ จักมวนซึ่งหอกมีใบอันคมนี้ดว ยฝามือ หรือดวยกํามือ ดังนี้
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ เปนผูสามารถเพื่อจะงอเขา เพื่อจะพับ เพือ่ จะมวน
ซึ่งหอกมีใบอันคมโนนดวยฝามือ หรือดวยกํามือไดหรือหนอ ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เปนไปไมได พระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวาการที่จะงอเขา จะพับและจะมวนซึ่งหอกมีใบอันคม
ดวยฝามือหรือดวยกํามือ กระทําไมไดงาย ก็แหละบุรุษนัน้ พึงเปนผูมีสว นแหงความเหน็ด
เหนื่อยลําบากถายเดียว แมฉนั ใด ฯ
[๖๖๙] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เจริญเมตตาเจโตวิมุติ กระทําให
มาก กระทําใหเปนประดุจยาน กระทําใหเปนที่ตั้งอาศัยใหมั่นคง สั่งสม ปรารภดวยดี ถา
อมนุษยจะพึงกระทําจิตของภิกษุนั้นใหฟุงซานอมนุษยนนั้ พึงเปนผูมีสว นแหงความเหน็ดเหนื่อย
ลําบากถายเดียว ฉันนัน้ เหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า เราจัก
เจริญเมตตาเจโตวิมุติ กระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน กระทําใหเปนทีต่ ั้งอาศัย ให
มั่นคง สั่งสม ปรารภดวยดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๕
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๖. ธนุคคหสูตร
[๖๗๐] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายขมังธนู ๔ คน ถือธนู
อันมั่นคง ไดศกึ ษามาดีแลว เปนผูมีความชํานาญ เปนผูมีศิลปอันไดแสดงแลว ยืนอยูแ ลวใน
ทิศทั้ง ๔ ถาบุรุษพึงมากลาววาเราจักจับลูกธนูทั้งหลายทีน่ ายขมังธนูทั้ง ๔ เหลานีย้ ิงมาจากทิศทั้ง
๔ ไมใหตกถึงแผนดิน เธอทัง้ หลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ควรจะกลาวไดวาบุรุษผูมี
ความเร็ว ประกอบดวยความเร็วอยางยอดเยี่ยม ดังนี้หรือ ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาแมบุรุษจะพึงจับลูกธนูที่นายขมังธนู
เพียงคนเดียวยิง ไมใหตกถึงแผนดิน ก็ควรจะกลาวไดวา บุรุษผูมีความเร็ว ประกอบดวยความ
เร็วอยางยอดเยี่ยม จะกลาวไปไยถึงการจับลูกธนูทั้ง ๔ ลูกที่นายขมังธนู ๔ คนยิงมาจาก ๔ ทิศ
แมฉันใด ฯ
[๖๗๑] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยางวา ความเร็วของพระจันทรและพระอาทิตย
เร็วกวาความเร็วของบุรุษนัน้ ความเร็วของเทวดาที่ไปขางหนาพระจันทรพระอาทิตย เร็วกวา
ความเร็วของบุรุษและความเร็วของพระจันทรและพระอาทิตย อายุสังขารสิ้นไปเร็วกวาความเร็ว
นั้นๆ เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า เราทั้งหลายจักเปนผูไมประมาทอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อาณิสูตร
[๖๗๒] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ตะโพน
ชื่ออานกะของพวกกษัตริยผูมีพระนามวาทสารหะไดมแี ลว เมื่อตะโพนแตก พวกทสารหะได
ตอกลิ่มอื่นลงไป สมัยตอมาโครงเกาของตะโพนชื่ออานกะก็หายไป ยังเหลือแตโครงลิ่ม แมฉัน
ใด ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พวกภิกษุในอนาคตกาล เมื่อเขากลาวพระสูตรที่ตถาคตกลาวแลว อัน
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ลึกมีอรรถอันลึก เปนโลกุตตระ ประกอบดวยสุญญตธรรม อยู จักไมปรารถนาฟงจักไมเขาไปตั้ง
จิตเพื่อรู และจักไมสําคัญธรรมเหลานั้น วาควรเลาเรียน ควรศึกษาแตวาเมื่อเขากลาวพระสูตร
อันนักปราชญรจนาไว อันนักปราชญรอยกรองไว มีอักษรอันวิจติ ร เปนของภายนอก เปนสาวก
ภาษิต อยู จักปรารถนาฟงดวยดี จักเงี่ยโสตลงสดับ จักเขาไปตั้งไวซึ่งจิตเพื่อรู และจักสําคัญ
ธรรมเหลานั้น วาควรเรียน ควรศึกษา ฯ
[๖๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสูตรเหลานัน้ ที่ตถาคตกลาวแลวอันลึก มีอรรถอันลึก
เปนโลกุตตระ ประกอบดวยสุญญตธรรม จักอันตรธานฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุ
ดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เมือ่ เขากลาวพระสูตรที่ตถาคตกลาวแลว อันลึก
มีอรรถอันลึก เปนโลกุตตระ ประกอบดวยสุญญตธรรม อยู พวกเราจักฟงดวยดี จักเงีย่ โสต
ลงสดับ จักเขาไปตั้งไวซึ่งจิตเพื่อรู และจักสําคัญธรรมเหลานั้นวา ควรเรียน ควรศึกษา ดังนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. กลิงครสูตร
[๖๗๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน เขตเมือง
เวสาลี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวาดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุทงั้ หลาย
ไดทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ฯ
[๖๗๕] พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในปจจุบัน พวกกษัตริยลิจฉวี
ผูทรงไวซึ่งหมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทา ยอมเปนผูไ มประมาทมีความเพียรในการฝกซอมศิลป
พระเจาอชาตสัตรูเวเทหิบุตร พระเจาแผนดินมคธ ยอมไมไดชอง ไมไดโอกาส แตกษัตริย
ลิจฉวีเหลานัน้ ในอนาคตกาลพวกกษัตริยล ิจฉวีจักเปนกษัตริยสุขุมาลชาติ มีมือและเทาอัน
ออนนุม จักสําเร็จการนอนบนที่นอน มีฟกู และหมอนหนาอันออนนุม จนกวาพระอาทิตยขึ้น
พระเจาอชาตสัตรูเวเทหิบุตร พระเจาแผนดินมคธ จักไดชอง ไดโอกาส แตกษัตริยลจิ ฉวี
เหลานั้น ฯ
[๖๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในปจจุบัน พวกภิกษุผูเขาไปทรงไวซึ่งหมอนทอนไมหนุน
ศีรษะและเทา ยอมเปนผูไมประมาท มีความเพียร ในการเริ่มตั้งความเพียรอยู มารผูม ีบาป
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ยอมไมไดชอง ยอมไมไดโอกาส แตภกิ ษุเหลานั้น ในอนาคตกาล พวกภิกษุจกั เปนสุขุมาลชาติ
มีมือเทาอันออนนุม จักสําเร็จการนอนบนที่นอนมีฟูกและหมอนหนาอันออนนุม จนกวา
พระอาทิตยขนึ้ มารผูมีบาปยอมไดชอง ไดโอกาส แตพวกเธอเหลานัน้ เพราะเหตุดงั นี้นั้น
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า เราจักเปนผูท รงไวซึ่งหมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทาไมประมาท
มีความเพียร ในการเริ่มตั้งความเพียรไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยาง
นี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. นาคสูตร
[๖๗๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล ภิกษุใหมรปู หนึ่ง เขาไปสูสกุลเกินเวลา ภิกษุทั้งหลายจึง
กลาวกะเธออยางนีว้ า ทานผูม ีอายุ อยาเขาไปสูสกุลเกินเวลาเลย เธอถูกพวกภิกษุทั้งหลายวา
กลาวอยู จึงกลาวอยางนีว้ า ก็ภิกษุชนั้ เถระเหลานี้จักสําคัญสกุลทั้งหลายวา ควรเขาไปหา สวน
เราไฉนจักเขาไปไมได ครั้งนั้นแล พวกภิกษุมากรูปดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุใหมรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้ เขาไป
สูสกุลเกินเวลา ภิกษุทั้งหลายกลาวกะเธออยางนี้วา ทานผูมีอายุ อยาเขาไปสูสกุลเกินเวลาเลย
เธอเมื่อถูกภิกษุวากลาวอยู ไดกลาวอยางนีว้ า ก็ภิกษุชนั้ เถระเหลานี้ จักสําคัญสกุลทั้งหลายวา
ควรเขาไปหาสวนเราไฉนจักเขาไปไมได ฯ
[๖๗๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลวมีสระใหญที่ชาย
ปาแหงหนึ่ง ชางทั้งหลายอาศัยสระเหลานัน้ อยู ชางเหลานั้นลงสูสระน้ําแลว ถอนเงาและราก
บัวขึ้นดวยงวง ลางใหดีแลว เคี้ยวกินเงาและรากบัวทีไ่ มมเี ปอกตม ขอนัน้ ยอมเปนไปเพื่อ
วรรณและเพื่อกําลังแกชางเหลานั้น ชางเหลานั้นยอมไมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย ซึ่งมีขอ
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นั้นเปนเหตุ สวนลูกชางเล็กๆ สําเหนียกตามชางใหญเหลานั้นนั่นเทียว พวกมันลงสูสระนั้น
แลว ถอนเงาและรากบัวขึ้นดวยงวง ไมลางใหดจี ึงเคี้ยวกินทั้งเปอกตม ขอนั้นยอมไมเปนไป
เพื่อวรรณและเพื่อกําลังแกลกู ชางเหลานั้น ลูกชางเหลานัน้ ยอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย
ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ฯ
[๖๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุผูเถระในธรรมวินยั นี้ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เวลาเชา
นุงผาถือเอาบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาตพวกเธอยอมกลาวธรรมในที่นั้น
คฤหัสถทั้งหลายผูเลื่อมใสยอมกระทําอาการเลื่อมใสแกพวกเธอ พวกเธอไมกําหนัด ไมหมกมุน
ไมพัวพัน มักเห็นโทษมีปญญาเปนเครื่องสลัดออก ยอมบริโภคลาภนัน้ ขอนั้นยอมเปนไปเพื่อ
วรรณและเพื่อกําลังแกภิกษุผเู ถระเหลานั้น พวกเธอยอมไมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตายซึ่งมี
ขอนั้นเปนเหตุ สวนพวกภิกษุใหม ผูตามสําเหนียกภิกษุผเู ถระเหลานั้นนั่นเทียว เวลาเชา นุง
ผาถือเอาบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาตพวกเธอยอมกลาวธรรมในที่นั้น
คฤหัสถทั้งหลายผูเลื่อมใส ยอมกระทําอาการเลื่อมใสแกพวกเธอ พวกเธอกําหนัด หมกมุน
พัวพัน มักไมเห็นโทษ ไมมปี ญญาเปนเครื่องสลัดออก ยอมบริโภคลาภนั้น ขอนัน้ ยอมไมเปน
ไปเพื่อวรรณและเพื่อกําลังแกพวกเธอ พวกเธอยอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย ซึ่งมีขอนั้น
เปนเหตุ เพราะเหตุดังนี้นนั้ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักไมกําหนัด ไมหมกมุน
ไมพัวพัน มักเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออกบริโภค ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. วิฬารสูตร
[๖๘๐] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... สมัยนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเที่ยวในสกุลเกินเวลา ภิกษุทงั้ หลายกลาว
กะเธออยางนีว้ า ทานผูมีอายุ อยาเขาไปเทีย่ วในสกุลเกินเวลาเลย ภิกษุนนั้ ถูกพวกภิกษุวากลาว
อยู ยอมไมพอใจ ลําดับนั้นภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไป
เฝาถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูล
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พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้เขาไปเที่ยวในสกุลเกิน
เวลา ภิกษุทั้งหลายกลาวกะเธออยางนี้วา ทานผูมีอายุ อยาเขาไปเทีย่ วในสกุลเกินเวลาเลย ภิกษุ
นั้นถูกพวกภิกษุวากลาวอยูย อ มไมพอใจ ฯ
[๖๘๑] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว มีแมวไดยนื คอย
จับลูกหนูอยูในที่กองหยักเยือ่ ที่ทางระบายคูถโคในบาน ระหวางทีต่ อเรือนสองหลัง ดวยคิดวา
ลูกหนูจกั ไปหาเหยื่อในที่ใด เราจักจับมันกินเสียในที่นั้น ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ลูกหนูได
ออกไปหาเหยือ่ แมวจับลูกหนูนั้นแลวรีบกัดกลืนลงไป ลูกหนูนั้นกัดทั้งไสใหญและไสนอยของแมว
นั้น แมวนั้นยอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ฯ
[๖๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน เวลาเชา นุง
แลวถือเอาบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาตมีกายวาจาและจิตอันไมรักษาแลว
มีสติไมเขาไปตั้งไวแลว มีอนิ ทรียอันไมสาํ รวมแลว เธอเห็นมาตุคามในบานหรือนิคมนั้น นุงหม
ผาลับๆ ลอๆ ความกําหนัดยอมรบกวนจิตของเธอ เพราะเห็นมาตุคามนุง หมผาลับๆ ลอๆ เธอ
มีจิตอันราคะรบกวน ชื่อวายอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย การทีเ่ ธอบอกคืนสิกขาเวียนมา
เพื่อหินเพศนัน้ ชื่อวาเปนความตายในอริยวินยั ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่เธอตองอาบัติเศราหมอง
อยางใดอยางหนึ่ง การปรากฏแหงการออกจากอาบัติตามที่ตองนั้น ชือ่ วาเปนทุกขปางตายทีเดียว
เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า เราจักมีกายวาจาและจิตอันรักษาแลว มีสติเขา
ไปตั้งไวแลว มีอินทรียอันสํารวมแลว เขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาต ภิกษุทงั้ หลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ หละ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. สิคาลสูตรที่ ๑
[๖๘๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไดฟงเรื่องของ
สุนัขจิ้งจอกผูอ ยูในปจจุสมัยแหงราตรีแลวมิใชหรือ ฯ
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไดฟงมาแลว พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สุนัขจิง้ จอกแกนี้แล เปนโรคเรื้อน มันอยากจะไปทางไหนก็
ไปทางนั้น อยากจะยืนที่ไหนๆ ก็ยืนทีน่ ั่น อยากจะนั่งที่ไหนก็นั่งที่นั่น อยากจะนอนที่ไหน
ก็นอนที่นนั่ ลมเย็นๆ ยอมรําเพยใหมัน ฯ
[๖๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินยั นี้ ผูปฏิญาณวาเปนศากยบุตร
ไดเสวยการไดเฉพาะซึ่งอัตภาพแมเห็นปานนี้ เปนการดีนกั หนาเพราะเหตุดังนีน้ ั้น เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูไมประมาทอยูดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงศึกษาอยางนี้
แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
๑๒. สิคาลสูตรที่ ๒
[๖๘๕] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอไดฟงเรื่องของสุนัข
จิ้งจอกผูอยูใ นปจจุสสมัยแหงราตรีแลวมิใชหรือ ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไดฟงแลว พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความกตัญูบางอยาง ความกตเวทีบางอยาง พึงมีในสุนัข
จิ้งจอกแกนนั้ แตความกตัญูบางอยาง ความกตเวทีบางอยาง ไมพึงมีในภิกษุบางรูป
ผูปฏิญาณวาเปนศากยบุตรในธรรมวินัยนีเ้ ลย เพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้วา เราจักเปนผูกตัญู เราจักเปนผูกตเวที อุปการะแมนอยที่บุคคลกระทํา
แลวในพวกเรา จักไมเสื่อมหายไป ดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กูฏาคารสูตร ๒. นขสิขสูตร ๓. กุลสูตร
๔. โอกขาสูตร ๕. สัตติสูตร
๖. ธนุคคหสูตร
๗. อาณิสูตร
๘. กลิงครสูตร ๙. นาคสูตร
๑๐. วิฬารสูตร ๑๑. สิคาลสูตรที่ ๑
๑๒. สิคาลสูตรที่ ๒ ฯ
จบโอปมมสังยุตตที่ ๘
___________
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ภิกขุสังยุตต
๑. โกลิตสูตร
[๖๘๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรทานผูมี
อายุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายไดรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ฯ
[๖๘๗] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลายความปริวิตกแหง
ใจไดบังเกิดขึน้ แกเรา ผูเรนอยูในที่ลับอยางนี้วา ที่เรียกวาดุษณีภาพอันประเสริฐ ดุษณีภาพอัน
ประเสริฐ ดังนี้ ดุษณีภาพอันประเสริฐเปนไฉนดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ความดําริไดมีแกเราดังนี้วา
ภิกษุในพระธรรมวินัยนีเ้ พราะระงับวิตกและวิจารเสียได จึงเขาสูทุติยฌาน เปนความผองใสแหง
ใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวติ ก ไมมีวิจาร มีปต ิและสุขเกิดแตสมาธิอยูนี้เรียกวาดุษณี
ภาพอันประเสริฐ ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย เรานั้น เพราะระงับวิตกและวิจารเสียได จึงเขาสู
ทุติยฌานเปนความผองใสแหงใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมวี ติ ก ไมมีวจิ าร มีปติและสุข
เกิดแตสมาธิอยู เมื่อเรานั้นอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยวิตก ยอมฟุง
ขึ้น ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวยฤทธิ์ตรัสพระ
พุทธพจนนวี้ า โมคคัลลานะๆ ผูเปนพราหมณอยาประมาทดุษณีภาพอันประเสริฐ เธอจงรวมจิต
ตั้งไวในดุษณีภาพอันประเสริฐ จงกระทําจิตใหเปนธรรมเอกผุดขึ้นในดุษณีภาพอันประเสริฐ จง
ตั้งจิตมั่นไวในดุษณีภาพอันประเสริฐ สมัยตอมาเรานั้น เพราะระงับวิตกและวิจารเสียได จึงเขา
สูทุติยฌาน เปนความผองใสแหงใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมวี ิตก ไมมวี ิจาร มีปติ
และสุขเกิดแตสมาธิอยู ก็บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ หมายถึงบุคคลใด พึงกลาววาสาวก
ผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห ไดบรรลุความรูอันยิ่งใหญแลว บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ
พึงกลาวหมายถึงเรานั้นวา สาวกผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห ไดบรรลุความรูอันยิง่ ใหญแลว
ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
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๒. อุปติสสสูตร
[๖๘๘] พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ... ณ ทีน่ ั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
ภิกษุทั้งหลายไดรับคําทานพระสารีบุตรแลว ฯ
[๖๘๙] ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ความปริวติ กแหงใจได
บังเกิดขึ้นแกเราผูเรนอยูในที่ลับอยางนี้วา โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสพึงบังเกิดขึ้น
แกเรา เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นแหงสัตวหรือสังขารใด สัตวหรือสังขารบางอยางนั้น
ยังมีอยูในโลกหรือ เราไดมีความดําริวาโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสไมพึงบังเกิดขึ้นแกเรา
เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นแหงสัตวหรือสังขารใด สัตวหรือสังขารบางอยางนั้น ไมมีอยู
ในโลกเลย ฯ
[๖๙๐] เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนีแ้ ลว ทานพระอานนทไดกลาวกะทานพระสารี
บุตรดังนี้วา ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสไมพึงบังเกิดขึ้นแกทาน
เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นแมแหงพระศาสดาแลหรือ พระสารีบุตรกลาววา ดูกรทานผูมี
อายุ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสไมพึงบังเกิดขึ้นแกเรา เพราะความแปรปรวนเปนอยาง
อื่นแมแหงพระศาสดาแล อนึ่ง ผมดําริวา พระผูมีพระภาคเปนสัตวผูมศี ักดาใหญ มีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมาก อันตรธานไปแลว ถาพระองคพึงดํารงอยูต ลอดกาลนานขอนั้นจักเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อสุขแกชนเปนอันมากเพื่ออนุเคราะหโลก เพือ่ ประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพือ่ สุขแกเทพยดาและมนุษยทงั้ หลาย ก็ความจริง ทานพระสารีบุตรถอนอหังการ
มมังการ และมานานุสัยไดนานแลว เพราะฉะนัน้ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสทั้งหลาย
จึงไมบังเกิดขึ้นแกทานพระสารีบุตร เพราะความแปรปรวนเปนอยางอืน่ แมแหงพระศาสดาแล
ดวยประการดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
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๓. ฆฏสูตร
[๖๙๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโมคคัลลานะอยูในวิหาร
เดียวกัน ในพระเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน ครั้งนั้นแล เวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจาก
ที่เรน เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลว ไดสนทนาปราศรัยกับทาน
พระมหาโมคคัลลานะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ฯ
[๖๙๒] ครั้นทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะวา
อินทรียของทานผองใสนัก ผิวหนาของทานบริสุทธิ์ผองแผว ชรอยวันนี้ ทานมหาโมคคัลลานะ
จะอยูด วยวิหารธรรมอันละเอียด ฯ
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส วันนี้ผมอยูด ว ยวิหารธรรมอันหยาบ อนึ่ง ผม
ไดมีธรรมีกถา ฯ
สา. ทานมหาโมคคัลลานะไดมีธรรมีกถากับใคร ฯ
ม. ผมไดมีธรรมีกถากับพระผูมีพระภาค ฯ
สา. เดี๋ยวนี้พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ไกลนัก ทานมหาโมคคัลลานะไปเฝาพระผูมีพระภาคดวยฤทธิ์หรือ
หรือวาพระผูมพี ระภาคเสด็จมาหาทานมหาโมคคัลลานะดวยฤทธิ์ ฯ
ม. ผมไมไดไปเฝาพระผูมีพระภาคดวยฤทธิ์ แมพระผูมีพระภาคก็ไมไดเสด็จมาหาผม
ดวยฤทธิ์ แตผมมีทิพยจักษุและทิพยโสตธาตุอันหมดจดเทาพระผูมีพระภาค แมพระผูมีพระภาค
ก็ทรงมีทิพยจักษุและทิพยโสตธาตุอันหมดจดเทาผม ฯ
สา. ทานมหาโมคคัลลานะไดมีธรรมีกถากับพระผูมีพระภาคอยางไร ฯ
[๖๙๓] ม. ผมไดกราบทูลพระผูมีพระภาคในที่น้ดี ังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียก
วาผูปรารภความเพียรๆ ดังนี้ ก็บุคคลจะชื่อวาเปนผูปรารภความเพียรดวยเหตุประมาณเทาไร
พระพุทธเจาขา อาวุโส เมื่อผมกราบทูลอยางนี้แลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะผมดังนีว้ า

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 279
โมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูปรารภความเพียร ดวยตั้งสัตยาธิษฐานวา จะเหลือ
อยูแตหนัง เอ็นและกระดูกก็ตามที เลือดและเนื้อในรางกายจงเหือดแหงไปเถิด ผลอันใดที่จะ
พึงบรรลุไดดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของบุรุษ ยังไม
บรรลุผลนั้นแลว จะหยุดความเพียรเสียเปนอันไมมี โมคคัลลานะ ภิกษุยอมเปนผูปรารภความ
เพียรอยางนี้แล อาวุโส ผมไดมีธรรมีกถากับพระผูมีพระภาคอยางนีแ้ ล ฯ
[๖๙๔] สา. อาวุโส เปรียบเหมือนกอนหินเล็กๆ ที่บุคคลเอาไปวางเปรียบเทียบกับ
ขุนเขาหิมพานตฉันใด เราเมือ่ เปรียบเทียบเคียงกับทานมหาโมคคัลลานะก็ฉันนั้นเหมือนกัน แท
จริง ทานมหาโมคคัลลานะเปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เมื่อจํานงอยู พึงตั้งอยูไ ดตลอดกัปแล ฯ
[๖๙๕] ม. อาวุโส กอนเกลือเล็กๆ ที่บุคคลหยิบเอาไปวางเปรียบเทียบกับหมอเกลือ
ใหญ ฉันใด ผมเมื่อเปรียบเทียบทานสารีบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันแทจริง ทานพระสารีบุตรเปน
ผูอันพระผูมีพระภาคทรงชม ทรงสรรเสริญ ทรงยกยองแลวโดยปริยายมิใชนอย มีอาทิวา ภิกษุ
ผูถึงซึ่งฝงคือพระนิพพาน เปนผูเยี่ยมดวยปญญา ดวยศีลและอุปสมะ คือพระสารีบุตร ดังนี้ ฯ
ทานมหานาคทั้งสองนั้น เพลิดเพลินคําสนทนาที่เปนสุภาษิตของกันและกัน ดวย
ประการดังนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. นวสูตร
[๖๙๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี สมัยนัน้ แล ภิกษุใหมรูปหนึ่ง เดินกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต
เขาไปสูวิหารแลว เปนผูมีความขวนขวายนอยนิ่งอยู ไมชวยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลาทําจีวร
ครั้งนั้นแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาท
แลวนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๖๙๗] ครั้นภิกษุเหลานั้นนัง่ เรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค ดังนี้วา ขาแต
พระองคผูเจริญ ภิกษุใหมรปู หนึ่งในพระธรรมวินัยนี้เดินกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตเขาไป
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สูวิหารแลว เปนผูมีความขวนขวายนอยนิ่งอยู ยอมไมชว ยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลากระทําจีวร
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรปู หนึ่งมาตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอจงไปบอกภิกษุนั้นตาม
คําของเราวาพระศาสดาใหหา ภิกษุนั้นทูลรับสนองพระพุทธพจนแลวเขาไปหาภิกษุนน้ั ครั้น
เขาไปหาแลวไดกลาวกะเธอวา พระศาสดาตรัสเรียกทาน เธอรับคําของภิกษุนั้นแลว เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นภิกษุนั้นนั่งเรียบรอย
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเธอวา จริงหรือภิกษุ ไดยนิ วาเธอเดินกลับจากบิณฑบาตในเวลา
ปจฉาภัต เขาไปสูวิหารแลวเปนผูมีความขวนขวายนอย นิ่งอยู ไมชว ยเหลือภิกษุทั้งหลายใน
เวลากระทําจีวร ฯ
ภิกษุนั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคก็กระทํากิจสวนตัวเหมือนกัน ฯ
[๖๙๘] ลําดับนั้นแล พระผูมพี ระภาคทรงทราบความปริวติ กแหงจิตของภิกษุนั้นดวย
พระทัย จึงตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยายกโทษภิกษุนี้เลย ภิกษุนี้
เปนผูมีปรกติ ไดฌาน ๔ อันเปนสุขวิหารธรรมในปจจุบนั อันอาศัยอธิจิต ตามความปรารถนา
ไมยาก ไมลําบาก กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออก
บวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ ดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ
[๖๙๙] พระผูมพี ระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลวจึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปวา
บุคคลปรารภความเพียรอันยอหยอน ปรารภความเพียรดวย
กําลังนอย ไมพึงบรรลุพระนิพพานอันเปนเครื่องปลดเปลื้อง
กิเลสทั้งปวงได แตภกิ ษุหนุม รูปนี้ เปนอุดมบุรุษ ชํานะมาร
ทั้งพาหนะไดแลว ยอมทรงไวซึ่งอัตภาพมีในที่สุด ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. สุชาตสูตร
[๗๐๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระสุชาตไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค - หนาที่ 281
[๗๐๑] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นพระสุชาตมาแตที่ไกลเทียว แลวตรัสกะ
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กุลบุตรนี้ยอมงามดวยสมบัติสองอยาง คือมีรูปงาม นาดู
นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณอันงามยิ่งนัก และกระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอัน
ยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวย
ตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
[๗๐๒] พระผูม ีพระภาคผูสคุ ตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ ลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปวา
ภิกษุนี้ยอมงามดวยใจอันซื่อตรงหนอ เปนผูหลุดพน เปนผูพราก
เปนผูดับ เพราะไมถือมั่น ชํานะมารพรอมทั้งพาหนะไดแลว
ยอมทรงไวซึ่งอัตภาพมีในทีส่ ุด ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ภัททีสูตร
[๗๐๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระลกุณฏกภัททิยะไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ฯ
[๗๐๔] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นทานพระลกุณฏกภัททิยะมาแตที่ไกลเทียว
แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นหรือไม ซึ่งภิกษุกําลังมาอยูโนน
มีวรรณะไมงาม ไมนาดู เตีย้ เปนที่ดูแคลนของภิกษุทั้งหลาย ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็นพระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุนนั่ แล มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก อนึ่ง สมาบัติที่เธอ
ไมเคยเขา เธอก็ไดโดยงาย เธอกระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอนั ยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตร
ทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้นดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึง
อยู ฯ
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[๗๐๕] พระผูม ีพระภาคผูสคุ ตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ ลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปวา
สัตวทั้งหลาย จําพวกหงส นกกะเรียน นกยูง ชาง เนื้อฟาน
ทั้งหมด ยอมกลัวราชสีห ความเสมอกันในกายไมมี ฉันใด
ในมนุษยทั้งหลายก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ถาคนหนุมมีปญญา เขาก็
ยอมเปนใหญในมนุษยเหลานั้น ไมเหมือนคนพาล ซึ่งถือรางกายเปนใหญ ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. วิสาขสูตร
[๗๐๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารสาลา ปามหาวัน เขตพระนครเวสาลี
สมัยนั้นแล ทานพระวิสาขปญจาลบุตร ยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหราเริง ดวยธรรมีกถา ประกอบดวยวาจาไพเราะ สละสลวยปราศจากโทษ นับเนื่องเขาใน
วาจาที่ใหเขาใจเนื้อความ ไมอิงอาศัยวัฏฏะ ในอุปฏฐานศาลา ฯ
[๗๐๗] ครั้งนัน้ แล เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรน เสด็จไปทาง
อุปฏฐานศาลา ครั้นเสด็จถึงแลวประทับบนอาสนะที่แตงตั้งไว แลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครหนอแลยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง
ดวยธรรมีกถา ประกอบดวยวาจาไพเราะ สละสลวยปราศจากโทษ นับเนื่องเขาในวาจาที่ให
เขาใจเนื้อความ ไมอิงอาศัยวัฏฏะ ในอุปฏฐานศาลา ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระวิสาขปญจาลบุตร ฯลฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะทานวิสาขปญจาลบุตรวา ดีแลว ดีแลววิสาขะ เธอ
ยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ... ดวยธรรมีกถา ฯลฯ ดีนักแล ฯ
[๗๐๘] พระผูม ีพระภาคผูสคุ ตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ ลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปวา
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ชนทั้งหลายยอมไมรูจักคนที่ไมพูด วาเจือดวยพาลหรือเปนบัณฑิต
แตยอมรูจกั คนที่พูด ผูแสดงทางอมฤตอยู บุคคลพึงกลาวธรรม
พึงสองธรรม พึงประคองธงชัยของฤาษี ฤาษีทั้งหลายมีสภุ าษิตเปนธง
ธรรมนั่นเองเปนธงชัยของพวกฤาษี ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. นันทสูตร
[๗๐๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระนันทะผูเปนบุตรของพระเจาแมนาแหงพระผูมีพระภาค
หมจีวรที่ทุบและกลับทุบแลว หยอดนัยนตา ถือบาตรมีสีใส เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๗๑๐] ครั้นทานพระนันทะนั่งเรียบรอยแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรนันทะ
ขอที่เธอหมจีวรที่ทุบและกลับทุบแลว หยอดนัยนตา และถือบาตรมีสีใส ไมสมควรแกเธอผูเปน
กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาขอที่เธอถืออยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ถือผา
บังสุกุลเปนวัตร และไมพึงเปนผูเพงเล็งในกามทั้งหลายอยูอ ยางนี้ จึงสมควรแกเธอผูเปนกุลบุตร
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ฯ
[๗๑๑] พระผูม ีพระภาคผูสคุ ตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนีแ้ ลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปวา
เมื่อไร เราจะพึงไดเห็นนันทะ ถืออยูปาเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยโภชนะที่เจือปนกันผูไมอาลัยในกามทั้งหลาย
ดังนี้ ฯ
[๗๑๒] ลําดับนั้น ทานพระนันทะ โดยสมัยตอมา ไดเปนผูอยูปาเปนวัตร ถือบิณฑ
บาตเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร และไมอาลัยในกามทั้งหลายอยู ฯ
จบสูตรที่ ๘
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๙. ติสสสูตร
[๗๑๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระติสสะผูเปนโอรสพระเจาอาของพระผูมีพระภาค เขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทแลว นั่งเปนทุกขเสียใจ
หลั่งน้ําตาอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๗๑๔] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระติสสะวา ดูกรติสสะ ไฉน
หนอ เธอจึงมานั่งเปนทุกขเสียใจหลั่งน้ําตาอยู ฯ
ทานพระติสสะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุทั้งหลายกลุมรุมเสียดแทงขา
พระองคดวยวาจาดุจประฏัก ฯ
พ. จริงอยางนั้น ติสสะ เธอวาเขาขางเดียว แตเธอไมอดทนตอถอยคํา ขอที่เธอวา
เขาขางเดียว ไมอดทนตอถอยคํานั้น ไมสมควรแกเธอผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวย
ศรัทธา แตขอที่เธอวาเขาดวย อดทนตอถอยคําไดดว ย นัน่ แล สมควรแกเธอผูเปนกุลบุตร
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ฯ
[๗๑๕] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปวา
เธอโกรธทําไมหนอ เธออยาโกรธ ติสสะ ความไมโกรธเปนความ
ประเสริฐของเธอ แทจริง บุคคลยอมประพฤติพรหมจรรย เพื่อ
กําจัดความโกรธ ความถือตัว และความลบหลูคุณทาน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. เถรนามสูตร
[๗๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน เขต
พระนครราชคฤห สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ มีชื่อวาเถระ มีปรกติอยูผูเดียว และสรรเสริญการ
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อยูผูเดียว เธอเปนผูเดียว เขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต เปนผูเดียวเดินกลับ ยอมนั่งในที่ลับ
ผูเดียว และยอมเปนผูเดียวอธิษฐานจงกรม ครั้งนั้นแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่ง
เรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้
มีชื่อวาเถระ มีปรกติอยูคนเดียว และมีปรกติกลาวสรรเสริญการอยูคนเดียว ฯ
[๗๑๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอจง
ไปบอกภิกษุชอื่ เถระตามคําของเราวา พระศาสดารับสั่งใหหาภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว
เขาไปหาทานพระเถระถึงทีอ่ ยู ครั้นเขาไปหาแลวกลาววา อาวุโส พระศาสดารับสั่งใหหาทาน
ทานพระเถระรับคําภิกษุนนั้ แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวาย
อภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๗๑๘] ครั้นทานพระเถระนั่งเรียบรอยแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสถามวา ดูกรเถระ
ไดยินวา เธอมีปรกติอยูคนเดียวและมักสรรเสริญการอยูคนเดียว จริงหรือ ฯ
พระเถระกราบทูลวา จริง พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรเถระ ก็เธอมีปรกติอยูคนเดียว และมักกลาวสรรเสริญการอยูคนเดียวอยางไร ฯ
ถ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในขอนี้ คือขาพระองคคนเดียวเขาไปสูบา นเพื่อบิณฑบาต
เดินกลับคนเดียว นั่งในที่ลับคนเดียว อธิษฐานจงกรมคนเดียวขาแตพระองคผูเจริญ ขา
พระองคมีปรกติอยูคนเดียว และมักกลาวสรรเสริญการอยูคนเดียว อยางนี้แล ฯ
[๗๑๙] พ. ดูกรเถระ การอยูคนเดียวนีม้ ีอยู เราจะกลาววาไมมีก็หาไม เถระ อนึ่ง
การอยูคนเดียวของเธอยอมเปนอันบริบูรณโดยพิสดารกวาดวยประการใด เธอจงฟงประการนั้น จง
ทําไวในใจใหดี เราจักกลาว ทานพระเถระทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
ดังตอไปนี้ ฯ
[๗๒๐] ดูกรเถระ ก็การอยูคนเดียว ยอมเปนอันบริบรู ณโดยพิสดารกวาอยางไร ใน
ขอนี้ สิ่งใดที่ลวงไปแลว สิ่งนั้นก็ละไดแลว สิ่งใดยังไมมาถึงสิ่งนั้นก็สละคืนไดแลว
ฉันทราคะในการไดอัตภาพที่เปนปจจุบนั ถูกกําจัดแลวดวยดี การอยูคนเดียวยอมเปนอันบริบูรณ
โดยพิสดารกวา อยางนี้แล ฯ
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[๗๒๑] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปวา
เรายอมเรียกนรชนผูครอบงําขันธ อายตนะ ธาตุ และไตรภพทั้งหมดได
ผูรูทุกขทุกอยาง ผูมีปญญาดี ผูไมแปดเปอนในธรรมทั้งปวง ผูละสิ่ง
ทั้งปวงเสียได ผูหลุดพน ในเพราะนิพพานเปนที่สิ้นตัณหา วาเปนผูมี
ปรกติอยูค นเดียว ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. กัปปนสูตร
[๗๒๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัปปนะเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ฯ
[๗๒๓] พระผูมีพระภาค ไดทอดพระเนตรเห็น ทานพระมหากัปปนะผูมาแตไกล
แลวจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นภิกษุที่กําลังมานั่นหรือไม
เปนผูขาวโปรง จมูกโดง ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั่นแลมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก แตเธอไมไดสมาบัตทิ ี่
เธอไมเคยเขางายนัก เธอกระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
[๗๒๔] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปวา
ในชุมนุมชนที่ยังรังเกียจกันดวยโคตร กษัตริยเปนผูป ระเสริฐในเทวดา
และมนุษย ผูที่สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เปนผูประเสริฐ
พระอาทิตยยอมแผดแสงในกลางวัน พระจันทรสองสวางในกลางคืน
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กษัตริยผผู ูกสอดเครื่องรบยอมมีสงาพราหมณผูเพงฌาน ยอมรุงเรือง
สวนพระพุทธเจายอมรุง โรจนดวยเดชานุภาพตลอดวันและคืนทัง้ หมด
ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
๑๒. สหายสูตร
[๗๒๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุผูเปนเพื่อนกัน๒ รูป ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของทานพระ
มหากัปปนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯ
[๗๒๖] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นเธอทัง้ ๒ มาอยูแ ตไกลจึงตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นภิกษุสหาย ๒ รูปผูเปนสัทธิวิหาริกของ
มหากัปปนะกําลังมาอยูนั่นหรือไม ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๒ รูปนั่นแล มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากแตไมไดสมาบัติ
ที่เธอไมเคยเขางายนัก เธอทั้ง ๒ กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ซึ่งกุลบุตร
ทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ ดวยตนเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู ฯ
[๗๒๗] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปวา
ภิกษุเหลานี้เปนสหายกัน เปนผูมีความรูคูเคียงกันมาตลอดกาลนาน
สัทธรรมของเธอเหลานั้นยอมเทียบเคียงไดในธรรมที่พระพุทธเจาประ
กาศแลว เธออันกัปปนะแนะนําดีแลวในธรรมที่พระอริยเจาประกาศ
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แลว เธอทั้งสองชํานะมารพรอมทั้งพาหนะไดแลว ยอมทรงไวซึ่ง
อัตภาพมีในทีส่ ุด ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
จบภิกขุสังยุตตที่ ๙
___________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โกลิตสูตร
๒. อุปติสสสูตร ๓. ฆฏสูตร
๔. นวสูตร
๕. สุชาตสูตร
๖. ภัททีสูตร
๗. วิสาขสูตร
๘. นันทสูตร
๙. ติสสสูตร
๑๐. เถรนามสูตร ๑๑. กัปปนสูตร ๑๒. สหายสูตร ฯ
___________
รวมสังยุตตที่มีในภาคนี้ คือ
๑. อภิสมยสังยุตต
๒. ธาตุสังยุตต
๓. อนมตัคคสังยุตต
๔. กัสสปสังยุตต
๕. ลาภสังการสังยุตต ๖. ราหุลสังยุตต
๗. ลักขณสังยุตต
๘. โอปมมสังยุตต
๙. ภิกขุสังยุตต ฯ
จบนิทานวรรคสังยุตต
________________

