


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระสุตตันตปฎก 
เลม ๘ 

สังยุตตนิกาย นิทานวรรค 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

อภิสมัยสังยุตต 
พุทธวรรคท่ี ๑ 
๑ เทศนาสูตร 

      [๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ 
 ท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธ- 
 *เจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธดํารัสนี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดง 
 ปฏิจจสมุปบาทแกพวกเธอ พวกเธอจงฟงปฏิจจสมุปบาทนั้น จงใสใจใหดีเถิด 
 เราจักกลาว ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
      [๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ปฏิจจสมุปบาท 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขาร 
 เปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรปู เพราะนามรูป 
 เปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะ 
 เปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปน 
 ปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย 
 จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและ 
 อุปายาส ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ นี้เราเรียกวา 
 ปฏิจจสมุปบาท ฯ 
      [๓] ก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขาร- 
 *จึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะ 
 นามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ 
 เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
 เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและ 
 มรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี 
 ยอมมีดวยประการอยางนี้ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธภาษิตน้ีแลว ภกิษุเหลา- 
 *นั้นมีใจยินดีช่ืนชมภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒ วิภังคสูตร 
      [๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 



 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เราจักแสดง จักจําแนกปฏิจจสมุปบาทแกพวกเธอ พวกเธอจงฟงปฏิจจสมุปบาท 
 นั้น จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
      [๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ปฏิจจสมุปบาท 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขาร 
 เปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรปู เพราะนามรูป 
 เปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะ 
 เปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย 
 จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ 
 เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส 
 ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี ฯ 
      [๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะของ 
 ความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยว ความเสื่อมแหงอายุ ความแก 
 หงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชรา ก็มรณะ 
 เปนไฉน ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความทําลาย ความอันตรธาน 
 มฤตยู ความตาย กาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความทอดท้ิงซากศพ ความขาด 
 แหงชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวามรณะ ชราและ 
 มรณะ ดังพรรณนามาฉะน้ี เรียกวา ชราและมรณะ ฯ 
      [๗] ก็ชาติเปนไฉน ความเกิด ความบังเกิด ความหยั่งลง ๑- เกิด ๒- เกิด 
 จําเพาะ ๓- ความปรากฏแหงขันธ ความไดอายตนะครบในหมูสัตวนั้นๆ 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] ก็ตัณหาเปนไฉน ตัณหา ๖ หมวดเหลานี้คือ รูปตัณหา สัททตัณหา 
 คันธตัณหา รสตัณหา โผฏฐัพพตัณหา ธัมมตัณหา นี้เรียกวาตัณหา ฯ 
      [๑๑] ก็เวทนาเปนไฉน เวทนา ๖ หมวดเหลานี้คือ จักขุสัมผัสสชา- 
 *เวทนา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฆานสัมผัสสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา 
 กายสัมผัสสชาเวทนา มโนสัมผัสสชาเวทนา 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 



 @๑. คือเปนชลาพุชะหรืออัณฑชปฏิสนธิ ๒. คือเปนสังเสทชปฏิสนธิ ๓. คือเปน 
 @อุปปาติกปฏิสนธิ ฯ 
      [๑๔] ก็นามรูปเปนไฉน เวทนา สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ 
 นี้เรียกวานาม มหาภูตรูป ๔ และรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวารูป นามและ 
 รูปดังพรรณนามาฉะนี้ เรียกวานามรูป ฯ 
      [๑๕] ก็วิญญาณเปนไฉน วิญญาณ ๖ หมวดเหลาน้ีคือ จกัขุวิญญาณ 
 โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ นี้เรียกวา 
 วิญญาณ ฯ 
      [๑๖] ก็สังขารเปนไฉน สังขาร ๓ เหลานี้คือ กายสังขาร วจีสังขาร 
 จิตสังขาร นี้เรียกวาสังขาร ฯ 
      [๑๗] ก็อวิชชาเปนไฉน ความไมรูในทุกข ความไมรูในเหตุเกิดแหง- 
 *ทุกข ความไมรูในความดับทุกข ความไมรูในปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับทุกข 
 นี้เรียกวาอวิชชา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะ 
 สังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ดังพรรณนามาฉะน้ี ความเกิดข้ึนแหงกองทุกข 
 ท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
      [๑๘] ก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึง 
 ดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมี 
 ดวยประการอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓ ปฏิปทาสูตร 
      [๑๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เราจักแสดงมิจฉาปฏิปทา และสัมมาปฏิปทา พวกเธอจงฟงปฏิปทาท้ัง ๒ นั้น 
 จงใสใจใหดีเถิดเราจักกลาว ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
      [๒๐] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มิจฉาปฏิปทา 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขาร 
 เปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการ 
 อยางนี้ นี้เรียกวามิจฉาปฏิปทา ฯ 
      [๒๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สัมมาปฏิปทาเปนไฉน เพราะอวิชชา 
 นั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณ 
 จึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ นี้เรียกวา 
 สัมมาปฏิปทา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          ๔ วิปสสีสูตร 



      [๒๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวาวิปสสี กอน 
 แตตรัสรู เมื่อครั้งเปนพระโพธสิัตวยังมิไดตรสัรู ไดปริวิตกวา โลกนี้ถึงความยาก 
 แลวหนอ ยอมเกิด แก ตาย จุติ และอุปบัติ และเม่ือเปนเชนนั้นก็ยังไมรู 
 ธรรมอันออกจากทุกข คือชราและมรณะนี้ เมื่อไรเลาความออกจากทุกข คือชรา 
 และมรณะนี้ จักปรากฏ ฯ 
      [๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล พระวปิสสีโพธิสัตวไดมีความ 
 ปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอมีอยู ชราและมรณะจึงมี ชราและมรณะยอมมี เพราะ 
 อะไรเปนปจจัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะ 
 กระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา เมื่อชาติมีอยู ชราและมรณะ 
 จึงมี ชราและมรณะยอมมี เพราะชาติเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู ชาติจึงมี 
 ชาติยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อภพมีอยู ชาติจึงมี ชาติยอมมีเพราะภพ 
 เปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู ภพจึงมี ภพยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... 
 เมื่ออุปาทานมีอยู ภพจึงมี ภพยอมมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย ... เมื่ออะไร 
 หนอมีอยูอุปาทานจึงมี อุปาทานยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อตัณหามีอยู 
 อุปาทานจึงมี อุปาทานยอมมีเพราะตัณหาเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู 
 ตัณหาจึงมี ตัณหายอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อเวทนามีอยู ตัณหาจึงมี 
 ตัณหายอมมีเพราะเวทนาเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู เวทนาจึงมี เวทนา 
 ยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อผัสสะมีอยู เวทนาจึงมี เวทนายอมมีเพราะ 
 ผัสสะเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู ผัสสะจึงมี ผัสสะยอมมีเพราะอะไร 
 เปนปจจัย ... เมื่อสฬายตนะมีอยู ผัสสะจึงมี ผัสสะยอมมีเพราะสฬายตนะ 
 เปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู สฬายตนะจึงจะมี สฬายตนะยอมมีเพราะอะไร 
 เปนปจจัย ... เมื่อนามรูปมีอยู สฬายตนะจึงมี สฬายตนะยอมมีเพราะนามรูป 
 เปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู นามรูปจึงมี นามรูปยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... 
 เมื่อวิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี นามรูปยอมมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย ... เมื่ออะไร 
 หนอมีอยูวิญญาณจึงมี วิญญาณยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อสังขารมีอยู 
 วิญญาณจึงมี วิญญาณยอมมีเพราะสังขารเปนปจจัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล 
 พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอมีอยู สังขารจงึมี 
 สังขารยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล พระวิปสสี 
 โพธิสัตว เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา เมื่ออวิชชา 
 มีอยู สังขารจึงมี สังขารยอมมเีพราะอวิชชาเปนปจจัย เพราะอวิชชาเปนปจจัย 
 จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ดังพรรณนามาฉะน้ี ความ 
 เกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย จักษุ 



 ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดข้ึนแกพระวิปสสีโพธิสัตวในธรรม 
 ท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา ฝายขางเกิด ฝายขางเกิด ดังน้ี ฯ 
      [๒๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล พระวปิสสีโพธิสัตวไดมีความ 
 ปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอไมมี ชราและมรณะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชรา 
 และมรณะจึงดับ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะ 
 กระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะ 
 จึงไมมี เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี ชาติจึงไมมี 
 เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ เมื่อภพไมมี ชาติจึงไมมี เพราะภพดับ ชาติจึงดับ ... 
 เมื่ออะไรหนอไมมี ภพจึงไมม ีเพราะอะไรดับ ภพจึงดับ เมื่ออุปาทานไมมี 
 ภพจึงไมมี เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ... เมื่อไรหนอไมมี อุปาทานจึงไมมี 
 เพราะอะไรดับ อุปาทานจึงดับ ... เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานจึงไมมี เพราะตัณหา 
 ดับ อุปาทานจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี ตัณหาจึงไมมี เพราะอะไรดับ ตัณหา 
 จึงดับ ... เมื่อเวทนาไมมี ตัณหาจึงไมมี เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ ... เมื่อ 
 อะไรหนอไมมี เวทนาจึงไมมี เพราะอะไรดับ เวทนาจึงดับ ... เมื่อผัสสะไมมี 
 เวทนาจึงไมมี เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี ผัสสะจึง 
 ไมมี เพราะอะไรดับ ผัสสะจึงดับ ... เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะจึงไมมี เพราะ 
 สฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี สฬายตนะจึงไมมี เพราะ 
 อะไรดับ สฬายตนะจึงดับ ... เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี เพราะนามรูป 
 ดับ สฬายตนะจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี นามรูปจึงไมมี เพราะอะไรดับ 
 นามรูปจึงดับ ... เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี เพราะวิญญาณดับ นามรูป 
 จึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี วญิญาณจึงไมมี เพราะอะไรดับ วิญญาณจึงดับ 
 เมื่อสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ครั้งน้ันแล พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอ 
 ไมมี สังขารจึงไมมี เพราะอะไรดับ สังขารจึงดับ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล 
 พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา 
 เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะอวิชชาดับ 
 สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ดังพรรณนามาฉะน้ี ความดับ 
 แหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ 
 ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดข้ึนแกพระวิปสสีโพธิสัตว ในธรรมท่ีไม 
 เคยไดฟงมากอนวา ฝายขางดับ ฝายขางดับ ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                      ๕ สิขีสูตร- ๙ กัสสปสูตร 
      [๒๕] พระปริวิตกของพระพุทธเจาแมท้ัง ๗ พระองค ก็พึงใหพิศดาร 
 เหมือนอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรง 



 พระนามวาสีขี ... ทรงพระนามวาเวสสภู ... ทรงพระนามวากกุสันธะ ... ทรงพระ 
 นามวาโกนาคมนะ ... ทรงพระนามวากัสสป ... ๑- ฯ 
                      ๑๐ มหาศักยมุนีโคตมสูตร 
      [๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อเรายังเปนพระโพธิสัตว กอนตรัสรู 
 ยังมิไดตรัสรู ไดมีความปริวิตกดังนี้วา โลกนีถ้ึงความยากแลวหนอ ยอมเกิด แก 
 ตาย จุติ และอุปบัติ และเม่ือเปนเชนนั้น ก็ยังไมรูธรรมอันออกจากทุกข คือชรา 
 และมรณะนี้ เมื่อไรเลา ความออกจากทุกข คือชราและมรณะนี้จักปรากฏ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เรานั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอมีอยู ชราและมรณะ 
 จึงมี ชราและมรณะยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรานั้นเพราะ 
 กระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา เมื่อชาติมีอยู ชราและมรณะ 
 จึงมี ชราและมรณะยอมมีเพราะชาติเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู ชาติจึงมี 
 ชาติยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อภพมีอยู ชาติจึงมี ชาติยอมมีเพราะภพ 
 เปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู ภพจึงมี ภพยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... 
 เมื่ออุปาทานมีอยู ภพจึงมี ภพยอมมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอ 
 มีอยู อุปาทานจึงมี อุปาทานยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อตัณหามีอยู อุปาทาน 
 จึงมี อุปาทานยอมมีเพราะตัณหาเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู ตัณหาจึงมี ตัณหา 
 ยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อเวทนามีอยู ตัณหาจึงมี ตัณหายอมมีเพราะ 
 เวทนาเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู เวทนาจึงมี เวทนายอมมีเพราะอะไร 
 เปนปจจัย ... เมื่อผัสสะมีอยู เวทนาจึงมี เวทนายอมมีเพราะผัสสะเปนปจจัย ... 
 เมื่ออะไรหนอมีอยู ผัสสะจึงมี ผัสสะยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อ 
 สฬายตนะมีอยู ผัสสะจึงมี ผัสสะยอมมีเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ... เมื่ออะไร 
 หนอมีอยู สฬายตนะจึงมี สฬายตนะมียอมเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อนามรูป 
 มีอยู สฬายตนะจึงมี สฬายตนะยอมมีเพราะนามรูปเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอ 
 มีอยู นามรูปจึงมี นามรูปยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อวิญญาณมีอยู นาม 
 รูปจึงมี นามรูปยอมมีเพราะวญิญาณเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู วิญญาณ 
 @๑. เหมือนขอ ๒๒-๒๔ 
 จึงมี วิญญาณยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อสังขารมีอยู วิญญาณจึงมี 
 วิญญาณยอมมีเพราะสังขารเปนปจจัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรานั้นไดมีความปริวิตก 
 ดังน้ีวา เมื่ออะไรหนอมีอยู สังขารจึงมี สังขารยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เรานั้น เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคายจึงไดรูดวยปญญาวา 
 เมื่ออวิชชามีอยู สังขารจึงมี สังขารยอมมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย เพราะอวิชชา 
 เปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ดังพรรณนา 
 มาฉะน้ี ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดข้ึนแกเราในธรรม 



 ท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา ฝายขางเกิด ฝายขางเกิด ดังน้ี ฯ 
      [๒๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรานั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไร 
 หนอไมมี ชราและมรณะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชราและมรณะจึงดับ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เรานั้น เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคายจึงไดรูดวยปญญาวา เมื่อชาติ 
 ไมมี ชราและมรณะจึงไมมี เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ ... เมื่ออะไร 
 หนอไมมี ชาติจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ ... เมื่อภพไมมี ชาติจึงไมมี 
 เพราะภพดับ ชาติจึงดับ ... เมื่ออุปาทานไมมี ภพจึงไมมี เพราะอุปาทานดับ 
 ภพจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี อุปาทานจึงไมมี เพราะอะไรดับ อุปาทานจึงดับ ... 
 เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานจึงไมมี เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ... เมื่ออะไร 
 หนอไมมี ตัณหาจึงไมมี เพราะอะไรดับ ตัณหาจึงดับ เมื่อเวทนาไมมี ตัณหา 
 จึงไมมี เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี เวทนาจึงไมมี 
 เพราะอะไรดับ เวทนาจึงดับ ... เมื่อผัสสะไมมี เวทนาจึงไมมี เพราะผัสสะดับ 
 เวทนาจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี ผัสสะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ผัสสะจึงดับ ... 
 เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะจึงไมมี เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ... เมื่ออะไร 
 หนอไมมี สฬายตนะจึงไมมี เพราะอะไรดับ สฬายตนะจึงดับ ... เมื่อนามรูป 
 ไมมี สฬายตนะจึงไมมี เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอ 
 ไมมี นามรูปจึงไมมี เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ ... เมื่อวิญญาณไมมี นามรูป 
 จึงไมมี เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี วิญญาณจึงไมมี 
 เพราะอะไรดับ วิญญาณจึงดับ ... เมื่อสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี เพราะสังขาร 
 ดับ วิญญาณจึงดับ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรานั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไร 
 หนอไมมี สังขารจึงไมมี เพราะอะไรดับ สังขารจึงดับ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรา 
 นั้น เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา เมื่ออวิชชาไมมี 
 สังขารจึงไมมี เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ 
 เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ดังพรรณนามาฉะน้ี ความดับแหงกองทุกขท้ัง 
 มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา 
 วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดข้ึนแกเราในธรรมท่ีไมเคยไดฟงมากอนวา ฝายขาง 
 ดับ ฝายขางดับ ดังน้ี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบพุทธวรรคท่ี ๑ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
            ๑ เทศนาสูตร    ๒ วิภังคสูตร    ๓ ปฏิปทาสูตร 
            ๔ วิปสสีสูตร    ๕ สิขีสูตร      ๖ เวสสภูสูตร 
            ๗ กกุสันธสูตร   ๘ โกนาคมนสูตร ๙ กัสสปสูตร 



           ๑๐ มหาศักยมุนีโคตมสูตร ฯ 
                        -------------- 
                         อาหารวรรคท่ี ๒ 
                          ๑. อาหารสูตร 
      [๒๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถปณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุ 
 ท้ังหลาย อาหาร ๔ เหลานี้ ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิดมาแลว 
 หรือเพ่ืออนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด อาหาร ๔ เปนไฉน คือ [๑] กวฬีกา- 
 *ราหารหยาบ หรือละเอียด [๒] ผัสสาหาร [๓] มโนสัญเจตนาหาร [๔] 
 วิญญาณาหาร อาหาร ๔ เหลานี้แล ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิด 
 มาแลว หรือเพ่ืออนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด ฯ 
      [๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อาหาร ๔ เหลานี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไร 
 เปนท่ีต้ังข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด อาหาร ๔ เหลานี้ มีตัณหาเปน 
 เหตุ มีตัณหาเปนท่ีต้ังข้ึน มีตัณหาเปนกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด ก็ตัณหาน้ี 
 มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีต้ังข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด 
 ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนท่ีต้ังข้ึน มีเวทนาเปนกําเนิด มีเวทนาเปน 
 แดนเกิด ก็เวทนานี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีต้ังข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด 
 มีอะไรเปนแดนเกิด เวทนามีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนท่ีต้ังข้ึน มีผัสสะเปน 
 กําเนิด มีผัสสะเปนแดนเกิด ก็ผัสสะน้ีมีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีต้ังข้ึน มี 
 อะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ มีสฬายตนะ 
 เปนท่ีต้ังข้ึน มีสฬายตนะเปนกําเนิด มีสฬายตนะเปนแดนเกิด ก็สฬายตนะนี้ 
 มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีต้ังข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด 
 สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ มีนามรูปเปนท่ีต้ังข้ึน มีนามรูปเปนกําเนิด มีนามรูป 
 เปนแดนเกิด ก็นามรูปนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีต้ังข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด 
 มีอะไรเปนแดนเกิด นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ มีวิญญาณเปนท่ีต้ังข้ึน มีวิญญาณ 
 เปนกําเนิด มีวิญญาณเปนแดนเกิด ก็วิญญาณนี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ี 
 ต้ังข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ มี 
 สังขารเปนท่ีต้ังข้ึน มีสังขารเปนกําเนิด มีสังขารเปนแดนเกิด ก็สังขารเหลาน้ีมี 
 อะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีต้ังข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด 
 สังขารท้ังหลายมีอวิชชาเปนเหตุ มีอวิชชาเปนท่ีต้ังข้ึน มีอวิชชาเปนกําเนิด มี 
 อวิชชาเปนแดนเกิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร 
 เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวญิญาณ ... ดังพรรณนามาฉะน้ี ความเกิดข้ึนแหงกอง 
 ทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 



      [๓๐] ก็เพราะอวิชชานั้นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขาร 
 จึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมี 
 ดวยประการอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒. ผัคคุนสูตร 
      [๓๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 อาหาร ๔ เหลาน้ี ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิดมาแลว หรือเพื่อ 
 อนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด อาหาร ๔ เปนไฉน คือ [๑] กวฬีการาหาร 
 หยาบหรือละเอียด [๒] ผัสสาหาร [๓] มโนสญัเจตนาหาร [๔] วิญญาณาหาร 
 อาหาร ๔ เหลาน้ีแล ยอมเปนไปเพ่ือความดํารงอยูของหมูสตัวผูเกิดมาแลว หรือ 
 เพื่ออนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด ฯ 
      [๓๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระโมลิยผัคคุนะได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมกลนืกินวิญญาณาหาร 
 พระผูมีพระภาคตรัสวา ต้ังปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา กลืนกิน [วิญญาณา- 
 *หาร] ถาเรากลาววากลืนกิน [วิญญาณาหาร] ควรต้ังปญหาในขอนั้นไดวา 
 พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมกลืนกิน [วิญญาณาหาร] แตเรามิไดกลาวอยางน้ัน 
 ผูใดพึงถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธเจาขา วิญญาณาหาร 
 ยอมมีเพื่ออะไรหนอ อันนี้ควรเปนปญหา ควรช้ีแจงใหกระจางในปญหานั้นวา 
 วิญญาณาหารยอมมีเพื่อความบังเกิดในภพใหมตอไป เมื่อวญิญาณาหารน้ันเกิด 
 มีแลว จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ฯ 
      [๓๓] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถูกตอง ฯ 
      ภ. ต้ังปญหายังไมถูก เรามไิดกลาววายอมถูกตอง ถาเรากลาววายอม 
 ถูกตอง ควรต้ังปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถูกตอง แต 
 เรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใดพึงถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธ 
 เจาขา เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ จึงมีผัสสะ อันนี้ควรเปนปญหา ควรช้ีแจงให 
 กระจางในปญหานั้นวา เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะ 
 เปนปจจัย จึงมีเวทนา ฯ 
      [๓๔] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมเสวยอารมณ ฯ 
      ภ. ต้ังปญหายังไมถูก เรามไิดกลาววา ยอมเสวยอารมณ ถาเรากลาว 
 วา ยอมเสวยอารมณ ควรต้ังปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอ 
 ยอมเสวยอารมณ แตเรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใดถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น 
 อยางนี้วา พระพุทธเจาขา เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ จงึมีเวทนา อันนี้ควรเปน 
 ปญหา ควรช้ีแจงใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา 



 เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ฯ 
      [๓๕] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมทะเยอทะยาน ฯ 
      ภ. ต้ังปญหายังไมถูก เรามไิดกลาววา ยอมทะเยอทะยาน ถาเรากลาว 
 วา ยอมทะเยอทะยาน ควรต้ังปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอ 
 ยอมทะเยอทะยาน แตเรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใดถามเราผูมิไดกลาวอยางนัน้ 
 อยางนี้วา พระพุทธเจาขา เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ จงึมีตัณหา อันนี้ควรเปน 
 ปญหา ควรช้ีแจงใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา 
 เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯ 
      [๓๖] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถอืมัน่ ฯ 
      ภ. ต้ังปญหายังไมถูก เรามไิดกลาววา ยอมถือมั่น ถาเราพึงกลาววา 
 ยอมถือม่ัน ควรต้ังปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถือมัน่ 
 แตเรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใดถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธ 
 เจาขา เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ จึงมีอุปาทาน อันนี้ควรเปนปญหา ควรช้ีแจง 
 ใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทาน 
 เปนปจจัย จึงมีภพ ... ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการ 
 อยางนี้ ฯ 
      [๓๗] ดูกรผัคคุนะ ก็เพราะบอเกิดแหงผัสสะท้ัง ๖ ดับดวยการสํารอก 
 โดยไมเหลอื ผสัสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ 
 ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 
 เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัส 
 และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                      ๓. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ 
      [๓๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูจักชราและมรณะ ไมรูจักเหตุเกิด 
 แหงชราและมรณะ ไมรูจักความดับแหงชราและมรณะ ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึง 
 ความดับแหงชราและมรณะ ไมรูจักชาติ ... ไมรูจักภพ ... ไมรูจักอุปาทาน ... ไม 
 รูจักตัณหา ... ไมรูจักเวทนา ... ไมรูจักผัสสะ ... ไมรูจักสฬายตนะ ... ไมรูจัก 
 นามรูป ... ไมรูจักวิญญาณ ... ไมรูจักสังขาร ไมรูจักเหตุเกิดแหงสังขาร ไมรูจัก 
 ความดับแหงสังขาร ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือ 
 พราหมณเหลานั้นจะสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือสมมติวาเปนพราหมณ 
 ในหมูพราหมณ หาไดไม แลทานเหลาน้ันมิไดกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของ 
 ความเปนสมณะ หรือประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 



 ปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
      [๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูจัก 
 ชราและมรณะ รูจักเหตุเกิดแหงชราและมรณะ รูจักความดับแหงชราและมรณะ 
 รูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงชราและมรณะ รูจักชาติ ... รูจักภพ ... รูจัก 
 อุปาทาน ... รูจักตัณหา ... รูจักเวทนา ... รูจักผัสสะ ... รูจักสฬายตนะ ... รูจัก 
 นามรูป ... รูจักวิญญาณ ... รูจักสังขาร ... รูจักเหตุเกิดแหงสังขาร รูจักความดับ 
 แหงสังขาร รูจกัปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลา 
 นั้นแล สมมติไดวาเปนสมณะในหมูสมณะ และสมมติไดวาเปนพราหมณในหมู 
 พราหมณ และทานเหลาน้ันไดกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ 
 และประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                      ๔. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒ 
      [๔๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูจักธรรมเหลานี ้ไมรูจักเหตุเกิดแหง 
 ธรรมเหลาน้ี ไมรูจักความดับแหงธรรมเหลาน้ี ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับ 
 แหงธรรมเหลาน้ี ไมรูจักธรรมเหลาไหน ไมรูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลาไหน ไมรู 
 จักความดับแหงธรรมเหลาไหน ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงธรรมเหลา 
 ไหนคือ ไมรูจกัชราและมรณะ ไมรูจักเหตุเกิดแหงชราและมรณะ ไมรูจักปฏิปทา 
 ท่ีจะใหถึงความดับแหงชราและมรณะ ไมรูจักชาติ ... ไมรูจักภพ ... ไมรูจัก 
 อุปาทาน ... ไมรูจักตัณหา ... ไมรูจักเวทนา ... ไมรูจักผัสสะ ... ไมรูจัก 
 สฬายตนะ ... ไมรูจักนามรูป ... ไมรูจักวิญญาณ ... ไมรูจักสังขาร ไมรูจักเหตุ 
 เกิดแหงสังขาร ไมรูจักความดับแหงสังขาร ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับ 
 แหงสังขาร ช่ือวาไมรูจักธรรมเหลาน้ี ไมรูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลาน้ี ไมรูจกั 
 ความดับแหงธรรมน้ี ไมรูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงธรรมเหลาน้ี สมณะ 
 หรือพราหมณเหลาน้ัน จะสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือสมมติวาเปน 
 พราหมณในหมูพราหมณ หาไดไม และทานเหลาน้ัน มิไดกระทําใหแจงซ่ึง 
 ประโยชนของความเปนสมณะ หรือประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญา 
 อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
      [๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูจัก 
 ธรรมเหลาน้ี รูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลาน้ี รูจักความดับแหงธรรมเหลาน้ี รูจัก 
 ปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงธรรมเหลาน้ี รูจักธรรมเหลาไหน รูจักเหตุเกิดแหง 
 ธรรมเหลาไหน รูจักความดับแหงธรรมเหลาไหน รูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับ 
 แหงธรรมเหลาไหน คือ รูจักชราและมรณะ รูจักเหตุเกิดแหงชราและมรณะ 



 รูจักความดับแหงชราและมรณะ รูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงชราและมรณะ 
 รูจักชาติ ... รูจักภพ ... รูจักอุปาทาน ... รูจักตัณหา ... รูจักเวทนา ... รูจักผัสสะ ... 
 รูจักสฬายตนะ ... รูจักนามรูป ... รูจักวิญญาณ ... รูจักสังขาร รูจักเหตุเกิดแหง 
 สังขาร รูจักความดับแหงสังขาร รูจักปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงสังขาร ช่ือวา 
 รูจักธรรมเหลาน้ี รูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลาน้ี รูจักความดับแหงธรรมเหลาน้ี รูจัก 
 ปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงธรรมเหลาน้ี สมณะหรือพราหมณเหลานั้นแล 
 สมมติไดวาเปนสมณะในหมูสมณะ และสมมติไดวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ 
 และทานเหลาน้ัน ไดกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ และ 
 ประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                        ๕. กัจจานโคตตสูตร 
      [๔๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ทานพระกัจจานโคตต เขาไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ท่ีเรียกวา 
 สัมมาทิฐิ สัมมาทิฐิ ดังน้ี ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ จึงจะชื่อวา 
 สัมมาทิฐิ ฯ 
      [๔๓] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรกัจจานะ โลกนี้ โดยมากอาศัย 
 สวน ๒ อยาง คือ ความมี ๑- ๑ ความไมมี ๒- ๑ ก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดแหงโลก 
 ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงแลว ความไมมีในโลก ยอมไมมี เมื่อบุคคลเห็น 
 ความดับแหงโลกดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงแลว ความมีในโลก ยอมไมมี 
 โลกนี้โดยมากยังพัวพันดวยอบุายอุปาทานและอภินิเวส แตพระอริยสาวก ยอมไม 
 เขาถึง ไมถือม่ัน ไมต้ังไวซึ่งอบุายและอุปาทานนั้น อันเปนอภินิเวสและอนุสัย 
 อันเปนท่ีต้ังม่ันแหงจิตวา อัตตาของเรา ดังน้ี ยอมไมเคลือบแคลงสงสัยวา 
 ทุกขนั่นแหละ เมื่อบังเกิดข้ึน ยอมบังเกิดข้ึน ทุกขเมื่อดับ ยอมดับ พระอริยสาวก 
 นั้นมีญาณหยั่งรูในเรื่องน้ีโดยไมตองเช่ือผูอื่นเลย ดวยเหตุเพยีงเทาน้ีแล กัจจานะ 
 จึงช่ือวาสัมมาทิฐิ ฯ 
      [๔๔] ดูกรกัจจานะ สวนสุดขอท่ี ๑ นี้วา สิ่งท้ังปวงมีอยู สวนสุด 
 ขอท่ี ๒ นี้วา สิ่งท้ังปวงไมมี ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาไปใกล 
 สวนสุดท้ัง ๒ นั้นวา เพราะอวชิชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย 
 จึงมีวิญญาณ ... ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี 
 เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขาร 
 ดับ วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 



                         ๖. ธรรมกถิกสตูร 
      [๔๕] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ภกิษุรูปใดรูปหน่ึงเขา 
 ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ท่ีเรียกวา 
 ธรรมกถึก ธรรมกถึก ดังน้ี ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ จงึจะชื่อวาธรรมกถึก ฯ 
      [๔๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ ถาภิกษุแสดงธรรมเพ่ือ 
 ความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับชราและมรณะ ควรจะกลาววา 
 @๑. สสุสตทิฐิ ๒. อุจเฉททิฐิ 
 ภิกษุธรรมกถึก ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อ 
 ความดับชราและมรณะ ควรจะกลาววา ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ถาภิกษุ 
 เปนผูหลุดพนแลว เพราะความหนาย เพราะความคลายกําหนัด เพราะความดับ 
 เพราะไมถือมั่นชราและมรณะ ควรจะกลาววา ภิกษุบรรลุนพิพานในปจจุบัน 
 ถาภิกษุแสดงธรรมเพ่ือความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับชาติ ... 
 ภพ ... อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... 
 วิญญาณ ... สังขาร ถาภิกษุแสดงธรรมเพ่ือความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด 
 เพื่อความดับอวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุธรรมกถึก ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติเพื่อความ 
 หนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับอวชิชา ควรจะกลาววา ภิกษุปฏิบัติ 
 ธรรมสมควรแกธรรม ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว เพราะความหนาย เพราะความ 
 คลายกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นอวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุ 
 บรรลุนิพพานในปจจุบัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                        ๗. อเจลกัสสปสูตร 
      [๔๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลนัทกนิวาปสถาน 
 เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ันแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือ 
 บาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤห อเจลกัสสปไดเห็น 
 พระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล ครั้นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ณ สถานท่ีนั้น 
 ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
 ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๔๘] ครั้นแลว อเจลกัสสปไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาพเจาจะขอ 
 ถามเหตุบางอยางกะทานพระโคดม ถาทานพระโคดมจะทรงกระทําโอกาส เพื่อ 
 ทรงตอบปญหาแกขาพเจา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป ยังมิใชเวลา 
 จะตอบปญหา เรากําลังเขาไปสูละแวกบาน แมครั้งท่ี ๒ ... แมครั้งท่ี ๓ 



 อเจลกัสสปก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาพเจาจะขอถามเหตุบางอยางกะทาน 
 พระโคดม ถาทานพระโคดมจะทรงกระทําโอกาส เพื่อทรงตอบปญหาแกขาพเจา 
 พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป ยังมิใชเวลาตอบปญหา เรากําลังเขาไปสู 
 ละแวกบาน ฯ 
      [๔๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกัสสปไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ก็ขาพเจาไมประสงคจะถามทานพระโคดมมากนัก ฯ 
      ภ. ดูกรกัสสป ทานจงถามปญหาตามท่ีทานจํานงไวเถิด ฯ 
      ก. ขาแตทานพระโคดม ความทุกขตนกระทําเองหรือ ฯ 
      ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป ฯ 
      ก. ความทุกขผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ฯ 
      ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป ฯ 
      ก. ความทุกขตนกระทําเองดวย ผูอื่นกระทําใหดวยหรอื ทานโคดม ฯ 
      ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป ฯ 
      ก. ความทุกขบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่น 
 กระทําใหหรือ ทานพระโคดม ฯ 
      ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป ฯ 
      ก. ความทุกขไมมีหรือ ทานพระโคดม ฯ 
      ภ. ความทุกขไมมีหามิได ความทุกขมีอยู กัสสป ฯ 
      ก. ถาอยางนั้น ทานพระโคดม ยอมไมรูไมเห็นความทุกข ฯ 
      ภ. เรายอมไมรูไมเห็นความทุกขหามิได เรารูเห็นความทุกขอยู กัสสป ฯ 
      ก. เมื่อขาพเจาถามวา ขาแตทานพระโคดม ความทุกขตนกระทําเองหรือ 
 ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น กัสสป เมื่อขาพเจาถามวา ความทุกขผูอื่น 
 กระทําใหหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น กัสสป เมื่อขาพเจา 
 ถามวา ความทุกขเกิดข้ึนเพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให 
 หรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น กัสสป เมื่อขาพเจาถามวา 
 ความทุกขไมมีหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา ความทุกขไมมีหามิได ความทุกข 
 มีอยู กัสสป เมื่อขาพเจาถามวา ถาอยางนั้น ทานพระโคดม ยอมไมรูไมเห็น 
 ความทุกข ทานตรัสวา เรายอมไมรูไมเห็นความทุกขหามิได เรารูเห็นความทุกข 
 อยู กัสสป ขาแตพระองคผูเจรญิ ขอพระผูมีพระภาคจงตรัสบอกความทุกข 
 แกขาพเจา และขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงความทุกขแกขาพเจาดวย ฯ 
      [๕๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป เมื่อบุคคลถืออยูวา นั่น 
 ผูกระทํา นั่นผูเสวย [ทุกข] เราจะกลาววา ทุกขตนกระทําเองดังน้ี อันนี้เปน 
 สัสสตทิฐิไป เมื่อบุคคลถูกเวทนาท่ิมแทง [รู] อยูวาผูกระทําคนหน่ึง ผูเสวย 
 เปนอีกคนหน่ึง เราจะกลาววา ทุกขผูอื่นกระทําใหดังน้ี อันนี้เปนอุจเฉททิฐิไป 



 ดูกรกัสสป ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุดท้ังสองน้ันวา 
 เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ความ 
 เกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ เพราะอวิชชานั่นแหละ 
 ดับดวยสํารอกโดยไมเหลอื สงัขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... 
 ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
      [๕๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกัสสปไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรม 
 โดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทาง 
 แกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยประสงควา ผูมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น 
 ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ ขาพระ- 
 *องคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชา 
 หวังอุปสมบท ในธรรมวินัยนี้ ผูนั้นจะตองอยูปริวาส ๔ เดือน เมื่อลวง ๔ เดอืน 
 ภิกษุท้ังหลายเต็มใจแลว หวังอยู จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุ 
 ก็แตวา เรารูความตางแหงบุคคล ฯ 
      อเจลกัสสปกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากผูท่ีเคยเปน 
 อัญญเดียรถียหวังบรรพชา หวงัอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ผูนัน้จะตองอยูปรวิาส 
 ๔ เดือน เมื่อลวง ๔ เดือน ภิกษุท้ังหลายเต็มใจแลวหวังอยู จงึใหบรรพชา 
 ใหอุปสมบท เพ่ือความเปนภิกษุไซร ขาพระองคจักอยูปรวิาส ๔ ป เมื่อลวง ๔ ป 
 ภิกษุท้ังหลายเต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุเถิด ฯ 
      [๕๒] อเจลกัสสปไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค 
 แลว ครั้นทานกัสสปอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท 
 มีความเพียร มีจิตแนวแน ไมนานนัก ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรย 
 อันยอดเยีย่ม ซึ่งกุลบุตรท้ังหลาย ผูออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ 
 ตองการน้ัน ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวาชาติสิ้นแลว 
 พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ 
 มิไดมี ก็ทานกัสสปไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         ๘. ติมพรุกขสูตร 
      [๕๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ปริพาชก ช่ือติมพรุกขะ เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการ 
 ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 



      [๕๔] ครั้นแลว ติมพรุกขปริพาชกไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
 ทานพระโคดม สุขและทุกข ตนกระทําเองหรอื ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสวา อยากลาวอยางน้ัน ติมพรุกขะ ฯ 
      ต. สุขและทุกขผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ฯ 
      ภ. อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ ฯ 
      ต. สุขและทุกข ตนกระทําเองดวย ผูอื่นกระทําใหดวยหรือ 
 ทานพระโคดม ฯ 
      ภ. อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ ฯ 
      ต. สุขและทุกขบังเกิดข้ึน เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่น 
 กระทําใหหรือ ทานพระโคดม ฯ 
      ภ. อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ ฯ 
      ต. สุขและทุกขไมมีหรือ ทานพระโคดม ฯ 
      ภ. สุขและทุกขไมมีหามิได สุขและทุกขมีอยู ติมพรุกขะ ฯ 
      ต. ถาอยางนั้น ทานพระโคดม ยอมไมรู ไมเห็นสุขและทุกข ฯ 
      ภ. เรายอมไมรูไมเห็นสุขและทุกขหามิได เรารูเห็นสุขและทุกขอยู 
 ติมพรุกขะ ฯ 
      ต. เมื่อขาพเจาถามวา ขาแตทานพระโคดม สุขและทุกขตนกระทําเอง 
 หรือทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ เมื่อขาพเจาถามวา สุขและทุกข 
 ผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ 
 เมื่อขาพเจาถามวา สุขและทุกขตนกระทําเองดวย ผูอื่นกระทําใหดวยหรอื ทาน 
 พระโคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ เมื่อขาพเจาถามวาสุขและทุกข 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให หรือทาน 
 พระโคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ เมื่อขาพเจาถามวา สุขและ 
 ทุกขไมมีหรือ ทานตรัสวา สุขและทุกขไมมีหามิได สุขและทุกขมีอยู ติมพรุกขะ 
 เมื่อขาพเจาถามวา ถาอยางนัน้ ทานพระโคดม ยอมไมรูไมเห็นสุขและทุกข 
 ทานตรัสวา เรายอมไมรูไมเหน็สุขและทุกขหามิได เราเห็นสุขและทุกขอยู 
 ติมพรุกขะ ขอทานพระโคดมจงตรัสบอกสุขและทุกขแกขาพเจา ขอทานพระโคดม 
 จงทรงแสดงสุขและทุกขแกขาพเจา ฯ 
      [๕๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรติมพรกุขะ เมื่อบุคคลถืออยูวา 
 นั่นเวทนา นั่นผูเสวย [เวทนา] ดังน้ี แตเราไมกลาวอยางนีว้า สุขและทุกข 
 ตนกระทําเอง เมื่อบุคคลถูกเวทนาท่ิมแทง [รู] อยูวาเวทนาอยางหน่ึง ผูเสวย 
 [เวทนา] เปนอีกคนหน่ึง ดังน้ี แตเราไมกลาวอยางนี้วา สุขและทุกขผูอื่น 
 กระทําให ดูกรติมพรุกขะ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุด 
 ท้ังสองน้ันวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมี 



 วิญญาณ ... ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ เพราะ 
 อวิชชานั่นแหละดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ 
 วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี ้ฯ 
      [๕๖] พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ติมพรุกขปริพาชกไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทาน 
 พระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดย 
 อเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคน 
 หลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยประสงควา ผูมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น 
 ขาพระองคขอถึงทานพระโคดมกับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆเปนสรณะ ขอ 
 ทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิตจาํเดิมแต- 
 *วันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                         ๙. พาลปณฑิตสูตร 
      [๕๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 กายน้ีของคนพาล ผูอันอวิชชาหุมหอแลว ประกอบดวยตัณหา เกิดข้ึนแลว 
 อยางนี้ กายน้ีดวย นามรูปในภายนอกดวย ยอมมีดวยประการดังน้ี เพราะอาศัย 
 กายและนามรูปท้ังสองน้ี จึงเกิดผัสสะ สฬายตนะ ซึ่งท้ังสองอยางนั้นหรือแต 
 อยางใดอยางหนึ่ง ถูกตองคนพาล เปนเหตุใหเสวยสุขและทุกข กายน้ีของบัณฑิต 
 ผูอันอวิชชาหุมหอแลวประกอบดวยตัณหา เกิดข้ึนแลวอยางน้ี กายน้ีดวย นามรูป 
 ในภายนอกดวย ยอมมีดวยประการดังนี้ เพราะอาศัยกายและนามรูปท้ังสองน้ี 
 จึงเกิดผัสสะ สฬายตนะ ซึ่งท้ังสองอยางนั้นหรือแตอยางใดอยางหน่ึง ถูกตอง 
 บัณฑิต เปนเหตุใหเสวยสุขและทุกข ฯ 
      [๕๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในเรื่องน้ัน จะแปลกกันอยางไร จะมีอธิบาย 
 อยางไร จะตางกันอยางไร  ระหวางบัณฑิตกับพาล พวกภิกษุกราบทูลวา พระพุทธ- 
 *เจาขา ธรรมของพวกขาพระองคมีพระผูมีพระภาคเปนเดิม มีพระผูมีพระภาค 
 เปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่งอาศัย ขอประทานพระวโรกาส เนื้อความแหง 
 พระภาษิตน้ี แจมแจงแกพระผูมีพระภาคพระองคเดียว ภิกษุท้ังหลายไดฟงแต 
 พระผูมีพระภาคแลว จักทรงจาํไว ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเชนนั้นพวกเธอจงฟง 
 จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุพวกนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
      [๕๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กายน้ีของคนพาล 
 ผูถูกอวิชชาใดหุมหอแลว และประกอบแลวดวยตัณหาใด เกิดข้ึนแลว อวชิชานั้น 
 คนพาลยังละไมได และตัณหานั้นยังไมสิ้นไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนพาล 



 ไมไดประพฤติพรหมจรรย เพือ่ความสิ้นทุกขโดยชอบ เหตุนั้น เมื่อตายไป 
 คนพาลยอมเขาถึงกาย เมื่อเขาเขาถึงกายช่ือวายังไมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสก- 
 *ปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ยังไมพนไปจากทุกข กายนี้ของบัณฑิต 
 ผูถูกอวิชชาใดหุมหอแลว และประกอบดวยตัณหาใด เกิดข้ึนแลว อวิชชานัน้ 
 บัณฑิตละไดแลวและตัณหานั้นสิ้นไปแลว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาบัณฑิตได 
 ประพฤติพรหมจรรย เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ เหตุนั้น เมื่อตายไป บัณฑิต 
 ยอมไมเขาถึงกาย เมื่อเขาไมเขาถึงกาย ช่ือวายอมพนจากชาติ ชรา มรณะ 
 โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ยอมพนจากทุกข อันนี้เปนความ 
 แปลกกัน อันนี้เปนอธิบาย อันนี้เปนความตางกันของบัณฑิตกับคนพาล กลาวคือ 
 การอยูประพฤติพรหมจรรย ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          ๑๐. ปจจัยสูตร 
      [๖๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เราจักแสดงปฏิจจสมุปบาท และธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนแกพวกเธอ พวกเธอจงฟง 
 ธรรมน้ัน จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาค 
 แลว ฯ 
      [๖๑] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ปฏิจจสมุปบาท 
 เปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ พระตถาคต 
 ท้ังหลายเสด็จอุบัติข้ึนก็ตาม ไมเสด็จอุบัติข้ึนก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ธัมมฐิติ ๑- 
 ธัมมนิยาม ๒- อิทัปปจจัย ๓- ก็ยังดํารงอยู พระตถาคตยอมตรัสรู ยอมตรัสรูท่ัวถึงซ่ึง 
 ธาตุอันนั้น ครั้นแลว ยอมตรัสบอก ทรงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก 
 กระทําใหต้ืน และตรัสวา ทานท้ังหลายจงดู ดังน้ี เพราะชาติเปนปจจัย จึงมี 
 ชราและมรณะ ... เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ... เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมี 
 ภพ ... เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ... เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ... 
 เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ... เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ... 
 เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ ... เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนาม 
 รูป ... เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมี 
 สังขาร พระตถาคตท้ังหลายเสด็จอุบัติข้ึนก็ตาม ไมเสด็จอุบัติข้ึนก็ตาม ธาตุอันนั้น 
 คือ ธัมมฐิติ ธัมมนิยาม อิทัปปจจัย ก็ยังดํารงอยู พระตถาคตยอมตรัสรู ยอมตรัสรู 
 ท่ัวถึงซ่ึงธาตุอนันั้น ครั้นแลวยอมตรัสบอก ทรงแสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย 
 จําแนก กระทําใหต้ืน และตรัสวา ทานท้ังหลายจงดู ดังน้ี เพราะอวิชชาเปนปจจัย 
 จึงมีสังขาร ภิกษุท้ังหลาย ความจริงแท ความไมคลาดเคลื่อน ความไมเปนอยางอื่น 
 มูลเหตุอันแนนอนในธาตุอันนั้น ดังพรรณนามาฉะนี้แล เราเรียกวาปฏิจจสมุปบาท 



      [๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมท่ีอาศัยกนัเกิดข้ึนเปนไฉน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ชราและมรณะเปนของไมเท่ียง อันปจจัยประชุมแตง อาศัยกันเกิดข้ึน 
 มีความส้ินไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา ชาติ ... ภพ ... อุปาทาน ... 
 ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... สังขาร ... 
 อวิชชา เปนของไมเท่ียง อันปจจัยประชุมแตง อาศัยกันเกิดข้ึน มีความส้ินไป 
 เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหลานี้เรียกวา 
 ธรรมอาศัยกันเกิดข้ึน ฯ 
 @๑. ความต้ังอยูตามธรรมดา ๒. ความแนนอนของธรรมดา ๓. มูลเหตุอันแนนอน 
 @ชิลเดอรส 
      [๖๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกเห็นดวยดีซึง่ปฏิจจสมุป- 
 *บาทนี้ และธรรมท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนเหลาน้ี ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงแลว 
 เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นจักแลนเขาถึงท่ีสุดเบ้ืองตนวา ในอดีตกาลเราไดเปนหรือหนอ 
 ในอดีตกาลเราไดเปนอะไรหนอ ในอดีตกาลเราไดเปนอยางไรหนอ ในอดีตกาล 
 เราไดเปนอะไร แลวไดมาเปนอะไรหนอ หรือวาจักแลนเขาถึงท่ีสุดเบ้ืองปลายวา 
 ในอนาคตกาลเราจักเปนหรือหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปนอะไรหนอ ในอนาคต 
 กาลเราจักเปนอยางไรหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปนอะไร แลวจึงจักเปนอะไร 
 หนอ หรือวาจกัยังมีความสงสัยในปจจุบันกาลเปนภายใน ณ บัดนี้วา เราเปน 
 อยูหรอืหนอ หรือไมเปนอยูหนอ เราเปนอะไรอยูหนอ เราเปนอยางไรอยูหนอ 
 สัตวนี้มาแตไหนหนอ เขาจักไปในท่ีไหน ดังน้ี ขอนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได เพราะ 
 เหตุไร เพราะวาอริยสาวกเห็นดวยดีแลวซึง่ปฏิจจสมุปบาท และธรรมท่ีอาศัย 
 กันเกิดข้ึนเหลาน้ี ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       อาหารวรรคท่ี ๒ จบ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
        ๑ อาหารสูตร  ๒ ผัคคุนสูตร  ๓ สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ 
        ๔ สมณพราหมณสูตรท่ี ๒  ๕ กัจจานโคตตสูตร  ๖ ธรรมกถิก 
        สูตร  ๗ อเจลกัสสปสูตร  ๘ ติมพรุกขสูตร  ๙ พาลบัณฑิตสูตร 
        ๑๐ ปจจัยสูตร ฯ 
                       --------------- 
                         ทสพลวรรคท่ี ๓ 
                        ๑. ทสพลสูตรท่ี ๑ 
      [๖๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ 



 ท้ังหลาย ตถาคตประกอบดวยทสพลญาณ และจตุเวสารัชชญาณ จึงปฏิญาณฐานะ 
 ของผูองอาจ  บันลือสีหนาทในบริษัทท้ังหลาย ยังพรหมจักรใหเปนไปวา ดังน้ีรูป 
 ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงรูป ดังน้ีความดับแหงรูป ดังน้ีเวทนา ดังน้ีความเกิดข้ึน 
 แหงเวทนา ดังน้ีความดับแหงเวทนา ดังน้ีสัญญา ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงสัญญา 
 ดังน้ีความดับแหงสัญญา ดังน้ีสังขารท้ังหลาย ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงสังขารท้ังหลาย 
 ดังน้ีความดับแหงสังขารท้ังหลาย ดังน้ีวิญญาณ ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงวิญญาณ 
 ดังน้ีความดับแหงวิญญาณ ดวยเหตุนี้ เมื่อปจจัยนี้มีอยู ผลนี้ยอมมี เพราะการ 
 บังเกิดข้ึนแหงปจจัยนี้ ผลนี้จึงบังเกิดข้ึน เมื่อปจจัยนี้ไมมีอยู ผลนี้ยอมไมม ี
 เพราะการดับแหงปจจัยนี้ ผลนี้จึงดับ ขอนี้คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมี 
 สังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวล 
 นี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
      ก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลอื สังขารจึงดับ 
 เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวย 
 ประการอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                        ๒. ทสพลสูตรท่ี ๒ 
      [๖๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ตถาคตประกอบดวยทสพลญาณ และจตุเวสารัชชญาณ จึงปฏิญาณ 
 ฐานะของผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัทท้ังหลาย ยังพรหมจักรใหเปนไปวา 
 ดังน้ีรูป ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงรูป ดังน้ีความดับแหงรูป ดังน้ีเวทนา ดังน้ีความ 
 เกิดข้ึนแหงเวทนา ดังน้ีความดับแหงเวทนา ดังน้ีสัญญา ดังน้ีความเกิดข้ึนแหง 
 สัญญา ดังน้ีความดับแหงสัญญา ดังน้ีสังขารท้ังหลาย ดังน้ีความเกิดข้ึนแหง 
 สังขารท้ังหลาย ดังน้ีความดับแหงสังขารท้ังหลาย ดังน้ีวิญญาณ ดังน้ีความเกิดข้ึน 
 แหงวิญญาณ ดังน้ีความดับแหงวิญญาณ ดวยเหตุนี้ เมื่อปจจัยนี้มีอยู ผลนี้ยอมมี 
 เพราะการบังเกิดข้ึนแหงปจจัยนี้ ผลนี้จึงบังเกิดข้ึน เมื่อปจจัยนี้ไมมีอยู ผลนี้ 
 ยอมไมมี เพราะการดับแหงปจจัยนี้ ผลนี้จงึดับ ขอนี้คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย 
 จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ความเกิดข้ึนแหงกองทุกข 
 ท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
      ก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลอื สังขารจึงดับ 
 เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวย 
 ประการอยางนี้ ฯ 
      [๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมอันเรากลาวดีแลวอยางนี้ ทําใหต้ืนแลว 
 เปดเผยแลว ประกาศแลว ตัดสมณะข้ีริ้วแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรผูบวช 



 ดวยศรัทธา สมควรแทเพื่อปรารภความเพียรในธรรมอันเรากลาวดีแลวอยางนี้ 
 ทําใหต้ืน เปดเผย ประกาศ ตัดสมณะข้ีริ้วแลว ดวยความต้ังใจวา หนัง เอ็น และ 
 กระดูกจงเหลอือยู เนื้อเลือดในสรีระของเราจงเหือดแหงไปก็ตามที อิฐผลใดท่ี 
 จะพึงบรรลุไดดวยเรีย่วแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรษุ ดวยความบากบ่ัน 
 ของบุรุษ ยังไมบรรลุอิฐผลน้ัน จักไมหยุดความเพียร ดังน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 บุคคลผูเกียจครานอาเกียรณดวยธรรมอันเปนบาปอกุศล ยอมอยูเปนทุกข และ 
 ยอมยังประโยชนของตนอันใหญใหเสื่อมเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนบุคคลผู 
 ปรารภความเพียร ผูสงัดจากธรรมอันเปนบาปอกุศล ยอมอยูเปนสุข และยัง 
 ประโยชนของตนอันใหญใหบริบูรณได ดูกรภิกษุท้ังหลาย การบรรลุธรรมอันเลิศ 
 ดวยธรรมอันเลว ยอมมีไมได แตวาการบรรลุธรรมอันเลิศยอมมีไดดวยธรรม 
 อันเลิศ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พรหมจรรยนี้ผองใส ควรด่ืม เพราะพระศาสดาอยู 
 พรอมหนาแลว ฯ 
      [๖๗] เพราะเหตุฉะนี้แหละ ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงปรารภ 
 ความเพียร เพื่อถึงธรรมท่ียังไมถึง เพื่อบรรลธุรรมท่ียังไมไดบรรลุ เพื่อทําให 
 แจงธรรมท่ียังไมไดทําใหแจง เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บรรพชาของเรา 
 ท้ังหลายน้ี จักไมตํ่าทราม ไมเปนหมัน มีผล มีกําไร พวกเราบริโภคจีวร 
 บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัชบริกขาร ของชนเหลาใด สักการะเหลานั้น 
 ของชนเหลานั้น จักมีผลมาก มีอานิสงสมาก เพราะเราท้ังหลาย ดังน้ี ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย อันบุคคลผูเล็งเห็นประโยชนตน สมควรแทเพื่อยังกิจใหถึงพรอมดวย 
 ความไมประมาท หรือบุคคลผูเล็งเห็นประโยชนผูอื่น สมควรแทเพื่อยังกิจใหถึง 
 พรอมดวยความไมประมาท ก็หรือวา บุคคลผูมองเห็นประโยชนท้ังสองฝาย 
 สมควรแทจริงเพื่อยังกิจใหถงึพรอมดวยความไมประมาท ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓. อุปนิสสูตร 
      [๖๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เมื่อเรารูอยู เหน็อยู เราจึงกลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เมื่อเราไมรู 
 ไมเห็น เราก็มิไดกลาวความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลาย เมื่อเรารู 
 เราเห็นอะไรเลา ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายยอมมี เมื่อเรารู เราเห็นวา 
 ดังน้ีรูป ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงรูป ดังน้ีความดับแหงรูป ... ดังน้ีเวทนา ... ดังน้ีสัญญา ... 
 ดังน้ีสังขารท้ังหลาย ... ดังน้ีวิญญาณ ดังน้ีความเกิดข้ึนแหงวิญญาณ ดังน้ีความดับ 
 แหงวิญญาณ ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายยอมมี ภิกษุท้ังหลาย เมื่อเรารู เรา 
 เห็นอยางนี้แล ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายยอมมี ฯ 
      [๖๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เมื่อธรรมเปนท่ีสิ้นไป ๑- เกิดข้ึนแลว ญาณ 



 @๑. อรหัตผล 
 ในธรรมเปนท่ีสิ้นไป อันนั้นแมใด มีอยู เรากลาวญาณแมนั้นวา มีเหตุเปนท่ี 
 อิงอาศัย มิไดกลาววา ไมมีเหตุเปนท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา 
 เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงญาณในธรรมเปนท่ีสิ้นไป ควรกลาววา วิมุตติ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เรากลาวแมซึ่งวิมุตติวามีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงวิมุตติ ควรกลาววา วริาคะ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซึ่งวิราคะวามีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ี 
 อิงอาศัย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงวิราคะ ควร 
 กลาววา นิพพิทา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซึ่งนิพพิทาวามีเหตุท่ีอิงอาศัย 
 มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัย 
 แหงนิพพิทา ควรกลาววา ยถาภูตญาณทัสสนะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแม 
 ซึ่งยถาภูตญาณทัสสนะวา มีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมเีหตุท่ีอิงอาศัย ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงยถาภูตญาณทัสสนะ ควรกลาววา 
 สมาธิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซึ่งสมาธิวามีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววา 
 ไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงสมาธิ 
 ควรกลาววา สขุ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซึ่งสุขวา มีเหตุท่ีอิงอาศัย 
 มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัย 
 แหงสุข ควรกลาววา ปสสัทธิ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซึ่งปสสัทธิวา 
 มีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววา ไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา 
 เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงปสสัทธิ ควรกลาววา ปติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาว 
 แมซึ่งปติวามีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมเีหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงปติ ควรกลาววา ความปราโมทย ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เรากลาวแมซึ่งความปราโมทย วามีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมเีหตุ 
 ท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงความปราโมทย 
 ควรกลาววา ศรัทธา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซึ่งศรัทธาวามีเหตุท่ีอิงอาศัย 
 มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัย 
 แหงศรัทธา ควรกลาววา ทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซึ่งทุกขวามีเหตุ 
 ท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปน 
 เหตุท่ีอิงอาศัยแหงทุกข ควรกลาววา ชาติ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซึ่ง 
 ชาติวามีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไร 
 เลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงชาติ ควรกลาววา ภพ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาว 
 แมซึ่งภพวามีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมเีหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงภพ ควรกลาววา อุปาทาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เรากลาวแมซึ่งอุปาทานวา มีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมเีหตุท่ีอิงอาศัย ดูกร 



 ภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงอุปาทาน ควรกลาววา ตัณหา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซึ่งตัณหาวา มีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมี 
 เหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงตัณหา 
 ควรกลาววา เวทนา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซึ่งเวทนาวามีเหตุท่ีอิงอาศัย 
 มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัย 
 แหงเวทนา ควรกลาววา ผัสสะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซึ่งผัสสะวา 
 มีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา 
 เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงผัสสะ ควรกลาววา สฬายตนะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรา 
 กลาวแมซึ่งสฬายตนะวา มีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงสฬายตนะ ควรกลาววา นามรูป 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซึ่งนามรูปวา มีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมี 
 เหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงนามรูป 
 ควรกลาววา วญิญาณ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวแมซึ่งวิญญาณวา มีเหตุท่ี 
 อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุ 
 ท่ีอิงอาศัยแหงวิญญาณ ควรกลาววา สังขารท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาว 
 แมซึ่งสังขารท้ังหลายวา มีเหตุท่ีอิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุท่ีอิงอาศัย ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุท่ีอิงอาศัยแหงสังขารท้ังหลาย ควรกลาววา 
 อวิชชา ดวยเหตุดังน้ีแล ภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลาย มีอวชิชาเปนท่ีอิงอาศัย 
 วิญญาณมีสังขารเปนท่ีอิงอาศัย นามรูปมีวิญญาณเปนท่ีอิงอาศัย ผัสสะมี 
 สฬายตนะเปนท่ีอิงอาศัย เวทนามีผัสสะเปนท่ีอิงอาศัย ตัณหามีเวทนาเปนท่ี 
 อิงอาศัย อุปาทานมีตัณหาเปนท่ีอิงอาศัย ภพมอีุปาทานเปนท่ีอิงอาศัย ชาติมีภพ 
 เปนท่ีอิงอาศัย ทุกขมีชาติเปนท่ีอิงอาศัย ศรัทธามีทุกขเปนท่ีอิงอาศัย ความ 
 ปราโมทยมีศรัทธาเปนท่ีอิงอาศัย ปติมีปราโมทยเปนท่ีอิงอาศัย ปสสัทธิมีปติ 
 เปนท่ีอิงอาศัย สุขมีปสสัทธิเปนท่ีอิงอาศัย สมาธิมีสุขเปนท่ีอิงอาศัย ยถาภูตญาณ 
 ทัสสนะมีสมาธิเปนท่ีอิงอาศัย นิพพิทามียถาภูตญาณทัสสนะเปนท่ีอิงอาศัย วิราคะ 
 มีนิพพิทาเปนท่ีอิงอาศัย วิมุตติมีวิราคะเปนท่ีอิงอาศัย ญาณในธรรมเปนท่ีสิ้นไป 
 มีวิมุตติเปนท่ีอิงอาศัย ฯ 
      [๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เมื่อฝนเมล็ดใหญตกอยูบนยอดภเูขา น้ําน้ัน 
 ไหลไปตามท่ีลุม ยังซอกเขา ระแหง และหวยใหเต็ม ซอกเขาระแหงและหวย 
 ท้ังหลายเต็มเปยมแลว ยอมยังหนองท้ังหลายใหเต็ม หนองท้ังหลายเต็มเปยมแลว 
 ยอมยังบึงท้ังหลายใหเต็ม บึงท้ังหลายเต็มเปยมแลว ยอมยังแมน้ํานอยๆ ใหเต็ม 
 แมน้ํานอยๆ เต็มเปยมแลว ยอมยังแมน้ําใหญๆ ใหเต็ม แมน้ําใหญๆ เต็ม 
 เปยมแลว ยอมยังมหาสมุทรใหเต็ม แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขาร 
 ท้ังหลายมีอวิชชาเปนท่ีอิงอาศัย ฯลฯ ญาณในธรรมเปนท่ีสิ้นไป มีวิมุตติเปนท่ี 



 อิงอาศัย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                        ๔. อัญญติตถิยสูตร 
      [๗๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน 
 เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ันแล เปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถอืบาตร 
 และจีวรเขาไปสูพระนครราชคฤห เพื่อบิณฑบาต ครั้งน้ันแล ทานพระสารีบุตร 
 ไดมีความคิดดังน้ีวา เวลานี้ยังเชาเกินไปท่ีจะเท่ียวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห 
 อยากระน้ันเลย เราพึงเขาไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเถิด ครั้งน้ัน 
 แล ทานพระสารีบุตรไดเขาไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ครั้นแลว 
 ไดสนทนาปราศรัยกับปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ัน ครั้นผานการปราศรัยพอให 
 ระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๗๒] ทานพระสารีบุตรพอน่ังเรยีบรอยแลว พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย 
 ไดกลาวกะทานดังน้ีวา ดูกรทานสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรม 
 ยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรม ยอมบัญญัติ 
 วา ทุกขผูอื่นทําให มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรม ยอมบัญญัติวา ทุกข 
 ตนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวย อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรม ยอม 
 บัญญัติวา ทุกขเกิดข้ึนเอง เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทํา 
 ดูกรทานสารีบุตร ก็ในวาทะท้ัง ๔ นี้ พระสมณโคดมกลาวไวอยางไร บอกไว 
 อยางไร พวกขาพเจาพยากรณอยางไร จงึจะชื่อวาเปนผูกลาวตามท่ีพระสมณโคดม 
 กลาวแลว จะไมกลาวตูพระสมณโคดมดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควร 
 แกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะ 
 ติเตียนได ฯ 
      [๗๓] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานท้ังหลาย พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดข้ึน ทุกขอาศัยอะไรเกิดข้ึน ทุกขอาศัยผัสสะ 
 เกิดข้ึน บุคคลผูกลาวดังน้ี จึงจะช่ือวาเปนผูกลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว 
 ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ัง 
 การคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ ก็จะไมถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกรทาน 
 ท้ังหลาย ในวาทะท้ัง ๔ นั้น แมทุกขท่ีพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรม 
 บัญญัติวา ตนทําเอง ก็ยอมเกดิเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขท่ีพวกสมณ- 
 *พราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ผูอื่นทําให ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปน 
 ปจจัย แมทุกขท่ีพวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเองดวย ผูอื่น 
 ทําใหดวย ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขท่ีพวกสมณพราหมณผูกลาว 
 กรรมบัญญัติวาเกิดเอง เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให 
 ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกรทานท้ังหลาย ในวาทะท้ัง ๔ นั้น พวก- 



 *สมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขา 
 ยอมเสวยทุกขดังน้ี มิใชฐานะท่ีจะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรม 
 บัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังน้ี ก็มิใชฐานะ 
 ท่ีจะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวย 
 ผูอื่นทําใหดวย เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังน้ี ก็มิใชฐานะท่ีจะมีได ถึง 
 พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขเกิดเอง เพราะอาศัยการท่ี 
 มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังน้ี 
 ก็มิใชฐานะจะมีได ดังน้ี ฯ 
      [๗๔] ทานพระอานนทไดยินทานพระสารีบุตรสนทนาปราศรัยกับพวก- 
 *ปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นแลว ครั้งน้ัน ทานพระอานนทเท่ียวบิณฑบาตใน 
 พระนครราชคฤห ในกาลภายหลังภัตกลับจากบิณฑบาตแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวกราบทูล 
 ถอยคําสนทนาของทานพระสารีบุตรกับพวกปริพาชกอัญญเดียรถียซึง่ไดมมีาแลว 
 ท้ังหมดแดพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๗๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ อานนท ตามท่ีสารีบุตรพยากรณ 
 ช่ือวาพยากรณโดยชอบ ดูกรอานนท เรากลาววาทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดข้ึน 
 ทุกขอาศัยอะไรเกิดข้ึน ทุกขอาศัยผัสสะเกิดข้ึน บุคคลผูกลาวดังน้ี จึงจะชื่อวา 
 เปนผูกลาวตามท่ีเรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณธรรม 
 สมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ ก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชน 
 จะติเตียนได ดูกรอานนท ในวาทะท้ัง ๔ นั้น ทุกขท่ีพวกสมณพราหมณซึ่ง 
 เปนผูกลาวกรรมบัญญัติวาตนทําเอง ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขท่ี 
 พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ผูอื่นทําให ก็ยอมเกิดเพราะ 
 ผัสสะเปนปจจัย แมทุกขท่ีพวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง 
 ดวย ผูอื่นทําใหดวย ก็ยอมเกดิเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขท่ีพวกสมณ- 
 *พราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา เกิดเอง เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใช 
 ผูอื่นกระทําให ก็ยอมเกิด เพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกรอานนท ในวาทะท้ัง ๔ นั้น 
 พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย 
 เขายอมเสวยทุกข ดังน้ี มิใชฐานะท่ีจะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาว 
 กรรมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังน้ี ก็มิใช 
 ฐานะท่ีจะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง 
 ดวย ผูอื่นทําใหดวย เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังน้ี ก็มิใชฐานะท่ีจะมีได 
 ถึงพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขเกิดเอง เพราะอาศัยการ 
 ท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทํา เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังน้ี 
 ก็มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯ 



      [๗๖] ดูกรอานนท สมัยหน่ึง เราอยูท่ีเวฬวุนักลันทกนิวาปสถาน ใกล 
 กรุงราชคฤหนีแ้หละ ครั้งน้ันแล อานนท ในเวลาเชา เรานุงแลว ถือบาตรและ 
 จีวรเขาไปสูกรุงราชคฤหเพื่อบิณฑบาต ดูกรอานนท เรานั้นไดคิดดังน้ีวา เวลาน้ี 
 ยังเชาเกินไปท่ีจะเท่ียวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห อยากระน้ันเลย เราพึงเขาไปยัง 
 อารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเถิด ครั้งน้ันแล อานนท เราไดเขาไปยัง 
 อารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ครั้นแลว ไดสนทนาปราศรัยกับปริพาชก- 
 *อัญญเดียรถียเหลาน้ัน ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ี 
 ควรสวนขางหนึ่ง ดูกรอานนท พอเรานั่งเรียบรอยแลว พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย 
 เหลานั้นไดกลาวกะเราดังน้ีวา ทานพระโคดม มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาว 
 กรรมยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง เปนผูกลาว 
 กรรมยอมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให มีสมณพราหมณพวกหน่ึงเปนผูกลาวกรรม 
 ยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวย อนึ่ง มีสมณพราหมณพวก- 
 *หนึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา ทุกขเกิดเอง เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเอง 
 กระทํา มิใชผูอื่นกระทํา ในวาทะท้ัง ๔ นี้ ทานพระโคดมกลาวไวอยางไร บอกไว 
 อยางไร ขาพเจาท้ังหลายพยากรณอยางไร จงึจะช่ือวาเปนผูกลาวตามท่ีทาน 
 พระโคดมกลาวแลว จะไมกลาวตูทานพระโคดมดวยคําไมจริง และพึงพยากรณธรรม 
 สมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะ 
 ติเตียนได ดูกรอานนท เมื่อพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นกลาวแลวอยางนี้ 
 เราไดกลาวกะพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ันดังน้ีวา ดูกรทานท้ังหลาย เรา 
 กลาววาทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดข้ึน ทุกขอาศัยผัสสะเกิดข้ึน บุคคลผูกลาวดังน้ี 
 จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามท่ีเรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณ 
 ธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ ก็จะไมพึงถึงฐานะอัน 
 วิญูชนจะติเตียนได ดูกรทานท้ังหลาย ในวาทะท้ัง ๔ นั้น แมทุกขท่ีพวก- 
 *สมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะ 
 เปนปจจัย แมทุกขท่ีพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ผูอื่นทําให 
 ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขท่ีพวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติ 
 วา ตนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวย ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขท่ี 
 พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา เกิดเอง เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเอง 
 กระทํา มิใชผูอื่นกระทํา ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกรทานท้ังหลาย 
 ในวาทะท้ัง ๔ นั้น พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง 
 เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังน้ี มิใชฐานะท่ีจะมีได พวกสมณพราหมณซึ่ง 
 เปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกข 
 ดังน้ี ก็มิใชฐานะท่ีจะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา 
 ทุกขตนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวย เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังน้ี ก็มิใช 



 ฐานะท่ีจะมีได ถึงพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขเกิดเอง 
 เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให เวนผัสสะเสีย เขายอม 
 เสวยทุกขดังน้ี ก็มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๗๗] ทานพระอานนทกราบทูลวา นาอัศจรรยพระเจาขา ไมเคยมี 
 พระเจาขา ในการท่ีเนื้อความท้ังหมดจักเปนอรรถอันพระองคตรัสแลวดวยบทๆ 
 เดียว เนื้อความน้ี เมื่อกลาวโดยพิสดารจะเปนอรรถอันลึกซึ้งดวย เปนอรรถมี 
 กระแสความอันลึกซึ้งดวย พึงมีไหมหนอ พระเจาขา ดูกรอานนท ถากระน้ัน 
 เนื้อความในเรื่องน้ีจงแจมแจงกะเธอเองเถิด ฯ 
      [๗๘] ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชน 
 เหลาอื่นจะพึงถามขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ชราและมรณะมีอะไรเปนเหตุ 
 มีอะไรเปนท่ีต้ังข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังน้ี ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานท้ังหลาย ชราและมรณะมีชาติ 
 เปนเหตุ มีชาติเปนท่ีต้ังข้ึน มีชาติเปนกําเนิด มีชาติเปนแดนเกิด ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ก็ชาติเลา มี 
 อะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีต้ังข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังน้ี 
 ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานท้ังหลาย ชาติมีภพ 
 เปนเหตุ มีภพเปนท่ีต้ังข้ึน มีภพเปนกําเนิด มีภพเปนแดนเกิด ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ก็ภพเลามีอะไร 
 เปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีต้ังข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังน้ี 
 ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานท้ังหลาย ภพมี 
 อุปาทานเปนเหตุ มีอุปาทานเปนท่ีต้ังข้ึน มีอุปาทานเปนกําเนิด มีอุปาทานเปน 
 แดนเกิด ดังน้ี ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองคอยางนี้วา 
 ทานอานนท ก็อุปาทานเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีต้ังข้ึน มีอะไรเปน 
 กําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังน้ี ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณ 
 อยางนี้วา อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ มีตัณหาเปนท่ีต้ังข้ึน มีตัณหาเปนกําเนิด มี 
 ตัณหาเปนแดนเกิด ดังน้ี ขาแตพระองคผูเจรญิ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองค 
 อยางนี้วา ทานอานนท ก็ตัณหาเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีต้ังข้ึน มีอะไร 
 เปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังน้ี ขาพระองคถูกถามอยางน้ีแลว พึง 
 พยากรณอยางน้ีวา ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนท่ีต้ังข้ึน มีเวทนาเปน 
 กําเนิด มีเวทนาเปนแดนเกิด ดังน้ี ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึง 
 ถามขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ก็เวทนาเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปน 
 ท่ีต้ังข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังน้ี ขาพระองค ถูกถาม 
 อยางนี้แลว พึงพยากรณอยางน้ีวา ดูกรทานท้ังหลาย เวทนามีผัสสะเปนเหตุ 
 มีผัสสะเปนท่ีต้ังข้ึน มีผัสสะเปนกําเนิด มีผัสสะเปนแดนเกิด ดังน้ี ขาแตพระองค 



 ผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองควา ทานอานนท ก็ผัสสะเลา มีอะไร 
 เปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีต้ังข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังน้ี 
 ขาพระองค ถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานท้ังหลาย ผัสสะ 
 มีสฬายตนะเปนเหตุ มีสฬายตนะเปนท่ีต้ังข้ึน มีสฬายตนะเปนกําเนิด มี 
 สฬายตนะเปนแดนเกิด ดูกรทานท้ังหลาย ก็เพราะผัสสายตนะ ๖ นั่นแหละดับ 
 ดวยสํารอกโดยไมเหลือ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะ 
 เวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ 
 ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะโสกปริเทวทุกข- 
 *โทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการ 
 อยางนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคถูกถามแลวอยางนี ้พึงพยากรณอยางนี้ 
 ดังน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ๕. ภูมิชสูตร 
      [๗๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล เปนเวลาเย็น ทานพระภูมิชะ 
 ออกจากท่ีเรน เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ครั้นแลวไดสนทนาปราศรัยกับ 
 ทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ครั้นนั่งเรียบรอยแลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรดังน้ีวา ทาน 
 สารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขตน 
 ทําเอง อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกข 
 ผูอื่นทําให มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขตน 
 ทําเองดวย ผูอืน่ทําใหดวย อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรมยอม 
 บัญญัติวา สุขและทุกขเกิดข้ึนเอง เพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่น 
 กระทําให ทานสารีบุตร ในวาทะท้ัง ๔ นี้ พระผูมีพระภาคของเราท้ังหลายตรัสไว 
 อยางไร ตรัสบอกไวอยางไร พวกเราพยากรณอยางไร จึงจะช่ือวาเปนผูกลาว 
 ตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมพึงกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และ 
 พยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะ 
 อันวิญูชนจะติเตียนได ฯ 
      [๘๐] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรอาวโุส พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 สุขและทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดข้ึน สุขและทุกขอาศัยอะไรเกิดข้ึน สุขและ 
 ทุกขอาศัยผัสสะเกิดข้ึน บุคคลผูกลาวดังน้ี จึงจะช่ือวาเปนผูกลาวตามท่ีพระผูมี 
 พระภาคตรัสแลว ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณธรรม 
 สมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ ก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชน 
 จะติเตียนได ดูกรอาวโุส ในวาทะท้ัง ๔ นั้น แมสุขและทุกขท่ีพวกสมณพราหมณ 



 ซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง ยอมเกิดข้ึนเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ 
 แมสุขและทุกขท่ีพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา เกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให ก็ยอมเกิดข้ึนเพราะผัสสะเปน 
 ปจจัย ดูกรอาวโุส ในวาทะท้ัง ๔ นั้น พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรม 
 ยอมบัญญัติวา สุขและทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและทุกข 
 ดังน้ี มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯลฯ พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติ 
 วา สุขและทุกขเกิดข้ึนเพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให 
 เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและทุกข ดังน้ี มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๘๑] ทานพระอานนท ไดยิน ทานพระสารีบุตร สนทนาปราศรัย กับทาน 
 พระภูมิชะ ครั้งน้ันแล ทานพระอานนท ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวไดทูลถอยคํา 
 สนทนา ของทาน พระสารีบุตร กับทาน พระภูมิชะ เทาท่ีมีมาแลว ท้ังหมด แดพระผูมี 
 พระภาค ฯ 
      [๘๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ อานนท ตามท่ีสารีบุตรพยากรณ 
 ช่ือวาพึงพยากรณโดยชอบ ดูกรอานนท เรากลาววาสุขและทุกขเปนของอาศัย 
 เหตุเกิดข้ึน สุขและทุกขอาศัยอะไรเกิดข้ึน สุขและทุกขอาศัยผัสสะเกิดข้ึน 
 บุคคลผูกลาวดังน้ี จึงจะชื่อวาเปนอันกลาวตามท่ีเรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวย 
 คําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ 
 ก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกรอานนท ในวาทะท้ัง ๔ นั้น แม 
 สุขและทุกขท่ีพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง ยอม 
 เกิดข้ึนเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ แมสุขและทุกขท่ีพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผู 
 กลาวกรรมบัญญัติวา เกิดข้ึนเพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทํา 
 ให ก็ยอมเกิดข้ึนเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกรอานนท ในวาทะท้ัง ๔ นั้น พวก 
 สมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา สุขและทุกข ตนทําเอง เวนผัสสะ 
 เสีย เขายอมเสวยสุขและทุกข ดังน้ี มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯลฯ พวกสมณ- 
 *พราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา สุขและทุกขเกิดข้ึน เพราะอาศัยการท่ีตน 
 เองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและทุกข ดังน้ี 
 มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๘๓] ดูกรอานนท เมื่อกายมีอยู สุขและทุกขอันเปนภายในยอม 
 บังเกิดข้ึน เพราะความจงใจทางกายเปนเหตุ เมื่อวาจามีอยู สุขและทุกขอันเปน 
 ภายใน ยอมบังเกิดข้ึน เพราะความจงใจทางวาจาเปนเหตุ หรือวา เมื่อใจมีอยู 
 สุขและทุกขอันเปนภายใน ยอมบังเกิดข้ึนเพราะความจงใจทางใจเปนเหตุ ดูกร 
 อานนท เพราะอวิชชาเปนปจจัยนั่นแหละ บุคคลยอมปรุงแตงกายสังขาร ซึ่ง 
 เปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน ดวยตนเองบาง บุคคลยอมปรุง 



 แตงกายสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน เพราะผูอื่น 
 บาง บุคคลรูสึกตัว ยอมปรุงแตงกายสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปน 
 ภายในเกิดข้ึนบาง บุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงกายสังขารซ่ึงเปนปจจัยใหสุข 
 และทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนบาง ดูกรอานนท บุคคลยอมปรุงแตงวจีสงัขารซ่ึง 
 เปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนดวยตนเองบาง บุคคลยอมปรุงแตง 
 วจีสังขารซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนเพราะผูอื่นบาง บุคคล 
 รูสึกตัว ยอมปรุงแตงวจีสงัขารซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน 
 บาง บุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรงุแตงวจีสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอัน 
 เปนภายในเกิดข้ึนบาง ดูกรอานนท บุคคลยอมปรุงแตงมโนสังขาร ซึ่งเปน 
 ปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนดวยตนเองบาง บุคคลยอมปรุงแตง 
 มโนสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนเพราะผูอื่นบาง 
 บุคคลรูสึกตัว ยอมปรุงแตงมโนสังขารซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายใน 
 เกิดข้ึนบาง บุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงมโนสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุข 
 และทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนบาง ดูกรอานนท อวิชชาแทรกอยูแลวในธรรม 
 เหลานี้ ฯ 
      [๘๔] ดูกรอานนท ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ กายซ่ึง 
 เปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน จึงไมมี วาจาซ่ึงเปนปจจัยใหสุข 
 และทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนจึงไมมี ใจซ่ึงเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปน 
 ภายในเกิดข้ึน จึงไมมี เขต [ความจงใจเปนเหตุงอกงาม] ซึง่เปนปจจัยใหสุขและ 
 ทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึนจึงไมมี วัตถุ [ความจงใจอันเปนท่ีประดิษฐาน] ซึ่งเปน 
 ปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน จึงไมมี อายตนะ [ความจงใจอัน 
 เปนปจจัย] ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดข้ึน จึงไมมี หรือ 
 อธิกรณ [ความจงใจอันเปนเหตุ] ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายใน 
 เกิดข้ึน จึงไมมี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. อุปวาณสูตร 
      [๘๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ทานพระอุปวาณะไดเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ฯ 
      [๘๖] ครั้นนั่งเรียบรอยแลว ทานพระอุปวาณะไดกราบทูลพระผูมี 
 พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกข 
 ตนทําเอง สวนสมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให มีสมณ- 
 *พราหมณพวกหน่ึงยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวย ผูอืน่ทําใหดวย มีสมณ 



 พราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกขเกิดข้ึนเพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา 
 มิใชผูอื่นกระทําให ขาแตพระองคผูเจริญ ในวาทะท้ัง ๔ นี้ พระผูมีพระภาคตรัส 
 ไวอยางไร ตรสับอกไวอยางไร ขาพระองคพยากรณอยางไร จึงจะชื่อวาเปนผู 
 กลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง 
 และจะพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ จะไมพึง 
 ถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ฯ 
      [๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุปวาณะ เรากลาวทุกขเปนของ 
 อาศัยเหตุเกิดข้ึน ทุกขอาศัยอะไรเกิดข้ึน ทุกขอาศัยผัสสะเกิดข้ึน บุคคลผูกลาว 
 ดังน้ี จึงจะชื่อวาเปนอันกลาวตามท่ีเรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง 
 พยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะ 
 อันวิญูชนจะติเตียนได ดูกรอุปวาณะ ในวาทะท้ัง ๔ นั้น แมทุกขท่ีพวกสมณ- 
 *พราหมณบัญญัติวา ตนทําเอง ยอมเกิดข้ึนเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ แมทุกข 
 ท่ีพวกสมณพราหมณบัญญัติวา เกิดข้ึนเพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใช 
 ผูอื่นกระทําให ก็ยอมเกิดข้ึนเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกรอปุวาณะ ในวาทะท้ัง 
 ๔ นั้น พวกสมณพราหมณบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขายอม 
 เสวยทุกข ดังน้ี มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯลฯ พวกสมณพราหมณบัญญัติวา ทุกข 
 เกิดข้ึนเพราะอาศัยการท่ีมิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให เวนผัสสะเสีย 
 เขายอมเสวยทุกข ดังน้ี มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. ปจจยสูตร 
      [๘๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ๑- 
 ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี ฯ 
      [๘๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะ 
 ของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยว ความเส่ือมแหงอายุ ความ 
 แกหงอมแหงอนิทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชรา ความ 
 เคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความทําลาย ความอันตรธาน มฤตยู ความตาย 
 กาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความทอดท้ิงซากศพ ความขาดแหงชีวิตินทรีย 
 จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวามรณะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชรา 
 และมรณะดังพรรณนา มาฉะน้ี เรียกวาชรามรณะ เพราะชาติเกิด ชรามรณะจึงเกิด 
 เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทาน้ัน คือ ความเห็นชอบ ๑ 
 ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ 
 ระลึกชอบ ๑ ความต้ังใจชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนท่ีดับชรามรณะ ดูกร 



 ภิกษุท้ังหลาย ก็ชาติเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภพเปนไฉน ฯลฯ ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ก็อุปาทานเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ตัณหาเปนไฉน ฯลฯ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เวทนาเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ผัสสะเปนไฉน 
  ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สฬายตนะเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็นามรูป 
 เปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็สังขารท้ังหลายเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขาร ๓ ประการ เหลานี้คือ 
 กายสังขาร ๑ วจีสังขาร ๑ จิตตสังขาร ๑ นี้เรียกวาสังขาร เพราะอวิชชาเกิด 
 สังขารจึงเกิด เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทาน้ันคือ 
 ความเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ 
 พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ต้ังใจชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนท่ีดับ 
 สังขาร ฯ 
 @๑. เหมือนขอ ๔-๕ 
      [๙๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกรูท่ัวถึงปจจัยอยางนี ้
 รูท่ัวถึงเหตุเกิดแหงปจจัยอยางน้ี รูท่ัวถึงความดับแหงปจจัยอยางนี้ รูท่ัวถึงขอ 
 ปฏิบัติใหถึงความดับแหงปจจัยอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลน้ัน อริยสาวก 
 นี้เราเรียกวา เปนผูสมบูรณดวยทิฐิบาง เปนผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมา 
 ถึงสัทธรรมนีบ้าง เห็นสัทธรรมนี้บาง เปนผูประกอบดวยญาณอันเปนเสกขะบาง 
 เปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสกขะบาง เปนผูบรรลุกระแส แหงธรรมบาง 
 เปนพระอริยะมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ๘. ภิกขุสูตร 
      [๙๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจน 
 นี้วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูท่ัวถงึชรามรณะ ยอมรูท่ัวถึง 
 เหตุเกิดแหงชรามรณะ ยอมรูท่ัวถึงความดับแหงชรามรณะ ยอมรูท่ัวถงึขอปฏิบัติ 
 ใหถึงความดับแหงชรามรณะ ยอมรูท่ัวถึงชาติ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงภพ ฯลฯ ยอมรูท่ัว 
 ถึงอุปาทาน ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงตัณหา ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงเวทนา ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึง 
 ผัสสะ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงสฬายตนะ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงนามรูป ฯลฯ ยอมรูท่ัวถงึ 
 วิญญาณ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงสังขารท้ังหลาย ยอมรูท่ัวถงึเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมรู 
 ท่ัวถึงความดับแหงสังขาร ยอมรูท่ัวถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร ฯ 
      [๙๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะ 
 ของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยว ความเส่ือมแหงอายุ ความ 
 แกหงอมแหงอนิทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชรา ความ 
 เคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความทําลาย ความอันตรธาน มฤตยู ความตาย 



 กาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความทอดท้ิงซากศพ ความขาดแหงชีวิตินทรีย 
 จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวามรณะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชรา 
 และมรณะดังพรรณนามาน้ี เรียกวาชรามรณะ เพราะชาติเกิด ชรามรณะจึงเกิด 
 เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทาน้ัน คือ ความเห็นชอบ ๑ 
 ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ 
 ๑ ระลึกชอบ ๑ ความต้ังใจชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนท่ีดับชรามรณะ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ชาติเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภพเปนไฉน ฯลฯ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อุปาทานเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ตัณหาเปนไฉน 
  ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เวทนาเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ผัสสะเปนไฉน 
  ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สฬายตนะเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็นามรูป 
 เปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ 
 สังขารเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขาร ๓ ประการเหลาน้ี คือ กายสังขาร ๑ 
 วจีสังขาร ๑ จิตตสังขาร ๑ นี้เรียกวาสังขาร เพราะอวิชชาเกิด สังขารจึงเกิด 
 เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทาน้ัน คือ ความเห็นชอบ ๑ 
  ฯลฯ ความต้ังใจชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนท่ีดับสังขาร ฯ 
      [๙๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุยอมรูท่ัวถึงชรามรณะ 
 อยางนี้ ยอมรูท่ัวถึงเหตุเกิดแหงชรามรณะอยางนี้ ยอมรูท่ัวถึงความดับแหงชรา 
 มรณะอยางนี้ ยอมรูท่ัวถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะอยางนี้ ยอมรูท่ัว 
 ถึงชาติอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถงึภพอยางน้ี ฯลฯ ยอมรูท่ัวถงึอปุาทานอยางนี้ ฯลฯ 
 ยอมรูท่ัวถงึตัณหาอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถงึเวทนาอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงผัสสะ 
 อยางนี้ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถงึสฬายตนะอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงนามรูปอยางนี้ ฯลฯ 
 ยอมรูท่ัวถงึวิญญาณอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงสังขารท้ังหลายอยางนี้ ยอมรูท่ัวถึง 
 เหตุเกิดแหงสังขารอยางนี้ ยอมรูท่ัวถึงความดับแหงสังขารอยางนี้ ยอมรูท่ัวถึงขอ 
 ปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขารอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลน้ัน ภิกษุนี้ 
 เรากลาววาเปนผูสมบูรณดวยทิฐิบาง เปนผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึง 
 สัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมนีบ้าง เปนผูประกอบดวยญาณอันเปนเสกขะบาง 
 เปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสกขะบาง เปนผูบรรลุกระแสแหงธรรมบาง 
 เปนพระอริยะมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                      ๙. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ 
      [๙๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้ 
 วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมกําหนดรู 
 ชรามรณะ ยอมไมกําหนดรูเหตุเกิดแหงชรามรณะ ยอมไมกําหนดรูความดับแหง 



 ชรามรณะ ยอมไมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ ยอมไมกําหนด 
 รูชาติ ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูภพ ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูอุปาทาน ฯลฯ ยอมไม 
 กําหนดรูตัณหา ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูเวทนา ฯลฯ ยอมไมกาํหนดรูผัสสะ ฯลฯ 
 ยอมไมกําหนดรูสฬายตนะ ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูนามรูป ฯลฯ ยอมไมกําหนดรู 
 วิญญาณ ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูสังขารท้ังหลาย ยอมไมกําหนดรูเหตุเกิดแหง 
 สังขาร ยอมไมกําหนดรูความดับแหงสังขาร ยอมไมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความ 
 ดับแหงสังขาร ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาน้ี ยอมไมไดรบัสมมติ 
 วาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ 
 อนึ่ง ทานเหลาน้ี จะทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชน 
 แหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ไมได ฯ 
      [๙๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
 ยอมกําหนดรูชรามรณะ ยอมกําหนดรูเหตุเกิดแหงชรามรณะ ยอมกําหนดรูความ 
 ดับแหงชรามรณะ ยอมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ ยอมกํา- 
 *หนดรูชาติ ฯลฯ ยอมกําหนดรูภพ ฯลฯ ยอมกําหนดรูอุปาทาน ฯลฯ ยอมกําหนด 
 รูตัณหา ฯลฯ ยอมกําหนดรูเวทนา ฯลฯ ยอมกําหนดรูผัสสะ ฯลฯ ยอมกําหนด 
 รูสฬายตนะ ฯลฯ ยอมกําหนดรูนามรูป ฯลฯ ยอมกําหนดรูวญิญาณ ฯลฯ ยอม 
 กําหนดรูสังขารท้ังหลาย ยอมกําหนดรูเหตุเกดิแหงสังขาร ยอมกําหนดรูความดับ 
 แหงสังขาร ยอมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สมณะหรือพราหมณเหลานี้แล ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ และ 
 ไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลาน้ันยอมทําใหแจงซ่ึง 
 ประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญา 
 อันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                     ๑๐. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒ 
      [๙๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้ 
 วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูท่ัวถึงชรา 
 มรณะ ยอมไมรูท่ัวถึงเหตุเกิดชรามรณะ ยอมไมรูท่ัวถึงความดับแหงชรามรณะ 
 ยอมไมรูท่ัวถงึขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
 จักลวงพนชรามรณะได ดังน้ี มิใชฐานะท่ีจะมีได ยอมไมรูท่ัวถึงชาติ ฯลฯ ยอม 
 ไมรูท่ัวถึงภพ ฯลฯ ยอมไมรูท่ัวถึงอุปาทาน ฯลฯ ยอมไมรูท่ัวถึงตัณหา ฯลฯ ยอม 
 ไมรูท่ัวถึงเวทนา ฯลฯ ยอมไมรูท่ัวถึงผัสสะ ฯลฯ ยอมไมรูท่ัวถึงสฬายตนะ ฯลฯ 
 ยอมไมรูท่ัวถงึนามรูป ฯลฯ ยอมไมรูท่ัวถงึวญิญาณ ฯลฯ ยอมไมรูท่ัวถงึสังขาร 
 ท้ังหลาย ยอมไมรูท่ัวถึงเหตุเกดิแหงสังขาร ยอมไมรูท่ัวถงึความดับแหงสังขาร 



 ยอมไมรูท่ัวถงึขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน 
 จักลวงพนสังขารท้ังหลายได ดังน้ี มิใชฐานะท่ีจะมีได ฯ 
      [๙๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งแล 
 ยอมรูท่ัวถงึชรามรณะ ยอมรูเหตุเกิดแหงชรามรณะ ยอมรูท่ัวถึงความดับแหงชรา 
 มรณะ ยอมรูท่ัวถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ สมณะหรือพราหมณ 
 เหลานั้น จักลวงพนชรามรณะได ดังน้ี เปนฐานะท่ีจะมีได ยอมรูท่ัวถึงชาติ ฯลฯ 
 ยอมรูท่ัวถงึภพ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงอุปาทาน ฯลฯ ยอมรูท่ัวถงึตัณหา ฯลฯ ยอมรู 
 ท่ัวถึงเวทนา ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงผัสสะ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงสฬายตนะ ฯลฯ ยอมรู 
 ท่ัวถึงนามรูป ฯลฯ ยอมรูท่ัวถงึวิญญาณ ฯลฯ ยอมรูท่ัวถึงสังขาร ยอมรูท่ัวถงึเหตุ 
 เกิดแหงสังขาร ยอมรูท่ัวถงึความดับแหงสังขาร ยอมรูท่ัวถึงขอปฏิบัติใหถึงความ 
 ดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้น จักลวงพนสังขารท้ังหลายได ดังน้ี 
 เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        ทสพลวรรคท่ี ๓ จบ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
                ๑. ทสพลสูตรท่ี ๑ ๒. ทสพลสูตรท่ี ๒ 
                ๓. อุปนิสสูตร    ๔. อัญญติตถิยสูตร 
                ๕. ภูมิชสูตร ๖. อุปวาณสูตร ๗. ปจจยสูตร 
                ๘. ภิกขุสูตร ๙. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ 
               ๑๐. สมณพราหมสูณตรท่ี ๒ ฯ 
                        --------------- 
                       กฬารขัตติยวรรคท่ี ๔ 
                          ๑. ภูตมิทสูตร 
      [๙๘] สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมาวา ดูกรสารีบุตร อชิตมาณพไดกลาวปญหานี้ไวใน 
 อชิตปญหา ในปรายนวรรควา 
          ขาแตทานผูนิรทุกข บุคคลท่ีไดตรัสรูธรรมแลว ๑- และบุคคล 
          ท่ียังเปนเสขบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนาน้ี พระองค 
          ผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความ 
          ประพฤติของบุคคลท้ังสองพวกนั้น แกขาพเจา ดังน้ี ฯ 
      ดูกรสารีบุตร เธอจะพึงเห็นเนื้อความของคาถาท่ีกลาวโดยยอนี้ โดย 
 พิสดารไดอยางไร ฯ 



      [๙๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดนิ่งอยู 
 พระผูมีพระภาคจึงตรัสกะทานพระสารีบุตรเปนครั้งท่ีสอง ฯลฯ แมในครั้งท่ีสอง 
 ทานพระสารีบุตรก็ไดนิ่งอยู แมในครั้งท่ีสาม พระผูมีพระภาคก็ตรัสกะทาน 
 พระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร อชิตมาณพไดกลาวปญหานี้ไวในอชิตปญหา ใน 
 ปรายนวรรควา 
          ขาแตทานผูนิรทุกข บุคคลท่ีไดตรัสรูธรรมแลว และบุคคล 
          ท่ียังเปนเสขบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนาน้ี พระองค 
          ผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความ 
          ประพฤติของบุคคลท้ังสองพวกนั้น แกขาพเจา ดังน้ี ฯ 
      ดูกรสารีบุตร เธอจะพึงเห็นเนื้อความของคําท่ีกลาวโดยยอน้ี โดยพิสดาร 
 ไดอยางไร เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรก็ยังน่ิงอยู แม 
 ในครั้งท่ีสาม ฯ 
 @๑. อรรถกถาหมายถึงพระขีณาสพ 
      [๑๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรสารีบุตร เธอเห็นไหมวา นี้คือ 
 ขันธปญจกท่ีเกิดแลว ฯ 
      ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บุคคลเห็นดวยปญญาโดย 
 ชอบตามความเปนจริงวา นี้คือขันธปญจกท่ีเกิดแลว ครั้นเหน็เชนนั้นแลว ยอม 
 ปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับแหงขันธปญจกท่ีเกิด 
 แลว ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกน้ีเกิดเพราะ 
 อาหารน้ัน ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความ 
 กําหนัด เพื่อความดับแหงขันธปญจกท่ีเกิดเพราะอาหาร ยอมเห็นดวยปญญาโดย 
 ชอบตามความเปนจริงวา สิ่งใดเกิดแลว สิ่งน้ันมีความดับเปนธรรมดา เพราะ 
 อาหารน้ันดับไป ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลาย 
 ความกําหนัด เพ่ือความดับแหงขันธปญจกซ่ึงมีความดับเปนธรรมดา พระพทุธ- 
 *เจาขา บุคคลยอมเปนเสขะไดดวยการปฏิบัติอยางนี้ ฯ 
      [๑๐๑] พระพุทธเจาขา บุคคลไดช่ือวาตรสัรูธรรมเปนไฉน บุคคลเห็น 
 ดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา นีคื้อขันธปญจกท่ีเกิดแลว ครั้นเห็น 
 เชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะ 
 ความดับ เพราะไมถือม่ันซึ่งขันธปญจกท่ีเกิดแลว ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบ 
 ตามความเปนจริงวา ขันธปญจกนี้เกิดเพราะอาหารน้ัน ครั้นเห็นเชนนั้นแลว 
 ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะความดับ เพราะ 
 ไมถือม่ันซึ่งขันธปญจกท่ีเกิดเพราะอาหารน้ัน ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตาม 
 ความเปนจริงวา สิ่งใดเกิดแลว สิ่งน้ันมีความดับเปนธรรมดา เพราะอาหารนั้น 
 ดับไป ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความ 



 กําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกซ่ึงมีความดับเปนธรรมดา 
 บุคคลช่ือวาไดตรัสรูธรรมแลว ดวยอาการอยางนี้แล คําท่ีอชิตมาณพกลาวไวใน 
 อชิตปญหา ในปรายนวรรควา 
         ขาแตทานผูนิรทุกข บุคคลท่ีไดตรัสรูธรรมแลว และบุคคล 
         ท่ียังเปนเสขบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนาน้ี พระองค 
         ผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความ 
         ประพฤติของบุคคลท้ังสองพวกนั้น แกขาพเจา ดังน้ี ฯ 
      พระพุทธเจาขา ขาพระองคทราบเน้ือความของคําท่ีกลาวไวโดยยอนี้ โดย 
 พิสดารอยางนีแ้ล ฯ 
      [๑๐๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ถูกละๆ สารีบุตร บุคคลเห็นดวย 
 ปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา นี้คือขันธปญจกท่ีเกิดแลว ครั้นเห็นเชนนั้น 
 แลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับแหงขันธ- 
 *ปญจกท่ีเกิดแลว ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกนี้ 
 เกิดเพราะอาหารน้ัน ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลาย 
 ความกําหนัด เพ่ือความดับแหงขันธปญจกท่ีเกิดเพราะอาหาร ยอมเห็นดวยปญญา 
 โดยชอบตามความเปนจริงวา สิ่งใดเกิดแลว สิ่งน้ันมีความดับเปนธรรมดา เพราะ 
 ความดับแหงอาหารน้ัน ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อ 
 คลายความกําหนัด เพื่อความดับแหงขันธปญจกท่ีมีความดับเปนธรรมดา ดูกร 
 สารีบุตร บุคคลช่ือวาเปนเสขะไดดวยการปฏิบัติอยางนี้แล ฯ 
      [๑๐๓] ดูกรสารีบุตร ก็บุคคลช่ือวาไดตรัสรูธรรมแลวเปนไฉน ดูกร 
 สารีบุตร บุคคลเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา นี้คือขันธปญจกท่ี 
 เกิดแลว ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความ 
 กําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกท่ีเกิดแลว ยอมเห็นดวย 
 ปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกนี้เกิดเพราะอาหารน้ัน ครั้นเห็น 
 เชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะ 
 ความดับ เพราะความไมถือม่ันซึ่งขันธปญจกท่ีเกิดแลวเพราะอาหาร ยอมเห็น 
 ดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา สิ่งใดเกิดแลว สิ่งน้ันมีความดับเปน 
 ธรรมดา เพราะความดับแหงอาหารน้ัน ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะ 
 ความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นซึ่งขันธ- 
 *ปญจกท่ีมีความดับเปนธรรมดา ดูกรสารีบุตร บุคคลไดช่ือวาตรัสรูธรรมแลว 
 ดวยอาการอยางนี้แล คําท่ีอชิตมาณพกลาวไวในอชิตปญหาในปรายนวรรควา 
         ขาแตทานผูนิรทุกข บุคคลท่ีไดตรัสรูธรรมแลว และบุคคลท่ี 
         ยังเปนเสขะบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนาน้ี พระองค 
         ผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความ 



         ประพฤติของบุคคลท้ังสองพวกนั้น แกขาพเจา ดังน้ี ฯ 
      ดูกรสารีบุตร เธอพึงเห็นเนือ้ความของคําท่ีกลาวโดยยอนี้ โดยพิสดาร 
 ไดอยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                        ๒. กฬารขัตติยสูตร 
      [๑๐๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล กฬารขัตติยภิกษุเขาไปหาทาน 
 พระสารีบุตรถึงท่ีอยู แลวไดปราศรัยกับทาน ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง 
 กันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง เมื่อนั่งเรียบรอยแลวไดกลาวกะทาน 
 พระสารีบุตรวา ขาแตทานพระสารีบุตร โมลิยผัคคุณภิกษุไดลาสิกขา เวียนมา 
 ทางฝายตํ่าเสียแลว ฯ 
      ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานโมลิยผัคคุณะนั้นคงไมไดความพอใจใน 
 พระธรรมวินยันี้เปนแน ฯ 
      ก. ถาเชนนั้น ทานพระสารีบุตรคงไดความพอใจในพระธรรมวินัยนี ้
 กระมัง ฯ 
      สา. ทานผูมีอายุ ผมไมมีความสงสัยเลย ฯ 
      ก. ทานผูมีอายุ ก็ตอไปเลา ทานไมสงสัยหรือ ฯ 
      สา. ทานผูมีอายุ ถึงตอไปผมก็ไมสงสัยเลย ฯ 
      [๑๐๕] ลําดับนั้น กฬารขัตติยภิกษุลุกจากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูมี 
 พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา 
 พระพุทธเจาขา ทานพระสารีบุตรอวดอางพระอรหัตผลวา ขาพเจารูชัดวา ชาติสิ้น 
 แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน 
 อยางนี้ไมมี ฯ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสสั่งภิกษุรูปหนึ่งวา มาน่ีแนะภิกษุ เธอจง 
 ไปเรียกสารีบุตรมาตามคําของเราวา พระศาสดารับสั่งเรียกหาทาน ฯ 
      ภิกษุนั้นรับพระพุทธพจนแลว เขาไปหาทานพระสารีบุตรยังท่ีอยู แลว 
 เรียนตอทานวา ขาแตทานพระสารีบุตร พระศาสดารับสั่งเรียกหาทาน ฯ 
      ทานพระสารีบุตรรับคําของภิกษุนั้นแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
 ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรขางหน่ึง ฯ 
      [๑๐๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรสารีบุตร เขาวาเธออวดอาง 
 อรหัตผลวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จ 
 แลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ไมมี ดังน้ี จรงิหรือ ฯ 
      ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคหาไดกลาวเนื้อ 
 ความตามบท ตามพยัญชนะเชนนี้ไม ฯ 



      ภ. ดูกรสารีบุตร กุลบุตรยอมอวดอางอรหตัผลโดยปริยายอยางใด 
 อยางหน่ึง เมื่อเปนเชนนั้น บุคคลท้ังหลายก็ตองเห็นอรหัตผลท่ีอวดอางไปแลว 
 โดยความเปนอันอวดอาง ฯ 
      สา. พระพุทธเจาขา แมขาพระองคก็ไดกราบทูลไวอยางน้ีมิใชหรือวา 
 ขาพระองคหาไดกลาวเนื้อความตามบท ตามพยัญชนะเชนนี้ไม ฯ 
      ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ทานรูเห็นอยางไร 
 จึงอวดอางอรหัตผลวา เรายอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
 กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่เพื่อความเปนอยางนี้ไมมี เมือ่ถูกถามอยางนี ้เธอ 
 พึงพยากรณอยางไร ฯ 
      พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ 
 อยางนี้วา ขาพเจารูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จ 
 แลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ไมมี เพราะรูไดวา เมื่อปจจัยแหงชาติสิ้นแลว 
 เพราะปจจัยอันเปนตนเหตุสิ้นไป ชาติจึงส้ินไป พระพุทธเจาขา เมื่อขาพระองค 
 ถูกถามอยางนี้ ก็พึงพยากรณอยางนี้ ฯ 
      [๑๐๗] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนีว้า ทานสารีบุตร ก็ชาติมีอะไร 
 เปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่อถูกถาม 
 เชนนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร ฯ 
      พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ 
 อยางนี้วา ชาติมีภพเปนเหตุ มีภพเปนสมุทัย มีภพเปนกําเนิด มีภพเปน 
 แดนเกิด ฯ 
      [๑๐๘] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนีว้า ทานสารีบุตร ก็ภพเลา 
 มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่อ 
 ถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร ฯ 
      พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ 
 อยางนี้วา ภพมอีุปาทานเปนเหตุ มีอุปาทานเปนสมุทัย มีอุปาทานเปนกําเนิด มี 
 อุปาทานเปนแดนเกิด ฯ 
      [๑๐๙] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนีว้า ทานสารีบุตร ก็อุปาทาน 
 เลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด 
 เมื่อถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร ฯ 
      พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ 
 อยางนี้วา อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ มีตัณหาเปนสมุทัย มีตัณหาเปนกําเนิด มี 
 ตัณหาเปนแดนเกิด ฯ 
      [๑๑๐] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนีว้า ทานสารีบุตร ก็ตัณหา 
 เลามีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด 



 เมื่อถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร ฯ 
      พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ 
 อยางนี้วา ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนสมุทัย มีเวทนาเปนกําเนิด มี 
 เวทนาเปนแดนเกิด ฯ 
      [๑๑๑] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนีว้า ทานสารีบุตร ก็เวทนา 
 เลามีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด 
 เมื่อถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร ฯ 
      พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ 
 อยางนี้วา เวทนามีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนสมุทัย มีผัสสะเปนกําเนิด มีผัสสะ 
 เปนแดนเกิด ฯ 
      [๑๑๒] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางน้ีวา ทานสารีบุตร ทานรู 
 เห็นอยางไร ความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไมปรากฏ เมื่อถูกถามอยางนี้ เธอพึง 
 พยากรณอยางไร ฯ 
      ขาพระพุทธเจา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ 
 อยางนี้วา ขาพเจารูวา เวทนา ๓ เหลานี้คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขม- 
 *สุขเวทนา เปนของไมเท่ียง สิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข ความเพลิดเพลิน 
 ในเวทนาจึงไมปรากฏ ฯ 
      [๑๑๓] ถูกละๆ สารีบุตร ตามท่ีเธอพยากรณความขอนั้นโดยยอ ก็ 
 ไดใจความดังนี้วา เวทนาอยางใดอยางหน่ึงลวนเปนทุกขท้ังน้ัน ดูกรสารีบุตร 
 ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร เพราะความหลุดพนเชนไร ทานจึงอวดอาง 
 อรหัตผลวา ทานรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา 
 ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ไมมี เมื่อถูกถามอยางนี้ เธอพึง 
 พยากรณอยางไร ฯ 
      พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ 
 อยางนี้วา อาสวะท้ังหลายยอมไมครอบงําทานผูมีสติอยูอยางใด ขาพเจาก็เปนผูมี 
 สติอยูอยางนั้น เพราะความหลุดพนในภายใน เพราะอุปาทานท้ังปวงส้ินไป ท้ัง 
 ขาพเจาก็มิไดดูหมิ่นตนเองดวย พระพุทธเจาขา เมื่อถูกถามอยางนี้ ขาพระองคพึง 
 พยากรณอยางน้ี ฯ 
      [๑๑๔] ถูกละๆ สารีบุตร ตามท่ีเธอพยากรณความขอนั้นโดยยอ ก็ 
 ไดใจความดังนี้วา อาสวะเหลาใดอันพระสมณะกลาวแลว ขาพเจาไมสงสัย ไม 
 เคลือบแคลง ในอาสวะเหลาน้ันวา อาสวะเหลาน้ัน ขาพเจาละไดแลวหรอืยัง ฯ 
      ครั้นพระผูมีพระภาคผูพระสุคตตรัสดังน้ีแลว เสด็จลุกข้ึนจากพุทธอาสน 
 เสด็จเขาไปยังพระวิหาร ฯ 
      [๑๑๕] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปแลวไมนานนัก ทานพระสารีบุตร 



 จึงกลาวกะภิกษุท้ังหลายในท่ีนั้นวา ทานผูมีอายุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคไดตรัส 
 ถามปญหาขอแรกกะผม ซึ่งผมยังไมเคยรูมากอน ผมจึงทูลตอบปญหาลาชาไป 
 ตอเม่ือพระผูมพีระภาคทรงอนุโมทนาปญหาขอแรกของผมแลว ผมจึงคิดไดวา ถา 
 พระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมตลอดท้ังวนัดวยบทอื่นๆ ดวย 
 ปริยายอื่นๆ แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ 
 ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดท้ังวัน แมถาพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้น 
 กะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดท้ังคืน แมผมก็พึงทูลตอบความขอ 
 นั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดท้ังคืน หาก 
 พระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ๆ 
 ตลอดท้ังคืนท้ังวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบท 
 อื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดท้ังคืนท้ังวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถาม 
 ความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสองคืนสองวัน แมผม 
 ก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ 
 ตลอดสองคืนสองวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบท 
 อื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสามคืนสามวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวาย 
 พระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ๆ ตลอดสามคืนสามวัน หาก 
 พระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ๆ 
 ตลอดส่ีคืนสี่วัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบท 
 อื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดส่ีคืนสี่วัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความ 
 ขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหาคืนหาวนั แมผมก็พึงทูล 
 ตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอด 
 หาคืนหาวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ 
 ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหกคืนหกวัน แมผมกพ็ึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมี 
 พระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหกคืนหกวนั หากพระผูมี 
 พระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอด 
 เจ็ดคืนเจ็ดวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ 
 ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน ฯ 
      [๑๑๖] ลําดับนั้น พระกฬารขัตติยภิกษุลุกข้ึนจากอาสนะ เขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง 
 หนึ่ง เมื่อนั่งเรยีบรอยแลว จึงกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ทาน 
 พระสารีบุตรบันลือสีหนาทวา ทานผูมีอายุท้ังหลาย พระผูมพีระภาคไดตรัสถามปญหา 
 ขอแรกกะผม ซึ่งผมยังไมเคยรูมากอน ผมจึงทูลตอบปญหาลาชาไป ตอเมื่อ 
 พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาปญหาขอแรกของผมแลว ผมจึงคิดไดวา ถาพระผูมี 
 พระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมตลอดท้ังวันดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ 



 แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมพีระภาคดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ 
 ตลอดท้ังวัน แมถาพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ 
 ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดท้ังคืน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาค 
 ไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ๆ ตลอดท้ังคืน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัส 
 ถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดท้ังคืนท้ังวัน แมผม 
 ก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ 
 ตลอดท้ังคืนท้ังวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบท 
 อื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสองคืนสองวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้น 
 ถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสองคืนสองวัน 
 หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ 
 ตลอดสามคืนสามวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวย 
 บทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสามคืนสามวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึง 
 ตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดส่ีคืนสี่วัน แม 
 ผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ 
 ตลอดส่ีคืนสี่วัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ 
 ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหาคืนหาวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมี- 
 *พระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหาคืนหาวนั หากพระผูมีพระภาค 
 จะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหกคืนหก 
 วัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยาย 
 อื่นๆ ตลอดหกคืนหกวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวย 
 บทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้น 
 ถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน ฯ 
      [๑๑๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ก็เพราะธรรมธาตุอันสารีบุตร 
 แทงตลอดดีแลว แมหากวาเราจะพึงถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่นๆ ดวย 
 ปริยายอื่นๆ ตลอดท้ังวัน สารบุีตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราดวยบทอื่นๆ 
 ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดท้ังวัน หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่นๆ 
 ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดท้ังคืน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราดวยบทอื่นๆ 
 ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดท้ังคืน หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่นๆ 
 ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดท้ังคืนท้ังวัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราดวยบท 
 อื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดท้ังคืนท้ังวัน หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตร 
 ดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสองคืนสองวัน สารีบุตรก็คงตอบความ 
 ขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสองคืนสองวัน หากเรา 
 จะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสามคืนสาม 
 วัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ 



 ตลอดสามคืนสามวัน หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่นๆ ดวย 
 ปริยายอื่นๆ ตลอดส่ีคืนสี่วัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่นๆ 
 ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดส่ีคืนสี่วัน หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบท 
 อื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหาคืนหาวัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเรา 
 ไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ๆ ตลอดหาคืนหาวัน หากเราจะถามความขอนั้น 
 กะสารีบุตรดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหกคืนหกวนั สารีบุตรก็คง 
 ตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหกคืนหกวนั 
 หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอด 
 เจ็ดคืนเจ็ดวัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยาย 
 อื่นๆ ตลอดเจด็คืนเจ็ดวัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ญาณวัตถุสูตรท่ี ๑ 
      [๑๑๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เราจักแสดงญาณวัตถุ ๔๔ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟงซ่ึงญาณวัตถุนั้น 
 จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
      [๑๑๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ญาณวัตถุ ๔๔ 
 เปนไฉน คือความรูในชราและมรณะ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงชราและ 
 มรณะ ๑ ความรูในความดับแหงชราและมรณะ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึง 
 ความดับแหงชราและมรณะ ๑ ความรูในชาติ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหง 
 ชาติ ๑ ความรูในความดับแหงชาติ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง 
 ชาติ ๑ ความรูในภพ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงภพ ๑ ความรูในความ 
 ดับแหงภพ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงภพ ๑ ความรูในอุปาทาน ๑ 
 ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงอุปาทาน ๑ ความรูในความดับแหงอุปาทาน ๑ 
 ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงอุปาทาน ๑ ความรูในตัณหา ๑ ความรูใน 
 เหตุเปนแดนเกิดแหงตัณหา ๑ ความรูในความดับแหงตัณหา ๑ ความรูในปฏิปทา 
 อันใหถึงความดับแหงตัณหา ๑ ความรูในเวทนา ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิด 
 แหงเวทนา ๑ ความรูในความดับแหงเวทนา ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความ 
 ดับแหงเวทนา ๑ ความรูในผัสสะ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงผัสสะ ๑ 
 ความรูในความดับแหงผัสสะ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงผัสสะ ๑ 
 ความรูในสฬายตนะ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงสฬายตนะ ๑ ความรูใน 
 ความดับแหงสฬายตนะ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสฬายตนะ ๑ 
 ความรูในนามรูป ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงนามรูป ๑ ความรูในความดับ 
 แหงนามรูป ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงนามรูป ๑ ความรูใน 



 วิญญาณ ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงวญิญาณ ๑ ความรูในความดับแหง 
 วิญญาณ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงวิญญาณ ๑ ความรูในสังขาร 
 ท้ังหลาย ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร ๑ ความรูในความดับแหง 
 สังขาร ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขาร ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เหลานี้เรียกวา ญาณวัตถุ ๔๔ ฯ 
      [๑๒๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะ 
 ของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยว ความเส่ือมแหงอายุ ความ 
 แกหงอมแหงอนิทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชรา 
 ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความทําลาย ความอันตรธาน มฤตยู 
 ความตาย กาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความทอดท้ิงซากศพ ความขาดแหง 
 อินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เราเรียกวามรณะ ชราและมรณะ 
 ดังพรรณนามาฉะน้ี เรียกวาชราและมรณะ เพราะชาติเกิด ชราและมรณะจึงเกิด 
 เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทาน้ัน คือ ความเห็น 
 ชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายาม 
 ชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ความต้ังใจไวชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนท่ี 
 ดับชราและมรณะ ฯ 
      [๑๒๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกรูชัดซ่ึงชราและมรณะอยางนี้ 
 รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงชราและมรณะอยางนี้ รูชัดซึ่งความดับแหงชราและ 
 มรณะอยางนี้ รูชัดซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชราและมรณะอยางนี้ นี้ช่ือวา 
 ความรูในธรรมของอรยิสาวกนั้น อริยสาวกนั้นนํานัยในอดีตและอนาคตไปดวย 
 ธรรมน้ี ซึ่งตนเห็นแลว รูแลว ใหผลไมมีกําหนดกาล อันตนไดบรรลุแลว 
 อันตนหยั่งรูแลว สมณะหรือพราหมณในอดีตกาลเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ไดรู 
 ชราและมรณะ ไดรูเหตุเปนแดนเกิดแหงชราและมรณะ ไดรูความดับแหงชรา 
 และมรณะ ไดรูปฏิปทาอันใหถึง ความดับแหงชราและมรณะ เหมือนอยางท่ีเรารู 
 ในบัดนี้เหมือนกันท้ังน้ัน สมณะหรือพราหมณในอนาคตกาลแมเหลาใดเหลาหนึ่ง 
 ก็จักรูชราและมรณะ จักรูเหตุเปนแดนเกิดแหงชราและมรณะ จักรูความดับ 
 แหงชราและมรณะ จักรูปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชราและมรณะ เหมือน 
 อยางท่ีเรารูในบัดนี้เหมือนกันท้ังน้ัน นี้ช่ือวา อันวยญาณของอริยสาวกนั้น ฯ 
      [๑๒๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความรู ๒ อยาง คือธรรมญาณ ๑- อันวย- 
 *ญาณ ๒- ๑ เหลาน้ีของอริยสาวก เปนธรรมชาติบริสุทธ์ิผุดผอง ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย อริยสาวกน้ีเราเรียกวา ผูถึงพรอมดวยทิฐิบาง ผูถึงพรอมดวยทัศนะบาง 
 ผูมาสูสัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมนี้บาง ประกอบดวยญาณของพระเสขะบาง 
 ประกอบดวยวชิชาของพระเสขะบาง ถึงกระแสแหงธรรมบาง เปนอริยบุคคล 
 ผูมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง อยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ 



      [๑๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ชาติเปนไฉน ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ 
 ภพเปนไฉน ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อุปาทานเปนไฉน ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็ตัณหาเปนไฉน ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เวทนาเปนไฉน ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ก็ผัสสะเปนไฉน ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สฬายตนะเปนไฉน ... ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ก็นามรูปเปนไฉน ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน ... ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ก็สังขารเปนไฉน ... สังขารมี ๓ คือ กายสังขาร ๑ วจีสังขาร ๑ 
 @๑. มรรคญาณ ฯ ๒. ผลญาณ ฯ 
 จิตสังขาร ๑ นี้เรียกวาสังขาร เพราะอวิชชาเกิด สังขารจึงเกิด เพราะอวิชชา 
 ดับ สังขารจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทาน้ัน คือความเห็นชอบ ๑ ความ 
 ดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ 
 ระลึกชอบ ๑ ต้ังใจไวชอบ ๑ ฯ 
      [๑๒๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกรูชัดสังขารอยางนี้ รูชัดเหตุ 
 เปนแดนเกิดแหงสังขารอยางน้ี รูชัดความดับแหงสังขารอยางน้ี รูชัดปฏิปทาอันให 
 ถึงความดับแหงสังขารอยางนี้ นี้ช่ือวา ความรูในธรรมของอรยิสาวกนั้น อรยิ- 
 *สาวกน้ันยอมนํานัยในอดีตและอนาคตไปดวยธรรมนี้ ซึ่งตนเห็นแลว รูแลว 
 ใหผลไมมีกําหนดกาล อันตนไดบรรลุแลว อนัตนหยั่งรูแลว สมณะหรือ 
 พราหมณในอดีตกาลเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ไดรูสังขาร ไดรูเหตุเปนแดนเกิดแหง 
 สังขาร ไดรูความดับแหงสังขาร ไดรูปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขาร 
 เหมือนอยางท่ีเรารูในบัดนี้เหมือนกันท้ังน้ัน สมณะหรือพราหมณในอนาคตกาล 
 แมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็จักรูสังขาร จักรูเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร จักรู 
 ความดับแหงสังขาร จักรูปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขาร เหมือนอยางท่ี 
 เรารูในบัดนี้เหมือนกันท้ังน้ัน นี้ช่ือวา อันวยญาณของอริยสาวกน้ัน ฯ 
      [๑๒๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความรู ๒ อยาง คือธรรมญาณ ๑ อันวย- 
 *ญาณ ๑ เหลานี้ ของอริยสาวก เปนธรรมชาติบริสุทธ์ิผุดผอง ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย อริยสาวกน้ีเราเรียกวา ผูถึงพรอมดวยทิฐิบาง ผูถึงพรอมดวยทัศนะบาง 
 ผูมาสูสัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมนี้บาง ประกอบดวยญาณของพระเสขะบาง 
 ประกอบดวยวชิชา ของพระเสขะบาง ถึงกระแสแหงธรรมบาง เปนอริยบุคคล 
 ผูมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง อยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                       ๔. ญาณวัตถุสูตรท่ี ๒ 
      [๑๒๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงญาณวัตถุ ๗๗ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟง 
 ญาณวัตถุนั้น จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูม-ี 



 *พระภาคแลว ฯ 
      [๑๒๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ญาณวัตถุ ๗๗ 
 เปนไฉน ญาณวัตถุ ๗๗ นั้น คือความรูวา เพราะชาติเปนปจจัย ชราและมรณะ 
 จึงมี ๑ ความรูวา เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล 
 ความรูวา เพราะชาติเปนปจจัย ชราและมรณะจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อชาติไมมี 
 ชราและมรณะจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะชาติเปนปจจัย ชรา 
 และมรณะจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ๑ ความรูวา 
 ธรรมฐิติญาณของชาตินั้น มีความส้ิน ความเส่ือม ความคลาย ความดับ 
 เปนธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อภพ 
 ไมมี ชาติจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี ๑ 
 ความรูวา เมื่อภพไมมี ชาติจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะภพ 
 เปนปจจัย ชาติจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อภพไมมี ชาติจึงไมมี ๑ ความรูวา 
 ธรรมฐิติญาณของภพน้ัน มีความส้ิน ความเส่ือม ความคลาย ความดับ 
 เปนธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี ๑ ความรูวา 
 เมื่ออุปาทานไมมี ภพจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะอุปาทาน 
 เปนปจจัย ภพจึงมี ๑ ความรูวา เมื่ออุปาทานไมมี ภพจึงไมม ี๑ แมในอนาคต- 
 *กาล ความรูวา เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี ๑ ความรูวา เมื่ออุปาทาน 
 ไมมี ภพจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของอุปาทานน้ัน มีความส้ิน 
 ความเส่ือม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวา ตัณหาเปนปจจัย 
 อุปาทานจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล 
 ความรูวา เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อตัณหาไมมี 
 อุปาทานจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทาน 
 จึงมี ๑ ความรูวา เมื่อตัณหาไมมี อุปาทานจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณ 
 ของตัณหานั้น มีความส้ิน ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวา 
 เพราะเวทนาเปนปจจัยตัณหาจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อเวทนาไมมี ตัณหาจึงไมมี ๑ 
 แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อเวทนา 
 ไมมี ตัณหาจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหา 
 จึงมี ๑ ความรูวา เมื่อเวทนาไมมี ตัณหาจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของ 
 เวทนานั้น มีความส้ิน ความเส่ือม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวา 
 เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อผัสสะไมมี เวทนาจึง 
 ไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี ๑ 
 ความรูวา เมื่อผัสสะไมมี เวทนาจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะ 
 ผัสสะเปนปจจัย เวทนาจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อผสัสะไมมี เวทนาจึงไมมี ๑ 
 ความรูวา ธรรมฐิติญาณของผัสสะน้ัน มีความส้ิน ความเส่ือม ความคลาย 



 ความดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี ๑ 
 ความรูวา เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา 
 เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อสฬายตนะไมมี  ผัสสะ 
 จึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี 
 ๑ ความรูวา เมื่อสฬายตนะไมมี ผัสสะจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณ 
 ของสฬายตนะน้ัน มีความส้ิน ความเส่ือม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑ 
 ความรูวา เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อนามรูป 
 ไมมี สฬายตนะจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะนามรูปเปนปจจัย 
 สฬายตนะจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี ๑ แมใน 
 อนาคตกาล ความรูวา เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึงมี ๑ ความรูวา 
 เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของนามรูปน้ัน 
 มีความส้ิน ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะ 
 วิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี ๑ 
 แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อ 
 วิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะวิญญาณเปน 
 ปจจัย นามรูปจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี ๑ ความรูวา 
 ธรรมฐิติญาณของวิญญาณน้ัน มีความส้ิน ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปน 
 ธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อ 
 สังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะสังขารเปนปจจัย 
 วิญญาณจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล 
 ความรูวา เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี ๑ ความรูวา เมื่อสังขารไมม ี
 วิญญาณจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของสังขารน้ัน มคีวามส้ิน ความ 
 เสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย 
 สังขารจึงไมมี ๑ ความรูวา เมื่ออวิชชาไมมี สงัขารจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล 
 ความรูวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงไมมี ๑ ความรูวา เมื่ออวิชชาไมมี 
 สังขารจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขาร 
 จึงมี ๑ ความรูวา เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณ 
 ของอวิชชานั้น มีความส้ิน ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหลานี้เรียกวา ญาณวัตถุ ๗๗ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                      ๕. อวิชชาปจจยสูตรท่ี ๑ 
      [๑๒๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย 



 จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการ 
 อยางนี้ ฯ 
      [๑๒๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหน่ึงทูลถามพระผู- 
 *มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะนี้ 
 เปนของใคร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ต้ังปญหายังไมถูก ดูกรภิกษุ ผูใด 
 พึงกลาววา ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะน้ีเปนของใคร หรือพึงกลาววา 
 ชรามรณะเปนอยางอื่น และชรามรณะนี้เปนของผูอื่น คําท้ังสองของผูนั้น 
 มีเนื้อความอยางเดียวกัน ตางแตพยัญชนะเทาน้ัน ดูกรภิกษุ เมื่อมีทิฐิวา ชีพ 
 ก็อันนั้น ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรือวาเม่ือมีทิฐิวา ชีพอยางหนึ่ง 
 สรีระอยางหน่ึง ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกรภิกษุ ตถาคตยอม 
 แสดงธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดท้ังสองน้ันดังน้ีวา เพราะชาติ 
 เปนปจจัย จึงมีชรามรณะ ฯ 
      [๑๓๐] ภิกษุรูปหน่ึงทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ชาติเปนไฉน 
 และชาตินี้เปนของใคร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ต้ังปญหายังไมถูก ดูกรภิกษุ 
 ผูใดพึงกลาววา ชาติเปนไฉน และชาตินี้เปนของใคร หรือพงึกลาววา ชาติ 
 เปนอยางอื่น และชาตินี้เปนของผูอื่น คําท้ังสองของผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียว 
 กัน ตางแตพยัญชนะเทาน้ัน ดูกรภิกษุ เมื่อมทิีฐิวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันน้ัน 
 ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรอืวาเม่ือมีทิฐิวา ชีพอยางหน่ึง สรรีะ 
 อยางหน่ึง ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกรภิกษุ ตถาคตแสดงธรรม 
 โดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดท้ังสองน้ัน ดังน้ีวา เพราะภพเปนปจจัย 
 จึงมีชาติ ฯ 
      [๑๓๑] ภิกษุรูปหน่ึงทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภพเปนไฉน 
 และภพนี้เปนของใคร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ต้ังปญหายังไมถูก ดูกรภิกษุ 
 ผูใดพึงกลาววา ภพเปนไฉน และภพนี้เปนของใคร หรือพงึกลาววา ภพเปน 
 อยางอื่น และภพน้ีเปนของผูอืน่ คําท้ังสองของผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียวกัน 
 ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ัน ดูกรภิกษุ เมื่อมทิีฐิวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันน้ัน 
 ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรอืเมื่อมีทิฐิวา ชีพอยางหน่ึง สรีระ 
 อยางหน่ึง ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกรภิกษุ ตถาคตยอมแสดง 
 ธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดท้ังสองน้ัน ดังน้ีวา เพราะอุปาทานเปน 
 ปจจัย จึงมีภพ ... เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ... เพราะเวทนาเปน 
 ปจจัย จึงมีตัณหา ... เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ... เพราะสฬายตนะ 
 เปนปจจัย จึงมีผัสสะ ... เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ ... เพราะ 
 วิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรปู ... เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ฯ 
      [๑๓๒] ภิกษุรูปหน่ึงทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ สังขารเปนไฉน 



 และสังขารน้ีเปนของใคร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ต้ังปญหายังไมถูก 
 ดูกรภิกษุ ผูใดพึงกลาววา สังขารเปนไฉน และสังขารน้ีเปนของใคร หรือพงึ 
 กลาววา สังขารเปนอยางอื่น และสังขารน้ีเปนของผูอื่น คําท้ังสองของผูนัน้ มี 
 เนื้อความอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ัน ดูกรภิกษุ เมื่อมีทิฐิวา 
 ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรอืเมือ่ม ี
 ทิฐิวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหน่ึง ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี 
 ดูกรภิกษุ ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดท้ังสองน้ัน 
 ดังน้ีวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ฯ 
      [๑๓๓] ดูกรภิกษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ท่ีเปนขาศึก อันบุคคล 
 เสพผิด สายหาไปวา ชราและมรณะเปนไฉน และชรามรณะน้ีเปนของใคร 
 หรือวาชรามรณะเปนอยางอื่น และชรามรณะเปนของผูอื่น วาชีพก็อันนั้น สรีระ 
 ก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหน่ึง ทิฐิเหลานั้นท้ังส้ิน อันอรยิสาวก 
 นั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มี 
 อันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลอื ฯ 
      [๑๓๔] ดูกรภิกษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ท่ีเปนขาศึก อันบุคคล 
 เสพผิด สายหาไปวา ชาติเปนไฉน และชาตินี้เปนของใคร หรือวาชาติเปน 
 อยางอื่น และชาตินี้เปนของผูอื่น วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันน้ัน หรือวาชีพ 
 อยางหน่ึง สรรีะอยางหน่ึง ทิฐิเหลานั้นท้ังส้ิน อันอรยิสาวกนัน้ละไดแลว ตัด- 
 *รากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไป 
 เปนธรรมดา เพราะวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมมีเหลือ ฯ 
      [๑๓๕] ดูกรภิกษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ท่ีเปนขาศึก อันบุคคล 
 เสพผิด สายหาไปวา ภพเปนไฉน และภพนี้เปนของใคร หรือวาภพเปน 
 อยางอื่น และภพน้ีเปนของผูอืน่ วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยาง 
 หนึ่ง สรีระอยางหน่ึง ทิฐิเหลานั้นท้ังส้ิน อันอริยสาวกนั้นละไดแลว ตัดราก 
 ขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถงึความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไป 
 เปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ... อุปาทานเปนไฉน ... 
 ตัณหาเปนไฉน ... เวทนาเปนไฉน ... ผัสสะเปนไฉน ... สฬายตนะเปนไฉน ... 
 นามรูปเปนไฉน ... วิญญาณเปนไฉน ... ฯ 
      [๑๓๖] ดูกรภิกษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ท่ีเปนขาศึก อันบุคคล 
 เสพผิด สายหาไปวา สังขารเปนไฉน และสังขารน้ีเปนของใคร หรือวาสังขาร 
 เปนอยางอื่น และสังขารน้ีเปนของผูอื่นวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรอืวา 
 ชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหน่ึง ทิฐิเหลานั้นท้ังส้ิน อันอรยิสาวกน้ันละไดแลว 
 ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอกี 
 ตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ฯ 



                          จบ สูตรท่ี ๕ 
                      ๖. อวิชชาปจจยสูตรท่ี ๒ 
      [๑๓๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาค ไดตรัสวา ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึง 
 มีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการ 
 อยางนี้ ฯ 
      [๑๓๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูใดพึงกลาววา ชรามรณะเปนไฉน และ 
 ชรามรณะนี้เปนของใคร หรือพึงกลาววา ชรามรณะเปนอยางอื่น และชรามรณะ 
 นี้เปนของผูอื่น คําท้ังสองของผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ 
 เทาน้ัน เมื่อมีทิฐิวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนัน้ ความอยูประพฤติพรหมจรรย 
 ยอมไมมี หรอืเม่ือมีทิฐิวา ชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหน่ึง ความอยูประพฤติ- 
 *พรหมจรรยยอมไมมี ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง 
 ไมของแวะสวนสุดท้ังสองน้ัน ดังน้ีวา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา- 
 *มรณะ ฯลฯ 
      ชาติเปนไฉน ... ภพเปนไฉน ... อุปาทานเปนไฉน ... ตัณหาเปนไฉน ... 
 เวทนาเปนไฉน ... ผัสสะเปนไฉน ... สฬายตนะเปนไฉน ... นามรูปเปนไฉน ... 
 วิญญาณเปนไฉน ... ฯ 
      [๑๓๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูใดพึงกลาววา สังขารเปนไฉน และ 
 สังขารน้ีเปนของใคร หรือพึงกลาววา สังขารเปนอยางอื่น และสังขารน้ีเปนของ 
 ผูอื่น คําท้ังสองของผูนั้น มีเนือ้ความอยางเดยีวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทาน้ัน 
 เมื่อมีทิฐิวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี 
 หรือเม่ือมีทิฐิวา ชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหน่ึง ความอยูประพฤติพรหมจรรย 
 ยอมไมมี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะ 
 สวนสุดท้ังสองน้ัน ดังน้ีวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ 
      [๑๔๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหน่ึง ท่ีเปนขาศึก อัน 
 บุคคลเสพผิด สายหาไปวา ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะเปนของใคร 
 หรือวาชรามรณะเปนอยางอื่น และชรามรณะน้ีเปนของผูอื่น วาชีพก็อันนั้น 
 สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหน่ึง ทิฐิเหลานั้นท้ังส้ิน อัน 
 อริยสาวกนั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความ 
 ไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไม 
 เหลือ ฯ 
      [๑๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหน่ึง ท่ีเปนขาศึก อัน 
 บุคคลเสพผิด สายหาไปวา ชาติเปนไฉน และชาตินี้เปนของใคร หรือวาชาติ 



 เปนอยางอื่น และชาตินี้เปนของผูอื่น วาชีพก็อันนั้น สรีระกอ็ันนั้น หรอืวาชีพ 
 อยางหน่ึง สรรีะอยางหน่ึง ทิฐิเหลานั้นท้ังส้ิน อันอรยิสาวกนัน้ละไดแลว 
 ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอกี 
 ตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ฯลฯ 
      ภพเปนไฉน ... อุปาทานเปนไฉน ... ตัณหาเปนไฉน ... เวทนาเปน 
 ไฉน ... ผัสสะเปนไฉน ... สฬายตนะเปนไฉน ... นามรูปเปนไฉน ... นามรูปเปนไฉน ... 
วิญญาณ 
 เปนไฉน ... ฯ 
      [๑๔๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหน่ึง ท่ีเปนขาศึก อัน 
 บุคคลเสพติด สายหาไปวา สังขารเปนไฉน และสังขารน้ีเปนของใคร หรือวา 
 สังขารเปนอยางอื่น และสังขารน้ีเปนของผูอืน่ วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนัน้ 
 หรือวาชีพอยางหน่ึง สรรีะอยางหน่ึง ทิฐิเหลานั้นท้ังส้ิน อันอริยสาวกนั้นละ 
 ไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถงึความไมมี มีอันไม 
 เกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ฯ 
                          จบ สูตรท่ี ๖ 
                         ๗. นตุมหากํสูตร 
      [๑๔๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย กายน้ีไมใชของเธอท้ังหลาย ท้ังไมใชของผูอื่น ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 กรรมเกาน้ีพึงเห็นวา อันปจจัยปรุงแตง เกิดข้ึนดวยความต้ังใจ เปนท่ีต้ังของ 
 เวทนา ฯ 
      [๑๔๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวในเรื่องกายน้ัน 
 ยอมมนสิการโดยแยบคาย ซึ่งปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดีวา เมื่อสิ่งน้ีมี สิ่งน้ี 
 จึงมี เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน สิ่งน้ีจึงเกิดข้ึน เมื่อสิ่งน้ีไมมี สิ่งน้ีก็ไมมี เพราะสิ่งน้ี 
 ดับ สิ่งน้ีจึงดับ ดวยประการดังน้ี คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร 
 เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวญิญาณ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี 
 ยอมมีดวยประการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับโดยสํารอกไมเหลือ สังขารจึงดบั 
 เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมี 
 ดวยประการอยางนี้ ฯ 
                          จบ สูตรท่ี ๗ 
                        ๘. เจตนาสูตรท่ี ๑ 
      [๑๔๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุยอมจงใจ ยอมดําริ และครุนคิดถึงส่ิงใด สิ่งน้ันเปนอารัมณปจจัย 



 เพื่อความต้ังอยูแหงวิญญาณ เมื่อมีอารัมณปจจัย ความต้ังม่ันแหงวิญญาณจึงมี 
 เมื่อวิญญาณน้ันต้ังม่ันแลว เจริญข้ึนแลว ความบังเกิดคือภพใหมตอไปจึงมี เมื่อ 
 มีความบังเกิดคือภพใหมตอไป ชาติ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัส 
 และอุปายาส จึงมีตอไป ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการ 
 อยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไมจงใจ ไมดําริ แตยังครุนคิดถึงส่ิงใด สิ่งน้ัน 
 เปนอารัมณปจจัยเพื่อความต้ังอยูแหงวิญญาณ เมื่อมีอารัมณปจจัย ความต้ังม่ัน 
 แหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณน้ันต้ังม่ันแลว เจริญข้ึนแลว ความบังเกิดคือ 
 ภพใหมตอไปจึงมี เมื่อมีความบังเกิดคือภพใหมตอไป ชาติชราและมรณะ โสก- 
 *ปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมีตอไป ความเกิดแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอม 
 มีดวยประการอยางนี้ ฯ 
      [๑๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุไมจงใจ ไมดําริ และไมครุนคิด 
 ถึงส่ิงใด สิ่งน้ันยอมไมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความต้ังอยูแหงวิญญาณ เมื่อไมม ี
 อารัมณปจจัย ความต้ังม่ันแหงวิญญาณจึงไมมี เมื่อวิญญาณน้ันไมต้ังม่ันแลว ไม 
 เจริญข้ึนแลว ความบังเกิดคือภพใหมตอไปจึงไมมี เมื่อความบังเกิดคือภพใหม 
 ตอไปไมมี ชาติชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสตอไปจึงดับ 
 ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
                          จบ สูตรท่ี ๘ 
                        ๙. เจตนาสูตรท่ี ๒ 
      [๑๔๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ภิกษุยอมจงใจ ยอมดําริ และครุนคิดถึงส่ิงใด สิ่งน้ันยอมเปน 
 อารัมณปจจัยเพื่อความต้ังอยูแหงวิญญาณ เมื่อมีอารัมณปจจัย ความต้ังม่ันแหง 
 วิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณน้ันต้ังม่ันแลว เจรญิข้ึนแลว ความหยั่งลงแหงนามรูป 
 จึงมี เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมี 
 ผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา 
 เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะ 
 ภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทว- 
 *ทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการ 
 อยางนี้ ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุไมจงใจ ไมดําริ แตยังครุนคิดถึงส่ิงใด สิ่งน้ัน 
 ยอมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความต้ังอยูแหงวญิญาณ เมื่อมีอารัมณปจจัย ความ 
 ต้ังม่ันแหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นต้ังม่ันแลว เจริญข้ึนแลว ความหยั่งลง 
 แหงนามรูปจึงมี เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปน 
 ปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย 



 จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย 
 จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ 
 โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมี 
 ดวยประการอยางนี้ ฯ 
      [๑๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุไมจงใจ ไมดําริ และไม 
 ครุนคิดถึงส่ิงใด สิ่งน้ันยอมไมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความต้ังอยูแหงวิญญาณ เมื่อ 
 ไมมีอารัมณปจจัย ความต้ังม่ันแหงวิญญาณจึงไมมี เมื่อวิญญาณนั้นไมต้ังม่ันแลว 
 ไมเจริญข้ึนแลว ความหยั่งลงแหงนามรูปจึงไมมี เพราะนามรูปดับ สฬายตนะ 
 จึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 
 เพราะเวทนาดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและ 
 มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสตอไปจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ัง 
 มวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางน้ี ฯ 
                          จบ สูตรท่ี ๙ 
                       ๑๐. เจตนาสูตรท่ี ๓ 
      [๑๔๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุยอมจงใจ ยอมดําริ และยอมครุนคิดถึงส่ิงใด สิ่งน้ันยอม 
 เปนอารัมณปจจัยเพื่อความต้ังอยูแหงวิญญาณ เมื่อมีอารัมณปจจัย ความต้ังม่ัน 
 แหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณน้ันต้ังม่ันแลว เจริญข้ึนแลว ตัณหาจึงมี เมื่อมี 
 ตัณหา คติในการเวียนมาจึงมี เมื่อมีคติในการเวียนมา จุติและอุปบัติจึงมี เมื่อมีจุติ 
 และอุปบัติ ชาติ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมี ความเกิด 
 ข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมจง 
 ใจ ไมดําริ แตยังครุนคิดถึงส่ิงใด สิ่งน้ันยอมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความต้ังอยูแหง 
 วิญญาณ เมื่อมีอารัมณปจจัย ความต้ังม่ันแหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณน้ัน 
 ต้ังม่ันแลว เจรญิข้ึนแลว ตัณหาจึงมี เมื่อมีตัณหา คติในการเวียนมาจึงมี เมื่อ 
 มีคติในการเวียนมา จุติและอุปบัติจึงมี เมื่อมีจุติและอุปบัติ ชาติชราและมรณะ 
 โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมี ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี 
 ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
      [๑๕๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุไมจงใจ ไมดําริ และไมครุนคิด 
 ถึงส่ิงใด สิ่งน้ันยอมไมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความต้ังอยูแหงวิญญาณ เมื่อไมม ี
 อารัมณปจจัย ความต้ังม่ันแหงวิญญาณจึงไมมี เมื่อวิญญาณน้ันไมต้ังม่ันแลว 
 ไมเจริญข้ึนแลว ตัณหาจึงไมมี เมื่อไมมีตัณหา คติในการเวียนมาจึงไมมี เมื่อไมมี 
 คติในการเวียนมา จุติและอุปบัติจึงไมมี เมื่อไมมีจุติและอุปบัติ ชาติ ชราและ 
 มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสตอไปจึงดับ ความดับแหงกองทุกข 



 ท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
                          จบ สูตรท่ี ๑๐ 
                      กฬารขัตติยวรรคท่ี ๔ จบ 
                         ------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
                 ๑. ภูตมิทสูตร ๒. กฬารขัตติยสูตร ๓. ญาณวัตถุสูตรท่ี ๑ 
                 ๔. ญาณวัตถุสูตรท่ี ๒ ๕. อวิชชาปจจยสูตรท่ี ๑ ๖. อวิชชา 
                 ปจจยสูตรท่ี ๒ ๗. นตุมหากํสูตร ๘. เจตนาสูตรท่ี ๑ 
                 ๙. เจตนาสูตรท่ี ๗ ๑๐. เจตนาสูตรท่ี ๓ ฯ 
                         ------------ 
                         คหบดีวรรคท่ี ๕ 
                      ๑. ปญจเวรภยสูตรท่ี ๑ 
      [๑๕๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ครั้งน้ันแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาท แลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้น 
 นั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกร 
 คฤหบดี เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการ ของอริยสาวกสงบแลว เมื่อนั้นอริยสาวก 
 ยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยาง และญายธรรมอยาง 
 ประเสริฐ อริยสาวกเห็นดีแลว แทงตลอดดวยปญญา อริยสาวกนั้นหวงัอยู 
 พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉาน 
 สิ้นแลว มีปตติวิสัยส้ินแลว มอีบาย ทุคติ วินิบาตส้ินแลว เราเปนโสดาบัน 
 มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงจะตรัสรูในภายหนา ฯ 
      [๑๕๒] ภัยเวร ๕ ประการสงบแลวเปนไฉน ดูกรคฤหบดี บุคคลผู 
 ฆาสัตว ยอมประสพภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอม 
 เสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะปาณาติบาตเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวก 
 ผูเวนขาดจากปาณาติบาตสงบแลวดวยอาการอยางนี้ บุคคลผูลักทรัพยยอมประสพ 
 ภัยเวรใด อันมใีนชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัส 
 บาง เพราะอทินนาทานเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากอทินนาทาน 
 สงบแลวดวยอาการอยางนี้ บุคคลผูประพฤติผิดในกาม ยอมประสพภัยเวรใด 
 อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัส 
 บาง เพราะกาเมสุมิจฉาจารเปนเหตุ ภัยเวรของอรยิสาวกผูเวนขาดจากกาเม- 
 *สุมิจฉาจารสงบแลวดวยอาการอยางนี้ บุคคลผูพูดเท็จ ยอมประสพภัยเวรใด 
 อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง 
 เพราะมุสาวาทเปนเหตุ ภัยเวรของอรยิสาวกผูเวนขาดจากมุสาวาทสงบแลวดวย 



 อาการอยางนี้ บุคคลผูต้ังอยูในความประมาท เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย 
 ยอมประสพภยัเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิก 
 ทุกขคือโทมนัสบาง เพราะการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนท่ีต้ังแหงความ 
 ประมาทเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากการด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย 
 อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาทสงบแลวดวยอาการอยางนี้ ภยัเวร ๕ ประการน้ี 
 สงบแลว ฯ 
      [๑๕๓] อรยิสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยาง 
 เปนไฉน ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ยอมประกอบดวยความเลื่อมใส 
 อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
 เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไป 
 ดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดา 
 ของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ดังน้ี 
 ยอมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูม ี
 พระภาคตรัสดีแลว อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียก 
 ใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูพึงรูเฉพาะตน ดังน้ี ยอมประกอบดวยความ 
 เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผู 
 ปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรง เปนผูปฏิบัติเปนธรรม เปนผูปฏิบัติสมควร คือ 
 คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี่พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรของ 
 คํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปน 
 นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดังน้ี ยอมประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจา 
 ปรารถนา อันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ 
 อันตัณหาและทิฐิไมครอบงําได เปนไปเพ่ือสมาธิ อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรม 
 เปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยางนี้ ฯ 
      [๑๕๔] ก็ญายธรรมอันประเสริฐ อันอริยสาวกเห็นดีแลว แทงตลอด 
 ดีแลวดวยปญญา เปนไฉน ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้ กระทําไว 
 ในใจโดยแยบคาย ถึงปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดีวา เมื่อสิ่งน้ีมี สิ่งน้ีจึงมี เพราะ 
 สิ่งน้ีเกิดข้ึน สิ่งน้ีจึงเกิดข้ึน เมื่อส่ิงน้ีไมมี สิ่งน้ีจึงไมมี เพราะสิ่งน้ีดับ สิ่งน้ี 
 จึงดับ ดวยประการดังน้ี คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะ 
 สังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะ 
 นามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ 
 เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหา 
 เปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย 
 จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและ 
 อุปายาส ความเกิดแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ก็เพราะ 



 อวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
 เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะ 
 ดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ 
 เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ 
 ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ 
 ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ญายธรรมอันประเสริฐ 
 นี้ อริยสาวกนัน้เห็นดีแลว แทงตลอดดีแลว ดวยปญญา ฯ 
      [๑๕๕] ดูกรคฤหบดี เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการน้ีของอริยสาวกสงบ 
 แลว เมื่อนั้น อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยาง 
 และญายธรรมอยางประเสริฐน้ี อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวย 
 ปญญา อริยสาวกนั้นหวงัอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกสิ้น 
 แลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉานสิ้นแลว มีปตติวิสัยส้ินแลว มีอบาย ทุคติ วินิบาตส้ิน 
 แลว เราเปนโสดาบันมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงจะตรัสรูในภายหนา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                      ๒. ปญจเวรภยสูตรท่ี ๒ 
      [๑๕๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการของอรยิสาวกสงบแลว เมื่อนั้น อริยสาวก 
 ยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยาง และญายธรรมอยาง 
 ประเสริฐ อันอริยสาวกนั้นเหน็ดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา อริยสาวกนั้น 
 หวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว ฯลฯ มีอันไม 
 ตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงจะตรัสรูในภายหนา ฯ 
      [คําท้ังปวง เปนตนวา "ภิกขเว" ควรใหพิสดาร] 
      [๑๕๗] ภัยเวร ๕ ประการสงบแลวเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
 ผูฆาสัตว ยอมประสพภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอม 
 เสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะปาณาติบาตเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวก 
 ผูเวนขาดจากปาณาติบาตสงบแลวดวยอาการอยางนี้ บุคคลผูลักทรัพย ... บุคคล 
 ผูประพฤติผิดในกาม ... บุคคลผูพูดเท็จ ... บุคคลผูต้ังอยูในความประมาท เพราะ 
 ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ยอมประสพภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติ 
 หนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย 
 อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท ภัยเวรของอรยิสาวกผูเวนขาดจากการด่ืมน้ําเมา 
 คือสุราและเมรัย อันเปนท่ีต้ังแหงความประมาทสงบแลวดวยอาการอยางนี้ ภยัเวร 
 ๕ ประการน้ี สงบแลว 
      [๑๕๘] อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมอันเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ 



 อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมประกอบดวย 
 ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... และ 
 ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาปรารถนา ... ยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหง 
 โสดาปตติ ๔ อยางนี้ ฯ 
      [๑๕๙] ก็ญายธรรมอันประเสริฐ อันอริยสาวกน้ันเห็นดแีลว แทงตลอด 
 ดีแลวดวยปญญาเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ กระทํา 
 ไวในใจโดยแยบคาย ถึงปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดี ฯลฯ ญายธรรมอันประเสริฐน้ี 
 อริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา ฯ 
      [๑๖๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการน้ี ของอริยสาวก 
 สงบแลว เมื่อนั้นอริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมอันเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ 
 อยางนี้ และญายธรรมอันประเสริฐน้ี อันอรยิสาวกน้ันเห็นดแีลว แทงตลอดดีแลว 
 ดวยปญญา อริยสาวกนั้นหวงัอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรายอมเปนผู 
 มีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรจัฉานสิ้นแลว มีปตติวิสัยส้ินแลว มีอบาย ทุคติ 
 วินิบาตส้ินแลว เรายอมเปนโสดาบัน มีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง 
 จะตรัสรูในภายหนา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                        ๓. ทุกขนิโรธสูตร 
      [๑๖๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เราจักแสดงเหตุเกิดแหงทุกข และความดับแหงทุกข ทานท้ังหลายจงฟง จงทําไว 
 ในใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๑๖๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังน้ีวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ความเกิด 
 ข้ึนแหงทุกขเปนไฉน เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุม 
 แหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะ 
 เวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนความเกิดข้ึนแหงทุกข 
 เพราะอาศัยหูและเสียง ... เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น ... เพราะอาศัยลิ้นและรส ... 
 เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ 
 ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา 
 เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนความเกิดข้ึนแหง 
 ทุกข ฯ 
      [๑๖๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความดับแหงทุกขเปนไฉน เพราะอาศัย 
 จักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ 
 เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา 
 เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ 



 ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทว- 
 *ทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการ 
 อยางนี้ ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนความดับแหงทุกข เพราะอาศัยหูและเสียง ... 
 เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น ... เพราะอาศัยลิ้นและรส ... เพราะอาศัยกายและ 
 โผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหง 
 ธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา 
 เปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลอื 
 อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะ 
 ชาติดับ ชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหง 
 กองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี ้ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนความดับ 
 แหงทุกข ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                        ๔. โลกนิโรธสูตร 
      [๑๖๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงความเกิด 
 และความดับแหงโลก ๑- เธอท้ังหลายจงฟง ... ภิกษุท้ังหลาย ก็ความเกิดแหงโลก 
 เปนไฉน เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวญิญาณ ความประชุมแหงธรรม 
 ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปน 
 ปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทาน 
 เปนปจจัย จึงเกิดภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดชาติ เพราะชาติเปนปจจัย 
 จึงเกิดชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ภิกษุท้ังหลาย นี้แล 
 เปนความเกิดแหงโลก เพราะอาศัยหูและเสียง ... เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น ... 
 เพราะอาศัยลิ้นและรส ... เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและ 
 ธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะ 
 @๑. สังขารโลก ฯ 
 ผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา ฯลฯ เพราะชาติเปนปจจัย จึงเกิดชราและมรณะ 
 โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนความเกิดแหงโลก ฯ 
      [๑๖๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความดับแหงโลกเปนไฉน เพราะอาศัย 
 จักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ 
 เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา 
 เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ 
 ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทว- 
 *ทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการ 
 อยางนี้ ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนความดับแหงโลก เพราะอาศัยหูและเสียง ... 



 เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น ... เพราะอาศัยลิ้นและรส ... เพราะอาศัยกายและ 
 โผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหง 
 ธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา 
 เปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลอื 
 อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี 
 ยอมมีดวยประการอยางนี้ ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนความดับแหงโลก ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ๕. ญาติกสูตร 
      [๑๖๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางน้ี- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีคิญชกาวาส [มหาปราสาทท่ีสราง 
 ดวยอิฐ] ใกลบานพระญาติ ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคประทับอยูในท่ีลับทรงเรน 
 อยู ไดตรัสธรรมปริยายน้ีวา เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความ 
 ประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา 
 เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน ฯลฯ 
 ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี เพราะอาศัยหูและ 
 เสียง ... เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น ... เพราะอาศัยลิ้นและรส ... เพราะอาศัยกาย 
 และโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุม 
 แหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปน 
 ปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหง 
 กองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี ้ฯ 
      [๑๖๗] เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหง 
 ธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา 
 เปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลอื 
 อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี 
 ยอมมีดวยประการอยางนี้ เพราะอาศัยหูและเสียง ฯลฯ เพราะอาศัยใจและธรรม 
 จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะ 
 เปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาน้ัน 
 เทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ 
 ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
      [๑๖๘] ก็สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงยืนแอบฟงอยูใกลพระผูมีพระภาค 
 พระผูมีพระภาคทรงเห็นภิกษุนั้นแลว ไดตรสัวา ดูกรภิกษุ เธอไดฟงธรรมปริยาย 
 นี้หรือ ภิกษุนัน้ทูลรับวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคไดฟงอยางนี้ พระผูมพีระภาค 
 ตรัสวา ภิกษุเธอจงศึกษาเลาเรยีน ทรงจําธรรมปริยายน้ี ธรรมปริยายน้ีประกอบ 
 ดวยประโยชน เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ฯ 



                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. อัญญตรสูตร 
      [๑๖๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล พราหมณผูหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอให 
 ระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๑๗๐] พราหมณนั้น ครั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ คนนั้นทําเหตุ คนนั้นเสวยผลหรือหนอ พระผูมีพระภาค 
 ตรัสวา ดูกรพราหมณ โวหารนี้วา คนนั้นทําเหตุ คนนั้นเสวยผล เปนสวนสดุ 
 ท่ีหนึ่ง พราหมณนั้นทูลถามวา พระโคดมผูเจริญ ก็คนอื่นทําเหตุ คนอื่นเสวยผล 
 หรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ โวหารนี้วา คนอื่นทําเหตุ คนอื่น 
 เสวยผลเปนสวนสุดท่ีสอง ดกูรพราหมณ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง 
 ไมเขาใกลสวนสุดท้ังสองน้ันดังน้ีวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะ 
 สังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมี 
 ดวยประการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดบั 
 เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวย 
 ประการอยางนี้ ฯ 
      [๑๗๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณนัน้ไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก 
 ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
 เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคนหลงทาง 
 หรือตามประทีปไวในท่ีมืด ดวยหวงัวา คนมีจักษุจักเห็นรูปดังน้ี ฉันใด พระองค 
 ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ 
 ขาพระองคนี้ ขอถึงทานพระโคดมกับท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ 
 ขอทานพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                        ๗. ชาณุสโสณิสูตร 
      [๑๗๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล พราหมณชาณุสโสณีเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัย 
 พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนหนึ่ง ฯ 
      [๑๗๓] ครั้นนั่งเรียบรอยแลวชาณุสโสณีพราหมณไดทูลถามพระผูม-ี 
 *พระภาควา พระโคดมผูเจริญ สิ่งท้ังปวงมีอยูหรือหนอแล ฯ 



      ภ. ดูกรพราหมณ โวหารนีว้า สิ่งท้ังปวงมีอยู เปนสวนสุดท่ีหนึ่ง ฯ 
      ชา. พระโคดมผูเจริญ ก็สิ่งท้ังปวงไมมีอยูหรือ ฯ 
      ภ. ดูกรพราหมณ โวหารนีว้า สิ่งท้ังปวงไมมีอยู เปนสวนสุดท่ีสอง 
 ดูกรพราหมณ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาใกลสวนสุดท้ังสองน้ัน 
 ดังน้ีวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมี 
 วิญญาณ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี ก็ 
 เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณ 
 จึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
      [๑๗๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชาณุสโสณีพราหมณได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่ง 
 นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคน 
 หลงทาง หรือตามประทีปไวในท่ีมืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูปดังน้ี ฉันใด 
 พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกับท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ 
 ขอทานพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                        ๘. โลกายติกสูตร 
      [๑๗๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ครั้งน้ันแล พราหมณผูรอบรูคัมภีรโลกายตะ 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ 
      [๑๗๖] ครั้นนั่งเรียบรอยแลว พราหมณผูรอบรูคัมภรีโลกายตะไดทูล 
 ถามพระผูมีพระภาควา พระโคดมผูเจริญ สิ่งท้ังปวงมีอยูหรอืหนอ ฯ 
      ภ. ดูกรพราหมณ ขอท่ีวา สิ่งท้ังปวงมีอยูนี้ เปนทิฐิวาดวยความสืบตอ 
 แหงโลกท่ีหนึง่ ฯ 
      โล. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็สิ่งท้ังปวงไมมีอยูหรือ ฯ 
      ภ. ดูกรพราหมณ ขอท่ีวา สิ่งท้ังปวงไมมีอยูนี้ เปนทิฐิวาดวยความ 
 สืบตอแหงโลกท่ีสอง ฯ 
      โล. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สิ่งท้ังปวงมีสภาพเปนอยางเดียวกันหรอื ฯ 
      ภ. ดูกรพราหมณ ขอท่ีวา สิ่งท้ังปวงมีสภาพเปนอยางเดียวกันนี้ เปน 
 ทิฐิวาดวยความสืบตอแหงโลกท่ีสาม ฯ 
      โล. พระโคดมผูเจริญ ก็สิ่งท้ังปวงมีสภาพตางกันหรือ ฯ 
      ภ. ดูกรพราหมณ ขอท่ีวา สิ่งท้ังปวงมีสภาพตางกันนี้เปนทิฐิวาดวย 



 ความสืบตอแหงโลกท่ีสี่ ดูกรพราหมณ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขา 
 ใกลสวนสุดท้ังสองน้ันดังน้ีวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขาร 
 เปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวย 
 ประการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะ 
 สังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวย 
 ประการอยางนี้ ฯ 
      [๑๗๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โลกายติกพราหมณได 
 กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่ง 
 นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดม 
 ผูเจริญ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคน 
 หลงทาง หรือตามประทีปไวในท่ีมืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูปดังน้ี ฉันใด 
 พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกับท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ 
 ขอทานพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                       ๙. อริยสาวกสตูรท่ี ๑ 
      [๑๗๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับมิไดมีความสงสัยอยางน้ีวา เมื่ออะไรมี 
 อะไรจึงมีหรือหนอแล เพราะอะไรเกิดข้ึน อะไรจึงเกิดข้ึน เมื่ออะไรมี นามรูป 
 จึงมี เมื่ออะไรมี สฬายตนะจึงมี เมื่ออะไรมี ผสัสะจึงมี เมื่ออะไรมี เวทนา 
 จึงมี เมื่ออะไรมี ตัณหาจึงมี เมื่ออะไรมี อุปาทานจึงมี เมื่ออะไรมี ภพจึงม ี
 เมื่ออะไรมี ชาติจึงมี เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี ฯ 
      [๑๗๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย โดยท่ีแท อริยสาวกผูไดสดับยอมมีญาณ 
 หยั่งรูในเรือ่งน้ี โดยไมตองเช่ือผูอื่นวา เมื่อสิง่น้ีมี สิ่งน้ีจึงมี เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน 
 สิ่งน้ีจึงเกิดข้ึน เมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมี เมื่อนามรูปมี สฬายตนะจึงมี เมื่อ 
 สฬายตนะมี ผัสสะจึงมี เมื่อผสัสะมี เวทนาจึงมี เมื่อเวทนามี ตัณหาจึงมี 
 เมื่อตัณหามี อุปาทานจึงมี เมื่ออุปาทานมี ภพจึงมี เมื่อภพม ีชาติจึงมี เมื่อ 
 ชาติมี ชราและมรณะจึงมี อริยสาวกน้ันยอมรูประจักษอยางนี้วา โลกนี้ยอมเกิด 
 ข้ึนอยางนี้ ฯ 
      [๑๘๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ ยอมไมมีความสงสัย 
 อยางนี้วา เมื่ออะไรไมมี อะไรจึงไมมีหรือหนอแล เพราะอะไรดับ อะไรจึงดับ 
 เมื่ออะไรไมมี นามรูปจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี สฬายตนะจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี 



 ผัสสะจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี เวทนาจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี ตัณหาจึงไมมี เมื่อ 
 อะไรไมมี อุปาทานจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี ภพจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี ชาติจึง 
 ไมมี เมื่ออะไรไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ฯ 
      [๑๘๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย โดยท่ีแท อริยสาวกผูไดสดับยอมมีญาณ 
 หยั่งรูในเรือ่งน้ีโดยไมตองเช่ือผูอื่นวา เมื่อสิง่น้ีไมมี สิ่งน้ีจึงไมมี เพราะสิ่งน้ีดับ 
 สิ่งน้ีจึงดับ เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะจึง 
 ไมมี ฯลฯ อุปาทานจึงไมมี ... ภพจึงไมมี ... ชาติจึงไมมี เมื่อชาติไมมี ชราและ 
 มรณะจึงไมมี อริยสาวกนั้นยอมรูประจักษอยางนี้วา โลกนีย้อมดับอยางนี้ ฯ 
      [๑๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกรูท่ัวถึงเหตุเกิดและ 
 ความดับไปแหงโลกตามเปนจริงอยางนี้ ในกาลน้ัน อริยสาวกน้ี เราเรียกวาเปน 
 ผูสมบูรณดวยทิฐิบาง เปนผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึงสัทธรรมนีบ้าง 
 เห็นสัทธรรมนีบ้าง เปนผูประกอบดวยญาณอันเปนเสขะบาง เปนผูประกอบดวย 
 วิชชาอันเปนเสขะบาง เปนผูบรรลุกระแสแหงธรรมบาง เปนพระอริยะมีปญญา 
 เครื่องชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                      ๑๐. อริยสาวกสตูรท่ี ๒ 
      [๑๘๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับมิไดมีความสงสัยอยางน้ีวา เมื่ออะไรมี 
 อะไรจึงมีหรือหนอแล เพราะอะไรเกิดข้ึน อะไรจึงเกิดข้ึน เมื่ออะไรมี สังขาร 
 จึงมี เมื่ออะไรมี วิญญาณจึงมี เมื่ออะไรมี นามรูปจึงมี เมื่ออะไรมี สฬายตนะ 
 จึงมี เมื่ออะไรมี ผัสสะจึงมี เมื่ออะไรมี เวทนาจึงมี เมื่ออะไรมี ตัณหาจึงมี 
 เมื่ออะไรมี อุปาทานจึงมี เมื่ออะไรมี ภพจึงม ีเมื่ออะไรมี ชาติจึงมี เมื่อ 
 อะไรมี ชราและมรณะจึงมี ฯ 
      [๑๘๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย โดยท่ีแท อริยสาวกผูไดสดับยอมมีญาณ 
 หยั่งรูในเรือ่งน้ีโดยไมตองเช่ือผูอื่นวา เมื่อสิง่น้ีมี สิ่งน้ีจึงมี เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน 
 สิ่งน้ีจึงเกิดข้ึน เมื่ออวิชชามี สังขารจึงมี เมื่อสงัขารมี วิญญาณจึงมี เมื่อ 
 วิญญาณมี นามรูปจึงมี เมื่อนามรูปมี สฬายตนะจึงมี เมื่อสฬายตนะมี ผัสสะ 
 จึงมี เมื่อผัสสะมี เวทนาจึงมี เมื่อเวทนามี ตัณหาจึงมี เมื่อตัณหามี อุปาทาน 
 จึงมี เมื่ออุปาทานมี ภพจึงมี เมื่อภพมี ชาติจึงมี เมื่อชาติมี ชราและมรณะ 
 จึงมี อริยสาวกนั้นยอมรูประจกัษอยางนี้วา โลกน้ียอมเกิดข้ึนอยางนี้ ฯ 
      [๑๘๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับยอมไมมีความสงสัยอยาง 
 นี้วา เมื่ออะไรไมมี อะไรจึงไมมีหรือหนอแล เพราะอะไรดับ อะไรจึงดับ เมื่อ 
 อะไรไมมี สังขารจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี วิญญาณจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี นาม 



 รูปจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี สฬายตนะจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี ผสัสะจึงไมมี เมื่อ 
 อะไรไมมี เวทนาจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี ตัณหาจึงไมมี ฯลฯ อุปาทาน ... ภพ ... 
 ชาติ ... เมื่ออะไรไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ฯ 
      [๑๘๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย โดยท่ีแท อริยสาวกผูสดับยอมมีญาณหยั่งรู 
 ในเรื่องน้ีโดยไมตองเช่ือผูอื่นวา เมื่อสิ่งน้ีไมมี สิ่งน้ีจึงไมมี เพราะสิ่งน้ีดับ สิ่ง 
 นี้จึงดับ เมื่ออวชิชาไมมี สังขารจึงไมมี เมื่อสงัขารไมมี วิญญาณจึงไมมี เมื่อ 
 วิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี ฯลฯ เมื่อชาติ 
 ไมมี ชราและมรณะจึงไมมี อริยสาวกนั้นยอมรูประจักษอยางนี้วา โลกนี้ยอมดับ 
 อยางนี้ ฯ 
      [๑๘๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกรูท่ัวถึงท้ังเหตุเกิด 
 และความดับไปแหงโลกตามเปนจริงอยางนี้ ในกาลน้ัน อริยสาวกน้ี เราเรียกวา 
 เปนผูสมบูรณดวยทิฐิบาง เปนผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึงสัทธรรมน้ีบาง 
 เห็นสัทธรรมนีบ้าง เปนผูประกอบดวยญาณอันเปนเสขะบาง เปนผูประกอบดวย 
 วิชชาอันเปนเสขะบาง เปนผูบรรลุกระแสแหงธรรมบาง เปนพระอริยะมีปญญา 
 เครื่องชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        คหปติวรรคท่ี ๕ จบ 
                         ---------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
                  ๑. ปญจเวรภยสูตร ท่ี ๑ ๒. ปญจเวรภยสูตรท่ี ๒ 
                  ๓. ทุกขนิโรธสูตร ๔. โลกนิโรธสูตร ๕. ญาติกสูตร 
                  ๖. อัญญตรสูตร ๗. ชาณุสโสณิสูตร ๘. โลกายติกสูตร 
                  ๙. อริยสาวกสูตรท่ี ๑ ๑๐. อริยสาวกสูตรท่ี ๒ ฯ 
                         ------------ 
                          ทุกขวรรคท่ี ๖ 
                        ๑. ปริวีมังสนสูตร 
      [๑๘๘] ขาพเจาสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา พระ- 
 *พุทธเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ดวยเหตุเทาไรหนอแล 
 ภิกษุเมื่อพิจารณา พึงพิจารณาเพ่ือความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการท้ังปวง 
 ภิกษุเหลานั้นทูลวา พระพุทธเจาขา ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมี 
 พระภาคเปนท่ีต้ัง มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่ง ไดโปรด 



 เถิดพระพุทธเจาขา ขอเนื้อความแหงภาษิตน้ีจงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด 
 ภิกษุท้ังหลายไดฟงตอพระผูมพีระภาคแลว จักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเชนนั้น เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว 
 ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
      [๑๘๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
 เมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาวา ทุกขคือชราและมรณะมีประการตางๆ มากมาย 
 เกิดข้ึนในโลก ทุกขนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มี 
 อะไรเปนแดนเกิดหนอแล เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี เมื่ออะไรไมมี ชรา 
 และมรณะจึงไมมี ภิกษุนั้นพิจารณาอยู ยอมรูประจักษวา ทุกขคือชราและมรณะ 
 มีประการตางๆ มากมาย เกิดข้ึนในโลก ทุกขนี้แลมีชาติเปนเหตุ มีชาติเปน 
 สมุทัย มีชาติเปนกําเนิด มีชาติเปนแดนเกิด เมื่อชาติมี ชราและมรณะจึงมี 
 เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ภิกษุนั้นยอมรูประจักษชราและมรณะ ยอม 
 รูประจักษเหตุเกิดชราและมรณะ ยอมรูประจักษความดับแหงชราและมรณะ ยอม 
 รูประจักษปฏิปทาอันสมควรท่ีใหถึงความดับแหงชราและมรณะ และยอมเปนผู 
 ปฏิบัติอยางนั้น เปนผูประพฤติธรรมอันสมควร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนี้เราเรียก 
 วา เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการท้ังปวง เพื่อความดับ 
 แหงชราและมรณะ ฯ 
      [๑๙๐] อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาวา ก็ชาตินี้มี 
 อะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่อ 
 อะไรมี ชาติจึงมี เมื่ออะไรไมมี ชาติจึงไมมี ภิกษุนั้นพิจารณาอยู ยอมรูประ 
 จักษวา ชาติมีภพเปนเหตุ มีภพเปนสมุทัย มีภพเปนกําเนิด มีภพเปนแดนเกิด 
 เมื่อภพมี ชาติจึงมี เมื่อภพไมม ีชาติจึงไมมี ภิกษุนั้นยอมรูประจักษชาติ ยอมรู 
 ประจักษเหตุเกิดแหงชาติ ยอมรูประจักษความดับแหงชาติ ยอมรูประจักษปฏิปทา 
 อันสมควรท่ีใหถึงความดับแหงชาติ และยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น เปนผูประพฤติ 
 ธรรมอันสมควร ภิกษุนี้เราเรยีกวาเปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดย 
 ประการท้ังปวง เพื่อความดับแหงชาติ ฯ 
      [๑๙๑] อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาวา ก็ภพนี้มี 
 อะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็อุปาทานนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็ตัณหาน้ีมีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ 
 ก็เวทนานี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็ผัสสะน้ีมีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็สฬายตนะนี้มีอะไร 
 เปนเหตุ ฯลฯ ก็นามรูปนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็วิญญาณน้ีมีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ 
 ก็สังขารน้ีมีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดน 
 เกิด เมื่ออะไรมี สังขารจึงมี เมื่ออะไรไมมี สงัขารจึงไมมี ภกิษุนั้นเมื่อพิจารณา 
 ยอมรูประจักษวา สังขารมีอวชิชาเปนเหตุ มีอวิชชาเปนสมุทัย มีอวิชชาเปน 
 กําเนิด มีอวิชชาเปนแดนเกิด เมื่ออวิชชามี สังขารจึงมี เมื่ออวชิชาไมมี 



 สังขารจึงไมมี ภิกษุนั้นยอมรูประจักษสังขาร ยอมรูประจักษเหตุเกิดแหงสังขาร 
 ยอมรูประจักษความดับแหงสังขาร ยอมรูประจักษปฏิปทาอันสมควรท่ีใหถึงความ 
 ดับแหงสังขาร และยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น เปนผูประพฤติธรรมอันสมควร 
 ภิกษุนี้เราเรียกวา เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการท้ังปวง 
 เพื่อความดับแหงสังขาร ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลตกอยูในอวิชชา ถาสังขารท่ี 
 เปนบุญปรุงแตง วิญญาณก็เขาถึงบุญ ถาสังขารท่ีเปนบาปปรุงแตง วิญญาณก็เขา 
 ถึงบาป ถาสังขารท่ีเปนอเนญชาปรุงแตง วิญญาณก็เขาถึงอเนญชา ฯ 
      [๑๙๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในกาลใดแล ภิกษุละอวิชชาไดแลว วิชชา 
 เกิดข้ึนแลว ในกาลน้ัน ภิกษุนั้นก็ไมทํากรรมเปนบุญ ไมทํากรรมเปนบาป ไม 
 ทํากรรมเปนอเนญชา เพราะสํารอกอวิชชาเสีย เพราะมีวิชชาเกิดข้ึน เมื่อไมทํา 
 เมื่อไมคิด ก็ไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก เมื่อไมถอืมั่น ก็ไมสะดุงกลัว เมื่อไม 
 สะดุงกลัว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบ 
 แลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ภิกษุนั้นถา 
 เสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา สุขเวทนาน้ันไมเท่ียง อันตนไมยึดถือแลวดวยตัณหา 
 อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา ถาเสวยทุกขเวทนา ก็รูชัดวา ทุกขเวทนา 
 นั้นไมเท่ียง อันตนไมยึดถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา 
 ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา อทุกขมสุขเวทนาน้ันไมเท่ียง อันตนไมยึด 
 ถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา ภิกษุนั้นถาเสวยสุขเวทนา 
 ก็วางใจเฉยเสวยไป ถาเสวยทุกขเวทนาก็วางใจเฉยเสวยไป ถาเสวยอทุกขมสุข- 
 *เวทนา ก็วางใจเฉยเสวยไป ภกิษุนั้นเมื่อเสวยเวทนาท่ีปรากฏทางกาย ก็รูชัดวา 
 เราเสวยเวทนาท่ีปรากฏทางกาย เมื่อเสวยเวทนาท่ีปรากฏทางชีวิต ก็รูชัดวา เรา 
 เสวยเวทนาท่ีปรากฏทางชีวิต รูชัดวา เวทนาท้ังปวงอันตัณหาไมเพลิดเพลนิแลว 
 จักเปนของเย็น สรีรธาตุจักเหลืออยูในโลกน้ีเทาน้ันเบ้ืองหนาต้ังแตสิ้นชีวิต เพราะ 
 ความแตกแหงกาย ฯ 
      [๑๙๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษยกหมอท่ียงัรอนออกจากเตาเผาหมอ 
 วางไวท่ีพื้นดินอันเรียบ ไออุนท่ีหมอนั้นพึงหายไป กระเบ้ืองหมอยังเหลืออยูท่ี 
 พื้นดินนั้นนั่นแหละ แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเมื่อเสวยเวทนาท่ีปรากฏ 
 ทางกาย ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนาท่ีปรากฏทางกาย เมื่อเสวยเวทนาท่ีปรากฏทาง 
 ชีวิต ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนาท่ีปรากฏทางชีวิต รูชัดวา เวทนาท้ังปวงอัน 
 ตัณหาไมเพลิดเพลินแลว จักเปนของเย็น สรีรธาตุจักเหลืออยูในโลกนี้เทาน้ัน 
 เบ้ืองหนาต้ังแตสิ้นชีวิต เพราะความแตกแหงกาย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      [๑๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุ 
 ผูขีณาสพพึงทํากรรมเปนบุญบาง ทํากรรมเปนบาปบาง ทํากรรมเปนอเนญชาบาง 
 หรือหนอ ฯ 



      ภิกษุท้ังหลายทูลวา ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็อีกอยางหน่ึง เมื่อสังขารไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะสังขารดับ 
 วิญญาณพึงปรากฏหรือหนอ ฯ 
      ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็อีกอยางหน่ึง เมื่อวิญญาณไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะวิญญาณ 
 ดับ นามรูปพึงปรากฏหรือหนอ ฯ 
      ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็อีกอยางหน่ึง เมื่อนามรูปไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะนามรูปดับ 
 สฬายตนะพึงปรากฏหรือหนอ ฯ 
      ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็อีกอยางหน่ึง เมื่อสฬายตนะไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะ 
 สฬายตนะดับ ผัสสะพึงปรากฏหรือหนอ ฯ 
      ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็อีกอยางหน่ึง เมื่อผัสสะไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะผัสสะดับ 
 เวทนาพึงปรากฏหรือหนอ ฯ 
      ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็อีกอยางหน่ึง เมื่อเวทนาไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะเวทนาดับ 
 ตัณหาพึงปรากฏหรือหนอ ฯ 
      ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็อีกอยางหน่ึง เมื่อตัณหาไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะตัณหาดับ 
 อุปาทานพึงปรากฏหรือหนอ ฯ 
      ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็อีกอยางหน่ึง เมื่ออุปาทานไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะอุปาทาน 
 ดับ ภพพึงปรากฏหรือหนอ ฯ 
      ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็อีกอยางหน่ึง เมื่อภพไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะภพดับ ชาติ 
 พึงปรากฏหรือหนอ ฯ 
      ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็อีกอยางหน่ึง เมื่อชาติไมมีโดยประการท้ังปวง เพราะชาติดับ ชรา- 
 *และมรณะพึงปรากฏหรือหนอ ฯ 
      ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      [๑๙๕] ดีละๆ ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงสําคัญ จงเช่ือซึ่งขอนั้นไว 
 อยางนั้นเถิด พวกเธอจงนอมใจไปสูขอน้ันอยางนั้นเถิด จงหมดความเคลือบแคลง 
 สงสัยในขอนั้นเถิด นั่นเปนท่ีสุดทุกข ฯ 



                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         ๒. อุปาทานสูตร 
      [๑๙๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเหน็ความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัย 
 แหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ 
 อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย 
 จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดข้ึนแหงกอง- 
 *ทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
      [๑๙๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฟกองใหญแหงไมสิบเลมเกวียนบาง ยี่สิบ 
 เลมเกวียนบาง สามสิบเลมเกวียนบาง สี่สิบเลมเกวียนบาง พึงลุกโพลง บุรุษ 
 ใสหญาแหง ใสโคมัยแหง และใสไมแหง ในไฟกองน้ันทุกๆ ระยะ ก็เมื่อ 
 เปนอยางนี้ ไฟกองใหญนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเช้ืออยางนั้น พึงลุกโพลงตลอด 
 กาลนาน แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเหน็ความพอใจเนืองๆ ในธรรม 
 ท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ 
 ตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมี 
 ดวยประการอยางนี้ ฯ 
      [๑๙๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย 
 อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับไป เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
 เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและ 
 มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี 
 ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
      [๑๙๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไฟกองใหญแหงไมสิบเลมเกวียนบาง ยี่สิบ 
 เลมเกวียนบาง สามสิบเลมเกวียนบาง สี่สิบเลมเกวียนบาง พึงลุกโพลง บุรุษ 
 ไมใสหญาแหง ไมใสโคมัยแหง และไมใสไมแหงในไฟกองน้ันทุกๆ ระยะ 
 ภิกษุท้ังหลาย ก็เมื่อเปนอยางน้ี ไฟกองใหญนั้น ไมมีอาหาร พึงดับไป เพราะ 
 สิ้นเช้ือเกา และเพราะไมเติมเช้ือใหม แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเมื่อเห็น 
 โทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ 
 ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                       ๓. ปฐมสังโยชนสูตร 
      [๒๐๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเหน็ความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัย 



 แหงสังโยชนอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ 
 อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย 
 จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดข้ึนแหงกองทุกข 
 ท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
      [๒๐๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ประทีปน้ํามันพึงติด เพราะอาศัยน้ํามันและ 
 ไส บุรุษพึงเติมน้ํามันและใสไสในประทีปน้ํามันทุกๆ ระยะ ก็เมื่อเปนอยางน้ี 
 ประทีปน้ํามันนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเช้ืออยางน้ัน พึงลุกโพลงตลอดกาลนาน แม 
 ฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปน 
 ปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย 
 จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ 
 เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส 
 ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี ฯ 
      [๒๐๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย 
 อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
 เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและ 
 มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี 
 ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
      [๒๐๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ประทีปนํ้ามันพึงติด เพราะอาศัยน้ํามันและ 
 ไส บุรุษไมพึงเติมน้ํามัน ไมใสไสในประทีปน้ํามันนั้นทุกๆ ระยะ ก็เมื่อเปน 
 อยางนี้ ประทีปน้ํามันนั้น ไมมีอาหารพึงดับไป เพราะสิ้นเช้ือเกา และเพราะไม 
 เติมเช้ือใหม แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย 
 อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ 
 อุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                       ๔. ทุติยสังโยชนสูตร 
      [๒๐๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ประทีปน้ํามันพึงติด เพราะอาศัยน้ํามันและไส บุรุษเติมนํ้ามัน 
 และใสไสในประทีปน้ํามันนั้นทุกๆ ระยะ ก็เมื่อเปนอยางนี้ ประทีปน้ํามันนั้น 
 มีอาหารอยางน้ัน มีเช้ืออยางน้ัน พึงลุกโพลงตลอดกาลแมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย 
 เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู 
 ตัณหายอมเจรญิ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯ 
 ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี ฯ 
      [๒๐๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ประทีปน้ํามันพึงติด เพราะอาศัยน้ํามันและ 



 ไส บุรุษไมเติมน้ํามัน ไมใสไสในประทีปน้ํามันนั้นทุกๆ ระยะ ก็เมื่อเปน 
 อยางนี้ ประทีปน้ํามันนั้น ไมมีอาหาร พึงดับไป เพราะสิ้นเช้ือเกา และเพราะ 
 ไมเติมเช้ือใหม แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภกิษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรม 
 ท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ 
 ตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวย 
 ประการอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                       ๕. ปฐมมหารุกขสูตร 
      [๒๐๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัย 
 แหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ 
 อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวย 
 ประการอยางนี้ ฯ 
      [๒๐๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตนไมใหญ มีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ 
 รากท้ังหมดนั้นยอมดูดโอชารสไปเบ้ืองบน เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น มี 
 อาหารอยางนัน้ มีเช้ืออยางนัน้ พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย 
 เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู 
 ตัณหายอมเจรญิ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ 
 อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวย 
 ประการอยางนี้ ฯ 
      [๒๐๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย 
 อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
 เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวย 
 ประการอยางนี้ ฯ 
      [๒๐๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตนไมใหญต้ังอยูอยางนั้น ท่ีนั้นบุรุษเอาจอบ 
 และภาชนะมา ตัดตนไมนั้นท่ีโคนตนแลว ขุดลงไป ครั้นขุดลงไปแลว คุยเอาราก 
 ใหญเล็กแมเทากานแฝกข้ึน บุรุษน้ันพึงทอนตนไมนั้นเปนทอนเล็กทอนใหญแลว 
 พึงผา ครั้นผาแลวเจียกใหเปนช้ินๆ ครั้นเจียกใหเปนช้ินๆ แลว พึงผึ่งลม 
 ตากแดด ครั้นผึ่งลม ตากแดดแลว พึงเอาไฟเผา ครั้นเอาไฟเผาแลว พึงทําให 
 เปนเขมา ครั้นทําใหเปนเขมาแลว พึงโปรยท่ีลมแรงหรือลอยในแมน้ํามีกระแส 
 อันเช่ียว ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น ถูกตัดเอารากข้ึนแลว ถูกทําใหเปน 
 ดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เมื่อ 
 ภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหา 



 ยอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ 
 ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                       ๖. ทุติยมหารุกขสูตร 
      [๒๑๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ 
 ท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ ราก 
 ท้ังหมดนั้นยอมดูดโอชารสไปเบ้ืองบน เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น มีอาหาร 
 อยางนั้น มีเช้ืออยางนั้น พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย 
 เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู 
 ตัณหายอมเจรญิ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯ 
 ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี ฯ 
      [๒๑๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้นบุรุษ 
 เอาจอบและภาชนะมา ตัดตนไมนั้นท่ีโคนตนแลว ขุดลงไป ครั้นขุดลงไปแลว 
 คุยเอารากใหญเล็กแมเทากานแฝกข้ึน ฯลฯ หรือลอยในแมน้ํามีกระแสอันเช่ียว 
 เมื่อเปนอยางนี ้ตนไมใหญนั้นถูกตัดเอารากข้ึนแลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวน 
 ถึงความไมมี ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภกิษุเห็นโทษ 
 เนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงอปุาทานอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้น 
 เหมือนกัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี 
 ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                         ๗. ตรุณรุกขสูตร 
      [๒๑๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรม 
 ท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะตัณหาเปน 
 ปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯ ความเกิดแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการ 
 อยางนี้ ฯ 
      [๒๑๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตนไมออนยืนตนอยู บุรุษพึงพรวนดิน 
 ใสปุย รดนํ้าเสมอๆ ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมออนนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเช้ือ 
 อยางนั้น พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุ 
 เห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหา- 
 *ยอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯ ความ 
 เกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 



      [๒๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย 
 อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ 
 ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
      [๒๑๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตนไมออนยืนตนอยูอยางน้ัน ทีนั้นบุรุษเอา 
 จอบและภาชนะมา ฯลฯ หรือลอยในแมน้ํามีกระแสอันเช่ียว ก็เมื่อเปนอยางน้ี 
 ตนไมออนนั้น ถูกตัดเอารากข้ึนแลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี 
 ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรม 
 ท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน 
 เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมี 
 ดวยประการอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         ๘. นามรูปสูตร 
      [๒๑๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรม 
 ท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู นามรปูก็หยั่งลง เพราะนามรูปเปนปจจัย 
 จึงมีสฬายตนะ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการ 
 อยางนี้ ฯ 
      [๒๑๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ ราก 
 ท้ังหมดนั้นยอมดูดโอชารสไปเบ้ืองบน ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น มี 
 อาหารอยางนัน้ มีเช้ืออยางนัน้ พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย 
 เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู 
 นามรูปก็หยั่งลง ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ ฯลฯ 
 ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี ฯ 
      [๒๑๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย 
 อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู นามรูปก็ไมหยั่งลง เพราะนามรูปดับ สฬายตนะ 
 จึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
      [๒๑๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้นบุรุษเอา 
 จอบและภาชนะมา ฯลฯ ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็น 
 โทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู นามรูปก็ไมหยั่งลง 
 ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกข 
 ท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                         ๙. วิญญาณสูตร 



      [๒๒๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเหน็ความพอใจเนืองๆ ในธรรม 
 ท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู วิญญาณก็หยั่งลง เพราะวิญญาณเปน 
 ปจจัย จึงมีนามรูป ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการ 
 อยางนี้ ฯ 
      [๒๒๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ ฯลฯ 
 แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เมื่อภกิษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย 
 อันเปนปจจัยแหงสังโยชน วญิญาณก็หยั่งลง ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะวิญญาณ 
 เปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวย 
 ประการอยางนี้ ฯ 
      [๒๒๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย 
 อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู วิญญาณก็ไมหยั่งลง เพราะวิญญาณดับ นามรูป 
 จึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
      [๒๒๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้นบุรุษ 
 เอาจอบและภาชนะมา ฯลฯ ไมเกิดข้ึนอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เมื่อ 
 ภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู วิญญาณ 
 ก็ไมหยั่งลง ฉนันั้นเหมือนกัน เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ฯลฯ ความดับ 
 แหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          ๑๐. นิทานสูตร 
      [๒๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีนิคมของหมูชนชาว 
 เมืองกุรุ อันมีช่ือวากัมมาสทัมมะ แควนกุรุรัฐ ครั้งน้ันแล ทานพระอานนทเขา 
 ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง เมื่อทานน่ังเรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา นา- 
 *อัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา คือปฏิจจสมุปบาทนี้เปนธรรมลึกซึ้ง 
 เพียงไร ท้ังมีกระแสความลึกซึ้ง แตถึงอยางน้ัน ก็ปรากฏเหมือนเปนธรรมงายๆ 
 แกขาพระองค ฯ 
      [๒๒๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธออยากลาวอยางนี ้
 ดูกรอานนท เธออยากลาวอยางน้ี ปฏิจจสมุปบาทน้ี เปนธรรมลึกซึ้ง ท้ังมีกระแส 
 ความลึกซึ้ง เพราะไมรู ไมตรัสรู ไมแทงตลอดธรรมน้ี หมูสตัวนี้จึงเปนเหมอืน 
 เสนดายท่ียุง เปนเหมือนกลุมเสนดายท่ีเปนปม เปนเหมือนหญามุงกระตายและ 
 หญาปลอง ยอมไมผานพนอบาย ทุคติ วินิบาต สงสาร ฯ 
      [๒๒๖] ดูกรอานนท เมื่อภกิษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย 



 อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจรญิ เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมี 
 อุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ 
 เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส 
 ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี ฯ 
      [๒๒๗] ดูกรอานนท ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ รากท้ัง 
 หมดนั้นยอมดูดโอชารสไปเบ้ืองบน ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น มีอาหาร 
 อยางนั้น มีเช้ืออยางนั้น พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด อานนท เมื่อ 
 ภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู 
 ตัณหายอมเจรญิ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ 
 อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวย 
 ประการอยางนี้ ฯ 
      [๒๒๘] ดูกรอานนท เมื่อภกิษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย 
 อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
 เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวย 
 ประการอยางนี้ ฯ 
      [๒๒๙] ดูกรอานนท ตนไมใหญยืนตนอยางนั้น ทีนั้นบุรุษเอาจอบและ 
 ภาชนะมา ตัดตนไมนั้นท่ีโคนตน แลวขุดลงไป ครั้นขุดลงไปแลว คุยเอารากใหญ 
 เล็กแมเทากานแฝกข้ึน บุรุษน้ัน ทอนตนไมนั้นเปนทอนเล็กทอนใหญ แลวพึง 
 ผา ครั้นผาแลว เจียกเปนช้ินๆ ครั้นเจียกใหเปนช้ินๆ แลว พึงผึ่งลม ตากแดด 
 ครั้นผึ่งลม ตากแดดแลว พึงเอาไฟเผา ครั้นเอาไฟเผาแลว พึงทําใหเปนเขมา 
 ครั้นทําใหเปนเขมาแลว พึงโปรยท่ีลมแรง หรือลอยในแมน้ํามีกระแสอันเช่ียว 
 ก็เมื่อเปนอยางน้ี ตนไมใหญนั้น ถูกตัดเอารากข้ึนแลว ถูกทําใหเปนดังตาลยอด 
 ดวน ถึงความไมมี ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด อานนท เมื่อภิกษุเห็นโทษ 
 เนืองๆ ในธรรมท้ังหลาย อันเปนปจจัยแหงอปุาทานอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้น 
 เหมือนกัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะ 
 ภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและ 
 อุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบทุกขวรรคท่ี ๖ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
            ๑. ปริวีมังสนสูตร           ๒. อุปาทานสูตร 
            ๓. สังโยชนสูตรท่ี ๑         ๔. สังโยชนสูตรท่ี ๒ 
            ๕. มหารุกขสูตรท่ี ๑         ๖. มหารุกขสูตรท่ี ๒ 



            ๗. ตรุณสูตร  ๘. นามรูปสูตร  ๙. วิญญาณสูตร 
           ๑๐. นิทานสูตร ฯ 
                          ----------- 
                          มหาวรรคท่ี ๗ 
                       ๑. อัสสุตวตาสูตรท่ี ๑ 
      [๒๓๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
         สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายวา ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเบ่ือหนายบาง 
 คลายกําหนัดบาง หลุดพนบาง ในรางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้ ขอ 
 นั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ความเจริญก็ดี ความเส่ือมก็ดี การเกิดก็ดี การตาย 
 ก็ดี ของรางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้ ยอมปรากฏ ปุถุชนผูมิไดสดับ 
 จึงเบ่ือหนายบาง คลายกําหนัดบาง หลุดพนบาง ในรางกายน้ัน แตตถาคตเรียก 
 รางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง 
 ปุถุชนผูมิไดสดับ ไมอาจเบ่ือหนาย คลายกําหนัด หลุดพนในจิต เปนตนนั้นได 
 เลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาจิตเปนตนนี้ อันปุถุชนมิไดสดับ รวบรัดถือ 
 ไวดวยตัณหา ยึดถือดวยทิฐิวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา 
 ดังน้ี ตลอดกาลชานานฉะน้ัน ปุถุชนผูมิไดสดับ จึงไมอาจจะเบ่ือหนาย คลาย 
 กําหนัด หลุดพนในจิตเปนตนนั้นไดเลย ฯ 
      [๒๓๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเขาไปยึดถือเอา 
 รางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูต ๔ นี้ โดยความเปนตน ยังชอบกวา แตจะ 
 เขาไปยึดถือเอาจิตโดยความเปนตนหาชอบไม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะรางกาย 
 อันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้ เมื่อดํารงอยู ปหนึ่งบาง สองปบาง สามป 
 บาง สี่ปบาง หาปบาง สิบปบาง ยี่สิบปบาง สามสิบปบาง สี่สิบปบาง หาสิบป 
 บาง รอยปบาง ยิ่งกวารอยปบาง ยอมปรากฏ แตวาตถาคตเรียกรางกายอันเปน 
 ท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง จิตเปนตนนั้น 
 ดวงหน่ึงเกิดข้ึน ดวงหน่ึงดับไป ในกลางคืนและกลางวัน ฯ 
      [๒๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย วานรเมื่อเท่ียวไปในปาใหญจับกิ่งไม ปลอย 
 กิ่งน้ัน ยึดเอาก่ิงอื่น ปลอยกิ่งท่ียึดเดิม เหนี่ยวกิง่ใหมตอไป แมฉันใด รางกาย 
 อันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้ ท่ีตถาคตเรียกวา จิตบาง มโนบาง วิญญาณ 
 บาง จิตเปนตนนั้นดวงหน่ึงเกิดข้ึน ดวงหน่ึงดับไป ในกลางคืนและกลางวัน ก็ฉัน 
 นั้นแล ฯ 
      [๒๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูสดบั ยอมใสใจโดยแยบคาย 
 ดวยดีถึงปฏิจจสมุปบาทธรรม ในรางกายและจิตท่ีตถาคตกลาวมาน้ันวา เพราะเหตุ 



 ดังน้ี เมื่อส่ิงน้ีมี สิ่งน้ีจึงมี เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน สิ่งน้ีจึงเกิดข้ึน เมื่อสิ่งน้ีไมม ี
 สิ่งน้ีจึงไมมี เพราะสิ่งน้ีดับ สิ่งน้ีจึงดับ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร 
 เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวญิญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป 
 เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ 
 เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะ 
 ตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพ 
 เปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกข- 
 *โทมนัสและอุปายาส ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี ้
 อนึ่ง เพราะอวชิชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลอื สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ 
 วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี ฯ 
      [๒๓๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ มาพิจารณาอยูอยางนี ้
 ยอมหนายแมในรูป ยอมหนายแมในเวทนา ยอมหนายแมในสัญญา ยอมหนาย 
 แมในสังขารท้ังหลาย ยอมหนายแมในวิญญาณ เมื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด 
 เพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ก็เกิดญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว 
 ยอมทราบชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว 
 กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                       ๒. อัสสุตวตาสูตรท่ี ๒ 
      [๒๓๕] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม 
 ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นพระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายมาตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเบ่ือหนายบาง 
 คลายกําหนัดบาง หลุดพนบาง ในรางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้ ขอ 
 นั้นเพราะเหตุไร เพราะวา ความเจริญก็ดี ความเส่ือมก็ดี การเกิดก็ดี การตาย 
 ก็ดี ของรางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้ ยอมปรากฏ ฉะนั้น ปุถุชน 
 ผูมิไดสดับ จึงเบ่ือหนายบาง คลายกําหนัดบาง หลุดพนบาง ในรางกายน้ัน แต 
 ตถาคตเรียกรางกายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง วิญญาณ 
 บาง ปุถุชนผูมิไดสดับ ไมอาจจะเบ่ือหนาย คลายกําหนัด หลดุพนในจิต 
 เปนตนนั้นไดเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวาจิตเปนตนนี้ อันปุถุชนผูมิ 
 ไดสดับ รวบรัดถือไวดวยตัณหา ยึดถือดวยทิฐิวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่น 
 เปนตัวตนของเรา ดังน้ี ตลอดกาลชานาน ฉะน้ัน ปุถุชนผูมิไดสดับ จึงจะเบ่ือ 
 หนาย คลายกําหนัด หลุดพนในจิตเปนตนนั้นไมไดเลย ฯ 
      [๒๓๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเขาไปยึดถือเอาราง 
 กายอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้ โดยความเปนตน ยังชอบกวา แตจะ 
 เขาไปยึดถือเอาจิตโดยความเปนตนหาชอบไม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะรางกาย 



 อันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้ เมื่อดํารงอยูปหน่ึงบาง สองปบาง สามป 
 บาง สี่ปบาง หาปบาง สิบปบาง ยี่สิบปบาง สามสิบปบาง สี่สิบปบาง หาสิบปบาง 
 รอยปบาง ยิ่งกวารอยปบาง ยอมปรากฏ แตวาตถาคตเรียกรางกายอันเปนท่ีประชุม 
 แหงมหาภูตท้ัง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง จิตเปนตนนั้น ดวงหน่ึง 
 เกิดข้ึน ดวงหน่ึงดับไป ในกลางคืนและในกลางวัน ฯ 
      [๒๓๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ ยอมใสใจดวยดีโดย 
 แยบคายถึงปฏิจจสมุปบาทธรรม ในรางกายและจิตท่ีตถาคตกลาวมาน้ันวา เพราะ 
 เหตุดังน้ี เมื่อส่ิงน้ีมี สิ่งน้ีจึงมี เพราะสิ่งน้ีเกิดข้ึน สิ่งน้ีจึงเกิดข้ึน เมื่อสิ่งน้ีไมม ีสิ่งน้ี 
 จึงไมมี เพราะสิ่งน้ีดับ สิ่งน้ีจึงดับ เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนาจึง 
 เกิดสุขเวทนา เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนาน้ันดับไป สุขเวทนาท่ีเกิด 
 ข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนา จึงดับ จึงสงบไป เพราะอาศัย 
 ผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนา จึงเกิดทุกขเวทนาข้ึน เพราะผัสสะอันเปนปจจัย 
 แหงทุกขเวทนานั้นดับไป ทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหง 
 ทุกขเวทนานั้น จึงดับ จึงสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงเวทนาท่ีไมใช 
 สุข ไมใชทุกข จึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาข้ึน เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงอทุกขม- 
 *สุขเวทนาน้ันดับไป อทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัย 
 แหงอทุกขมสุขเวทนาน้ัน จึงดับ จึงสงบไป ฯ 
      [๒๓๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะไมสองอนัครูดสีกันจึงเกิดไออุน เกิด 
 ความรอน แตถาแยกไมท้ังสองอันนั้นแหละออกเสียจากกัน ไออุนซึ่งเกิดจาก 
 การครูดสีกันนั้น ก็ดับไป สงบไป แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะอาศัย 
 ผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนา จึงเกิดสุขเวทนาข้ึน เพราะผัสสะอันเปน 
 ปจจัยแหงสุขเวทนาน้ันดับไป สุขเวทนาท่ีเกิดข้ึน เพราะอาศัยผัสสะอันเปน 
 ปจจัยแหงสุขเวทนาน้ัน จึงดับ จึงสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหง 
 ทุกขเวทนา จึงเกิดทุกขเวทนาข้ึน เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนานั้น 
 ดับไป ทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนานั้น 
 จึงดับ จึงสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงเวทนาท่ีมิใชทุกข มิใชสุข 
 จึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาข้ึน เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงอทุกขมสุขเวทนานั้น 
 ดับไป อทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึน เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงอทุกขม- 
 *สุขเวทนาน้ัน จึงดับ จึงสงบไป ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      [๒๓๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ มาพิจารณาอยูอยางนี ้
 ยอมหนายแมในผัสสะ ยอมหนายแมในเวทนา ยอมหนายแมในสัญญา ยอม 
 หนายแมในสังขารท้ังหลาย ยอมหนายแมในวิญญาณ เมื่อหนาย ยอมคลาย 
 กําหนัด เพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ก็เกิดญาณหย่ังรูวาหลุด 
 พนแลวและยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทํา 



 เสร็จแลว กิจอืน่เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดงัน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. ปุตตมังสสูตร 
      [๒๔๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายมาตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาหาร ๔ อยาง เพือ่ความดํารงอยู 
 ของสัตวโลกท่ีเกิดมาแลว หรอืเพื่ออนุเคราะหแกเหลาสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด 
 อาหาร ๔ อยางน้ันคือ ๑. กวฬีการาหาร หยาบบาง ละเอียดบาง ๒. ผัสสาหาร 
 ๓. มโนสัญเจตนาหาร ๔. วิญญาณาหาร ภิกษุท้ังหลาย อาหาร ๔ อยางเหลาน้ี 
 แล เพื่อดํารงอยูแหงสัตวโลกท่ีเกิดมาแลว หรือเพื่ออนุเคราะหแกเหลาสัตวผู 
 แสวงหาท่ีเกิด ฯ 
      [๒๔๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็กวฬีการาหารจะพึงเห็นไดอยางไร ภิกษุ 
 ท้ังหลาย เหมือนอยางวา ภรรยาสามี ๒ คน ถือเอาสะเบียงเดินทางเล็กนอย แลว 
 ออกเดินไปสูทางกันดาร เขาท้ังสองมีบุตรนอยๆ นารักนาพอใจอยูคนหน่ึง เมื่อ 
 ขณะท้ังสองคนกําลังเดินไปในทางกันดารอยู สะเบียงเดินทางท่ีมีอยูเพียงเลก็นอย 
 นั้นไดหมดสิ้นไป แตทางกันดารน้ันยังเหลอือยู เขาท้ังสองยังขามพนไปไมได 
 ครั้งน้ัน เขาท้ังสองคนคิดตกลงกันอยางนีว้า สะเบียงเดินทางของเราท้ังสองอันใด 
 แลมีอยูเล็กนอย สะเบียงเดินทางอันนั้นก็ไดหมดส้ินไปแลว แตทางกันดารนี้ยัง 
 เหลืออยู เรายังขามพนไปไมได อยากระน้ันเลย เราสองคนมาชวยกันฆาบุตร 
 นอยๆ คนเดียว ผูนารัก นาพอใจคนน้ีเสีย ทําใหเปนเนื้อเค็มและเนื้อยาง เมื่อได 
 บริโภคเนื้อบุตร จะไดพากันเดินขามพนทางกันดารท่ียังเหลอือยูนั้น ถาไมเชนนั้น 
 เราท้ังสามคนตองพากันพินาศหมดแน ครั้งน้ัน ภรรยาสามท้ัีงสองคนน้ัน ก็ฆาบุตร 
 นอยๆ คนเดียวผูนารัก นาพอใจน้ันเสีย ทําใหเปนเนื้อเค็ม และเน้ือยาง เมื่อ 
 บริโภคเนื้อบุตรเสร็จ ก็พากันเดินขามทางกันดารท่ียังเหลืออยูนั้น เขาท้ังสองคน 
 รับประทานเน้ือบุตรพลาง คอนอกพลางรําพันวา ลูกชายนอยๆ คนเดียวของ 
 ฉันไปไหนเสีย ลูกชายนอยๆ คนเดียวของฉันไปไหนเสีย ดังน้ี เธอท้ังหลาย 
 จะเขาใจความขอนั้นเปนอยางไร คือวาเขาไดบริโภคเนื้อบุตรท่ีเปนอาหารเพื่อความ 
 คะนองหรือเพ่ือความมัวเมา หรือเพือ่ความตบแตง หรือเพื่อความประดับประดา 
 รางกายใชไหม ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา หามิได พระเจาขา จึงตรัสตอไปวา ถา 
 เชนนั้น เขาพากันรับประทานเน้ือบุตรเปนอาหารเพียงเพื่อขามพนทางกันดารใช 
 ไหม ใช พระเจาขา พระองคจึงตรัสวา ขอนีฉ้ันใด เรากลาววา บุคคลควรเห็น 
 กวฬีการาหารวา [เปรียบดวยเนื้อบุตร] ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่ออริยสาวก 
 กําหนดรูกวฬกีาราหารไดแลว ก็เปนอันกําหนดรูความยินดซีึ่งเกิดแตเบญจกามคุณ 
 เมื่ออรยิสาวกกําหนดรูความยินดีซึ่งเกิดแตเบญจกามคุณไดแลว สังโยชนอันเปน 



 เครื่องชักนําอรยิสาวกใหมาสูโลกน้ีอีกก็ไมมี ฯ 
      [๒๔๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ผัสสาหารจะพึงเห็นไดอยางไร เหมือนอยาง 
 วา แมโคนมท่ีไมมีหนังหุม ถายืนพิงฝาอยูก็จะถูกพวกตัวสัตวอาศัยฝาเจาะกิน ถา 
 ยืนพิงตนไมอยู ก็จะถูกพวกสตัวชนิดอาศัยตนไมไชกิน หากลงไปยืนแชน้ําอยู ก็ 
 จะถูกพวกสัตวท่ีอาศัยน้ําตอดและกัดกิน ถายืนอาศัยอยูในท่ีวาง ก็จะถูกมวลสัตว 
 ท่ีอาศัยอยูในอากาศเกาะกัดและจิกกิน เปนอันวาแมโคนมตัวนั้นท่ีไรหนังหุมจะไป 
 อาศัยอยูในสถานท่ีใดๆ ก็ถูกจําพวกสัตวท่ีอาศัยอยูในสถานท่ีนั้นๆ กัดกินอยูร่ําไป 
 ขอนี้ฉันใด เรากลาววาพึงเห็นผัสสาหารฉันนัน้เหมือนกัน เมือ่อรยิสาวกกําหนด 
 รูผัสสาหารไดแลว ก็เปนอันกําหนดรูเวทนาท้ังสามได เมื่ออริยสาวกกําหนดรู 
 เวทนาท้ังสามไดแลว เรากลาววาไมมีสิ่งใดท่ีอริยสาวกพึงทําใหยิ่งข้ึนไปกวาน้ี 
 อีกแลว ฯ 
      [๒๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็มโนสัญเจตนาหารจะพึงเห็นไดอยางไร 
 เหมือนอยางวา มีหลุมถานเพลงิอยูแหงหนึ่ง ลกึมากกวาช่ัวบุรุษ เต็มไปดวยถาน 
 เพลิง ไมมีเปลว ไมมีควัน ครั้งน้ันมีบุรุษคนหน่ึงอยากมีชีวติอยู ไมอยากตาย 
 รักสุข เกลียดทุกขเดินมา บุรุษสองคนมีกําลังจับเขาท่ีแขนขางละคนคราไปสูหลุม 
 ถานเพลิง ทันใดนั้นเอง เขามีเจตนาปรารถนาต้ังใจอยากจะใหไกลจากหลุมถาน 
 เพลิง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขารูวา ถาเขาจักตกหลุมถานเพลิงน้ี ก็จักตอง 
 ตายหรือถึงทุกขแทบตาย ขอนี้ฉันใด เรากลาววาพึงเห็นมโนสัญเจตนาหาร ฉันนั้น 
 เหมือนกัน เมื่ออริยสาวกกําหนดมโนสัญเจตนาหารไดแลว ก็เปนอันกําหนดรู 
 ตัณหาท้ังสามไดแลว เมื่ออรยิสาวกกําหนดรูตัณหาท้ังสามไดแลว เรากลาววาไมม ี
 สิ่งใดท่ีอริยสาวกพึงทําใหยิ่งข้ึนไปกวาน้ีอีกแลว ฯ 
      [๒๔๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็วิญญาณาหารจะพึงเห็นไดอยางไร เหมือน 
 อยางวา พวกเจาหนาท่ีจับโจรผูกระทําผิดไดแลวแสดงแกพระราชาวา ขอเดชะ 
 ดวยโจรผูนี้กระทําผิด ใตฝาละอองธุลีพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหลง 
 โทษโจรผูนี้ตามท่ีทรงเห็นสมควรเถิด จึงมีพระกระแสรับสั่งอยางนีว้า ทานผูเจริญ 
 ไปเถอะพอ จงประหารมันเสียดวยหอกรอยเลมในเวลาเชาน้ี เจาหนาท่ีเหลานั้นก็ 
 ชวยประหารนักโทษคนน้ันดวยหอกรอยเลมในเวลาเชา ตอมาเปนเวลาเท่ียงวัน 
 พระราชาทรงซักถามเจาหนาท่ีเหลานั้นอยางน้ีวา ทานผูเจริญ เจานักโทษคนนั้น 
 เปนอยางไรบาง เขาพากันกราบทูลวา ขอเดชะ เขายังมีชีวิตอยูตามเดิม จึงมี 
 พระกระแสรับสั่งอยางนีว้า ทานผูเจริญ ไปเถอะพอ จงชวยกนัประหารมันเสีย 
 ดวยหอกรอยเลมในเวลาเท่ียงวัน เจาหนาท่ีเหลานั้นก็ประหารนักโทษคนน้ันเสีย 
 ดวยหอกรอยเลมในเวลาเท่ียงวัน ตอมาเปนเวลาเย็น พระราชาทรงซักถาม 
 เจาหนาท่ีเหลานั้นอีกอยางนีว้า ทานผูเจริญ เจานักโทษคนน้ันเปนอยางไรบาง เขา 
 พากันกราบทูลวา ขอเดชะ เขายังมีชีวิตอยูตามเดิม จึงมีพระกระแสรับสั่งอยาง 



 นี้วา ทานผูเจริญ ไปเถอะพอ จงประหารมันเสียดวยหอกรอยเลมในเวลาเยน็ 
 เจาหนาท่ีคนนั้นก็ประหารนักโทษคนน้ันดวยหอกรอยเลมในเวลาเย็น ภิกษุท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลายยังเขาใจความขอนั้นเปนไฉน คือวาเม่ือเขากําลงัถูกประหารดวยหอก 
 รอยเลมตลอดวันอยูนั้น จะพึงไดเสวยแตทุกขโทมนัสซึ่งมีการประหาร นั้นเปน 
 เหตุเทาน้ัน มิใชหรือ ภิกษุท้ังหลาย เมื่อเขากําลังถูกประหารอยูดวยหอกแมเลม 
 เดียว ก็พึงเสวยความทุกขโทมนัสซึ่งมีการประหารน้ันเปนเหตุ แตจะกลาวไปไยถึง 
 เมื่อเขากําลังถูกประหารอยูดวยหอกสามรอยเลมเลา ขอนี้ฉันใด เรากลาววา จะพึง 
 เห็นวิญญาณาหารฉันนั้นเหมอืนกัน เมื่ออริยสาวกกําหนดรูวิญญาณาหารไดแลว 
 ก็เปนอันกําหนดรูนามรูปไดแลว เมื่ออริยสาวกมากําหนดรูนามรูปไดแลว เรากลาว 
 วา ไมมีสิ่งใดท่ีอริยสาวกจะพึงทําใหยิ่งข้ึนไปกวาน้ีอีกแลว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. อัตถิราคสูตร 
      [๒๔๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายมาตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อาหาร ๔ อยางเพือ่ความดํารงอยูของ 
 สัตวโลกท่ีเกิดมาแลว เพื่ออนุเคราะหแกเหลาสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด อาหาร ๔ 
 อยางนั้น คือ ๑ กวฬีการาหาร หยาบบาง ละเอียดบาง ๒ ผัสสาหาร ๓ มโน- 
 *สัญเจตนาหาร ๔ วิญญาณาหาร อาหาร ๔ อยางนี้แล เพื่อความดํารงอยูของสัตว 
 โลกท่ีเกิดมาแลว หรอืเพ่ืออนเุคราะหแกเหลาสัตวผูแสวงหาท่ีเกิด ฯ 
      [๒๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความ 
 ทยานอยาก มีอยูในกวฬีการาหารไซร วิญญาณก็ต้ังอยูงอกงามในกวฬีการาหารน้ัน 
 ในท่ีใด วิญญาณต้ังอยูงอกงาม ในท่ีนั้น ยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีใด 
 มีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีนั้น ยอมมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีใด 
 มีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีนั้น ยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ี 
 ใด มีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีนั้น ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในท่ีใด 
 มีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกท่ีนั้นวามีความโศก มีธุลี (คือราคะ) มีความ 
 คับแคน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก 
 มีอยูในผัสสาหารไซร ... ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยู 
 ในมโนสัญเจตนาหารไซร ... ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก 
 มีอยูในวิญญาณาหารไซร วิญญาณก็ต้ังอยูงอกงามในวิญญาณาหารน้ัน ในท่ีใด 
 วิญญาณต้ังอยูงอกงาม ในท่ีนั้น ยอมมีการหยัง่ลงแหงนามรปู ในท่ีใด มีการ 
 หยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีนั้น ยอมมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีใด 
 มีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีนั้น ยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีใด 
 มีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีนั้น ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในท่ีใด มีชาติ 



 ชรามรณะตอไป เราเรียกท่ีนั้นวามีความโศก มีธุลี มีความคับแคน ฯ 
      [๒๔๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อมีน้ํายอม ครั่ง ขม้ิน สีเขียวหรือส ี
 บานเย็น ชางยอมหรอืชางเขียนพึงเขียนรูปสตรีหรอืรูปบุรุษใหมีอวัยวะนอยใหญ 
 ไดครบถวนท่ีแผนหินขาว แผนกระดาน ฝาผนัง หรือท่ีผืนผา แมฉันใด ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยาน 
 อยาก มีอยูในกวฬีการาหารไซร วิญญาณก็ต้ังอยูงอกงามในกวฬีการาหารน้ัน ใน 
 ท่ีใด วิญญาณต้ังอยูงอกงาม ในท่ีนั้น ยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีใด 
 มีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีนั้น ยอมมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีใด 
 มีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีนั้น ยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีใด 
 มีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีนั้น ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในท่ีใด มีชาติ 
 ชรามรณะตอไป เราเรียกท่ีนั้นวามีความโศก มีธุลี มีความคับแคน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยูในผัสสาหาร 
 ไซร ... ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยูในมโนสัญ- 
 *เจตนาหารไซร ... ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยูใน 
 วิญญาณาหารไซร วิญญาณก็ต้ังอยูงอกงามในวิญญาณาหารน้ัน ในท่ีใด วิญญาณ 
 ต้ังอยูงอกงาม ในท่ีนั้น ยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีใด มีการหยั่งลงแหง 
 นามรูป ในท่ีนั้น ยอมมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีใด มีความเจริญ 
 แหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีนั้น ยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีใด มีการ 
 เกิดในภพใหมตอไป ในท่ีนั้น ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในท่ีใด มีชาติชรา 
 มรณะตอไป เราเรียกท่ีนั้นวา มีความโศก มีธุลี มีความคับแคน ฯ 
      [๒๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความ 
 ทยานอยาก ไมมีอยูในกวฬีการาหารไซร วิญญาณก็ไมต้ังอยูไมงอกงามในกวฬ-ี 
 *การาหารน้ัน ในท่ีใด วิญญาณไมต้ังอยูไมงอกงาม ในท่ีนั้น ยอมไมมีการหยั่ง 
 ลงแหงนามรูป ในท่ีใด ไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีนั้น ยอมไมมีความ 
 เจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีใด ไมมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีนั้น 
 ยอมไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีใด ไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีนั้น 
 ยอมไมมีชาติชรามรณะตอไป ในท่ีใด ไมมีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกท่ีนั้น 
 วาไมมีความโศก ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน ฯ 
      ภิกษุท้ังหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก ไมมี 
 ในผัสสาหาร ... ไมมีในมโนสัญเจตนาหาร ... ไมมีในวิญญาณาหารไซร วิญญาณ 
 ก็ไมต้ังอยูไมงอกงามในอาหารน้ัน ในท่ีใด วิญญาณไมต้ังอยูไมงอกงาม ในท่ีนั้น 
 ยอมไมมีการหยั่งลงแหงนามรปู ในท่ีใด ไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีนั้น 
 ยอมไมมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีใด ไมมีความเจริญแหงสังขาร 
 ท้ังหลาย ในท่ีนั้น ยอมไมมีความเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีใด ไมมีความเกิด 



 ในภพใหมตอไป ในท่ีนั้น ยอมไมมีชาติชรามรณะตอไป ในท่ีใด ไมมีชาติชรา 
 มรณะตอไป ภิกษุท้ังหลายเราเรียกท่ีนั้นวา ไมมีความโศก ไมมีธุลี ไมมีความ 
 คับแคน ฯ 
      [๒๔๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรือนยอด 
 [ปราสาท] หรือศาลามีสองยอด หนาตางดานทิศตะวันออก อันบุคคลเปดไปทาง 
 เหนือหรอืทางใต เมื่อพระอาทิตยข้ึนไปแสงสวางสองเขาไปทางหนาตาง จะพึง 
 ต้ังอยู ณ ท่ีไหน ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ต้ังอยูท่ีฝาดานตะวันตก พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาฝาดานตะวันตกไมมีเลา แสงสวางนั้นจะพึง 
 ต้ังอยู ณ ท่ีไหน ฯ 
      ภิ. ท่ีแผนดิน พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาแผนดินไมมีเลา แสงสวางนั้นจะพึงต้ังอยู ณ 
 ท่ีไหน ฯ 
      ภิ. ท่ีน้ํา พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถานํ้าไมมีเลา แสงสวางนั้นจะพึงต้ังอยู ณ ท่ีไหน ฯ 
      ภิ. ไมต้ังอยูเลย พระเจาขา ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน 
 ความทยานอยาก ไมมีอยูในกวฬีการาหารไซร ... ในผัสสาหารไซร ... ในมโนสัญ- 
 *เจตนาหารไซร ... ในวิญญาณาหารไซร วิญญาณก็ไมต้ังอยูไมงอกงามในวญิญาณา- 
 *หารน้ัน ในท่ีใด วิญญาณไมต้ังอยู ไมงอกงาม ในท่ีนั้น ยอมไมมีการหยั่งลง 
 แหงนามรูป ในท่ีใด ไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในท่ีนั้น ยอมไมมีความเจริญ 
 แหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีใด ไมมีความเจริญแหงสังขารท้ังหลาย ในท่ีนั้น ยอม 
 ไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีใด ไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในท่ีนั้น 
 ยอมไมมีชาติชรามรณะตอไป ในท่ีใด ไมมีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกท่ีนั้นวา 
 ไมมีความโศก ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ๕. นครสูตร 
      [๒๕๐] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม 
 ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กอนแตกาลตรัสรู เมื่อเรายังเปน 
 พระโพธิสัตว ยังมิไดตรัสรู เราไดมีความคิดอยางนี้วา โลกนี้ถึงความลําบาก 
 หนอ ยอมเกิด แก ตาย จุติและอุบัติ ก็เมื่อเปนเชนนั้น ไมมีผูใดทราบชัด 
 ซึ่งธรรมเปนท่ีสลัดออกจากกองทุกข คือ ชราและมรณะนี้ไดเลย เมื่อไรหนอ 
 ธรรมเปนท่ีสลัดออกไปจากกองทุกขคือชราและมรณะนี้จึงจักปรากฏ ฯ 



      [๒๕๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไดมีความคิดอยางนี้วา เมื่ออะไรหนอ 
 แลมีอยู ชราและมรณะจึงมี เพราะอะไรเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ เพราะ 
 การใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงรูไดดวยปญญาวา เมื่อชาติแลมีอยู ชราและ 
 มรณะจึงมี เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ เรานั้นไดมีความคิดดังน้ีวา 
 เมื่ออะไรหนอ แลมีอยู ชาติจึงมี ... ภพจึงมี ... อุปาทานจึงมี ... ตัณหาจึงมี ... 
 เวทนาจึงมี ... ผัสสะจึงมี ... สฬายตนะจึงมี ... นามรูปจึงมี ... เพราะอะไรเปน 
 ปจจัย จึงมีนามรูป เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงไดรูดวยปญญาวา 
 เมื่อวิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เรานั้นได 
 มีความคิดดังน้ีวา เมื่ออะไรหนอแลมีอยู วิญญาณจึงมี เพราะอะไรเปนปจจัย 
 จึงมีวิญญาณ เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงไดรูดวยปญญาวา เมื่อ 
 นามรูปมีอยู วญิญาณจึงมี เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เรานั้นไดมี 
 ความคิดดังน้ีวา วิญญาณนี้แลไดกลับแลวเพียงเทาน้ี ไมไปพนจากนามรูปไดเลย 
 ดวยเหตุเพียงเทาน้ี โลกยอมเกิด แก ตาย จุติและอุบัติ กลาวคือ เพราะ 
 นามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะ 
 นามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ฯลฯ 
 ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเราในธรรมท้ังหลาย 
 ท่ีเราไมเคยไดฟงมาในกาลกอนวา เหตุใหทุกขเกิด เหตุใหทุกขเกิด ดังน้ี ฯ 
      [๒๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไดมีความคิดดังน้ี เมื่ออะไรหนอแล 
 ไมมีอยู ชราและมรณะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชราและมรณะจึงดับ เพราะการ 
 ใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงรูไดดวยปญญาวา เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะ 
 จึงไมมี เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ เรานั้นไดมีความคิดดังน้ีวา เมื่อ 
 อะไรหนอแล ไมมีอยู ชาติจึงไมมี ... ภพจึงไมมี ... อุปาทานจึงไมมี ... ตัณหา 
 จึงไมมี ... เวทนาจึงไมมี ... ผัสสะจึงไมมี ... สฬายตนะจึงไมมี ... นามรูปจึง 
 ไมมี ... เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะการใสใจโดย 
 แยบคายของเราน้ัน จึงรูไดดวยปญญาวา เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี 
 เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรานั้นไดมีความคิดดังน้ีวา 
 เมื่ออะไรหนอแล ไมมีอยู วิญญาณจึงไมมี เพราะอะไรดับ วิญญาณจึงดับ 
 เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงรูไดดวยปญญาวา เมื่อนามรูปไมมี 
 วิญญาณจึงไมมี เพราะนามรูปดับ วิญญาณจึงดับ เรานั้นไดมีความคิดดังน้ีวา 
 มรรคน้ีเราไดบรรลุแลวแล ดวยปญญาเครื่องตรัสรู คือ เพราะนามรูปดับ วิญญาณ 
 จึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
 เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมี 
 ดวยอาการอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง 



 ไดเกิดข้ึนแลวแกเราในธรรมท้ังหลายท่ีเรายังไมเคยไดฟงมาในกาลกอนวา เหตุให 
 ทุกขดับ เหตุใหทุกขดับ ดังน้ี ฯ 
      [๒๕๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษเม่ือเท่ียวไปในปาทึบ ไดพบมรรคาเกา 
 หนทางเกา ท่ีคนกอนๆ เคยเดินไปมา เขาเดินตามทางน้ันไป เมื่อกําลังเดินตาม 
 ทางน้ันอยู พบนครเกา พบราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณดวยสวน ปาไม สระโบก- 
 *ขรณี มีเชิงเทิน ลวนนารื่นรมย ท่ีคนกอนๆ เคยอยูอาศัยมา ครั้งน้ันแล บุรุษ 
 คนนั้นจึงกราบทูลแดพระราชาหรือเรียนแกราชมหาอํามาตยวา ขอเดชะ พระองคจง 
 ทราบเถิด พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาเม่ือเท่ียวไปในปา ไดพบมรรคาเกา 
 หนทางเกาท่ีคนกอนๆ เคยเดินไปมา ขาพระพุทธเจาไดเดินตามทางน้ันไป เมื่อ 
 กําลังเดินตามทางน้ันอยูไดพบนครเกา พบราชธานีโบราณ ซึ่งสมบูรณดวยสวน 
 ปาไม สระโบกขรณี มีเชิงเทิน ลวนนารื่นรมย ท่ีคนกอนๆ เคยอยูอาศัยมา 
 ขอพระองคจงทรงสรางพระนครน้ันเถิด พระพุทธเจาขา ลําดับนั้น พระราชา 
 หรือราชมหาอาํมาตย จึงสรางเมืองน้ันข้ึน สมัยตอมา เมืองน้ันเปนเมืองมั่งค่ังและ 
 สมบูรณข้ึน มีประชาชนเปนอันมาก มีมนุษยเกลื่อนกลน และเปนเมืองถึงความ 
 เจริญ ไพบูลย แมฉันใด ภิกษุท้ังหลาย เราไดพบมรรคาเกา หนทางเกา ท่ี 
 พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคกอนๆ เคยเสด็จไป ก็มรรคาเกา หนทางเกา ท่ี 
 พระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอนๆ เคยเสด็จไปนั้น เปนไฉน คือมรรคาอันประกอบ 
 ดวยองค ๘ อันประเสริฐ นี้แล ไดแกสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลมรรคา 
 เกา หนทางเกา ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคกอนๆ เคยเสด็จไปแลว เราก็ได 
 เดินตามหนทางอันประเสริฐซ่ึงประกอบดวยองค ๘ ประการ อันเปนทางเกาน้ัน 
 เมื่อกําลังเดินตามหนทางน้ันไป ไดรูชัดซึ่งชราและมรณะ เหตุเกิดข้ึนแหงชรา 
 และมรณะ ความดับแหงชราและมรณะ และไดรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงความ 
 ดับชราและมรณะ เมื่อเรากําลังเดินตามทางอันประเสริฐซ่ึงประกอบดวยองค ๘ 
 ประการ อันเปนทางเกาน้ันไปอยู ไดรูชัดซึ่งชาติ ฯลฯ ไดรูชัดซึ่งภพ ... ไดรูชัด 
 ซึ่งอุปาทาน ... ไดรูชัดซึ่งตัณหา ... ไดรูชัดซึ่งเวทนา ... ไดรูชัดซึ่งผัสสะ ... ได 
 รูชัดซึ่งสฬายตนะ ... ไดรูชัดซึ่งนามรูป ... ไดรูชัดซึ่งวิญญาณ ... ไดรูชัดซึ่งสังขาร 
 ท้ังหลาย เหตุเกิดข้ึนแหงสังขาร ความดับแหงสังขาร และไดรูชัดซึ่งปฏิปทา 
 เครื่องใหถึงความดับแหงสังขาร ครั้นไดรูชัดซึ่งทางอันประเสริฐซ่ึงประกอบดวย 
 องค ๘ ประการนั้นแลว เราจงึไดบอกแกพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พรหมจรรยของเราจึงไดเจริญแพรหลาย กวางขวาง มีชนเปน 
 อันมากรู เปนปกแผน จนกระท่ังเทวดาและมนุษยท้ังหลายก็ประกาศไดเปนอยาง 
 ดี ดังน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          ๖. สัมมสสูตร 



      [๒๕๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กัมมาสทัมมนิคมของชาวกุรุ ณ 
 กุรุชนบท ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุทูล 
 รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลาย เมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาปจจัยภายในบางหรอืไม เมื่อพระองค 
 ตรัสถามอยางน้ีแลว มีภิกษุรปูหน่ึงไดกราบทูลเนื้อความนี้ข้ึนแดพระองควา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ขาพระองคเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาปจจัยภายใน พระเจาขา 
 พระองคจึงตรสัถามวา เธอเมือ่พิจารณา ยอมพิจารณาปจจัยภายในอยางไร ทันใด 
 นั้นแล ภิกษุรูปน้ันก็ทูลเลาถวายใหทรงทราบ แตก็ไมถูกพระหฤทัยของพระผูมี- 
 *พระภาค ฯ 
      [๒๕๕] เมื่อพระภิกษุรูปน้ันกราบทูลอยางนั้นแลว ทานพระอานนทจึง 
 ไดกราบทูลเนื้อความนี้กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค ถึงเวลาท่ีจะ 
 ทรงแสดงเรื่องน้ีแลว ขาแตพระสุคต ถึงเวลาท่ีจะทรงแสดงเรื่องน้ีแลว พระองค 
 ตรัสการพิจารณาปจจัยภายในขอใด ภิกษุท้ังหลายฟงการพิจารณาปจจัยภายในขอ 
 นั้นจากพระองคแลว จักทรงจาํไวดังน้ี พระองคจึงตรัสวา อานนท ถาเชนนั้น 
 เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาค 
 วา พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๒๕๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรม 
 วินัยนี้ เมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาซ่ึงปจจัยภายในวา ชราและมรณะนี้อันใดแล 
 ยอมบังเกิดในโลก เปนทุกขหลายอยางตางๆ กัน ชราและมรณะท่ีเปนทุกขนี้แล 
 มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีต้ังข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด 
 เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี เมื่อเธอพิจารณาอยู ยอมรูไดอยางนี้วา ชราและ 
 มรณะนี้อันใดแล ยอมบังเกิดข้ึนในโลก เปนทุกขหลายอยางตางๆ กัน ชรา 
 และมรณะท่ีเปนทุกขนี้แล มีอุปธิเปนเหตุ มีอุปธิเปนท่ีต้ังข้ึน มีอุปธิเปนกําเนิด 
 มีอุปธิเปนแดนเกิด เมื่ออุปธิมี ชราและมรณะจึงมี เมื่ออุปธิไมมี ชราและ 
 มรณะก็ไมมี เธอยอมทราบชัดซึ่งชราและมรณะ ยอมทราบชัดซึ่งความเกิดแหง 
 ชราและมรณะ ยอมทราบชัดซึ่งความดับแหงชราและมรณะ และยอมทราบชัดซึ่ง 
 ปฏิปทาอันสมควรเครื่องใหถงึความดับแหงชราและมรณะ และเธอยอมเปนผู 
 ปฏิบัติตามน้ัน ช่ือวาเปนผูประพฤติตามธรรม ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราเรียกภิกษุ 
 รูปนี้วา เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข เพื่อความดับไปแหงชราและมรณะโดย 
 ชอบทุกประการ ฯ 
      [๒๕๗] อีกประการหนึ่ง ภกิษุเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่งปจจัย 
 ภายในวา ก็อุปธิอันนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนท่ีต้ังข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด 
 มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่ออะไรมี อุปธิจึงมี เมื่ออะไรไมมี อุปธิจึงไมมี เมื่อ 



 เธอพิจารณาอยูยอมรูไดอยางน้ีวา อุปธิมีตัณหาเปนเหตุ มีตัณหาเปนท่ีต้ังข้ึน มี 
 ตัณหาเปนกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด เมื่อตัณหามี อุปธิจึงมี เมื่อตัณหาไมมี 
 อุปธิก็ไมมี เธอยอมทราบชัดซึ่งอุปธิ ยอมทราบชัดซึ่งเหตุเกิดแหงอุปธิ ยอม 
 ทราบชัดซึ่งความดับแหงอุปธิ ยอมทราบชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควรเครื่องใหถงึความ 
 ดับแหงอุปธิ และยอมเปนผูปฏิบัติตามน้ัน ช่ือวาเปนผูประพฤติตามธรรม ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย เราเรียกภิกษุรูปนี้วา เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข เพื่อความดับ 
 แหงอุปธิโดยชอบทุกประการ ฯ 
      [๒๕๘] อีกประการหนึ่ง ภกิษุเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่งปจจัย 
 ภายในวา ก็ตัณหานี้เมื่อเกิดข้ึน ยอมเกิดข้ึนในท่ีไหน เมื่อต้ังอยู ยอมต้ังอยูใน 
 ท่ีไหน เมื่อเธอพิจารณาอยูยอมรูอยางนีว้า ท่ีใดแล เปนท่ีรัก เปนท่ีช่ืนใจใน 
 โลก ตัณหาเม่ือเกิดข้ึน ยอมเกิดข้ึนในท่ีนั้น เมื่อต้ังอยู ยอมต้ังอยูในท่ีนั้น ก็ 
 อะไรเลาเปนท่ีรัก เปนท่ีช่ืนใจในโลก ตาเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลก ... หูเปน 
 ท่ีรัก เปนท่ีช่ืนใจในโลก ... จมูกเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลก ... ลิ้นเปนท่ีรักเปน 
 ท่ีช่ืนใจในโลก ... กายเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลก ... ใจเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจใน 
 โลก ตัณหานั้นเมื่อเกิดข้ึน ยอมเกิดข้ึนท่ีใจน้ัน เมื่อต้ังอยู ยอมต้ังอยูท่ีใจน้ัน ฯ 
      [๒๕๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งใน 
 อดีตกาลไดเห็นอารมณอันเปนท่ีรัก เปนท่ีช่ืนใจในโลกนั้น โดยความเปนของ 
 เท่ียง โดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน โดยความเปนของไมมีโรค โดย 
 ความเปนของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน ช่ือวาทําตัณหาใหเจริญข้ึน 
 สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําตัณหาใหเจริญข้ึนแลว สมณะหรือพราหมณเหลา 
 นั้นช่ือวาทําอุปธิใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลาใดมาทําอุปธิใหเจริญข้ึน 
 แลว สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันช่ือวาทําทุกขใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณ 
 เหลาใดทําทุกขใหเจริญข้ึนแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวาไมพนจากชาติ 
 ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา เขาไม 
 พนแลวจากทุกขไดเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
 ในอนาคตกาล จักเห็นอารมณอันเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลกนั้น โดยความเปน 
 ของเท่ียง โดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน โดยความเปนของไมมีโรค โดย 
 ความเปนของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน ช่ือวาจักทําตัณหาใหเจริญข้ึน 
 สมณะหรือพราหมณเหลาใดจักทําตัณหาใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
 ช่ือวาจักทําอุปธิใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลาใดจักทําอุปธิใหเจริญข้ึน 
 สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวาจักทําทุกขใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณ 
 เหลาใดจักทําทุกขใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวาจักไมพนไปจาก 
 ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววาเขาจัก 
 ไมพนไปจากทุกขไดเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 



 ในปจจุบันนี้ เห็นอารมณอันเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลกนั้น โดยความเปนของเท่ียง 
 โดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน โดยความเปนของไมมีโรค โดยความเปน 
 ของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ช่ือวายอมทําตัณหาใหเจริญข้ึน สมณะ 
 หรือพราหมณเหลาใด ทําตัณหาใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ช่ือวา 
 ยอมทําอุปธิใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําอุปธิใหเจริญข้ึน สมณะ 
 หรือพราหมณเหลาน้ันช่ือวายอมทําทุกขใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
 ทําทุกขใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน ยอมไมพนไปจากชาติ ชรา 
 มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา เขายอม 
 ไมพนไปจากทุกขไดเลย ดังน้ี ฯ 
      [๒๖๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขันสําริดท่ีใสน้ํา ท่ีถึงพรอมดวยสี กลิ่น 
 และรส แตวาเจือดวยยาพิษ ทันใดน้ัน มีบุรุษเดินฝาความรอนอบอาวเหน็ด 
 เหนื่อยเมื่อยลามา ระหายนํ้า คนท้ังหลายจึงไดพูดกะบุรุษผูนั้นอยางนี้วา นาย 
 ขันสําริดท่ีใสน้ําน้ี ถึงพรอมดวยสี กลิ่น และรส แตวาเจือดวยยาพิษ ถาทาน 
 ประสงคก็จงด่ืมเถิด เพราะวาเม่ือดื่มน้ําน้ัน ก็จักซาบซานดวยสีบาง กลิ่นบาง 
 รสบาง ก็แหละครั้นดื่มเขาไปแลว ตัวทานจะถึงความตาย หรือถงึทุกขแทบตาย 
 เพราะการดื่มนั้นเปนเหตุ ดังน้ี บุรุษน้ันผลุนผลันไมทันพิจารณาดื่มน้ําน้ันเขาไป 
 ไมบวนท้ิงเลย เขาก็พึงถึงความตาย หรือถึงทุกขแทบตาย เพราะการด่ืมน้ําน้ัน 
 เปนเหตุทันที แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
 หนึ่งในอดีตกาล ไดเห็นอารมณอันเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลก ฯลฯ ในอนาคตกาล 
  ฯลฯ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันนี้ เห็นอารมณเปนท่ีรักเปน 
 ท่ีช่ืนใจในโลกนั้น โดยความเปนของเท่ียง โดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน 
 โดยความเปนของไมมีโรค โดยความเปนของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
 ช่ือวา ยอมทําตัณหาใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําตัณหาใหเจริญข้ึน 
 สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวายอมทําอปุธิใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณ 
 เหลาใดทําอุปธิใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวายอมทําทุกขใหเจริญ 
 ข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําทุกขใหเจริญข้ึน สมณะหรือพราหมณเหลานั้น 
 ช่ือวายอมไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส 
 เรากลาววา เขายอมไมพนไปจากทุกขไดเลย ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
      [๒๖๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งใน 
 อดีตกาล ไดเห็นอารมณอันเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลกนั้น โดยความเปนของไม 
 เท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรค 
 โดยความเปนภัยแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวาละตัณหาไดแลว สมณะ 
 หรือพราหมณเหลาใด ละตัณหาไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวา 
 ละอุปธิเสียได สมณะหรือพราหมณเหลาใดละอุปธิไดแลว สมณะหรือพราหมณ 



 เหลานั้นช่ือวาละทุกขเสียได สมณะหรือพราหมณเหลาใดละทุกขไดแลว สมณะ 
 หรือพราหมณเหลาน้ันช่ือวาพนแลวจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
 โทมนัสและอุปายาสได เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันพนแลวจากทุกข 
 ได อนึ่ง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักเห็นอารมณ 
 อันเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลกนั้น โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข 
 โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรค โดยความเปนภัย สมณะหรือ 
 พราหมณเหลานั้นจักละตัณหาได ฯลฯ เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน 
 จักพนจากทุกข ดังน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
 หนึ่งในปจจุบันกาล ยอมเห็นอารมณอันเปนท่ีรัก เปนท่ีช่ืนใจในโลกนั้น โดย 
 ความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดย 
 ความเปนโรค โดยความเปนภยั สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมละตัณหาได 
 สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละตัณหาได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวา 
 ยอมละอุปธิได สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละอุปธิได สมณะหรือพราหมณ 
 เหลานั้นช่ือวายอมละทุกขได สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละทุกขได สมณะ 
 หรือพราหมณเหลาน้ันช่ือวายอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
 โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันยอมพนจากทุกขได 
 ดังน้ี ฯ 
      [๒๖๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย แกวเหลาท่ีถึงพรอมดวยสี กลิน่และรส 
 แตวาเจือดวยยาพิษ ทันใดน้ัน มีบุรุษเดินฝาความรอนอบอาวเหน็ดเหนือ่ยเมื่อยลา 
 มา ระหายนํ้า คนท้ังหลายจึงไดพูดกะบุรุษผูนั้นอยางนี้วา นาย แกวเหลาท่ีถึง 
 พรอมดวยสี กลิ่น และรส แตวาเจือดวยยาพิษ ถาทานประสงค ก็จงด่ืมเถิด 
 เพราะวาเม่ือดื่มเหลาน้ัน ก็จักซาบซานดวยสีบาง กลิ่นบาง รสบาง ก็แหละ 
 ครั้นดื่มเขาไปแลว ตัวทานจักถึงความตาย หรือถงึทุกขแทบตาย เพราะการดื่ม 
 นั้นเปนเหตุ ดังน้ี ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลําดับนั้น บุรุษน้ันพึงคิดอยางนี้วา เหลาน้ี 
 เราดื่มแลว เราอาจจะบรรเทาไดดวยน้ําเย็น ดวยเนยใส ดวยนํ้าขาวสัตตุเค็ม หรือ 
 ดวยน้ําช่ือโลณโสจิรกะ แตเราจะไมดื่มเหลาน้ันเลย เพราะไมเปนประโยชน มี 
 แตทุกขแกเราชานาน เขาพิจารณาดูแกวเหลาน้ันแลว ไมพึงด่ืม เขาท้ิงเสีย เขา 
 ก็ไมเขาถึงความตาย หรือความทุกขแทบตาย เพราะการดื่มนั้นเปนเหตุ แมฉันใด 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล เห็นอารมณ 
 อันเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลกนั้น โดยความเปนของไมเท่ียง โดยความเปนทุกข 
 โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรค โดยความเปนภัยแลว สมณะ 
 หรือพราหมณเหลาน้ันช่ือวาละตัณหาไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดละ 
 ตัณหาเสียได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวาละอุปธิไดแลว สมณะหรือ 
 พราหมณเหลาใดละอุปธิเสียได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวาละทุกขไดแลว 



 สมณะหรือพราหมณเหลาใดละทุกขเสียได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวา 
 พนแลวจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส 
 เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นพนแลวจากทุกข ดังน้ี ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล ฯลฯ ในปจจุบัน 
 กาล ยอมเห็นอารมณอันเปนท่ีรักเปนท่ีช่ืนใจในโลกนั้น โดยความเปนของไม 
 เท่ียง โดยความเปนทุกข โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรค 
 โดยความเปนภัย สมณะหรือพราหมณเหลานั้นช่ือวายอมละตัณหาได สมณะหรือ 
 พราหมณเหลาใด ยอมละตัณหาได สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันช่ือวายอมละ 
 อุปธิได สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละอุปธิได สมณะหรือพราหมณ 
 เหลานั้นช่ือวายอมละทุกขได สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละทุกขได สมณะ 
 หรือพราหมณเหลาน้ันช่ือวายอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
 โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันยอมพนจากทุกข 
 ได ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                        ๗. สัมมสสูตรท่ี ๒ 
      [๒๖๓] สมัยหน่ึง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ อยู ณ 
 ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี ครั้งน้ันแล เปนเวลาเย็น ทาน 
 พระมหาโกฏฐิตะออกจากท่ีพักผอน เขาไปหาพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับ 
 ทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควร 
 สวนขางหน่ึง ฯ 
      [๒๖๔] ทานพระมหาโกฏฐิตะน่ังเรียบรอยแลว ไดกลาวคําน้ีกะทาน 
 พระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร ชราและมรณะ ตนทําเอง ผูอื่นทําให ท้ังตน 
 ทําเองท้ังผูอื่นทําให หรือวา ชราและมรณะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง 
 ผูอื่นไมไดทําให ฯ 
      ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานโกฏฐิตะ ชราและมรณะ ตนทําเองก็ 
 ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช ท้ังตนทําเองท้ังผูอื่นทําใหก็ไมใช บังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําใหก็ไมใช แตวาเพราะชาติเปนปจจัย จึงมี 
 ชราและมรณะ ฯ 
      โก. ทานสารีบุตร ชาติ ตนทําเอง ผูอื่นทําให ท้ังตนทําเองท้ังผูอื่น 
 ทําให หรือวาชาติบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให ฯ 
      สา. ทานโกฏฐิตะ ชาติ ตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช ท้ังตนทําเอง 
 ท้ังผูอื่นทําใหก็ไมใช ชาติบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให 
 ก็ไมใช แตเพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ ฯ 
      โก. ทานสารีบุตร ภพตนทําเอง ฯลฯ อุปาทานตนทําเอง ... ตัณหาตน 



 ทําเอง ... เวทนาตนทําเอง ... ผัสสะตนทําเอง ... สฬายตนะตนทําเอง ... นามรูป 
 ตนทําเอง ผูอื่นทําให ท้ังตนทําเองท้ังผูอื่นทําให หรือวานามรปูบังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให ฯ 
      สา. ทานโกฏฐิตะ นามรูปตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช ท้ังตน 
 ทําเองท้ังผูอื่นทําใหก็ไมใช นามรูปบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอืน่ไมได 
 ทําให ก็ไมใช แตเพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯ 
      โก. ทานสารีบุตร วิญญาณตนทําเอง ผูอื่นทําให ท้ังตนทําเองท้ังผูอื่น 
 ทําให หรือวาวญิญาณบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให ฯ 
      สา. ทานโกฏฐิตะ วิญญาณตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช ท้ังตน 
 ทําเองท้ังผูอื่นทําใหก็ไมใช วิญญาณบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่น 
 ไมไดทําให ก็ไมใช แตเพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯ 
      [๒๖๕] โก. เราท้ังหลายเพิ่งรูชัดภาษิตของทานสารีบุตรในบัดนี้เอง 
 อยางนี้วา ทานโกฏฐิตะ นามรูปตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช ท้ังตน 
 ทําเองท้ังผูอื่นทําใหก็ไมใช บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให 
 ก็ไมใช แตเพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯ 
      อนึ่ง เราท้ังหลายรูชัดภาษติของทานสารีบุตรในบัดนี้เอง อยางนี้วา ทาน 
 โกฏฐิตะ วิญญาณตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยตน 
 ไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําใหก็ไมใช แตเพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯ 
      ทานสารีบุตร ก็เนื้อความของภาษิตน้ี เราท้ังหลายจะพึงเห็นไดอยางไร ฯ 
      [๒๖๖] สา. ดูกรอาวโุส ถาเชนนั้น ผมจักเปรียบใหทานฟง ในโลกนี้ 
 บุรุษผูฉลาดบางพวกยอมรูชัดเนื้อความของภาษิตได แมดวยอุปมา ฯ 
      อาวุโส ไมออ ๒ กํา พึงต้ังอยูไดเพราะตางอาศัยซึ่งกันและกันฉันใด 
 เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีวญิญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะ 
 นามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ฯลฯ 
 ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางน้ี ฉันนั้นแล ฯ 
      ถาไมออ ๒ กําน้ัน พึงเอาออกเสียกําหนึ่ง อีกกําหนึ่งก็ลมไป ถาดึงอีก 
 กําหนึ่งออก อกีกําหนึ่งก็ลมไป ฉันใด เพราะนามรูปดับ วิญญาณจึงดับ เพราะ 
 วิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะ 
 ดับ ผัสสะจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้ 
 ฉันนั้นแล ฯ 
      [๒๖๗] โก. นาอัศจรรย ทานสารีบุตร ไมเคยมีมา ทานสารีบุตร 
 เทาท่ีทานสารีบุตรกลาวน้ี เปนอันกลาวดีแลว ก็แลเราท้ังหลายพลอยยนิดสีุภาษิตน้ี 
 ของทานสารีบุตรดวยเรื่อง ๓๖ เรื่องเหลาน้ี ฯ 
      ถาภิกษุแสดงธรรม เพือ่ความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับชราและ 



 มรณะ ควรจะกลาววา ภิกษุธรรมกถึก ฯ 
      ถาภิกษุปฏิบัติ เพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับชราและมรณะ 
 ควรจะกลาววา ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ฯ 
      ถาภิกษุหลุดพน เพราะความหนาย เพราะความคลายกําหนัด เพราะ 
 ความดับ เพราะไมถือม่ันชราและมรณะ ควรจะกลาววา ภิกษุบรรลุนิพพานใน 
 ปจจุบัน ฯ 
      ถาภิกษุแสดงธรรม เพือ่ความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับชาติ ฯลฯ 
 ภพ ... อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... 
 สังขารท้ังหลาย ... อวิชชา ควรจะกลาววา ภกิษุธรรมกถึก ฯ 
      ถาภิกษุปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับอวิชชา ควรจะ 
 กลาววา ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ฯ 
      ถาภิกษุหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะความดับ 
 เพราะความไมถือมั่นอวิชชา ควรจะกลาววา ภกิษุบรรลุนิพพานในปจจุบัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         ๘. โกสัมพีสูตร 
      [๒๖๘] สมัยหนึ่ง ทานพระมุสิละ ทานพระปวิฏฐะ ทานพระนารทะ 
 และทานพระอานนท อยู ณ โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพี ฯ 
      [๒๖๙] ครั้งน้ัน ทานพระปวิฏฐะไดกลาวคําน้ีกะทานพระมุสิละวา ดูกร 
 ทานมุสิละ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไปตาม 
 อาการ และจากการทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานมุสิละมีญาณเฉพาะตัวทานวา 
 เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ ดังน้ีหรือ ฯ 
      พระมุสิละกลาววา ทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟง 
 ตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ และการทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู 
 ยอมเห็นอยางน้ีวา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ ฯ 
      ป. ทานมุสิละ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความ 
 ตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานมุสิละมีญาณเฉพาะตัว 
 ทานวา เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ฯลฯ เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ... 
 เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ... เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ... 
 เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ... เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ... 
 เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ ... เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ... 
 เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวญิญาณ ... เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร 
 ดังน้ีหรือ ฯ 
      ม. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา 
 ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเหน็ 



 อยางนี้วา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ฯ 
      [๒๗๐] ป. ดูกรทานมุสิละ อนึ่ง เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การ 
 ฟงตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานมุสิละ 
 มีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ ดังน้ีหรอื ฯ 
      ม. ดูกรทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา 
 ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเหน็ 
 อยางนี้วา เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ 
      ป. ดูกรทานมุสิละ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา 
 ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานมุสิละมีญาณเฉพาะ 
 ตัวทานวา เพราะภพดับ ชาติจึงดับ ฯลฯ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ... เพราะ 
 ตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ... เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ ... เพราะผัสสะดับ เวทนา 
 จึงดับ ... เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ... เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ... 
 เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ... เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... เพราะ 
 อวิชชาดับ สังขารจึงดับ ดังน้ีหรือ ฯ 
      ม. ดูกรทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา 
 ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเหน็ 
 อยางนี้วา เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ฯ 
      [๒๗๑] ป. ดูกรทานมุสิละ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟง 
 ตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานมุสิละ 
 มีญาณเฉพาะตัวทานวา ภพดับ เปนนิพพานหรือ ฯ 
      ม. ดูกรทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา 
 ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเหน็ 
 อยางนี้วา ภพดบั เปนนิพพาน ฯ 
      ป. ถาอยางนั้น ทานมุสิละ ก็เปนพระอรหันตขีณาสพ ฯ 
      เมื่อพระปวิฏฐะกลาวอยางนี้แลว ทานมุสิละไดนิ่งอยู ฯ 
      [๒๗๒] ครั้งน้ันแล ทานพระนารทะไดกลาวกะทานปวิฏฐะวา สาธุ 
 ทานปวิฏฐะ ผมพึงไดปญหาน้ัน ทานจงถามปญหาอยางนั้น ผมจะแกปญหานั้น 
 แกทาน ทานปวิฏฐะกลาววา ทานนารทะไดปญหานั้น ผมขอถามปญหานั้นกะทาน 
 นารทะ และขอทานนารทะจงแกปญหานั้นแกผม ดูกรทานนารทะ เวนจากความ 
 เช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความ 
 เพงพินิจดวยทิฐิ ทานนารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมี 
 ชราและมรณะ ดังน้ีหรือ ฯ 
      นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา 
 ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเหน็ 



 อยางนี้วา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ ฯ 
      ป. ทานนารทะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา 
 การตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานนารทะมีญาณเฉพาะ 
 ตัวทานวา เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ฯลฯ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมี 
 สังขาร ดังน้ีหรอื ฯ 
      นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความ 
 ตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยอิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็นอยางน้ีวา 
 เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ฯ 
      [๒๗๓] ป. ดูกรทานนารทะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟง 
 ตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานนารทะ 
 มีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ ฯลฯ เพราะอวชิชา 
 ดับ สังขารจึงดับ ดังน้ีหรือ ฯ 
      นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา 
 ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเหน็ 
 อยางนี้วา เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ฯ 
      [๒๗๔] ป. ดูกรทานนารทะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟง 
 ตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานนารทะ 
 มีญาณเฉพาะตัวทานวา ภพดับเปนนิพพาน ดังน้ีหรือ ฯ 
      นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเช่ือ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความ 
 ตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็นอยางน้ีวา 
 ภพดับเปนนิพพาน ฯ 
      ป. ถาอยางนั้น ทานนารทะก็เปนพระอรหันตขีณาสพหรือ ฯ 
      นา. อาวุโส ขอวาภพดับเปนนิพพาน ผมเห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบ 
 ตามความเปนจริง แตวาผมไมใชพระอรหันตขีณาสพ อาวุโส เปรียบเหมือนบอน้ํา 
 ในหนทางกันดาร ท่ีบอนั้นไมมีเชือกโพงจะตักน้ําก็ไมมี ลําดับนั้นบุรุษถูกความรอน 
 แผดเผา เหน็ดเหน่ือย หิว ระหาย เดินมา เขามองดูบอน้ําน้ัน ก็รูวามีน้ํา 
 แตจะสัมผัสดวยกายไมได ฉนัใด ดูกรอาวุโส ขอวา ภพดับเปนนิพพาน ผม 
 เห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง แตวา ผมไมใชพระอรหันตขีณาสพ 
 ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      [๒๗๕] เมื่อทานพระนารทะกลาวอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกลาว 
 กะทานพระปวิฏฐะวา ดูกรทานปวิฏฐะ ทานชอบพูดอยางนี้ ทานไดพูดอะไร 
 กะทานนารทะบาง พระปวิฏฐะกลาววา ทานอานนท ผมพูดอยางนี้ ไมไดพดู 
 อะไรกะทานนารทะ นอกจากกัลยาณธรรม นอกจากกุศลธรรม ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 



                          ๙. อุปยสูตร 
      [๒๗๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม 
 ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      [๒๗๗] ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลว 
 ไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อมหาสมุทรนํ้าข้ึน ยอมทําใหแมน้ําใหญน้ําข้ึน 
 เมื่อแมน้ําใหญน้ําข้ึน ยอมทําใหแมน้ํานอยน้ําข้ึน เมื่อแมน้ํานอยน้ําข้ึน ยอม 
 ทําใหบึงใหญน้ําข้ึน เมื่อบึงใหญน้ําข้ึน ยอมทําใหบึงนอยน้ําข้ึน ฉันใด ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เมื่ออวิชชาเกิด ยอมทําใหสังขารเกิด เมื่อสังขารเกิด ยอมทําให 
 วิญญาณเกิด เมื่อวิญญาณเกิด ยอมทําใหนามรูปเกิด เมื่อนามรูปเกิด ยอมทําให 
 สฬายตนะเกิด เมื่อสฬายตนะเกิด ยอมทําใหผัสสะเกิด เมื่อผัสสะเกิด ยอมทําให 
 เวทนาเกิด เมื่อเวทนาเกิด ยอมทําใหตัณหาเกิด เมื่อตัณหาเกิด ยอมทําใหอุปาทาน 
 เกิด เมื่ออุปาทานเกิด ยอมทําใหภพเกิด เมื่อภพเกิด ยอมทําใหชาติเกิด เมื่อชาติ 
 เกิด ยอมทําใหชราและมรณะเกิด ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      [๒๗๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เมื่อมหาสมุทรนํ้าลง ยอมทําใหแมน้ําใหญ 
 ลดลง เมื่อแมน้าํใหญลดลง ยอมทําใหแมน้ํานอยลดลง เมื่อแมน้ํานอยลดลง 
 ยอมทําใหบึงใหญลดลง เมื่อบึงใหญลดลง ยอมทําใหบึงนอยลดลง ฉันใด เมื่อ 
 อวิชชาไมเกิด ยอมทําใหสังขารไมเกิด เมื่อสงัขารไมเกิด ยอมทําใหวิญญาณ 
 ไมเกิด เมื่อวิญญาณไมเกิด ยอมทําใหนามรูปไมเกิด เมื่อนามรูปไมเกิด ยอม 
 ทําใหสฬายตนะไมเกิด เมื่อสฬายตนะไมเกิด ยอมทําใหผัสสะไมเกิด เมื่อผัสสะ 
 ไมเกิด ยอมทําใหเวทนาไมเกิด เมื่อเวทนาไมเกิด ยอมทําใหตัณหาไมเกิด เมื่อ 
 ตัณหาไมเกิด ยอมทําใหอุปาทานไมเกิด เมื่ออปุาทานไมเกิด ยอมทําใหภพไมเกิด 
 เมื่อภพไมเกิด ยอมทําใหชาติไมเกิด เมื่อชาติไมเกิด ยอมทําใหชราและมรณะ 
 ไมเกิด ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          ๑๐. สุสิมสูตร 
      [๒๗๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลนัทกนิวาปสถาน 
 เขตพระนครราชคฤห สมัยน้ันแล พระผูมีพระภาคอันเทวดาและมนุษยท้ังมวล 
 สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ทรงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
 และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข แมภิกษุสงฆอันเทวดาและมนุษยท้ังมวลก็ 
 สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ 
 เภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข แตพวกปริพาชกเดียรถียอื่น อันเทวดาและ 
 มนุษยท้ังมวลไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา ไมยําเกรง ไมไดจีวร 



 บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข ฯ 
      [๒๘๐] สมัยนั้นแล สุสิมปริพาชกอาศัยอยู ณ พระนครราชคฤหกับ 
 ปริพาชกบริษัทเปนอันมาก ครั้งน้ันแล บริษัทของสุสิมปริพาชกไดกลาวกะสุสิม- 
 *ปริพาชกวา มาเถิดทานสุสิมะ ทานจงประพฤติพรหมจรรยในสํานักของพระสมณ 
 โคดม ทานเรียนธรรมแลว พึงบอกขาพเจาท้ังหลาย พวกขาพเจาเรียนธรรม 
 นั้นแลวจักกลาวแกคฤหัสถท้ังหลาย เมื่อเปนเชนนี้ แมพวกเราก็จักมีเทวดาและ 
 มนุษยท้ังมวลสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง จักไดจวีร บิณฑบาต 
 เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข ฯ 
      สุสิมปริพาชกยอมรับคําบริษัทของตน แลวเขาไปหาทานพระอานนท 
 ถึงท่ีอยู ครั้นเขาไปหาแลว ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัย 
 พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นสุสิมปริพาชกน่ังเรียบ- 
 *รอยแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทวา ทานพระอานนท ผมปรารถนาจะประพฤติ 
 พรหมจรรยในธรรมวินัยนี้ ฯ 
      [๒๘๑] ครั้งน้ันแล ทานพระอานนทพาสุสิมปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมี 
 พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคแลวจึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 ครั้นทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระ 
 พุทธเจาขา สุสิมปริพาชกผูนี้กลาวอยางนีว้า ทานพระอานนท ผมปรารถนา 
 จะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา อานนท ถาอยางนั้น เธอจงใหสสุิมปริพาชก 
 บวช ฯ 
      สุสิมปริพาชกไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว ฯ 
      [๒๘๒] สมัยนั้นแล ไดยินวา ภิกษุเปนอันมากอวดอางพระอรหัตผล 
 ในสํานักพระผูมีพระภาควา ขาพระองคท้ังหลายรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย 
 อยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
      ทานสุสิมะไดฟงมาวา ภิกษุเปนอันมากอวดอางพระอรหัตผลในสํานัก 
 พระผูมีพระภาควา ขาพระองคท้ังหลายรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
 กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
      ทันใดน้ันเอง ทานสุสิมะก็เขาไปหาภิกษุเหลาน้ันถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับ 
 ภิกษุเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว จงึน่ัง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ครั้นทานสุสิมะนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ไดยนิวา 
 ทานท้ังหลายอวดอางพระอรหัตผลในสํานักพระผูมีพระภาควา ขาพระองคท้ังหลาย 
 รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ 
 เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดงัน้ีจริงหรอื ฯ 
      ภิกษุท้ังหลายกลาววา จรงิอยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ 



      [๒๘๓] สุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอม 
 บรรลุอิทธิวิธหีลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได 
 ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขา ไปไดไมติดขัด 
 เหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนนํ้าไมแตก 
 เหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร 
 พระอาทิตย ซึ่งมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอด 
 พรหมโลกก็ได บางหรือหนอ ฯ 
      ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ 
      [๒๘๔] สุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอม 
 ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษยท้ังท่ีอยูไกลและใกล ดวย 
 ทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย บางหรือหนอ ฯ 
      ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ 
      [๒๘๕] สุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอม 
 กําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นไดดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ 
 หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือ 
 จิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรอื 
 จิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจติหดหู หรือจิต 
 ฟุงซาน ก็รูวาจติฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน 
 มหรคต ก็รูวาจติไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือ 
 จิตไมมีจิตอื่นยิง่กวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ 
 หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือ 
 จิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลดุพน บางหรือหนอ ฯ 
      ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ 
      [๒๘๖] สุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอม 
 ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติ 
 บาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบ 
 ชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวฏั- 
 *กัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏักัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏกัปวิวัฏกัป 
 เปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางน้ัน มีผิวพรรณ 
 อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขและทุกขอยางนั้น มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน 
 ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน ในภพนั้น เรามีช่ืออยางนั้น 
 มีโคตรอยางนัน้ มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขและทุกขอยางนั้น 
 มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้น แลวมาเกิดในภพนี้ ยอมระลกึถึง 
 ชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ 



 บางหรือหนอ ฯ 
      ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ 
      [๒๘๗] สุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอม 
 เห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสตัว 
 ผูเปนไปตามกรรมวา ทานผูเจริญท้ังหลาย สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต 
 วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวย 
 อํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายเพราะกายแตกดับไป ก็เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 ทานผูเจริญท้ังหลาย สวนสัตวเหลานั้น ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโน 
 สุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ 
 เมื่อตายเพราะกายแตกดับไป ก็เขาถึงสุคติ โลกสวรรค ยอมเห็นหมูสัตวผูกาํลัง 
 จุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย 
 ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวย 
 ประการฉะน้ี บางหรือหนอ ฯ 
      ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ 
      [๒๘๘] สุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอม 
 ถูกตองอารูปวโิมกขอันสงบ กาวลวงรูปวิโมกขท้ังหลายดวยกาย บางหรือหนอ ฯ 
      ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ 
      [๒๘๙] สุ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย คําตอบน้ี และการไมเขาถึงธรรม 
 เหลานี้ มีอยูในเรื่องน้ีในบัดนี้ อาวุโส เรื่องน้ี เปนอยางไรแน ฯ 
      ภิ. ทานสุสิมะ ผมท้ังหลายหลุดพนไดดวยปญญา ฯ 
      สุ. ผมไมเขาใจเน้ือความแหงคําท่ีทานท้ังหลายกลาวโดยยอนี้โดยพิสดาร 
 ได ขอทานท้ังหลายจงกลาวแกผม เทาท่ีผมจะพึงเขาใจเน้ือความแหงคําท่ีทาน 
 ท้ังหลายกลาวโดยยอนี้ โดยพสิดารเถิด ฯ 
      ภิ. ทานสุสิมะ ทานพึงเขาใจหรือไมเขาใจก็ตาม แตผมท้ังหลายก็หลุด 
 พนไดดวยปญญา ฯ 
      [๒๙๐] ครั้งน้ันแล ทานสุสิมะลุกจากอาสนะแลว เขาไปเฝาพระผูมี 
 พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 ครั้นทานสุสิมะนั่งเรียบรอยแลว กราบทูลถอยคําท่ีสนทนากับภิกษุเหลานั้นท้ังหมด 
 แดพระผูมีพระภาค ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา สุสิมะ ธรรมฐิติญาณเกิดกอน ญาณในพระ 
 นิพพานเกิดภายหลัง ฯ 
      พระสุสิมะกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคไมเขาใจเน้ือความ 
 แหงคําท่ีพระองคตรัสไวโดยยอนี้โดยพิสดารได ขอพระผูมีพระภาคจงตรสัแก 



 ขาพระองค เทาท่ีขาพระองคจะพึงเขาใจ เนื้อความแหงพระดํารัส ท่ีพระองคตรัสโดย 
 ยอนี้ โดยพิสดารเถิด ฯ 
      [๒๙๑] พ. ดูกรสุสิมะ เธอจะเขาใจหรือไมเขาใจก็ตาม โดยแทจริงแลว 
 ธรรมฐิติญาณเกิดกอน ญาณในพระนิพพานเกิดทีหลัง สุสิมะ เธอจะเขาใจความ 
 ขอนั้นอยางไร รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      สุ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
      สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควร 
 หรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
      สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ 
      พ. เวทนาเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      สุ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
      สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควร 
 หรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
      สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ 
      พ. สัญญาเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      สุ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
      สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควร 
 หรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
      สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ 
      พ. สังขารท้ังหลายเท่ียงหรอืไมเท่ียง ฯ 
      สุ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
      สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควร 
 หรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
      สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ 
      พ. วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      สุ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 



      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
      สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควร 
 หรือหนอท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
      สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ 
      [๒๙๒] พ. ดูกรสุสิมะ เพราะเหตุนั้นแล รูปอยางใดอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี 
 อยูในท่ีไกลก็ดี ในท่ีใกลก็ดี รูปท้ังหมดน่ันอันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตาม 
 ความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯ 
      เวทนาอยางใดอยางหน่ึง ท่ีเปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายใน 
 ก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในท่ีไกลก็ดี 
 ในท่ีใกลก็ดี เวทนาท้ังหมดนั่น อันเธอพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง 
 อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯ 
      สัญญาอยางใดอยางหน่ึง ท่ีเปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายใน 
 ก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในท่ีไกลก็ดี 
 ในท่ีใกลก็ดี สัญญาท้ังหมดนั่น อันเธอพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความเปน 
 จริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯ 
      สังขารท้ังหลายอยางใดอยางหน่ึง ท่ีเปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี 
 ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในท่ี 
 ไกลก็ดี ในท่ีใกลก็ดี สังขารท้ังหลายท้ังหมดน่ัน อันเธอพึงเห็นดวยปญญาอัน 
 ชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน 
 ของเรา ฯ 
      วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง ท่ีเปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายใน 
 ก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในท่ีไกลก็ดี 
 ในท่ีใกลก็ดี วิญญาณท้ังหมดน่ัน อันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปน 
 จริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา  นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯ 
      [๒๙๓] พ. ดูกรสุสิมะ อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือ 
 หนาย แมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขารท้ังหลาย แมใน 
 วิญญาณ เมื่อเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน 
 เมื่อหลุดพน ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว 
 พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ 
 มิไดมี ฯ 
      [๒๙๔] พ. ดูกรสุสิมะ เธอเห็นวา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา 
 และมรณะหรือ 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 ... เพราะผัสสะเปนปจจัย 
 จึงมีเวทนา ... เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ... เพราะนามรูปเปนปจจัย 
 จึงมีสฬายตนะ ... เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ... เพราะสังขารเปน 
 ปจจัย จึงมีวิญญาณ ... สุสิมะ เธอเห็นวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร 
 หรือ ฯ 
      สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      [๒๙๕] พ. ดูกรสุสิมะ เธอเห็นวา เพราะชาติดับ ชราและมรณะ 
 จึงดับหรือ ฯ 
      สุ. อยางนั้น พระเจาขา 
      พ. สุสิมะ เธอเห็นวา เพราะภพดับ ชาติจึงดับหรือ ฯ 
      สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ... เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ... เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึง 
 ดับ ... เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ ... เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ ... 
 เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ... เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ... 
 เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ... เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... เพราะ 
 อวิชชาดับ สังขารจึงดับหรือ ฯ 
      สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      [๒๙๖] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเหน็อยูอยางน้ี ยอมบรรลุอทิธิวิธี 
 หลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําให 
 ปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขา ไปไดไมติดขัด เหมือน 
 ไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในนํ้าก็ได เดินบนนํ้าไมแตกเหมือน 
 เดินบนแผนดินก็ได เหาะไปบนอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร 
 พระอาทิตย ซึ่งมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอด 
 พรหมโลกก็ได บางหรือหนอ ฯ 
      สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา 
      [๒๙๗] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเหน็อยูอยางน้ี ยอมไดยินเสียงสอง 
 ชนิด คือเสียงทิพย และเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกล และอยูใกล ดวยทิพยโสตธาตุ 



 อันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษยบางหรือหนอ ฯ 
      สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      [๒๙๘] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเหน็อยูอยางน้ี ยอมกําหนดรูใจของ 
 สัตวอื่น ของบุคคลอื่นไดดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูชัดวาจิตมีราคะ ฯลฯ จิตไม 
 หลุดพน ก็รูชัดวาจิตไมหลุดพน บางหรือหนอ ฯ 
      สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      [๒๙๙] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเหน็อยูอยางน้ี ยอมระลึกถงึชาติกอน 
 ไดเปนอันมาก คือชาติหน่ึงบาง ฯลฯ ยอมระลกึถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอม 
 ท้ังอาการ ท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ บางหรือหนอ ฯ 
      สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      [๓๐๐] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเหน็อยูอยางน้ี ยอมเห็นหมูสัตวท่ี 
 กําลังจุติ ฯลฯ ดวยทิพยจักษุอนับริสุทธ์ิลวงจกัษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว 
 ผูเปนไปตามกรรม บางหรอืหนอ ฯ 
      สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      [๓๐๑] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเหน็อยูอยางน้ี ยอมถูกตองอารูปวิโมกข 
 อันสงบ กาวลวงรูปวโิมกขท้ังหลาย ดวยกายบางหรือหนอ ฯ 
      สุ. มิใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      [๓๐๒] พ. ดูกรสุสิมะ คําตอบน้ี และการไมเขาถึงธรรมเหลาน้ีมีอยู 
 ในเรื่องน้ี ในบัดนี้ เรื่องน้ีเปนอยางไรแน ฯ 
      ลําดับนั้นเอง ทานสุสิมะหมอบลงแทบพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาค 
 ดวยเศียรเกลา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา โทษไดตกถึง 
 ขาพระองค เทาท่ีโง เทาท่ีหลง เทาท่ีไมฉลาด ขาพระองคบวชขโมยธรรมใน 
 ธรรมวินยัท่ีพระองคตรัสดีแลวอยางนี้ ขอพระผูมีพระภาคจงรับโทษไวโดยความ 
 เปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไป ของขาพระองคดวยเถิด พระเจาขา ฯ 
      [๓๐๓] พ. เอาเถิด สุสิมะ โทษไดตกถึงเธอ เทาท่ีโง เทาท่ีหลง 
 เทาท่ีไมฉลาด เธอบวชขโมยธรรมในธรรมวนิัยท่ีเรากลาวดแีลวอยางนี้ เปรยีบ 
 เหมือนเจาหนาท่ีจับโจรผูประพฤติผิดมาแสดงตัวแกพระราชา แลว กราบทูลวา 
 ขาแตพระองคผูสมมติเทพ โจรคนนี้ ประพฤติผิดแดพระองค ขอพระองคจงทรง 
 ลงอาชญาตามท่ีพระองคทรงพระประสงคแกโจรคนนี้เถิด พระราชาพึงรับสั่งใหลง 
 โทษโจรน้ันอยางนี้วา ทานท้ังหลายจงไปมัดบุรุษน้ีไพลหลังใหมั่นดวยเชือกท่ีเหนียว 
 แลวเอามีดโกนโกนหัวเสีย พาเท่ียวตระเวนตามถนน ตามทางส่ีแยก ดวยฆอง 
 ดวยกลองเล็กๆ ใหออกทางประตูดานทักษิณ แลวจงตัดศีรษะเสียขางดานทักษิณ 
 ของเมือง ราชบุรุษมัดโจรน้ันไพลหลังอยางม่ันคง ดวยเชือกท่ีเหนียวแลวเอามีด 
 โกนโกนหวั พาเท่ียวตระเวนตามถนน ตามทางส่ีแยกดวยฆอง ดวยกลองเล็กๆ 



 พาออกทางประตูดานทักษิณ พึงตัดศีรษะเสียขางดานทักษิณของเมือง สุสิมะ 
 เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษน้ันตองเสวยทุกขและโทมนัสอันมีกรรมนั้น 
 เปนเหตุหรือหนอ ฯ 
      สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      [๓๐๔] พ. ดูกรสุสิมะ บุรุษน้ันตองเสวยทุกขและโทมนัสอันมีกรรม 
 นั้นเปนเหตุ แตการบวชของเธอผูขโมยธรรมในธรรมวินัยท่ีตถาคตกลาวดีแลว 
 อยางนี้ นี้ยังมีผลรุนแรงและเผด็รอนกวาน้ัน และยังเปนไปเพ่ือวินิบาต แตเพราะ 
 เธอเห็นโทษ โดยความเปนโทษแลว ทําคืนตามธรรม เราจงึรบัโทษน้ันของเธอ 
 ผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป ขอนี้ 
 เปนความเจริญในวินัยของพระอริยะ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบมหาวรรคท่ี ๗ 
                         ----------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
            ๑. อัสสุตตวตาสูตรท่ี ๑ ๒. อัสสุตตวตาสูตรท่ี ๒ 
            ๓. ปุตตมังสสูตร ๔. อัตถิราคสูตร ๕. นครสูตร 
            ๖. สัมมสสูตร ๗. นฬาลาปยสูตร ๘. โกสัมพีสูตร 
            ๙. อุปยสูตร ๑๐. สุสิมสูตร 
                          ---------- 
                       สมณพราหมณวรรคท่ี ๘ 
      [๓๐๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ 
      [๓๐๖] ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรยีกภิกษุท้ังหลายมาแลวตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชราและมรณะ 
 ไมรูเหตุเกิดชราและมรณะ ไมรูความดับชราและมรณะ ไมรูปฏิปทาอันใหถึง 
 ความดับชราและมรณะ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมไดรับสมมติวาเปน 
 สมณะในหมูสมณะ หรือไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง 
 ทานผูมีอายุเหลานั้นจะทําใหแจง ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชน 
 แหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูไมได ฯ 
      [๓๐๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนสมณะก็ดี หรือพราหมณก็ดี เหลาใด 
 เหลาหนึ่ง ยอมรูชราและมรณะ ยอมรูเหตุเกิดชราและมรณะ ยอมรูความดับชรา 
 และมรณะ ยอมรูปฏิปทาอันใหถึงความดับชราและมรณะ สมณะหรือพราหมณ 
 เหลานั้น ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ ยอมไดรับสมมติวาเปน 



 พราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลาน้ันยอมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหง 
 ความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวย 
 ตนเอง ในปจจุบันเขาถึงไดอยู 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
      [๓๐๘] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม 
 ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ 
 เหลาใดเหลาหนึ่งไมรูชาติ ฯลฯ ไมรูภพ ... ไมรูอุปาทาน ... ไมรูตัณหา ... 
 ไมรูเวทนา ... ไมรูผัสสะ ... ไมรูสฬายตนะ ... ไมรูนามรูป ... ไมรูวิญญาณ ... 
 ไมรูสังขาร ... ไมรูเหตุเกิดสังขาร ไมรูความดับสังขาร ไมรูปฏิปทาอันใหถึง 
 ความดับสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะ 
 ในหมูสมณะ หรือไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทาน 
 เหลานั้นจะทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความ 
 เปนพราหมณดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยูไมได ฯ 
      ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรู 
 ชาติ ฯลฯ ยอมรูภพ ... ยอมรูอปุาทาน ... ยอมรูตัณหา ... ยอมรูเวทนา ... 
 ยอมรูผัสสะ ... ยอมรูสฬายตนะ ... ยอมรูนามรูป ... ยอมรูวิญญาณ ... ยอมรู 
 สังขาร ยอมรูเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมรูความดับแหงสังขาร ยอมรูปฏิปทาอันให 
 ถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะ 
 ในหมูสมณะ และยอมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทาน 
 เหลานั้นยอมทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะและประโยชนแหงความ 
 เปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงไดอยู ฯ 
                      จบสูตรท่ี ๒ ถึงสูตรท่ี ๑๑ 
                      จบสมณพราหมณวรรคท่ี ๘ 
                         ------------ 
      หัวขอแหงสมณพราหมณวรรค ... พระผูมีพระภาคตรัสปจจยาการ ๑๑ โดย 
 จําแนกอริยสัจ ๔ ในปจจยาการหนึ่งๆ [วาเปนสูตรหน่ึงๆ ] สมณพราหมณวรรค 
 เปนเรื่องท่ี ๘ 
             หัวขอแหงวรรค- ๑. พุทธวรรค ๒. อาหารวรรค 
            ๓. ทสพลวรรค ๔. กฬารขัตติยวรรค ๕. คหปติวรรค 
            ๖. ทุกขวรรค ๗. มหาวรรค ๘. สมณพราหมณวรรค ฯ 
                        ------------- 
                        อันตรไปยยาลที่ ๙ 
      [๓๐๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 



 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯลฯ ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นชรามรณะ 
 ตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพือ่ความรูในชรามรณะตามเปนจริง บุคคลเม่ือไมรู 
 ไมเห็นเหตุเกิดแหงชรามรณะตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพือ่ความรูในเหตุเกิด 
 แหงชรามรณะตามเปนจริง บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นความดับแหงชรามรณะตามเปน 
 จริง พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง บุคคล 
 เมื่อไมรูไมเหน็ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง พึงแสวงหาคร ู
 เพื่อความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง ฯ 
                [ไปยยาลแหงบาลีประเทศท้ังปวงอยางนี้] 
     ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นชาติตามความเปนจริง ... เมื่อ 
 ไมรูไมเห็นภพตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นอุปาทานตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็น 
 ตัณหาตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นเวทนาตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นผัสสะ 
 ตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเหน็สฬายตนะตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นนามรูป 
 ตามความเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นวิญญาณตามความเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็น 
 สังขารท้ังหลายตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในสังขารท้ังหลายตามเปน 
 จริง เมื่อไมรูไมเห็นเหตุเกิดแหงสังขารตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพื่อความรู 
 ในเหตุเกิดแหงสังขารตามเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นความดับแหงสังขารตามเปนจริง 
 พึงแสวงหาครู เพื่อความรูความดับแหงสังขารตามเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นปฏิปทา 
 อันใหถึงความดับแหงสังขารตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพือ่ความรูในปฏิปทาอัน 
 ใหถึงความดับแหงสังขารตามเปนจริง ฯ 
      [พึงกระทํากิจในอริยสัจ ๔ แหงปจจยาการท้ังปวง เปนสูตรหน่ึงๆ ] 
      [๓๑๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลเม่ือไมรูไมเห็นชราและมรณะตามเปน 
 จริง พึงกระทําความศึกษาเพ่ือความรูในชราและมรณะตามความเปนจริง ฯ 
            [ไปยยาลอยางนี้ พึงกระทํากิจอันเปนไปในสัจจะ ๔] 
      พึงกระทําความเพียร ... พึงกระทําฉันทะ ... พึงกระทําความอุตสาหะ ... 
 พึงกระทําความไมยอทอ ... พึงกระทําความเพียรแผดเผากิเลส ... พึงกระทําความ 
 เปนผูกลา ... พึงกระทําความเพียรเปนไปติดตอ ... พึงกระทําสติ ... พึงกระทํา 
 สัมปชัญญะ ... พึงกระทําความไมประมาท ... ดังน้ีแล ฯ 
                         จบอันตรไปยยาลท่ี 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 



         เบ้ืองตนมีหัวขอพระสูตร ๑๒ หัวขอ รวมเปน ๑๓๒ สูตร มีไปยยาลใน 
 ระหวาง พระผูมีพระภาคตรัสดวยสัจจะ ๔ ฯ 
                       จบหัวขอในอันตรไปยยาลท้ังหลาย ฯ 
                          ---------- 
                        อภิสมยวรรคท่ี ๑๐ 
                          ๑. นขสิขสูตร 
      [๓๑๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงเอา 
 ปลายพระนขาชอนฝุนข้ึนเล็กนอย แลวตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฝุนประมาณนอยนี้ท่ีเราเอาปลายเล็บ 
 ชอนข้ึน กับแผนดินใหญนี้ อยางไหนจะมากกวากันหนอ ภิกษุท้ังหลายกราบทูล 
 วา ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แหละมากกวา ฝุนประมาณเล็กนอยท่ี 
 พระผูมีพระภาคทรงเอาปลายพระนขาชอนข้ึนนี้มีประมาณนอย เมื่อเทียบกับ 
 แผนดินใหญแลว ฝุนท่ีพระผูมีพระภาคทรงเอาปลายพระนขาชอนข้ึนมีประมาณนอย 
 ยอมไมถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ ไมถึงเส้ียวท่ี ๑,๐๐๐ ไมถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ฯ 
      [๓๑๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ความทุกขท่ีหมดไป สิ้น 
 ไปนี้แหละ ของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ตรัสรูแลว มีมาก 
 กวา สวนท่ีเหลือมีประมาณนอย ความท่ีทุกขเปนสภาพยิ่งใน ๗ อัตภาพ เมื่อ 
 เทียบเขากับกองทุกขท่ีหมดสิ้นไปอันมีในกอน ไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เสี้ยว 
 ท่ี ๑๐๐๐ เสี้ยวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ดกูรภิกษุท้ังหลาย การตรัสรูธรรมใหสําเร็จประโยชน 
 ใหญอยางนี้แล การไดธรรมจกัษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         ๒. โปกขรณีสูตร 
      [๓๑๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สระโบกขรณียาว ๕๐ โยชน 
 กวาง ๕๐ โยชน ลึก ๕๐ โยชน มีน้ําเต็มเสมอขอบ กาด่ืมกินได บุรุษพึงวิดน้ํา 
 ข้ึนจากสระโบกขรณีนั้นดวยปลายหญาคา เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปน 
 ไฉน น้ําท่ีบุรุษวิดข้ึนดวยปลายหญาคาก็ดี น้ําในสระโบกขรณีก็ดี ไหนจะมากกวา 
 กัน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในสระโบกขรณีนี้แหละ 
 มากกวา น้ําท่ีบุรุษวิดข้ึนดวยปลายหญาคามีประมาณนอย น้ําท่ีบุรุษวิดข้ึนดวย 
 ปลายหญาคาเม่ือเทียบกันเขากับนํ้าในสระโบกขรณี ไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เสี้ยว 
 ท่ี ๑,๐๐๐ เสี้ยวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ 



      [๓๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ความทุกขท่ีหมดไป สิ้น 
 ไปนี้แหละ ของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ตรัสรูแลว เปน 
 ทุกขมากกวา สวนท่ีเหลืออยูมีประมาณนอย ความท่ีทุกขเปนสภาพยิ่งใน 
 ๗ อัตภาพ เมื่อเทียบเขากับกองทุกขท่ีหมดไป สิ้นไปอันมีในกอน ไมเขาถึงเส้ียว 
 ท่ี ๑๐๐ เสี้ยวท่ี ๑,๐๐๐ เสี้ยวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ดูกรภิกษุท้ังหลาย การตรัสรูธรรมให 
 สําเร็จประโยชนใหญอยางนี้แล การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                      ๓. สัมเภชอุทกสูตรท่ี ๑ 
      [๓๑๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก- 
 *ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําใหญเหลานี้คือ คงคา 
 ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลมาบรรจบกัน บุรุษพึงวักน้ําข้ึนสองสามหยาด 
 จากท่ีนั้น เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําสองสามหยาดท่ีบุรุษวัก 
 ข้ึนแลวก็ดี น้ําในท่ีบรรจบกันก็ดี ไหนจะมากกวากัน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในท่ีบรรจบกันนี้แหละมากกวาหยาดนํ้าสองสามหยาดท่ี 
 บุรุษวักข้ึนแลว มีประมาณนอย หยาดนํ้าสองสามหยาดท่ีบุรุษวักข้ึนแลว เมื่อ 
 เทียบเขากับน้ําในท่ีบรรจบกันไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เสี้ยวท่ี ๑,๐๐๐ เสี้ยวท่ี 
 ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ 
      [๓๑๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุ 
 ใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                      ๔. สัมเภชอุทกสูตรท่ี ๒ 
      [๓๑๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําใหญเหลานี้คือ คงคา 
 ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลมาบรรจบกัน แมน้ําน้ันพึงหมดไป สิ้นไป ยัง 
 เหลืออยูสองสามหยาด เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําในท่ีบรรจบ 
 กันซึ่งหมดไป สิ้นไป กับนํ้าท่ียังเหลอือยูสองสามหยาด ไหนจะมากกวากัน ภิกษุ 
 ท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในท่ีบรรจบกันซึ่งหมดไป สิ้นไปนี้ 
 แหละมากกวา น้ําท่ียังเหลืออยูสองสามหยาดมีประมาณนอย น้ําท่ีเหลืออยูสอง 
 สามหยาดเม่ือเทียบเขากับน้ําในท่ีบรรจบกัน ซึ่งหมดไป สิ้นไปแลว ไมเขาถึง 
 เสี้ยวท่ี ๑๐๐ เสี้ยวท่ี ๑,๐๐๐ เสีย้วท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ 
      [๓๑๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุ 
 ใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ 



                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         ๕. ปฐวีสูตรท่ี ๑ 
      [๓๑๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส 
 เรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษพึงวางกอนดินเทา 
 เมล็ดกระเบา ๗ กอนไวท่ีแผนดินใหญ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนดิน 
 เทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนท่ีบุรุษวางไวกับแผนดินใหญ ไหนจะมากกวากัน ภิกษุ 
 ท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แหละมากกวา กอนดิน 
 เทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนท่ีบุรุษวางไวมีประมาณนอย กอนดินเทาเมล็ดกระเบา 
 ๗ กอนท่ีบุรุษวางไวเมือ่เทียบเขากับแผนดินใหญไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เสี้ยวท่ี 
 ๑,๐๐๐ เสี้ยวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แมฉนัใด ฯ 
      [๓๒๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุ 
 ใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. ปฐวีสูตรท่ี ๒ 
      [๓๒๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย แผนดินใหญพึงถึงความหมด 
 ไป สิ้นไป เหลือกอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน เธอท้ังหลายสําคัญความขอ 
 นั้นเปนไฉน แผนดินใหญท่ีหมดไป สิ้นไป กับกอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนท่ี 
 ยังเหลืออยู ไหนจะมากกวากัน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 แผนดินใหญท่ีหมดไปสิ้นไปน้ีแหละมากกวา กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนท่ี 
 ยังเหลืออยูมีประมาณนอย กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนท่ียังเหลืออยูเมือ่เทียบ 
 เขากับแผนดินใหญท่ีหมดไป สิ้นไป ยอมไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เสี้ยวท่ี ๑,๐๐๐ 
 เสี้ยวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ 
      [๓๒๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุ 
 ใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                        ๗. สมุททสูตรท่ี ๑ 
      [๓๒๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษวักน้ําสองสามหยาดขึ้น 
 จากมหาสมุทร เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําสองสามหยาดที่ 
 บุรุษวักข้ึนแลวกับน้ําในมหาสมุทร ไหนจะมากกวากัน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา 



 ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในมหาสมุทรนี้แหละมากกวานํ้าสองสามหยาดท่ีบุรุษวัก 
 ข้ึนแลวมีประมาณนอย น้ําสองสามหยาดท่ีบุรุษวักข้ึนแลว เมื่อเทียบกันเขากับน้ํา 
 ในมหาสมุทรไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เสี้ยวท่ี ๑,๐๐๐ เสี้ยวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ 
      [๓๒๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุ 
 ใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                        ๘. สมุททสูตรท่ี ๒ 
      [๓๒๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย มหาสมุทรพึงถึงการหมดไป 
 สิ้นไป ยังเหลือนํ้าอยูสองสามหยาด เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 น้ําในมหาสมุทรท่ีหมดไปสิ้นไป กับน้ําสองสามหยาด ท่ียังเหลืออยูไหนจะมาก 
 กวากัน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในมหาสมุทรท่ีหมด 
 ไปส้ินไปนี้แหละมากกวา น้ําสองสามหยาดที่เหลืออยูมีประมาณนอย น้ําสอง 
 สามหยาดท่ีเหลืออยูเม่ือเทียบกันเขากับน้ําในมหาสมุทรท่ีหมดไปสิ้นไป ไมเขาถึง 
 เสี้ยวท่ี ๑๐๐ เสี้ยวท่ี ๑,๐๐๐ เสีย้วท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ 
      [๓๒๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุ 
 ใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                       ๙. ปพพตูปมสูตรท่ี ๑ 
      [๓๒๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส 
 เรียกภิกษุท้ังหลายแลว ... ไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษพึงวางกอนหิน 
 เทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนไวท่ีขุนเขาหิมวันต เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้น 
 เปนไฉน กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนท่ีบุรุษวางไว กับขุนเขาหิมวันต 
 ไหนจะมากกวากัน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาหิมวันต 
 นี้แหละมากกวา กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนท่ีบุรุษวางไวมีประมาณนอย 
 กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนท่ีบุรุษวางไว เมื่อเทียบเขากับขุนเขาหิมวันต 
 ไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เสี้ยวท่ี ๑,๐๐๐ เสี้ยวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แมฉนัใด ฯ 
      [๓๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรม 
 จักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                       ๑๐. ปพพตูปมสูตรท่ี ๒ 
      [๓๒๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 



 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขุนเขาหิมวันตพึงถึงความหมด 
 ไป สิ้นไป ยังเหลือกอนหินเทาเมล็ดพันธุ ผักกาดอยูเจ็ดกอน เธอท้ังหลายจะ 
 สําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขุนเขาหิมวันตท่ีหมดไปสิ้นไป กับกอนหินเทาเมล็ด 
 พันธุผักกาดเจ็ดกอนท่ียังเหลอือยู ไหนจะมากกวากัน ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาหิมวันตท่ีหมดไปสิ้นไป นี้แหละมากกวา กอนหิน 
 เทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนท่ียังเหลืออยู มปีระมาณนอย กอนหินเทาเมล็ด 
 พันธุผักกาดเจ็ดกอนท่ียังเหลอือยู เมือ่เทียบเขากับขุนเขาหิมวันตท่ีหมดไปสิ้นไป 
 ไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เสี้ยวท่ี ๑,๐๐๐ เสี้ยวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แมฉนัใด ฯ 
      [๓๓๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ความทุกขท่ีหมดไป 
 สิ้นไปน้ีแหละของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ตรัสรูแลว มี 
 มากกวา สวนท่ีเหลือมีประมาณนอย ความทุกขท่ีเปนสภาพย่ิงในเจ็ดอัตภาพ เมื่อ 
 เทียบกับกองทุกขท่ีหมดไปสิ้นไป ไมเขาถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เสี้ยวท่ี ๑,๐๐๐ เสี้ยว 
 ท่ี ๑๐๐,๐๐๐ ดกูรภิกษุท้ังหลาย การตรัสรูธรรมใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้แล 
 การไดธรรมจกัษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                       ๑๑. ปพพตูปมสูตรท่ี ๓ 
      [๓๓๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษพึงวางกอนหินเทาเมล็ด 
 ถั่วเขียวเจ็ดกอนไวท่ีขุนเขาสิเนรุ เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอน- 
 *หินเทาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดกอนท่ีบุรุษวางไวกับขุนเขาสิเนรุ ไหนจะมากกวากัน ภิกษุ 
 ท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาสิเนรุนี้แหละมากกวา กอนหิน 
 เทาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดกอนท่ีบุรุษวางไวมีประมาณนอย กอนหินเทาเมล็ดถั่วเขียว 
 เจ็ดกอนท่ีบุรุษวางไว เมื่อเทียบเขากับขุนเขาสิเนรุ ไมถึงเส้ียวท่ี ๑๐๐ เสี้ยว 
 ท่ี ๑,๐๐๐ เสี้ยวท่ี ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ 
      [๓๓๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล 
 การบรรลุคุณวิเศษแหงอัญญเดียรถียสมณพราหมณและปริพาชก เมื่อเทียบกับการ 
 บรรลุโสดาปตติมรรคแหงบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ไมเขาถึง 
 เสี้ยวท่ี ๑๐๐ เสี้ยวท่ี ๑,๐๐๐ เสีย้วท่ี ๑๐๐,๐๐๐ บุคคลผูสมบูรณดวยทิฐิ มีอธิคม 
 ใหญอยางนี้ มีอภิญญาใหญอยางนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                       จบอภิสมยวรรคท่ี ๑๐ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 



            ๑. นขสิขสูตร ๒. โปกขรณีสูตร ๓. สัมเภชอุทกสูตร 
            ท่ี ๑ ๔. สัมเภชอุทกสูตรท่ี ๒ ๕. ปฐวีสูตรท่ี ๑ 
            ๖. ปฐวีสูตรท่ี ๒ ๗. สมุททสูตรท่ี ๑ ๘. สมุททสูตร 
            ท่ี ๒ ๙. ปพพตูปมสูตรท่ี ๑ ๑๐. ปพพตูปมสูตรท่ี ๒ 
            ๑๑. ปพพตูปมสูตรท่ี ๓ ฯ 
                         จบอภิสมยสังยตุตท่ี ๑ 
                          ------------- 
                           ธาตุสังยุตต 
                         นานัตตวรรคท่ี ๑ 
                          ๑. ธาตุสูตร 
      [๓๓๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงความตางแหงธาตุ 
 แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟง จงกระทําไวในใจใหดี เราจักกลาว ณ 
 บัดนี้ ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      [๓๓๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ความตางแหง 
 ธาตุเปนไฉน จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสต 
 วิญญาณธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหา 
 วิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธรรมธาตุ 
 มโนวิญญาณธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         ๒. สัมผัสสสูตร 
      [๓๓๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน 
 จักขุธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ มโนธาตุ นี้เราเรียกวาความ 
 ตางแหงธาตุ ฯ 
      [๓๓๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความตางแหงผัสสะ บังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยความตางแหงธาตุเปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุธาตุ 
 โสตสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยโสตธาตุ ฆานสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยฆานธาตุ 
 ชิวหาสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยชิวหาธาตุ โผฏฐัพพะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยกาย 
 ธาตุ มโนสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนธาตุ ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงธาตุอยางนี้แล ฯ 



                           จบสูตรท่ี ๒ 
                        ๓. โนสัมผัสสสูตร 
      [๓๓๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
 ผัสสะหามิได ความตางแหงธาตุเปนไฉน จักขุธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ นี้เราเรียกวา 
 ความตางแหงธาตุ ฯ 
      [๓๓๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ความตางแหงธาตุ ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหา 
 มิได เปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุธาตุ จักขุธาตุบังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยจักขุสัมผัสหามิได ฯลฯ มโนสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนธาตุ มโนธาตุ 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนสัมผัสหามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ความตางแหงธาตุ ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ 
 หามิได อยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. เวทนาสูตร 
      [๓๓๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตาง 
 แหงผัสสะ ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน จักขุธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ นี้เราเรียกวา 
 ความตางแหงธาตุ ฯ 
      [๓๔๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ 
 เปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุธาตุ จักขุสัมผัสสชาเวทนาบังเกิด 
 ข้ึนเพราะอาศัยจักขุสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนธาตุ มโน- 
 *สัมผัสสชาเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนสัมผัส ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตาง 
 แหงผัสสะ อยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                        ๕. โนเวทนาสูตร 
      [๓๔๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 



 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตาง 
 แหงผัสสะ ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได 
 ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได ก็ความตางแหง 
 ธาตุเปนไฉน จักขุธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ นี้เราเรยีกวา ความตางแหงธาตุ ฯ 
      [๓๔๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ 
 ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตาง 
 แหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได เปนไฉน จักขุสัมผัส 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุธาตุ จักขุสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุ 
 สัมผัส จักขุสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุสัมผัสสชาเวทนาหามิได จักขุธาตุ 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักขุสัมผัสหามิได ฯลฯ มโนสัมผัสบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 มโนธาตุ มโนสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนสัมผัส มโนสัมผสั 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยมโนสัมผัสสชาเวทนาหามิได มโนธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 มโนสัมผัสหามิได ภิกษุท้ังหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
 ตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความ 
 ตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหงธาตุ 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได อยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                        ๖. พาหิรธาตุสูตร 
      [๓๔๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงความตางแหงธาตุ 
 แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงต้ังใจฟง ... ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน รูปธาตุ 
 สัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตาง 
 แหงธาตุ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. สัญญาสูตร 
      [๓๔๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
 ตางแหงสัญญา ความตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ 
 ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหง 



 ปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงธาตุเปนไฉน 
 รูปธาตุ ฯลฯ ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ 
      [๓๔๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา 
 ความตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ ความตางแหง 
 ปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิด 
 ข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ เปนไฉน รูปสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 รูปธาตุ รูปสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปสัญญา รูปฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยรูปสังกัปปะ รูปปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปฉันทะ รูปปริเยสนาบังเกิด 
 ข้ึนเพราะอาศัยรูปปริฬาหะ ฯลฯ ธรรมสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมธาตุ 
 ธรรมสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสญัญา ธรรมฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ธรรมสังกัปปะ ธรรมปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมฉนัทะ ธรรมปริเยสนา 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปรฬิาหะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความตางแหงสัญญา 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
 สังกัปปะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความ 
 ตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ อยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         ๘. โนสัญญาสูตร 
      [๓๔๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิด 
 ข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ความตางแหงสัญญา ฯลฯ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตาง 
 แหงปริฬาหะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา 
 หามิได ความตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได 
 ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตาง 
 แหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุ 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญาหามิได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความตาง 
 แหงธาตุ เปนไฉน รูปธาตุ ฯลฯ ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ 
      [๓๔๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
 สัญญา ฯลฯ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ 
 ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ความ 



 ตางแหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหง 
 สังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงสัญญา 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงสัญญาหามิได เปนไฉน ภิกษุท้ังหลาย ความหมายรู 
 ในรูปบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปธาตุ ฯลฯ ความหมายรูในธรรมบังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยธรรมธาตุ ธรรมสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัญญา ฯลฯ ธรรม 
 ปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปรฬิาหะ ธรรมปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ธรรมปริเยสนาหามิได ธรรมฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะหามิได 
 ธรรมสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมฉนัทะหามิได ธรรมสัญญาบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยธรรมสังกัปปะหามิได ธรรมธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสญัญาหา 
 มิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหง 
 สังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ฯลฯ ความตางแหงปริเยสนา 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ฯลฯ ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ความตางแหงสัญญาหามิได อยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. ผัสสสูตร 
      [๓๔๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
 ตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ 
 ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงฉันทะ 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตาง 
 แหงปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน รูปธาตุ ฯลฯ ธรรมธาตุ นี้เราเรียก 
 วา ความตางแหงธาตุ ฯ 
      [๓๔๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความตางแหงสัญญา บังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยความตางแหงธาตุ ฯลฯ ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตาง 
 แหงปริเยสนาเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูปสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปธาตุ 
 รูปสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปสัญญา รูปผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูป 
 สังกัปปะ รูปสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปสัมผัส รูปฉันทะบังเกิดข้ึน 



 เพราะอาศัยรูปสัมผัสสชาเวทนา รูปปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปฉันทะ รูป 
 ปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปปริฬาหะ รูปลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปปริ- 
 *เยสนา ฯลฯ ธรรมสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมธาตุ ธรรมสังกัปปะบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยธรรมสัญญา ธรรมสัมผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสังกัปปะ 
 ธรรมสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัมผัสสะ ธรรมฉันทะบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยธรรมสัมผัสสชาเวทนา ธรรมปรฬิาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมฉันทะ 
 ธรรมปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะ ธรรมลาภะบังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยธรรมปริเยสนา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
 สัญญา ฯลฯ ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา 
 อยางนี้แล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         ๑๐. โนผัสสสูตร 
      [๓๕๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
 ตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ 
 ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงฉันทะ 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตาง 
 แหงปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา 
 ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงลาภะหามิได ความตาง 
 แหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ความตางแหง 
 ฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงเวทนา 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยความตางแหงผัสสะหามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
 ตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
 สัญญาหามิได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน รูปธาตุ ฯลฯ 
 ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ 
      [๓๕๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
 สัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ ความ 



 ตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงฉันทะ 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตาง 
 แหงปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา 
 ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงลาภะหามิได ความตาง 
 แหงฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงเวทนา 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตาง 
 แหงสัญญาหามิได เปนไฉน รูปสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยรูปธาตุ ฯลฯ ธรรม 
 สัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมธาตุ ธรรมสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรม 
 สัญญา ฯลฯ ธรรมปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปรฬิาหะ ธรรมลาภะ 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปรเิยสนา ธรรมปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรม 
 ลาภะหามิได ธรรมปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริเยสนาหามิได ธรรม 
 ฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะหามิได ธรรมสัมผัสสชาเวทนาบังเกิด 
 ข้ึนเพราะอาศัยธรรมฉันทะหามิได ธรรมสัมผสัสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรม 
 สัมผัสสชาเวทนาหามิได ธรรมสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสัมผัสสะหา 
 มิได ธรรมสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมสังกัปปะหามิได ธรรมธาตุบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยธรรมสัญญาหามิได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
 ตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ 
 ความตางแหงเวทนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงฉันทะ 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตาง 
 แหงปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา 
 ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงลาภะหามิได ความตาง 
 แหงปริฬาหะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ความตางแหง 
 ฉันทะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงเวทนา 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยความตางแหงผัสสะหามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
 ตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความตางแหง 
 สัญญาหามิได อยางนี้แล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 



                        จบนานัตตวรรคท่ี ๑ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
             ๑. ธาตุสูตร ๒. สัมผัสสสูตร ๓. โนสมัผัสสสูตร 
             ๔. เวทนาสูตร ๕. โนเวทนาสูตร ๖. พาหิรธาตุสูตร 
             ๗. สัญญาสูตร ๘. โนสัญญาสูตร ๙. ผัสสสูตร 
             ๑๐. โนผัสสสูตร ฯ 
                        ------------- 
                           ธาตุสังยุตต 
                          ทุติยวรรคท่ี ๒ 
                          ๑. สัตติมสูตร 
      [๓๕๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธาตุเหลานี้มี ๗ ประการ 
 ธาตุ ๗ ประการเปนไฉน คือ อาภาธาตุ สุภาธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุ 
 วิญญาณัญจายตนธาตุ อากิญจัญญายตนธาตุ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ 
 สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธาตุ ๗ ประการเหลานี้แล ครั้นพระผูมี- 
 *พระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหน่ึงไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ อาภาธาตุ สุภาธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุ วิญญาณัญจายตนธาตุ 
 อากิญจัญญายตนธาตุ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ และสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ 
 ธาตุเหลานี้แตละอยาง อาศัยอะไรจึงปรากฏได ฯ 
      [๓๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ อาภาธาตุอาศัยความมืด 
 จึงปรากฏได สุภาธาตุอาศัยความไมงามจึงปรากฏได อากาสานัญจายตนธาตุอาศัย 
 รูปจึงปรากฏได วิญญาณัญจายตนธาตุอาศัยอากาสานัญจายตนะจึงปรากฏได 
 อากิญจัญญายตนธาตุอาศัยวิญญาณัญจายตนะจึงปรากฏได เนวสัญญานาสัญญายตน 
 ธาตุอาศัยอากิญจัญญายตนะจึงปรากฏได สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุอาศัยนิโรธจึง 
 ปรากฏได ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ อาภาธาตุ สุภาธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุ 
 วิญญาณัญจายตนธาตุ อากิญจัญญายตนธาตุ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ 
 สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ ธาตุเหลานี้แตละอยาง บุคคลพึงบรรลุเปนสมาบัติ 
 อยางไร ฯ 
      [๓๕๔] พ. ดูกรภิกษุ อาภาธาตุ สุภาธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุ 
 วิญญาณัญจายตนธาตุ อากิญจัญญายตนธาตุ ธาตุเหลานี้แตละอยาง บุคคลพึง 



 บรรลุเปนสัญญาสมาบัติ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ บุคคลพึงบรรลุเปน 
 สังขาราวเสสสมาบัติ สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ บุคคลพึงบรรลุเปนนิโรธสมาบัติ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         ๒. สนิทานสูตร 
      [๓๕๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กามวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน 
 มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน พยาบาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน 
 วิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน ฯ 
      [๓๕๖] ก็กามวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน พยาบาท 
 วิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน วิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน 
 มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน อยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความหมายรูในกามบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยกามธาตุ ความดําริในกามบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความหมายรูในกาม 
 ความพอใจในกามบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความดําริในกาม ความเรารอนเพราะกาม 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความพอใจในกาม การแสวงหากามบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ความเรารอนเพราะกาม ปุถุชนผูไมไดสดับ เมื่อแสวงหากาม ยอมปฏิบัติผิดโดย 
 ฐานะ ๓ คือ กาย วาจา ใจ ความหมายรูในพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะพยาปาท 
 ธาตุ ความดําริในพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความหมายรูในพยาบาท ความพอใจ 
 ในพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความดําริในพยาบาท ความเรารอนเพราะพยาบาท 
 บังเกิดข้ึน เพราะอาศัยความพอใจในพยาบาท การแสวงหาพยาบาทบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความเรารอนเพราะพยาบาท ปุถุชนผูไมไดสดับ เมื่อแสวงหาพยาบาท 
 ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ กาย วาจา ใจ ความหมายรูในวิหิงสาบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยวิหิงสาธาตุ ความดําริในวิหิงสาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความหมายรูใน 
 วิหิงสา ความพอใจในวิหิงสาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความดําริในวิหิงสา ความ 
 เรารอนเพราะวิหิงสาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความพอใจในวหิิงสา การแสวงหา 
 วิหิงสาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความเรารอนเพราะวิหิงสา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชน 
 ผูไมไดสดับ เมื่อแสวงหาวิหงิสา ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือกาย วาจา ใจ ฯ 
      [๓๕๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษวางคบหญาท่ีไฟติดแลวในปาหญาแหง 
 ถาหากเขาไมรีบดับดวยมือและเทาไซร ก็เมื่อเปนเชนนี้ สัตวมีชีวิตท้ังหลาย 
 บรรดาท่ีอาศัยหญาและไมอยู พึงถึงความพินาศฉิบหาย แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สมณะหรือพราหมณคนใดคนหน่ึง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมรบีละ ไมรีบบรรเทา 
 ไมรีบทําใหสิ้นสุด ไมรีบทําใหไมมีซึ่งอกุศลสัญญาท่ีกอกวนอันบังเกิดข้ึนแลว 
 สมณะหรือพราหมณนั้น ยอมอยูเปนทุกข มีความอึดอัด คับแคน เรารอน ใน 
 ปจจุบัน เบ้ืองหนาแตมรณะ เพราะกายแตก พึงหวังทุคติได ฯ 



      [๓๕๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เนกขัมมวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน มิใชไมมี 
 เหตุบังเกิดข้ึน อัพยาปาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน อวิหิงสา 
 วิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน ฯ 
      [๓๕๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เนกขัมมวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน มิใชไมมี 
 เหตุบังเกิดข้ึน อัพยาปาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน 
 อวิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดข้ึน มิใชไมมีเหตุบังเกิดข้ึน อยางไร ภิกษุท้ังหลาย 
 ความหมายรูในเนกขัมมะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยเนกขัมมธาตุ ความดําริในเนกขัมมะ 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความหมายรูในเนกขัมมะ ความพอใจในเนกขัมมะบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความดําริในเนกขัมมะ ความเรารอนเพราะเนกขัมมะบังเกิดข้ึนเพราะ 
 อาศัยความพอใจในเนกขัมมะ การแสวงหาในเนกขัมมะบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ความเรารอนเพราะเนกขัมมะ อริยสาวกผูไดสดับ เมื่อแสวงหาเนกขัมมะ ยอม 
 ปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ กาย วาจา ใจ ความหมายรูในอพัยาบาทบังเกิด 
 ข้ึนเพราะอาศัยอัพยาปาทธาตุ ความดําริในอัพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความ 
 หมายรูในอัพยาบาท ความพอใจในอัพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความดําริใน 
 อัพยาบาท ความเรารอนเพราะอัพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความพอใจใน 
 อัพยาบาท การแสวงหาในอัพยาบาทบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความเรารอนเพราะ 
 อัพยาบาท อริยสาวกผูไดสดับ เมื่อแสวงหาอัพยาบาท ยอมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ 
 คือ กาย วาจา ใจ ความหมายรูในอวิหิงสาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุ ความ 
 ดําริในอวิหิงสาเกิดข้ึนเพราะอาศัยความหมายรูในอวหิิงสา ความพอใจในอวิหงิสา 
 บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความดําริในอวิหงิสา ความเรารอนเพราะอวิหิงสาบังเกิดข้ึน 
 เพราะอาศัยความพอใจในอวหิิงสา การแสวงหาในอวิหิงสาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 ความเรารอนเพราะอวิหิงสา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ เมื่อแสวงหา 
 อวิหิงสา ยอมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ กาย วาจา ใจ ฯ 
      [๓๖๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษพึงวางคบหญาท่ีไฟติดแลวในปาหญา 
 แหง เขาจึงรีบดับคบนั้นเสียดวยมือและเทา ก็เมื่อเปนเชนนี้สัตว มีชีวิตท้ังหลาย 
 บรรดาท่ีอาศัยหญาและไมอยู ไมพึงถึงความพินาศฉิบหาย แมฉันใด ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณคนใดคนหน่ึง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รีบละ รีบ 
 บรรเทา รีบทําใหหมด รีบทําใหไมมีซึ่งอกุศลสัญญาท่ีกอกวนอันบังเกิดข้ึนแลว 
 เขายอมอยูเปนสุข ไมมีความอึดอัด ความคับแคน ความเรารอน ในปจจุบัน 
 เบ้ืองหนาแตมรณะ เพราะกายแตก พึงหวังสุคติได ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                        ๓. คิญชกาวสถสูตร 
      [๓๖๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระตําหนักท่ีสรางดวยอิฐ ใกล 
 หมูบานของพระญาติ ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกร- 



 *ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ดังน้ี 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัญญาบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธาตุ 
 ทิฐิบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธาตุ วิตกบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธาตุ ฯ 
      [๓๖๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระกัจจานะได 
 ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทิฐิท่ีวา พระสัมมาสัมพุทธะ 
 ในบุคคลท่ีมิใชพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังน้ี ยอมปรากฏเพราะอาศัยอะไร ฯ 
      [๓๖๓] พ. ดูกรกัจจานะ ธาตุคืออวิชชานี้ เปนธาตุใหญแล ดูกร 
 กัจจานะ สัญญาท่ีเลว ทิฐิท่ีเลว วิตกท่ีเลว เจตนาท่ีเลว ความปรารถนาท่ีเลว 
 ความต้ังใจท่ีเลว บุคคลท่ีเลว วาจาท่ีเลว บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธาตุท่ีเลว 
 บุคคลท่ีเลวน้ัน ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอมแตงต้ัง ยอมเปดเผย 
 ยอมจําแนก ยอมทําใหต้ืน ซึ่งธรรมท่ีเลว เรากลาววา อุปบัติของบุคคลท่ีเลวน้ัน 
 ยอมเลว ดูกรกัจจานะ สัญญาท่ีปานกลาง ทิฐิท่ีปานกลาง วิตกท่ีปานกลาง 
 เจตนาท่ีปานกลาง ความปรารถนาท่ีปานกลาง ความต้ังใจท่ีปานกลาง บุคคลท่ี 
 ปานกลาง วาจาท่ีปานกลาง บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธาตุท่ีปานกลาง บุคคลท่ีปานกลาง 
 นั้น ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอมแตงต้ัง ยอมเปดเผย ยอม 
 จําแนก ยอมทําใหต้ืน ซึ่งธรรมท่ีปานกลาง เรากลาววา อุปบัติของบุคคลท่ีปาน 
 กลางน้ัน เปนปานกลาง ดูกรกัจจานะ สัญญาท่ีประณีต ทิฐิท่ีประณีต วิตก 
 ท่ีประณีต เจตนาท่ีประณีต ความปรารถนาท่ีประณีต ความต้ังใจท่ีประณีต 
 บุคคลท่ีประณีต วาจาท่ีประณีต บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยธาตุท่ีประณีต บุคคลท่ี 
 ประณีตน้ัน ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอมแตงต้ัง ยอมเปดเผย 
 ยอมจําแนก ยอมทําใหต้ืน ซึ่งธรรมท่ีประณีต เรากลาววา อปุบัติของบุคคลท่ี 
 ประณีตน้ัน ยอมประณีต ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                        ๔. หีนาธิมุตติสูตร 
      [๓๖๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคา 
 ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว ยอมคบคา ยอม 
 สมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ยอมคบคา 
 ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี แมในอดีตกาล สัตวท้ังหลายก็ได 
 คบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว 
 ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว กับสัตวจําพวกมีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวก 
 ท่ีมีอัธยาศัยดี ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัย 
 ดี แมในอนาคตกาล สัตวท้ังหลายก็จักคบคากัน จักสมาคมกัน โดยธาตุเทียว 



 คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว จักคบคากัน จักสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมี 
 อัธยาศัยเลว สตัวจําพวกท่ีมีอธัยาศัยดี จักคบคากัน จักสมาคมกัน กับสัตว 
 จําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี แมในปจจุบันกาล สัตวท้ังหลายก็ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ยอมคบคา 
 กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ๕. จังกมสูตร 
      [๓๖๕] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยูท่ีภูเขาคิชฌกูฏ เขต 
 พระนครราชคฤห ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรจงกรมอยูดวยกันกับ 
 ภิกษุหลายรูปในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค ทานพระมหาโมคคัลลานะก็จงกรม 
 อยูดวยกันกับภิกษุหลายรูป ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค ทานพระมหากัสสปก็ 
 จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค ทานพระอนุรุทธก็ 
 จงกรมอยู ดวยกันกับภิกษุหลายรูป ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค ทานพระปุณณ- 
 *มันตานีบุตรก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูป ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค ทาน 
 พระอุบาลีก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรปู ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค ทาน 
 พระอานนทก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูป ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค แม 
 พระเทวทัตตก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูป ในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค ฯ 
      [๓๖๖] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอเห็นสารีบุตรกําลังจงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรปูหรือ 
 ไม ฯ 
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหมดน้ี ลวนมีปญญามาก พวกเธอเห็น 
 มหาโมคคัลลานะกําลังจงกรมอยูดวยกันกับภกิษุหลายรูปหรอืไม ฯ 
      ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ 
      พ. ภิกษุท้ังหมดนี้ ลวนมีฤทธ์ิมาก พวกเธอเห็นมหากัสสปกําลัง 
 จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ 
      ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ 
      พ. ภิกษุท้ังหมดนี้ ลวนเปนธุตวาท พวกเธอเห็นอนรุุทธ กําลังจงกรม 
 อยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ 
      ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ 
      พ. ภิกษุท้ังหมดนี้ ลวนเปนผูมีทิพยจักษุ พวกเธอเห็นปุณณมันตานีบุตร 
 กําลังจงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรอืไม ฯ 
      ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ 



      พ. ภิกษุท้ังหมดนี้ ลวนเปนธรรมกถึก พวกเธอเห็นอุบาลีกําลังจงกรม 
 อยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ 
      ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ 
      พ. ภิกษุท้ังหมดนี้ ลวนเปนผูทรงวินัย พวกเธอเห็นอานนท กําลัง 
 จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ 
      ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ 
      พ. ภิกษุท้ังหมดนี้ ลวนเปนพหูสูต พวกเธอเห็นเทวทัตตกําลังจงกรม 
 อยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม 
      ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ 
      พ. ภิกษุท้ังหมดนี้ ลวนมีความปรารถนาลามก ฯ 
      [๓๖๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 สัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี แมในอดีตกาล สัตวท้ังหลายก็ได 
 คบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว 
 ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวก 
 ท่ีมีอัธยาศัยดี ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี 
 แมในอนาคตกาล สัตวท้ังหลายก็จักคบคากัน จักสมาคมกัน โดยธาตุเทียว 
 คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว จักคบคากัน จักสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมี 
 อัธยาศัยเลว สตัวจําพวกท่ีมีอธัยาศัยดี จักคบคากัน จักสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ี 
 มีอัธยาศัยดี แมในปจจุบันกาล สัตวท้ังหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดย 
 ธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอธัยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 สัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
 กันกับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                        ๖. สตาปารัทธสูตร 
      [๓๖๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส 
 เรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคา 
 กัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว ยอม 
 คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว แมในอดีตกาล ... 
 แมในอนาคตกาล ... แมในปจจุบันกาล สัตวท้ังหลายก็ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว ฯ 



      [๓๖๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คูถกับคูถยอมเขากันได รวมกันได มูตร 
 กับมูตรยอมเขากันได รวมกันได เขฬะกับเขฬะยอมเขากันได รวมกันได 
 บุพโพกับบุพโพยอมเขากันได รวมกันได โลหิตกับโลหิตยอมเขากันได รวม 
 กันได แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายก็ฉันนั้นแล ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว แมในอดีตกาล ... แมในอนาคต 
 กาล ... แมในปจจุบันกาล สัตวท้ังหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดย 
 ธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอธัยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 สัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยเลว 
      [๓๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคม กับสัตว 
 จําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี แมในอดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ... แมในปจจุบันกาล สัตว 
 ท้ังหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมี 
 อัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ฯ 
      [๓๗๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย น้ํานมสดกับนํ้านมสดยอมเขากันได รวม 
 กันได น้ํามันกับน้ํามันยอมเขากันได รวมกันได เนยใสกับเนยใสยอมเขากันได 
 รวมกันได น้ําผึ้งกับน้ําผึ้งยอมเขากันได รวมกันได น้ําออยกับน้ําออยยอมเขากัน 
 ได รวมกันได แมฉันใด สัตวท้ังหลายก็ฉันนั้นแล ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี แมในอดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ... 
 แมในปจจุบันกาล สัตวท้ังหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว 
 คือสัตวจําพวกท่ีมีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก 
 ท่ีมีอัธยาศัยดี ฯ 
      [๓๗๒] พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงตรัสพระคาถาประพันธตอไปวา ฯ 
         กิเลสเพียงดังหมูไมในปา เกิดข้ึน เพราะการคบคาสมาคม 
         ยอมขาด เพราะไมคบคาสมาคม คนเกาะทอนไมเล็กๆ 
         พึงจมลงในหวงมหรรณพ ฉันใด แมสาธุชนก็ยอมจมลง 
         เพราะอาศัยคนเกียจคราน ฉันนั้น เพราะฉะนั้น พึงเวนคน 
         เกียจคราน มีความเพียรเลวน้ันเสีย พึงอยูรวมกับบัณฑิตผู 
         สงัด ผูเปนอริยะ ผูมีใจสูง ผูเพงพินิจ ผูปรารภความเพยีร 
         เปนนิตย ฯ 
                          จบ สูตรท่ี ๖ 
                      ๗. อัสสัทธมูลกสูตรท่ี ๑ 



      [๓๗๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ สตัวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ ยอม 
 คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีสุตะ 
 นอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย สัตวจําพวก 
 ท่ีเกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีเกียจคราน 
 สัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมี 
 สติหลงลืม สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม แมในอดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ... แมใน 
 ปจจุบันกาล สัตวท้ังหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันโดยธาตุเทียว คือสัตว 
 จําพวกท่ีไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา 
 สัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ 
 สัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ี 
 ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 สัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย สัตวจําพวกท่ีเกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
 กัน กับสัตวจําพวกท่ีเกียจคราน สัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคา 
 กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ฯ 
      [๓๗๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศรัธทา สัตวจําพวกท่ีมีหิริ ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก ยอม 
 คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก สัตวจําพวกท่ีปรารภความ 
 เพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร สัตว 
 จําพวกท่ีมีสติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก 
 ท่ีมีสติมั่นคง สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 สัตวจําพวกท่ีมีปญญา แมในอดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ... แมในปจจุบันกาล 
 สัตวท้ังหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมี 
 ศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวก 
 ท่ีมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมี 



 โอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ สัตว 
 จําพวกท่ีมีสุตะมาก ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก 
 สัตวจําพวกท่ีปรารภความเพยีร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก 
 ท่ีปรารภความเพียร สัตวจําพวกท่ีมีสติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 สัตวจําพวกท่ีมีสติมั่นคง สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
                          จบ สูตรท่ี ๗ 
                      ๘. อัสสัทธมูลกสูตรท่ี ๒ 
      [๓๗๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา ยอมคบ 
 คากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศรทัธา สัตวจําพวกท่ีมีหิริ ยอมคบคา 
 กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา แมในอดีตกาล ... ในอนาคตกาล ... 
 แมในปจจุบันกาล สัตวท้ังหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว 
 คือสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมี 
 ศรัทธา สัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมี 
 หิริ สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมี 
 ปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว 
 จําพวกท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว 
 จําพวกท่ีมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว 
 จําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
      [๓๗๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 สัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอม 
 คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมี 
 โอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ สัตว 
 จําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 



      [๓๗๗] สัตวจําพวกท่ีไมมศีรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 สัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
 กัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคา 
 กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
      [๓๗๘] สัตวจําพวกท่ีไมมศีรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 สัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีเกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
 กัน กับสัตวจําพวกท่ีเกียจคราน สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา ยอมคบ 
 คากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศรทัธา สัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร สัตวจําพวก 
 ท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
      [๓๗๙] สัตวจําพวกท่ีไมมศีรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคา 
 กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา ยอม 
 คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมีสติมั่นคง 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติมั่นคง สัตวจําพวกท่ีมีปญญา 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                        ๙. อหิริกมูลกสตูร 
      [๓๘๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
 กันกับสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ สัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอม 
 คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีหริิ 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมี 
 ปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
      [๓๘๑] สัตวจําพวกท่ีไมมหีิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว 



 จําพวกท่ีไมมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 สัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
 กัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีหิริ ยอมคบคากัน ยอม 
 คบคากัน กับสัตวจําพวกท่ีมีหริิ สัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
      [๓๘๒] สัตวจําพวกท่ีไมมหีิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 สัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ สัตวจําพวกท่ีเกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับสัตวจําพวกท่ีเกียจคราน สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีหริิ ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีหิริ สัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร ยอมคบคา 
 กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร สัตวจําพวกท่ีมีปญญา 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
      [๓๘๓] สัตวจําพวกท่ีไมมหีิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว 
 จําพวกท่ีไมมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับสัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกันกับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีหริิ ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีสติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติมั่นคง สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                      ๑๐. อโนตตัปปมูลกสูตร 
      [๓๘๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับ ณ พระเชตวัน อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส 
 เรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกันโดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย ยอมคบคา 
 กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมี 
 โอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ สัตว 
 จําพวกท่ีมีสุตะมาก ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก 
 สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
      [๓๘๕] สัตวจําพวกท่ีไมมโีอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 สัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีเกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 



 กับสัตวจําพวกท่ีเกียจคราน สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
 กัน กับสัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอม 
 คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
      [๓๘๖] สัตวจําพวกท่ีไมมโีอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับสัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ ยอม 
 คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีสติมั่น 
 คง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติมั่นคง สัตวจําพวกท่ีมี 
 ปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         ๑๑. อัปปสุตสูตร 
      [๓๘๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส 
 เรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคา 
 กัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย สัตวจําพวกท่ีเกียจคราน ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีเกียจคราน สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอม 
 คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก สัตวจําพวกท่ีปรารภ 
 ความเพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีปรารภความเพยีร สัตว 
 จําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
      [๓๘๘] สัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 สัตวจําพวกท่ีมีสุตะนอย สัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
 กัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก ยอมคบ 
 คากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสุตะมาก สัตวจําพวกท่ีมีสติมั่นคง 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติมั่นคง สัตวจําพวกท่ีมี 
 ปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                          ๑๒. กุสิตสูตร 
      [๓๘๙] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม 



 ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอม 
 คบคากัน ยอมสมาคมกันโดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีเกียจคราน ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีเกียจคราน สัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลืม ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติหลงลมื สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอม 
 คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีปรารภความ 
 เพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีปรารภความเพียร สัตวจําพวก 
 ท่ีมีสติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีสติมั่นคง สัตว 
 จําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๒ 
                          --------- 
      [สวนท่ีเปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ในท่ีทุกแหง พึงทําเหมือนอยาง 
 ขางตนนั้น เทอญ] 
                         จบทุติยวรรคท่ี ๒ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
           ๑. สัตติมสูตร ๒. สนิทานสูตร ๓. คิญชกาวสถสูตร 
           ๔. หีนาธิมุตติสูตร ๕. จังกมสูตร ๖. สตาปารัทธสูตร 
           ๗. อัสสัทธมูลกสูตรท่ี ๑ ๘. อัสสัทธมูลกสูตรท่ี ๒. 
           ๙. อหิรกิมูลกสูตร ๑๐. อโนตตัปปมูลกสูตร ๑๑. อัปป- 
              สุตสูตร ๑๒. กุสิตสูตร ฯ 
                         ------------ 
                           ธาตุสังยุตต 
                        ทสกัมมปถวรรคท่ี ๓ 
                         ๑. อสมาหิตสูตร 
      [๓๙๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีไมมี 
 หิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีหิร ิสัตวจําพวกท่ีไมมี 
 โอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ 
 สัตวจําพวกท่ีมีใจไมมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีใจ 
 ไมมั่นคง สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว 
 จําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 



 สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 สัตวจําพวกท่ีมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับสัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีใจม่ันคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
 กัน กับสัตวจําพวกท่ีมีใจม่ันคง สัตวจําพวกท่ีมีปญญา ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒. ทุสสีลสูตร 
      [๓๙๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีหิริ สัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีทุศีล ยอมคบคา 
 กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีทุศีล สัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม ยอมคบ 
 คากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญาทราม สัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศรัทธา สัตวจําพวกท่ีมีหิร ิ
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีหิริ สัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกท่ีมีศีล 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีศีล สัตวจําพวกท่ีมีปญญา 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกท่ีมีปญญา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                       ๓. ปญจสิกขาปทสูตร 
      [๓๙๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาควา 
 พระเจาขา ฯ 
      [๓๙๓] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังน้ีวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือ พวกทําปาณาติบาต ยอมคบคา 
 กัน ยอมสมาคมกัน กับพวกทําปาณาติบาต พวกทําอทินนาทาน ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับพวกทําอทินนาทาน พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับพวกทํากาเมสุมิจฉาจาร พวกมุสาวาท ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับพวกมุสาวาท พวกดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอนัเปนท่ีต้ังแหงความ 



 ประมาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอัน 
 เปนท่ีต้ังแหงความประมาท ฯ 
      [๓๙๔] พวกเวนขาดจากปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับพวกเวนขาดจากปาณาติบาต พวกเวนขาดจากอทินนาทาน ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากอทินนาทาน พวกเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร ยอม 
 คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร พวกเวนขาดจาก 
 มุสาวาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากมุสาวาท พวกเวน 
 ขาดจากด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีต้ังแหงความประมาท ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีแหงความ 
 ประมาท ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                        ๔. สัตตกัมมปถสูตร 
      [๓๙๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวกทําปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
 กัน กับพวกทําปาณาติบาต พวกทําอทินนาทาน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับพวกทําอทินนาทาน พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับพวกทํากาเมสุมิจฉาจาร พวกมุสาวาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวก 
 มุสาวาท พวกพูดสอเสียด ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกพูดสอเสียด 
 พวกพูดคําหยาบ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกพูดคําหยาบ พวกพูด 
 เพอเจอ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกพูดเพอเจอ ฯ 
      [๓๙๖] พวกเวนขาดจากปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับพวกเวนขาดจากปาณาติบาต พวกเวนขาดจากอทินนาทาน ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากอทินนาทาน พวกเวนขาดกาเมสุมิจฉาจาร ยอม 
 คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร พวกเวนขาดจาก 
 มุสาวาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากมุสาวาท พวกเวน 
 ขาดจากคําสอเสียด ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากคําสอเสียด 
 พวกเวนขาดจากคําหยาบ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจาก 
 คําหยาบ พวกเวนขาดจากคําเพอเจอ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวก 
 เวนขาดจากคําเพอเจอ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                        ๕. ทสกัมมปถสูตร 
      [๓๙๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 



 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวกทําปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับพวกทําปาณาติบาต พวกทําอทินนาทาน ... พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร ... พวก 
 มุสาวาท ... พวกพูดสอเสียด ... พวกพูดคําหยาบ ... พวกพูดเพอเจอ ... ยอมคบ 
 คากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกพูดเพอเจอ พวกมีอภิชฌามาก ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับพวกมีอภชิฌามาก พวกมีจิตพยาบาทยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
 กัน กับพวกมีจิตพยาบาท พวกมิจฉาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับพวกมิจฉาทิฐิ ฯ 
      [๓๙๘] พวกเวนขาดจากปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับพวกเวนขาดจากปาณาติบาต พวกเวนขาดจากอทินนาทาน ... พวกเวนขาดจาก 
 กาเมสุมิจฉาจาร ... พวกเวนขาดจากมุสาวาท ... พวกเวนขาดจากพูดสอเสียด ... 
 พวกเวนขาดจากพูดคําหยาบ ... พวกเวนขาดจากพูดเพอเจอ ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากพูดเพอเจอ พวกไมมีอภิชฌา ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับพวกไมมีอภิชฌา พวกมจีิตไมพยาบาท ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับพวกมีจิตไมพยาบาท พวกสัมมาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
 กัน กับพวกสัมมาทิฐิ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. อัฏฐังคิกสูตร 
      [๓๙๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวกมิจฉาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับพวกมิจฉาทิฐิ พวกมิจฉาสังกัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวก 
 มิจฉาสังกัปปะ พวกมิจฉาวาจา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉา 
 วาจา พวกมิจฉากัมมันตะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉากัมมนัตะ 
 พวกมิจฉาอาชีวะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาอาชีวะ พวก 
 มิจฉาวายามะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาวายามะ พวกมิจฉา 
 สติ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาสติ พวกมิจฉาสมาธิ ยอม 
 คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาสมาธิ ฯ 
      [๔๐๐] พวกสัมมาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมา- 
 *ทิฐิ พวกสัมมาสังกัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาสังกัปปะ 
 พวกสัมมาวาจา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาวาจา พวกสัมมา 
 กัมมันตะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมากัมมันตะ พวกสัมมา 



 อาชีวะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาอาชีวะ พวกสัมมาวายามะ 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาวายามะ พวกสัมมาสติ ยอมคบ 
 คากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาสติ พวกสัมมาสมาธิ ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับพวกสัมมาสมาธิ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                         ๗. ทสังคิกสูตร 
      [๔๐๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวกมิจฉาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน 
 กับพวกมิจฉาทิฐิ พวกมิจฉาสังกัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวก 
 มิจฉาสังกัปปะ พวกมิจฉาวาจา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉา 
 วาจา พวกมิจฉากัมมันตะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉากัมมนัตะ 
 พวกมิจฉาอาชีวะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาอาชีวะ พวก 
 มิจฉาวายามะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาวายามะ พวกมิจฉา 
 สติ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาสติ พวกมิจฉาสมาธิ ยอม 
 คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาสมาธิ พวกมิจฉาญาณะ ยอมคบคากัน 
 ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉาญาณะ พวกมิจฉาวิมุติ ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
 กัน กับพวกมิจฉาวิมุติ ฯ 
      [๔๐๒] พวกสัมมาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมา 
 ทิฐิ พวกสัมมาสังกัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาสังกัปปะ 
 พวกสัมมาวาจา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาวาจา พวกสัมมา 
 กัมมันตะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมากัมมันตะ พวกสัมมา 
 อาชีวะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาอาชีวะ พวกสัมมาวายามะ 
 ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาวายามะ พวกสัมมาสติ ยอมคบคา 
 กัน ยอมสมาคมกัน กับพวกสัมมาสติ พวกสัมมาสมาธิ ยอมคบคากัน ยอม 
 สมาคมกัน กับพวกสัมมาสมาธิ พวกสัมมาญาณะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคม 
 กัน กับพวกสัมมาญาณะ พวกสัมมาวิมุติ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ 
 พวกสัมมาวิมติุ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                 [ในท่ีทุกแหงพึงทําอดีตอนาคตปจจุบัน] 
         รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
            ๑. อสมาหิตสูตร ๒. ทุสสีลสูตร ๓. ปญจสิกขา 
            ปทสูตร ๔. สัตตกัมมปถสูตร ๕. ทสกัมมปถสูตร 



            ๖. อัฏฐังคิกสูตร ๗. ทสังคิกสูตร 
                       จบทสกัมมปถวรรคท่ี ๓ 
                       ---------------- 
                         จตุตถวรรคท่ี ๔ 
                          ๑. จตัสสสูตร 
      [๔๐๓] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแลพระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธาตุเหลานี้มี ๔ อยาง คือ 
 ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ภิกษุท้ังหลาย ธาตุ ๔ อยางเหลานีแ้ล 
 ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒. ปุพพสูตร 
      [๔๐๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กอนแตตรัสรู เมื่อเราเปนพระโพธิสัตว 
 ยังไมไดตรัสรู ไดมีความดําริดังน้ีวา อะไรหนอเปนความแชมช่ืน อะไรเปนโทษ 
 อะไรเปนเครื่องสลัดออก แหงปฐวีธาตุ อะไรเปนความแชมช่ืน อะไรเปนโทษ 
 อะไรเปนเครื่องสลัดออก แหงอาโปธาตุ อะไรเปนความแชมช่ืน อะไรเปนโทษ 
 อะไรเปนเครื่องสลัดออก แหงเตโชธาตุ อะไรเปนความแชมช่ืน อะไรเปนโทษ 
 อะไรเปนเครื่องสลัดออก แหงวาโยธาตุ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรานั้นไดมีความดําริ 
 ดังน้ีวา สุขโสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัยปฐวีธาตุ นี้เปนความแชมช่ืนแหงปฐวีธาตุ 
 ปฐวีธาตุเปนของไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหง 
 ปฐวีธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในปฐวีธาตุ นี้เปนเครื่องสลดัออก 
 แหงปฐวีธาตุ สุขโสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัยอาโปธาตุ นี้เปนความแชมช่ืนแหง 
 อาโปธาตุ อาโปธาตุเปนของไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
 นี้เปนโทษแหงอาโปธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในอาโปธาตุ นี้เปน 
 เครื่องสลัดออกแหงอาโปธาตุ สุขโสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัยเตโชธาตุ นี้เปน 
 ความแชมช่ืนแหงเตโชธาตุ เตโชธาตุเปนของไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวน 
 เปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงเตโชธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะใน 
 เตโชธาตุ นี้เปนเครื่องสลัดออกแหงเตโชธาตุ สุขโสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
 วาโยธาตุ นี้เปนความแชมช่ืนแหงวาโยธาตุ วาโยธาตุเปนของไมเท่ียง เปนทุกข 
 มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวาโยธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การ 
 ละฉันทราคะในวาโยธาตุ นี้เปนเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุ ฯ 
      [๔๐๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตราบเทาท่ีเรายังไมไดทราบชัดตามความเปน 
 จริง ซึ่งความแชมช่ืนโดยเปนความแชมช่ืน ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่อง 
 สลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก แหงธาตุเหลานี้เพียงใด เราก็ปฏิญาณ 



 ไมไดวา เปนผูไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก 
 มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย 
 เพียงน้ัน แตเมื่อใด เราไดทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความแชมช่ืนโดยเปน 
 ความแชมช่ืน ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่อง 
 สลัดออก แหงธาตุ ๔ เหลานี้ เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณไดวา เปนผูไดตรัสรูพระ 
 อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู 
 สัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย อนึ่ง ญาณทัสสนะไดเกิดข้ึนแกเรา 
 วา วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติท่ีสุด บัดนี้การเกิดอีกยอมไมมี ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓. อจริสูตร 
      [๔๐๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราไดเท่ียวแสวงหาความแชมช่ืน 
 แหงปฐวีธาตุ ไดพบความแชมช่ืนแหงปฐวีธาตุนั้นแลว เราไดเห็นความแชมช่ืน 
 แหงปฐวีธาตุเทาท่ีมีอยูดวยดีแลวดวยปญญา เราไดแสวงหาโทษแหงปฐวีธาตุ ได 
 พบโทษแหงปฐวีธาตุนั้นแลว เราไดเห็นโทษแหงปฐวีธาตุเทาท่ีมีอยูดวยดีแลวดวย 
 ปญญา เราไดแสวงหาเครื่องสลัดออกแหงปฐวีธาตุ ไดพบเครื่องสลัดออกแหง 
 ปฐวีธาตุนั้นแลว เราไดเห็นเครื่องสลัดออกแหงปฐวีธาตุเทาท่ีมีอยูดวยดีแลวดวย 
 ปญญา ฯ 
      เราไดแสวงหาความแชมช่ืนแหงอาโปธาตุ ฯลฯ เราไดแสวงหาความแชม 
 ช่ืนแหงเตโชธาตุ ฯลฯ เราไดแสวงหาความแชมช่ืนแหงวาโยธาตุ ไดพบความ 
 แชมช่ืนแหงวาโยธาตุนั้นแลว เราไดเห็นความแชมช่ืนแหงวาโยธาตุเทาท่ีมีอยู 
 ดวยดีแลว ดวยปญญา เราไดเท่ียวแสวงหาโทษแหงวาโยธาตุ ไดพบโทษแหง 
 วาโยธาตุนั้นแลว เราไดเห็นโทษแหงวาโยธาตุเทาท่ีมีอยูดวยดีแลวดวยปญญา เรา 
 ไดแสวงหาเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุ ไดพบเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตนุั้น 
 แลว เราไดเห็นเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุเทาท่ีมีอยูดวยดีแลวดวยปญญา ฯ 
      [๔๐๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตราบเทาท่ีเรายังไมไดทราบชัดตามความเปน 
 จริง ซึ่งความแชมช่ืนโดยเปนความแชมช่ืน ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่อง 
 สลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก แหงธาตุท้ัง ๔ เหลานี้เพียงใด เราก็ยัง 
 ปฏิญาณไมไดวา เปนผูไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ัง 
 เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและ 
 มนุษยเพียงน้ัน แตเมื่อใด เราไดทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความแชมช่ืนโดย 
 เปนความแชมช่ืน ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลดัออกโดยความเปน 
 เครื่องสลัดออก แหงธาตุท้ัง ๔ เหลานี้ เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวาเปนผูไดตรัสรู 



 พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
 ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย อนึ่ง ญาณทัสสนะไดเกิด 
 ข้ึนแกเราวา วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติท่ีสุด บัดน้ี การเกิดอีกยอม 
 ไมมี ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. โนเจทสูตร 
      [๔๐๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาวาความแชมช่ืนแหงปฐวีธาตุ 
 ไมไดมีแลวไซร สัตวท้ังหลายไมพึงยินดีในปฐวีธาตุ ก็เพราะความแชมช่ืนแหง 
 ปฐวีธาตุมีอยูแล ฉะนั้นสัตวท้ังหลายจึงยินดีในปฐวีธาตุ ถาวาโทษแหงปฐวีธาตุ 
 ไมไดมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึงเบ่ือหนายในปฐวีธาตุ ก็เพราะโทษแหง 
 ปฐวีธาตุมีอยูแล ฉะนั้นสัตวท้ังหลายจึงเบ่ือหนายในปฐวีธาตุ ถาวาเครื่องสลัด 
 ออกแหงปฐวีธาตุไมไดมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึงสลัด [ตน] ออกจาก 
 ปฐวีธาตุ ก็เพราะเครื่องสลัดออกจากปฐวีธาตุมีอยูแล ฉะนั้นสัตวท้ังหลายจงึสลัด 
 [ตน] ออกจากปฐวีธาตุ ถาวาความแชมช่ืนแหงอาโปธาตุไมไดมีแลวไซร ... แหง 
 เตโชธาตุไมไดมีแลวไซร ... ถาวาความแชมช่ืนแหงวาโยธาตไุมไดมีแลวไซร สัตว 
 ท้ังหลายก็ไมพึงยินดีในวาโยธาตุ ก็เพราะความแชมช่ืนแหงวาโยธาตุมีอยูแล 
 ฉะนั้นสัตวท้ังหลายจึงยินดีในวาโยธาตุ ถาวาโทษแหงวาโยธาตุไมไดมีแลวไซร 
 สัตวท้ังหลายก็ไมพึงเบ่ือหนายในวาโยธาตุ ถาวาเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุ 
 ไมไดมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึงสลัด [ตน] ออกจากวาโยธาตุ ก็เพราะ 
 เครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตมุีอยูแล ฉะนั้นสัตวท้ังหลายจงึสลัด [ตน] ออก 
 จากวาโยธาตุ ฯ 
      [๔๐๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ตราบเทาท่ีสัตวเหลานี้ยังไมทราบชัดตาม 
 ความเปนจริง ซึ่งความแชมช่ืนโดยเปนความแชมช่ืน ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ 
 ซึ่งเครื่องสลัดออก โดยความเปนเครื่องสลัดออกแหงธาตุท้ัง ๔ เหลานี้เพียงใด 
 สัตวเหลานี้ก็ยงัสลัดตนออกไมได พรากออกไมได ยังไมหลดุพนไปจากโลก 
 พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก และจากหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ 
 เทวดาและมนุษย มีใจขามพนจากแดนกิเลสและวัฏฏะไมไดเพียงน้ัน ก็เมื่อใดแล 
 สัตวเหลานี้ไดทราบชัดตามความเปนจริงซ่ึงความแชมช่ืนโดยเปนความแชมช่ืน ซึ่ง 
 โทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออกแหงธาตุ 
 ท้ัง ๔ เหลานี้ เมื่อนั้นสัตวเหลาน้ียอมสลัดตนออกได พรากออกได หลุดพนไป 
 จากโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก และจากหมูสัตวพรอมท้ังสมณ 
 พราหมณเทวดาและมนุษย จึงไดมีใจขามพนจากแดนกิเลสและวัฏฏะอยู ดังน้ี ฯ 



                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ๕. ทุกขสูตร 
      [๔๑๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปฐวีธาตุนี้ จักมีทุกขโดยสวน 
 เดียว อันทุกขติดตามถึง อันทุกขหยั่งลงถึง อันสุขไมหยั่งลงถงึแลวไซร สัตว 
 ท้ังหลายก็ไมพึงยินดีในปฐวีธาตุ แตเพราะปฐวีธาตุอันสุขติดตามถึง อันสุขหยั่งลง 
 ถึง อันทุกขไมหยั่งลงถึง ฉะนั้นสัตวท้ังหลายจึงยินดีในปฐวีธาตุนี้ ... อาโปธาตุนี้ ... 
 เตโชธาตุนี้ ... วาโยธาตุนี้จักมทุีกขโดยสวนเดียว อันทุกขติดตามถึง อันทุกข 
 หยั่งลงถงึ อันสุขไมหยั่งลงถงึแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึงยินดีในวาโยธาตุ 
 แตเพราะวาโยธาตุ อันสุขติดตามถึง อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่งลงถงึ ฉะนั้น 
 สัตวท้ังหลายจงึยินดีในวาโยธาตุ ฯ 
      [๔๑๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปฐวีธาตุนี้จักมีสุขโดยสวนเดียว อันสุขติด 
 ตามถึง อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่งลงถงึแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึง 
 เบ่ือหนายจากปฐวีธาตุ แตเพราะปฐวีธาตุมีทุกข อันทุกขติดตามถึง อันทุกขหยั่ง 
 ลงถึง อันสุขไมหยั่งลงถึง ฉะนั้นสัตวท้ังหลายจึงเบ่ือหนายจากปฐวีธาตุ อาโป- 
 *ธาตุนี้ ... เตโชธาตุนี้ ... วาโยธาตุนี้จักมีสุขโดยสวนเดียว อนัสุขติดตามถึง อัน 
 สุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ไมพึงเบ่ือหนายจาก 
 วาโยธาตุ แตเพราะวาโยธาตุมีทุกข อันทุกขติดตามถึง อันทุกขหยั่งลงถึง อนั 
 สุขไมหยั่งลงถงึ ฉะนั้นสัตวท้ังหลายจึงเบ่ือหนายจากวาโยธาตุ ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. อภินันทนสูตร 
      [๔๑๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูใดยอมช่ืนชมปฐวีธาตุ ผูนั้น 
 ช่ือวายอมช่ืนชมทุกข ผูใดยอมช่ืนชมทุกข เรากลาววาผูนั้นไมหลุดพนจากทุกข 
 ผูใดยอมช่ืนชมอาโปธาตุ ... ผูใดยอมช่ืนชมเตโชธาตุ ... ผูใดยอมช่ืนชมวาโยธาตุ 
 ผูนั้นช่ือวาช่ืนชมทุกข ผูใดช่ืนชมทุกข เรากลาววา ผูนั้นไมหลุดพนจากทุกข 
 ดังน้ี ฯ 
      [๔๑๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูใดยอมไมช่ืนชมปฐวีธาตุ ผูนั้นช่ือวาไม 
 ช่ืนชมทุกข ผูใดไมช่ืนชมทุกข เรากลาววาผูนั้นหลุดพนจากทุกข ผูใดไมช่ืนชม 
 อาโปธาตุ ... ผูใดไมช่ืนชมเตโชธาตุ ... ผูใดไมช่ืนชมวาโยธาตุ ผูนั้นช่ือวาไม 
 ช่ืนชมทุกข ผูใดไมช่ืนชมทุกข เรากลาววาผูนั้นหลุดพนจากทุกข ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 



                         ๗. อุปปาทสูตร 
      [๔๑๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเกิด ความต้ังอยู ความ 
 บังเกิด ความปรากฏแหงปฐวีธาตุ นั่นเปนความเกิดแหงทุกข เปนท่ีต้ังแหงโรค 
 เปนความปรากฏแหงชรามรณะ ความเกิด ความต้ังอยู ความบังเกิด ความ 
 ปรากฏแหงอาโปธาตุ ... แหงเตโชธาตุ ... แหงวาโยธาตุ นั่นเปนความเกิดแหงทุกข 
 เปนท่ีต้ังแหงโรค เปนความปรากฏแหงชรามรณะ ฯ 
      [๔๑๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความดับ ความสงบ ความสูญสิ้นแหง 
 ปฐวีธาตุ นั่นเปนความดับแหงทุกข เปนความสงบแหงโรค เปนความสูญส้ิน 
 แหงชรามรณะ ความดับ ความสงบ ความสูญส้ินแหงอาโปธาตุ ... แหงเตโช- 
 *ธาตุ ... แหงวาโยธาตุ นั่นเปนความดับแหงทุกข เปนความสงบแหงโรค เปน 
 ความสูญส้ินแหงชรามรณะ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                      ๘. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ 
      [๔๑๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธาตุเหลานี้มี ๔ อยางคือ 
 ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ก็สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไม 
 ทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความแชมช่ืน โทษ และเครื่องสลัดออกแหงธาตุ 
 ท้ัง ๔ เหลานี้ สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะใน 
 หมูสมณะ ยอมไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณ ในหมูพราหมณ ทานสมณพราหมณ 
 เหลานั้นยอมไมกระทําใหแจง ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชน 
 แหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
      [๔๑๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณบางพวก ยอม 
 ทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความแชมช่ืน โทษ และเครื่องสลัดออกแหงธาตุ 
 ท้ัง ๔ เหลานี้ สมณะหรือพราหมณเหลานั้นแล ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะ 
 ในหมูสมณะ ไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และทานเหลาน้ัน 
 ยอมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความ 
 เปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                      ๙. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒ 
      [๔๑๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ 



 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธาตุเหลานี้มี ๔ อยางคือ ปฐวี- 
 *ธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ก็สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไม 
 ทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งเหตุเกิด ความดับ ความแชมช่ืน โทษ และ 
 เครื่องสลัดออกแหงธาตุท้ัง ๔ เหลานี้ สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไมได 
 รับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ ไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ 
 สวนสมณะหรือพราหมณบางพวก ยอมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งเหตุเกดิ 
 ความดับ ความแชมช่ืน โทษและเครื่องสลัดออกแหงธาตุท้ัง ๔ เหลานี้ ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                     ๑๐. สมณพราหมณสูตรท่ี ๓ 
      [๔๑๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณบางพวก 
 ยอมไมทราบชัด ซึ่งปฐวีธาตุ เหตุเกิดแหงปฐวีธาตุ ความดับแหงปฐวีธาตุ 
 ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงปฐวีธาตุ ยอมไมทราบชัดซึ่งอาโปธาตุ ... ซึ่ง 
 เตโชธาตุ ... ซึ่งวาโยธาตุ เหตุเกิดแหงวาโยธาตุ ความดับแหงวาโยธาตุ ปฏิปทา 
 เครื่องใหถึงความดับแหงวาโยธาตุ สมณะหรือพราหมณพวกน้ัน ยอมไมไดรับ 
 สมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ ไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ 
 และทานเหลาน้ัน ยอมไมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือ 
 ประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิง่ดวยตนเอง ในปจจุบัน 
 เขาถึงอยู ฯ 
      [๔๒๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณบางพวกยอมทราบ 
 ชัด ซึ่งปฐวีธาตุ เหตุเกิดแหงปฐวีธาตุ ความดับแหงปฐวีธาตุ ปฏิปทาเครื่องให 
 ถึงความดับแหงปฐวีธาตุ ยอมทราบชัด ซึ่งอาโปธาตุ ... ซึ่งเตโชธาตุ ... ซึ่ง 
 วาโยธาตุ เหตุเกิดแหงวาโยธาตุ ความดับแหงวาโยธาตุ ปฏิปทาเครื่องใหถึง 
 ความดับแหงวาโยธาตุ สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไดรับสมมติวาเปน 
 สมณะในหมูสมณะ ไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และทานเหลา 
 นั้นยอมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความ 
 เปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดังน้ี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        จบจตุตถวรรคท่ี ๔ 
                         ------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
           ๑. จตัสสสูตร ๒. ปุพพสูตร ๓. อจริสตูร ๔. โนเจทสูตร 
           ๕. ทุกขสูตร ๖. อภินันทนสูตร ๗. อุปปาทสูตร ๘. สมณ 



           พราหมณสูตรท่ี ๑ ๙. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒ ๑๐. สมณ 
           พราหมณสูตรท่ี ๓ 
                        จบธาตุสังยุตตท่ี ๒ 
                       ------------- 
                         อนมตัคคสังยุตต 
                          ปฐมวรรคท่ี ๑ 
                         ๑. ติณกัฏฐสูตร 
      [๔๒๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน 
 เบ้ืองปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางก้ัน มีตัณหาเปนเครื่องประกอบ 
 ไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ ฯ 
      [๔๒๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหมือนอยางวา บุรุษตัดทอนหญา ไม 
 กิ่งไม ใบไม ในชมพูทวีปนี้ แลวจึงรวมกันไว ครั้นแลว พึงกระทําใหเปน 
 มัดๆ ละ ๔ นิ้ว วางไว สมมติวา นี้เปนมารดาของเรา นี้เปนมารดาของมารดา 
 ของเรา โดยลําดับ มารดาของมารดาแหงบุรุษน้ันไมพึงส้ินสุด สวนวา หญา 
 ไม กิ่งไม ใบไม ในชมพูทวีปน้ี พึงถึงการหมดส้ินไป ขอนั้นเพราะเหตุไร 
 เพราะวา สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมอีวิชชา 
 เปนท่ีกางก้ัน มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตน 
 ยอมไมปรากฏ พวกเธอไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพิ่มพูน 
 ปฐพีท่ีเปนปาชา ตลอดกาลนาน เหมือนฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เหตุเพียง 
 เทาน้ี พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อ 
 จะหลุดพน ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒. ปฐวีสูตร 
      [๔๒๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน 
 เบ้ืองปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางก้ัน มีตัณหาเปนเครื่องประกอบ 
 ไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ ฯ 
      [๔๒๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหมือนอยางวา บุรุษปนมหาปฐพีนี้ใหเปน 
 กอน กอนละเทาเม็ดกระเบาแลววางไว สมมติวา นี้เปนบิดาของเรา นี้เปนบิดา 
 ของบิดาของเรา โดยลําดับ บิดาของบิดาแหงบุรุษน้ันไมพึงส้ินสุด สวนมหาปฐพี 



 นี้ พึงถึงการหมดส้ินไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารน้ีกําหนดท่ีสุด 
 เบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ พวกเธอไดเสวย 
 ทุกข ความเผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีท่ีเปนปาชา ตลอดกาลนาน 
 เหมือนฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เหตุเพียงเทาน้ี พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหนาย 
 ในสังขารท้ังปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพ่ือจะหลุดพน ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓. อัสสุสูตร 
      [๔๒๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ือง 
 ตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําตาท่ีหลั่ง 
 ไหลของพวกเธอผูทองเท่ียวไปมา คร่ําครวญรองไหอยู เพราะประสบสิ่งท่ีไมพอ 
 ใจ เพราะพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ โดยกาลนานน้ี กับน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ 
 สิ่งไหนจะมากกวากัน ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค ยอมทราบ 
 ธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา น้ําตาท่ีหลั่งไหลออกของพวกขา- 
 *พระองค ผูทองเท่ียวไปมา คร่ําครวญรองไหอยู เพราะการประสบสิ่งท่ีไมพอใจ 
 เพราะการพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ โดยกาลนานน้ีแหละ มากกวา สวนนํ้าใน 
 มหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย ฯ 
      [๔๒๖] พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรมท่ีเรา 
 แสดงแลวอยางน้ี ถูกแลว น้ําตาท่ีหลั่งไหลออกของพวกเธอ ผูทองเท่ียวไปมา ฯลฯ 
 โดยกาลนานนี้แหละ มากกวา สวนนํ้าในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย พวก 
 เธอไดประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาลนาน น้ําตาท่ีหลั่งไหลออกของเธอ 
 เหลานั้น ผูประสบมรณกรรมของมารดา คร่ําครวญรองไหอยู เพราะประสบส่ิง 
 ท่ีไมพอใจ เพราะพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ นั่นแหละ มากกวา สวนนํ้าใน 
 มหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย พวกเธอไดประสบมรณกรรมของบิดา ... ของ 
 พี่ชายนองชาย พี่สาวนองสาว ... ของบุตร ... ของธิดา ... ความเส่ือมแหงญาติ ... 
 ความเส่ือมแหงโภคะ ... ไดประสบความเส่ือมเพราะโรค ตลอดกาลนาน น้ําตา 
 ท่ีหลั่งไหลออกของเธอเหลาน้ัน ผูประสบความเส่ือมเพราะโรค คร่ําครวญรองไห 
 อยู เพราะประสบส่ิงท่ีไมพอใจ เพราะพลัดพรากจากส่ิงท่ีพอใจ นั่นแหละมาก 
 กวา สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา 
 สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เหตุ 
 เพียงเทาน้ี พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด 
 พอเพื่อจะหลุดพน ดังน้ี ฯ 



                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           ๔. ขีรสูตร 
      [๔๒๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน 
 เบ้ืองปลายไมได ฯลฯ เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ํานมมารดาท่ี 
 พวกเธอผูทองเท่ียวไปมาอยูโดยกาลนานน้ี ดื่มแลว กับน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ 
 ไหนจะมากกวากัน ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคยอม 
 ทราบธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว น้ํานมมารดาท่ีพวกขาพระองคผู 
 ทองเท่ียวไปมาอยูโดยกาลนาน ดื่มแลวนั่นแหละ มากกวา น้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ 
 ไมมากกวาเลย ฯ 
      [๔๒๘] พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรมท่ีเรา 
 แสดงแลวอยางน้ี ถูกแลว น้ํานมมารดาท่ีพวกเธอผูทองเท่ียวไปมาอยูโดยกาลนาน 
 ดื่มแลวนั่นแหละ มากกวา น้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย ขอนั้นเพราะ 
 เหตุไร เพราะวา สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะ 
 หลุดพน ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ๕. ปพพตสูตร 
      [๔๒๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ภิกษุรปูหน่ึงไดเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ฯลฯ เมื่อภิกษุรูปนั้นนั่งเรียบรอย 
 แลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ กัปหน่ึง นาน 
 เพียงไรหนอแล 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ กัปหน่ึงนานแล มิใชงายท่ีจะนับกัป 
 นั้นวาเทาน้ีป เทาน้ี ๑๐๐ ป เทาน้ี ๑,๐๐๐ ป หรือวาเทาน้ี ๑๐๐,๐๐๐ ป ฯ 
      ภิ. ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม พระเจาขา ฯ 
      [๔๓๐] พ. อาจอุปมาได ภกิษุ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกรภกิษุ 
 เหมือนอยางวา ภูเขาหินลูกใหญยาวโยชนหนึง่ กวางโยชนหนึ่ง สูงโยชนหนึ่ง 
 ไมมีชอง ไมมีโพรง เปนแทงทึบ บุรุษพึงเอาผาแควนกาสีมาแลวปดภูเขาน้ัน 
 ๑๐๐ ปตอครั้ง ภูเขาหินลูกใหญนั้น พึงถึงการหมดไป สิ้นไป เพราะความ 
 พยายามนี้ ยังเร็วกวาแล สวนกัปหน่ึงยังไมถงึการหมดไป สิ้นไป กัปนาน 
 อยางนี้แล บรรดากัปท่ีนานอยางนี้ พวกเธอทองเท่ียวไปแลว มิใชหนึ่งกัป มิใช 
 รอยกัป มิใชพันกัป มิใชแสนกัป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารน้ี 



 กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เหตุเพียงเทาน้ี 
 พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหนาย ในสังขารท้ังปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะ 
 หลุดพน ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          ๖. สาสปสูตร 
      [๔๓๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ภิกษุรปูหน่ึงเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ ครั้นภิกษุนั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถาม 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ กัปหน่ึงนานเพียงไรหนอแล ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ กัปหน่ึงนานแล มิใชงายท่ีจะนับกัป 
 นั้นวา เทาน้ีป ฯลฯ หรือวาเทาน้ี ๑๐๐,๐๐๐ ป ฯ 
      ภิ. ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม พระเจาขา ฯ 
      [๔๓๒] พ. อาจอุปมาได ภกิษุ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกรภกิษุ 
 เหมือนอยางวา นครท่ีทําดวยเหล็ก ยาวโยชน ๑ กวางโยชน ๑ สูงโยชน ๑ 
 เต็มดวยเมล็ดพันธุผักกาด มีเมล็ดพันธุผักกาดรวมกันเปนกลุมกอน บุรุษพึงหยิบ 
 เอาเมล็ดพันธุผกักาดเมล็ดหน่ึงๆ ออกจากนครน้ันโดยลวงไปหน่ึงรอยปตอเมล็ด 
 เมล็ดพันธุผักกาดกองใหญนั้น พึงถึงความส้ินไป หมดไป เพราะความพยายาม 
 นี้ ยังเร็วกวาแล สวนกัปหน่ึงยังไมถึงความส้ินไป หมดไป กัปนานอยางนี้แล 
 บรรดากัปท่ีนานอยางนี้ พวกเธอทองเท่ียวไปแลวมิใชหนึ่งกัป มิใชรอยกัป มิใช 
 พันกัป มิใชแสนกัป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ือง 
 ตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. สาวกสูตร 
      [๔๓๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ภิกษุหลายรูปเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดทูล 
 ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ กัปท้ังหลายท่ีผานไปแลว ลวงไป 
 แลว มากเทาไรหนอ ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กัปท้ังหลายท่ีผานไปแลว 
 ลวงไปแลว มมีาก มิใชงายท่ีจะนับกัปเหลาน้ันวา เทาน้ีกัป เทาน้ี ๑๐๐ กัป 
 เทาน้ี ๑,๐๐๐ กปั หรือวาเทาน้ี ๑๐๐,๐๐๐ กัป ฯ 
      ภิ. ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม พระเจาขา ฯ 
      [๔๓๔] พ. อาจอุปมาได ภกิษุท้ังหลาย แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย มีสาวก ๔ รูปในศาสนาน้ี เปนผูมีอายุ ๑๐๐ ป มีชีวิต ๑๐๐ ป 



 หากวาทานเหลาน้ันพึงระลึกถอยหลงัไปไดวันละแสนกัป กัปท่ีทานเหลาน้ันระลึก 
 ไมถึงพึงยังมีอยูอีก สาวก ๔ รปูของเราผูมีอายุ ๑๐๐ ป มีชีวิต ๑๐๐ ป พึงทํา 
 กาละโดยลวงไป ๑๐๐ ปๆ โดยแทแล กัปท่ีผานไปแลว ลวงไปแลว มีจํานวน 
 มากอยางนี้แล มิใชงายท่ีจะนับกัปเหลาน้ันวา เทาน้ีกัป เทาน้ีรอยกัป เทาน้ี 
 พันกัป หรือวาเทานี้แสนกัป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารน้ีกําหนดท่ี 
 สุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ๘. คงคาสูตร 
      [๔๓๕] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวันกลันทก- 
 *นิวาปสถาน เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ันแล พราหมณผูหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมี 
 พระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอให 
 ระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ครั้นพราหมณนั้นนั่งเรียบรอย 
 แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ กัปท่ีผานไปแลว ลวง 
 ไปแลว มากเทาไรหนอแล ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ กัปท้ังหลายท่ีผานไปแลว ลวง 
 ไปแลว มากแล มิใชงายท่ีจะนับกัปเหลาน้ันวา เทาน้ีกัป เทาน้ี ๑๐๐ กัป 
 เทาน้ี ๑,๐๐๐ กปั หรือวาเทาน้ี ๑๐๐,๐๐๐ กัป ฯ 
      พราหมณ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม ฯ 
      [๔๓๖] พ. อาจอุปมาได พราหมณ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกร 
 พราหมณ แมน้ําคงคาน้ียอมเกิดแตท่ีใด และยอมถึงมหาสมุทร ณ ท่ีใด 
 เมล็ดทรายในระยะนี้ไมเปนของงายท่ีจะกําหนดไดวา เทาน้ีเมล็ด เทาน้ี ๑๐๐ เมล็ด 
 เทาน้ี ๑,๐๐๐ เมล็ด หรือวาเทาน้ี ๑๐๐,๐๐๐ เมล็ด ดูกรพราหมณ กัปท้ังหลายท่ี 
 ผานไปแลว ลวงไปแลว มากกวาเมล็ดทรายเหลาน้ัน มิใชงายท่ีจะนับกัปเหลา 
 นั้นวา เทาน้ีกัป เทาน้ี ๑๐๐ กัป เทาน้ี ๑,๐๐๐ กัป หรือวาเทาน้ี ๑๐๐,๐๐๐ กปั 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได 
 เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางก้ัน มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเท่ียวไป 
 มาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนไมปรากฏ สัตวเหลานั้นไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน ความ 
 พินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีท่ีเปนปาชาตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น ดูกรพราหมณ 
 ก็เหตุเพียงเทาน้ี พอทีเดียวเพือ่จะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง พอเพื่อจะคลาย 
 กําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดงัน้ี ฯ 
      [๔๓๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณผูนั้นไดกราบทูล 
 วา แจมแจงยิ่งนัก ทานพระโคดม แจมแจงยิ่งนัก ทานพระโคดม ขอ 
 พระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต 
 ต้ังแตวันนี้เปนตนไป ดังน้ี ฯ 



                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. ทัณฑสูตร 
      [๔๓๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส 
 เรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงสารน้ีกําหนดท่ีสุด 
 เบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมอีวิชชาเปนท่ีกางกั้น มีตัณหาเปนเครื่อง 
 ประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ ฯลฯ 
      [๔๓๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทอนไมท่ีบุคคลโยนข้ึนบนอากาศ บางคราว 
 ก็ตกลงทางโคน บางคราวก็ตกลงทางขวาง บางคราวก็ตกลงทางปลาย แมฉันใด 
 สัตวท้ังหลายผูมีอวิชชาเปนท่ีกางก้ัน มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเท่ียว 
 ไปมาอยู ก็ฉันนั้นแล บางคราวก็จากโลกนี้ไปสูปรโลก บางคราวก็จากปรโลกมา 
 สูโลกนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลาย 
 ไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         ๑๐. ปุคคลสูตร 
      [๔๔๐] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขต- 
 *พระนครราชคฤห ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ฯ 
      [๔๔๑] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงสารน้ีกําหนด 
 ท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ เมื่อบุคคลหน่ึงทองเท่ียวไปมาอยูตลอดกัปหน่ึง 
 พึงมีโครงกระดูก รางกระดูก กองกระดูก ใหญเทาภูเขาเวปุลละนี้ ถากอง 
 กระดูกนั้นพึงเปนของท่ีจะขนมารวมกันได และกระดูกท่ีไดสั่งสมไวแลว กไ็มพึง 
 หมดไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลาย 
 ไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังน้ี ฯ 
      [๔๔๒] พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 แลว จึงตรัสพระคาถาประพันธตอไปวา 
          เราผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ไดกลาวไวดังน้ีวา กระดูกของ 
          บุคคลคนหน่ึงท่ีสะสมไวกัปหน่ึง พึงเปนกองเทาภูเขา ก็ภูเขาท่ี 
          เรากลาวนั้น คือ ภูเขาใหญช่ือเวปุลละ อยูทิศเหนือของ 
          ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลเมืองราชคฤห อันมีภูเขาลอมรอบ 
          เมื่อใดบุคคลเห็นอริยสัจ คือทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความ 
          ลวงพนทุกข และอริยมรรคมีองค ๘ อันยังสัตวใหถึงความ 
          สงบทุกข ดวยปญญาอันชอบ เมื่อนั้น เขาทองเท่ียว ๗ 
          ครั้งเปนอยางมาก ก็เปนผูทําท่ีสุดทุกขได เพราะสิ้นสัญโญชน 



          ท้ังปวง ดังน้ีแล ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบปฐมวรรคท่ี ๑ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
          ๑. ติณกัฏฐสูตร  ๒. ปฐวีสูตร  ๓. อัสสสุูตร 
          ๔. ขีรสูตร  ๕. ปพพตสูตร ๖. สาสปสูตร  ๗. สาวก- 
          สูตร  ๘. คงคาสูตร  ๙. ทัณฑสูตร  ๑๐. ปุคคลสูตร ฯ 
                         -------------- 
                          ทุติยวรรคท่ี ๒ 
                         ทุคคตสูตร 
      [๔๔๓] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม 
 ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงสารน้ีกําหนดท่ีสุด 
 เบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมอีวิชชาเปนท่ีกางกั้น มีตัณหาเปนเครื่อง 
 ประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ เธอท้ังหลายเหน็ 
 ทุคตบุรุษผูมีมือและเทาไมสมประกอบ พึงลงสันนิษฐานในบุคคลน้ีวา เราท้ังหลาย 
 ก็เคยเสวยทุกขเห็นปานน้ีมาแลว โดยกาลนานน้ี ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา 
 สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                            สุขิตสูตร 
      [๔๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม 
 ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงสารน้ีกําหนดท่ี 
 สุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางก้ัน มีตัณหาเปน 
 เครื่องประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ ... เธอท้ังหลาย 
 เห็นบุคคลผูเพียบพรอมดวยความสุข มีบริวารคอยรับใช พึงลงสันนิษฐานใน 
 บุคคลน้ีวา เราท้ังหลายก็เคยเสวยสุขเห็นปานน้ีมาแลวโดยกาลนานนี้ ขอนั้น 
 เพราะเหตุไร เพราะวา สงสารกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อ 
 จะหลุดพน ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓ ติงสมัตตาสูตร 
      [๔๔๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน 
 เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ันแล ภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ ๓๐ รูป ท้ังหมด 



 ลวนแตเปนผูอยูปาเปนวัตร ถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร 
 ถือทรงผาไตรจีวรเปนวัตร แตท้ังหมดลวนยงัเปนผูมีสังโยชนอยู เขาไปเฝาพระ 
 ผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๔๔๖] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคไดทรงพระดํารวิา ภกิษุชาวเมือง 
 ปาวาประมาณ ๓๐ รูปเหลาน้ีแล ท้ังหมดลวนถือการอยูปาเปนวัตร ถือเท่ียว- 
 *บิณฑบาตเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร ถอืทรงไตรจีวรเปนวัตร ท้ังหมดลวน 
 ยังมีสังโยชน ถากระไรหนอ เราพึงแสดงธรรมโดยประการท่ีภิกษุเหลานี้จะพึงมี 
 จิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่น ณ อาสนะนี้ทีเดียว ลําดับนั้นแล พระ- 
 *ผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระ- 
 *ผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ฯ 
      [๔๔๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สงสารน้ีกําหนด 
 ท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูยังมีอวิชชาเปนท่ีกางก้ัน มีตัณหา 
 เปนเครื่องประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ พวกเธอ 
 จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โลหิตท่ีหลั่งไหลออกของพวกเธอผูทองเท่ียวไปมา 
 ซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานน้ี กับน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ สิ่งไหนจะมากกวากัน 
 ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจรญิ ขาพระองคท้ังหลายยอมทราบธรรม 
 ตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา โลหิตท่ีหลั่งไหลออกของพวกขาพระองคผู 
 ทองเท่ียวไปมา ซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้แหละมากกวา สวนนํ้าในมหาสมุทร 
 ท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย ดังน้ี ฯ 
      [๔๔๘] พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรมท่ีเราแสดง 
 แลวอยางนี้ ถูกแลว โลหิตท่ีหลั่งไหลออกของพวกเธอ ผูทองเท่ียวไปมาซึ่งถูก 
 ตัดศีรษะโดยกาลนานนี้ นี้แหละมากกวา สวนนํ้าในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย 
 เมื่อเธอท้ังหลายเกิดเปนโค ซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตท่ีหลั่งไหลออก 
 นั่นแหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย เมื่อเธอท้ังหลาย 
 เกิดเปนกระบือ ซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตท่ีหลั่งไหลออกน่ันแหละ 
 มากกวา ... เมื่อเธอท้ังหลายเกิดเปนแกะ ... เกิดเปนแพะ ... เกิดเปนเนื้อ ... เกิด 
 เปนสุกร ... เกิดเปนไก ... เมื่อพวกเธอถูกจับตัดศีรษะโดยขอหาวา เปนโจรฆา 
 ชาวบานตลอดกาลนาน โลหิตท่ีหลั่งไหลออกน่ันแหละมากกวา ... ถูกจับตัดศีรษะ 
 โดยขอหาวาเปนโจรคิดปลน ... ถูกจับตัดศีรษะ โดยขอหาวาเปนโจรประพฤติผิด 
 ในภรรยาของผูอื่น ตลอดกาลนาน โลหิตท่ีหลั่งไหลออกนั่นแหละมากกวา น้ํา 
 ในมหาสมุทรท้ัง ๔ ไมมากกวาเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาสงสารน้ีกําหนด 
 ท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ... พอเพื่อจะหลุดพน ดังน้ี ฯ 
      [๔๔๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังน้ีแลว ภิกษุเหลานั้นตางพอใจช่ืนชม 
 ภาษิตของพระผูมีพระภาค เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตน้ีอยู จิตของ 



 ภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ ๓๐ รูป พนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           ๔ มาตุสูตร 
      [๔๕๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ือง 
 ปลายไมได ฯลฯ สัตวท่ีไมเคยเปนมารดา โดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย 
 ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได ฯลฯ 
 พอเพื่อจะหลุดพน ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                [สูตรท้ังปวงก็มีเปยยาลอยางเดียวกันนี้] 
                           ๕ ปตุสูตร 
      [๔๕๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตน 
 เบ้ืองปลายไมได ฯลฯ สัตวท่ีไมเคยเปนบิดา โดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย 
 ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                           ๖ ภาตุสูตร 
      [๔๕๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตน 
 เบ้ืองปลายไมได ฯลฯ สัตวท่ีไมเคยเปนพี่ชายนองชาย โดยกาลนานน้ี มิใชหา 
 ไดงายเลย ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                           ๗ ภคินีสูตร 
      [๔๕๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ือง 
 ปลายไมได ฯลฯ สัตวท่ีไมเคยเปนพี่หญิงนองหญิง โดยกาลนานน้ี มิใชหาได 
 งายเลย ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                           ๘ ปุตตสูตร 
      [๔๕๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 



 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตน 
 เบ้ืองปลายไมได ฯลฯ สัตวท่ีไมเคยเปนบุตร โดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย 
 ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                           ๙ ธีตุสูตร 
      [๔๕๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ 
 ท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงสารน้ีกําหนดท่ีสุดเบ้ืองตน 
 เบ้ืองปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางก้ัน มีตัณหาเปนเครื่องประกอบ 
 ไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ สัตวท่ีไมเคยเปนธิดาโดย 
 กาลนานน้ี มิใชหาไดงายเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาสงสารน้ีกําหนดท่ีสุด 
 เบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมอีวิชชาเปนท่ีกางกั้น มีตัณหาเปนเครื่อง 
 ประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ ภิกษุท้ังหลาย 
 พวกเธอไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีท่ีเปนปาชา 
 ตลอดกาลนาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เหตุเพียงเทาน้ี พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหนาย 
 ในสังขารท้ังปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพ่ือจะหลุดพน ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                       ๑๐ เวปุลลปพพตสูตร 
      [๔๕๖] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขต 
 พระนครราชคฤห ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ดังน้ี ฯ 
      [๔๕๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังน้ีวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย สงสารน้ี 
 กําหนดท่ีสุดเบ้ืองตนเบ้ืองปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนท่ีกางก้ัน มี 
 ตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู ท่ีสุดเบ้ืองตนยอมไมปรากฏ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว เวปุลลบรรพตนี้ไดช่ือวา ปาจีนวังสะ 
 สมัยน้ันแล หมูมนุษยไดช่ือวา ติวรา หมูมนุษยช่ือติวรา มีอายุประมาณส่ีหมื่นป 
 หมูมนุษยช่ือติวราข้ึนปาจีนวังสบรรพตเปนเวลา ๔ วัน ลงก็เปนเวลา ๔ วัน สมัย 
 พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา กกุสันธ เสด็จอุบัติข้ึน 
 ในโลก พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธ มีพระสาวก 
 คูหนึ่ง เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ช่ือวาวิธรูะ และสัญชีวะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 พวกเธอจงดูเถดิ ช่ือแหงภูเขาน้ีนั้นแล อันตรธานไปแลว มนุษยเหลานั้นกระทํา 
 กาละไปแลว และพระผูมีพระภาคพระองคนั้นก็ปรินิพพานแลว สังขารท้ังหลาย 
 ไมเท่ียงอยางนี ้ไมยั่งยืนอยางน้ี ไมนาช่ืนใจอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เหตุ 



 เพียงเทาน้ี พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหนายในสังขารท้ังปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด 
 พอเพื่อจะหลุดพน ดังน้ี ฯ 
      [๔๕๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ภูเขาเวปุลละนี้มีช่ือวา 
 วงกฏ สมัยน้ันแล หมูมนุษยมีช่ือวา โรหิตัสสะ มีอายุประมาณสามหม่ืนป 
 มนุษยช่ือวาโรหิตัสสะข้ึนวงกฏบรรพตเปนเวลา ๓ วัน ลงก็เปนเวลา ๓ วัน 
 สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวาโกนาคมนะ 
 เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พระผูมพีระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โกนา- 
 *คมนะ มีพระสาวกคูหนึ่ง เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ช่ือวาภิยโยสและอุตตระ ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงดูเถดิ ช่ือแหงภูเขานี้นั้นแลอันตรธานไปแลว มนุษย 
 เหลานั้นทํากาละไปแลว และพระผูมีพระภาคพระองคนั้นก็ปรินิพพานแลว สังขาร 
 ท้ังหลายไมเท่ียงอยางนี้ ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังน้ี ฯ 
      [๔๕๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว เวปุลลบรรพตนี้มีช่ือวา 
 สุปสสะ สมัยน้ันแล หมูมนุษยมีช่ือวาสุปปยา หมูมนุษยช่ือสุปปยามีอายุประมาณ 
 สองหม่ืนป หมูมนุษยท่ีช่ือวาสุปปยาข้ึนสุปสสบรรพต เปนเวลา ๒ วัน ลงก็เปน 
 เวลา ๒ วัน สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา 
 กัสสป เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนาม 
 วากัสสป ไดมีพระสาวกคูหนึ่ง เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ช่ือวาติสสและภารทวาชะ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงดูเถิด ช่ือแหงภูเขาน้ีนั้นแลอันตรธานไปแลว 
 มนุษยเหลานั้นกระทํากาละไปแลว และพระผูมีพระภาคพระองคนั้นก็ปรินิพพาน 
 แลว สังขารท้ังหลายไมเท่ียงอยางนี้ ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังน้ี ฯ 
      [๔๖๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บัดนี้แล ภูเขาเวปุลละนี้มีช่ือเวปุลละทีเดียว 
 ก็บัดนี้หมูมนุษยเหลานี้มีช่ือวามาคธ หมูมนุษยท่ีช่ือมาคธมีอายุนอย นิดหนอย ผูใด 
 มีชีวิตอยูนาน ผูนั้นมีอายุเพียงรอยป นอยกวาก็มี เกินกวาก็มี หมูมนุษยช่ือมาคธ 
 ข้ึนเวปุลลบรรพตเพียงครูเดียว ลงก็เพียงครูเดียว และบัดนี้ พระอรหันตสัมมา- 
 *สัมพุทธเจาพระองคนี้ เสด็จอุบัติข้ึนแลวในโลก ก็เราแลมีสาวกคูหนึ่ง เปนคู 
 เลิศ เปนคูเจริญ ช่ือสารีบุตรและโมคคัลลานะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมัยน้ันก็ 
 จักมี และชื่อแหงบรรพตนี้จักอันตรธาน หมูมนุษยเหลานี้จกัทํากาละ และเราก็ 
 จักปรินิพพาน ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังขารท้ังหลายไมเท่ียงอยางน้ี ไมยั่งยืนอยางนี้ 
 ไมนาช่ืนใจอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เหตุเพยีงเทาน้ี พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือ 
 หนายในสังขารท้ังปวง พอเพือ่จะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังน้ี ฯ 
      [๔๖๑] พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 จบลงแลว จึงตรัสพระคาถาประพันธตอไปวา 
          ปาจีนวังสบรรพตของหมูมนุษยช่ือติวระ วงกฏบรรพตของหมู 
          มนุษยช่ือโรหิตัสสะ สุปสสบรรพตของหมูมนุษยช่ือสุปปยา 



          และเวปุลลบรรพตของหมูมนุษยช่ือมาคธะ สังขารท้ังหลาย 
          ไมเท่ียงหนอ มีอันเกิดข้ึนแลเสื่อมไปเปนธรรมดา ครั้นเกิด 
          ข้ึนแลวยอมดับไป ความท่ีสังขารเหลาน้ันสงบระงับไป 
          เปนสุข ดังน้ี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
          รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
          ๑. ทุคคตสูตร  ๒. สุขิตสูตร  ๓. ติงสมัตตาสูตร 
          ๔. มาตุสูตร  ๕. ปตุสูตร  ๖. ภาตุสูตร 
          ๗. ภคินีสูตร  ๘. ปุตตสูตร  ๙. ธีตุสูตร 
          ๑๐. เวปุลลปพพตสูตร 
                       จบอนมตัคคสังยุตตท่ี ๓ 
                        -------------- 
                          กัสสปสังยุตต 
                         ๑. สันตุฏฐสูตร 
      [๔๖๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กัสสปน้ีเปนผูสันโดษดวยจีวร 
 ตามมีตามไดและเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยจวีรตามมีตามได 
 ไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงจีวร ไมไดจวีร ก็ไมสะดุง ครั้นได 
 จีวรแลว ก็ไมยนิดี ไมติดใจ ไมพัวพัน มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่อง 
 สลัดออก ยอมใชสอย ดูกรภิกษุท้ังหลาย กัสสปน้ีเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาต 
 ตามมีตามได และเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมี 
 ตามได ไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต ไมไดบิณฑบาต 
 ก็ไมสะดุง ครั้นไดบิณฑบาตแลว ก็ไมยินดี ไมติดใจ ไมพัวพัน มีปกติเห็นโทษ 
 มีปญญาเครื่องสลัดออก ยอมบริโภค ดูกรภิกษุท้ังหลาย กัสสปน้ีเปนผูสันโดษ 
 ดวยเสนาสนะตามมีตามได และเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวย 
 เสนาสนะตามมีตามได ไมถึงการแสวงหาอนัไมควร เพราะเหตุแหงเสนาสนะ 
 ไมไดเสนาสนะ ก็ไมสะดุง ครั้นไดเสนาสนะแลว ก็ไมยินดี ไมติดใจ ไม 
 พัวพัน มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องสลัดออก ยอมใชสอย ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 กัสสปน้ีเปนผูสันโดษดวยเภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได และ 
 เปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยเภสัชบริขาร ซึ่งเปนปจจัยแหง 
 คนไขตามมีตามได ไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงเภสัชบริขารซ่ึง 
 เปนปจจัยแหงคนไข ไมไดเภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไข ก็ไมสะดุง 
 ครั้นไดเภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไขแลว ก็ไมยินดี ไมติดใจ ไมพัวพัน 



 มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องสลัดออก ยอมบริโภค ฯ 
      [๔๖๓] เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา 
 เราท้ังหลายจักเปนผูสันโดษดวยจวีรตามมีตามได และจักเปนผูกลาวสรรเสริญคุณ 
 แหงความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได จักไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะ 
 เหตุแหงจีวร ไมไดจีวรแลว กจ็ักไมสะดุง ครั้นไดจีวรแลว จกัไมยินดี ไมติดใจ 
 ไมพัวพัน จักเปนผูมีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องสลัดออก ใชสอย [พึงทํา 
 อยางนี้ทุกบท] เราท้ังหลายจักเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ฯลฯ จักเปน 
 ผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ฯลฯ จักเปนผูสันโดษดวยเภสัชบริขารซ่ึงเปน 
 ปจจัยแหงคนไขตามมีตามได จักเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวย 
 เภสัชบริขาร ซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได จักไมถึงการแสวงหาอันไมควร 
 เพราะเหตุแหงเภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไข ไมไดเภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจัย 
 แหงคนไข ก็ไมสะดุง ครั้นไดเภสัชบริขารซ่ึงเปนปจจัยแหงคนไขแลว ก็ไมยินดี 
 ไมติดใจ ไมพัวพัน จักเปนผูมีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องสลัดออกบรโิภค 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เราจักกลาว 
 สอนพวกเธอตามอยางกัสสป ก็หรือผูใดพึงเปนผูเชนกัสสป และพวกเธอเมือ่ได 
 รับโอวาทแลว พึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                        ๒. อโนตตัปปสูตร 
      [๔๖๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง ทานพระมหากัสสปและทานพระสารีบุตรอยูในปาอิสิปตน- 
 *มฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี ครั้งน้ันแล ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีพักผอน 
 ในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงท่ีอยู ครั้นเขาไปหาแลว ไดสนทนา 
 ปราศรัยกับทานพระมหากัสสป ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
 จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๔๖๕] ครั้นแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระมหากัสสป 
 ดังน้ีวา ทานกัสสป ผมกลาวดังน้ีวา ผูไมมีความเพียร เครื่องเผากิเลส ผูไมมี 
 ความสะดุงกลัว เปนผูไมควรเพ่ือความตรัสรู ไมควรเพื่อพระนิพพาน ไมควร 
 เพื่อบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม สวนผูมีความเพียรเครื่อง 
 เผากิเลส ผูมีความสะดุงกลัว เปนผูควรเพ่ือความตรัสรู ควรเพ่ือพระนิพพาน 
 ควรเพื่อบรรลธุรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม ดูกรผูมีอายุ ดวยเหตุ 
 เพียงเทาไรหนอ จึงจะชื่อวาเปนผูไมมีความเพียรเครื่องเผากเิลส เปนผูไมมีความ 
 สะดุงกลัว เปนผูไมควรเพื่อความตรัสรู ไมควรเพื่อพระนิพพาน ไมควรเพื่อ 
 บรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม ก็แลดวยเหตุเพียงเทาไร จึงจัก 
 ไดช่ือวาเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส เปนผูมีความสะดุงกลัว เปนผูควรเพ่ือ 



 ความตรัสรู ควรเพื่อพระนิพพาน ควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ 
 อยางยอดเยี่ยม ฯ 
      [๔๖๖] ทานพระมหากัสสปกลาววา อาวุโส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี ้
 ไมทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวา อกุศลธรรมลามกท่ียังไมเกิดข้ึน เมื่อ 
 เกิดข้ึนแกเรา จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน ไมทําความเพียรเครื่องเผากิเลส 
 โดยคิดวา อกุศลธรรมอันลามกบังเกิดข้ึนแลว เมื่อเรายงัละไมได จะพึงเปนไป 
 เพื่อความเสียประโยชน ไมทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวากุศลธรรมท่ียัง 
 ไมเกิดข้ึน เมื่อไมเกิดข้ึนแกเรา จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน ไมทําความ 
 เพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวแกเรา เมื่อดับ จะพึง 
 เปนไปเพ่ือความเสียประโยชน อาวุโส ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุจึงไดช่ือวา 
 เปนผูไมมีความเพียรเครื่องเผากิเลส ฯ 
      [๔๖๗] สา. อาวุโส ก็ภิกษุช่ือวาเปนผูไมมีความสะดุงกลัวอยางไร ฯ 
      ก. อาวุโส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ไมสะดุงกลัว โดยคิดวา อกุศล- 
 *ธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดข้ึนแกเรา เมื่อเกิดข้ึน จะพึงเปนไปเพื่อความเสีย 
 ประโยชน ไมสะดุงกลัว โดยคิดวา อกุศลธรรมท่ีลามกท่ีเกิดข้ึนแลวแกเรา 
 เมื่อเรายังละไมได จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ไมสะดุงกลัว โดยคิดวา 
 กุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนแกเรา เมื่อไมเกิดข้ึน จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน 
 ไมสะดุงกลัว โดยคิดวา กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแกเรา เมื่อดับ จะพึงเปนไปเพ่ือ 
 ความเสียประโยชน อาวุโส ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุจึงไดช่ือวา เปนผูไมมี 
 ความสะดุงกลัว อาวโุส ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุเปนผูไมมีความเพียรเครื่อง 
 เผากิเลส ไมมีความสะดุงกลัว เปนผูไมควรเพ่ือความตรัสรูไมควรเพื่อพระนิพพาน 
 ไมควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยีย่ม ฯ 
      [๔๖๘] สา. อาวุโส กภ็ิกษุช่ือวาเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส 
 อยางไร ฯ 
      ก. อาวุโส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดย 
 คิดวา อกุศลธรรมอันลามกท่ียงัไมเกิดข้ึนแกเรา เมื่อเกิดข้ึน จะพึงเปนไปเพ่ือ 
 ความเสียประโยชน ทําความเพียรเครื่องเผากเิลส โดยคิดวา อกุศลธรรมอัน 
 ลามกท่ีเกิดข้ึนแลวแกเรา เมื่อเรายังละไมได จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน 
 ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวา กุศลธรรมท่ียังไมเกดิข้ึนแกเรา เมื่อไม 
 เกิดข้ึน จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดย 
 คิดวา กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวแกเรา เมื่อดับ จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน 
 อาวุโส ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส ฯ 
      [๔๖๙] สา. อาวุโส กภ็ิกษุช่ือวาเปนผูมีความสะดุงกลัวอยางไร ฯ 
      ก. อาวุโส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา อกุศล 



 ธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดข้ึนแกเรา เมื่อเกิดข้ึน จะพึงเปนไปเพื่อความเสีย 
 ประโยชน ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา อกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวแกเรา 
 เมื่อเรายังละไมได จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา 
 กุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนแกเรา เมื่อไมเกิดข้ึน จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน 
 ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา กุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวแกเรา เมื่อดับ จะพึงเปนไป 
 เพื่อความเสียประโยชน อาวโุส ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุจงึจะชื่อวาเปนผูมี 
 ความสะดุงกลัว อาวโุส ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุเปนผูมีความเพียรเครื่อง 
 เผากิเลส มีความสะดุงกลัว เปนผูควรเพื่อความตรัสรู ควรเพือ่พระนิพพาน 
 ควรเพื่อบรรลธุรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. จันทูปมาสูตร 
      [๔๗๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงเปนประดุจพระจันทร 
 จงพรากกาย พรากจิตออก เปนผูใหมเปนนิตย เปนผูไมคนองในสกุลท้ังหลาย 
 เขาไปสูสกุลเถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงพรากกาย พรากจิต 
 แลดูบอน้ําซ่ึงคร่ําครา หรือท่ีเปนหลุมเปนบอบนภูเขา หรือแมน้ําท่ีขาดเปนหวงๆ 
 ฉันใด พวกเธอจงเปนประดุจพระจันทร จงพรากกาย พรากจติออก เปนผูใหม 
 เปนนิตย ไมคนองในสกุล เขาไปสูสกุล ฉันนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย กัสสป 
 เปรียบประดุจพระจันทร พรากกาย พรากจิตออกแลว เปนผูใหมอยูเปนนิตย 
 ไมคนองในสกุลท้ังหลาย เขาไปสูสกุล ฯ 
      [๔๗๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุ 
 ชนิดไร จึงสมควรเขาไปสูสกุล ฯ 
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของ 
 ขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมี- 
 *พระภาคเปนท่ีพึ่งอาศัย ขาแตพระองคผูเจรญิ ขอใหเนื้อความแหงภาษิตนี้ จง 
 แจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุท้ังหลายไดสดับตอพระผูมีพระภาคแลว 
 จักทรงจําไว ดงัน้ี ฯ 
      ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงโบกฝาพระหัตถในอากาศ ตรัสวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย ฝามือนี้ ไมของ ไมยึด ไมพัวพันในอากาศ ฉันใด จิตของภิกษุ 
 ผูเขาไปสูสกุล ไมของ ไมยึด ไมพัวพัน ฉันนั้นเหมือนกัน โดยต้ังใจวา 
 ผูปรารถนาลาภ จงไดลาภ สวนผูปรารถนาบุญ จงทําบุญ ดังน้ี ภิกษุเปนผูพอใจ 
 ดีใจ ดวยลาภตามท่ีเปนของตน ฉันใด ก็เปนผูพลอยพอใจ ดีใจ ดวยลาภของ 
 ชนเหลาอื่น ฉันนั้น ภิกษุผูเหน็ปานน้ีแล จึงควรเขาไปสูสกุล ภิกษุท้ังหลาย 



 จิตของภิกษุผูเขาไปสูสกุล ไมของ ไมยึด ไมพัวพันในสกุลท้ังหลาย โดยคิดวา 
 ผูปรารถนาลาภ จงไดลาภ สวนผูปรารถนาบุญ จงทําบุญ ดังน้ี กัสสปเปนผู 
 พอใจ ดีใจ ดวยลาภตามท่ีเปนของตน ฉันใด ก็เปนผูพลอยพอใจ ดีใจ ดวยลาภ 
 ของชนเหลาอืน่ ฉันนั้น ฯ 
      [๔๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
 ธรรมเทศนาของภิกษุชนิดไร ไมบริสุทธ์ิ ธรรมเทศนาของภิกษุชนิดไร บริสุทธ์ิ ฯ 
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของพวก 
 ขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมี- 
 *พระภาคเปนท่ีพึ่งอาศัย ขาแตพระองคผูเจรญิ ขอใหเนื้อความแหงภาษิตนี้ 
 จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุท้ังหลายไดสดับตอพระผูมีพระภาคแลว 
 จักทรงจําไว ดงัน้ี ฯ 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาอยางนั้นพวกเธอจงฟง 
 จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้น 
 พระพุทธเจาขา ฯ 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสดังน้ีวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง 
 มีความคิดอยางนี้วา โอหนอ ชนท้ังหลายพึงฟงธรรมของเรา ก็แลครั้นฟงแลว 
 พึงเลื่อมใสซ่ึงธรรม ผูท่ีเลื่อมใสแลวเทาน้ัน จะพึงทําอาการของผูเลื่อมใสตอเรา 
 ดังน้ี ยอมแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น ภิกษุท้ังหลาย ธรรมเทศนาของภิกษุเห็น 
 ปานน้ีแล ไมบริสุทธ์ิ สวนภิกษุใดแล เปนผูมีความคิดอยางนี้วา พระธรรมอนั 
 พระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว เปนขอปฏิบัติอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบ 
 ดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน 
 โอหนอ ชนท้ังหลายพึงฟงธรรมของเรา ก็แลครั้นฟงแลว จะพึงรูท่ัวถึงธรรม 
 ก็แลครั้นรูท่ัวถงึแลว จะพึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ดังน้ี จึงแสดงธรรมแก 
 ชนเหลาอื่น อาศัยความท่ีแหงพระธรรมเปนธรรมอันดี จึงแสดงธรรมแกชน 
 เหลาอื่น อาศัยความกรุณา จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความเอ็นดู จึง 
 แสดงธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความอนุเคราะห จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น 
 ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมเทศนาของภิกษุเห็นปานน้ีแล บริสุทธ์ิ ฯ 
      [๔๗๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กัสสปเปนผูมีความคิดอยางนี้วา พระธรรม 
 อันพระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว เปนขอปฏิบัติอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไม 
 ประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพึงรู 
 เฉพาะตน โอหนอ ชนท้ังหลายพึงฟงธรรมของเรา ก็แลครั้นฟงแลว จะพึงรูท่ัว 
 ถึงธรรม ก็แลครั้นรูท่ัวถงึแลว จะพึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ดังน้ี จึงแสดง 
 ธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความท่ีธรรมเปนธรรมอันดี จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น 
 อาศัยความกรุณา จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความเอ็นดู จึงแสดงธรรม 



 แกชนเหลาอื่น อาศัยความอนุเคราะห จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เราจักกลาวสอนพวกเธอตามอยางกัสสป หรือผูใดพึงเปนเชนกัสสป 
 เราก็จักกลาวสอนใหประพฤติตามผูนั้น ก็แลพวกเธอไดรับโอวาทแลว พึงปฏิบัติ 
 เพื่อความเปนอยางนั้น ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          ๔. กุลูปกสูตร 
      [๔๗๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้น 
 เปนไฉน ภิกษุชนิดไร สมควรเขาไปสูสกุล ภิกษุชนิดไร ไมสมควรเขาไปสูสกุล ฯ 
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของพวก 
 ขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ ฯ 
      [๔๗๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังน้ีวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ภิกษุรูปใด 
 รูปหน่ึงมีความคิดอยางนี้วา ขอชนท้ังหลายจงใหแกเราเทาน้ัน อยาไมให จงให 
 แกเราใหมาก อยาใหนอย จงใหเราแตสิ่งประณีตเทาน้ัน อยาใหสิ่งเศราหมอง 
 จงใหเราเร็วพลันทีเดียว อยาใหชา จงใหเราโดยความเคารพเทาน้ัน อยาใหโดย 
 ไมเคารพเขาไปสูสกุล ภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภกิษุนั้นมีความคิดอยางนี้เขาไปสูสกุล 
 ชนท้ังหลายไมให ภิกษุยอมอดึอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่ง 
 มีขอนั้นเปนเหตุ ชนท้ังหลายใหนอย ไมใหมาก ฯลฯ ใหของเศราหมอง ไมให 
 ของประณีต ใหชา ไมใหเร็ว ภิกษุยอมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไดเสวย 
 ทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนท้ังหลายใหโดยไมเคารพ ไมใหโดยเคารพ 
 ภิกษุยอมอึดอดัเพราะขอนั้น เธอยอมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ 
 ภิกษุเห็นปานน้ีแล ไมควรเปนผูเขาไปสูสกุล ฯ 
      [๔๗๖] สวนภิกษุใดแล มีความคิดอยางนี้วา ขอใหชนท้ังหลายใน 
 สกุลอื่นจงใหเราเทาน้ัน อยาไมให จงใหเรามากเทาน้ัน อยาใหนอย จงใหเรา 
 แตสิ่งประณีตเทาน้ัน อยาใหสิ่งเศราหมอง จงใหเราพลันทีเดียว อยาใหชา จงให 
 เราโดยเคารพเทาน้ัน อยาใหโดยไมเคารพน้ัน อันนั้นจะพึงไดในเรื่องน้ีแตท่ีไหน 
 ดังน้ี เขาไปสูสกุล ภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้ เขาไปสูสกุล 
 ชนท้ังหลายไมให ภิกษุยอมไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไมไดเสวยทุกข- 
 *โทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนท้ังหลายใหนอย ไมใหมาก ภิกษุยอมไมอดึอัด 
 เพราะขอนั้น เธอยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนท้ังหลาย 
 ใหสิ่งเศราหมอง ไมใหสิ่งประณีต ... ใหชา ไมใหเร็ว ภิกษุยอมไมอึดอัดเพราะ 
 ขอนั้น เธอยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนท้ังหลายใหโดย 
 ไมเคารพ ไมใหโดยเคารพ ภกิษุยอมไมอึดอดัเพราะขอนั้น เธอยอมไมไดเสวย 



 ทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ภิกษุเห็นปานน้ีแล ควรเปนผูเขาไปสูสกุล ฯ 
      [๔๗๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กัสสปมีความคิดอยางนี้วา ชนท้ังหลายจง 
 ใหแกเราเทาน้ัน อยาไมให จงใหแกเรามากทีเดียว อยาใหนอย ฯลฯ อันนั้น 
 จะพึงไดในเรื่องน้ีแตท่ีไหนดังน้ี เขาไปสูสกุล ชนท้ังหลายไมให กัสสปไมอึดอัด 
 เพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนท้ังหลายใหนอย 
 ไมใหมาก กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้น 
 เปนเหตุ ชนท้ังหลายใหสิ่งเศราหมอง ไมใหสิ่งประณีต กัสสปไมอึดอัดเพราะ 
 ขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนท้ังหลายใหชา ไมให 
 โดยเรว็ กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้น 
 เปนเหตุ ชนท้ังหลายใหโดยไมเคารพ ไมใหโดยเคารพ กัสสปไมอึดอัดเพราะ 
 ขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ภิกษุท้ังหลาย เราจัก 
 กลาวสอนพวกเธอใหตามกัสสป หรือผูใดจะพึงเปนเชนกัสสป เราจักกลาวสอน 
 ใหประพฤติตามผูนั้น พวกเธอเมื่อไดรับโอวาทแลว พึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยาง 
 นั้น ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                           ๕ ชิณณสูตร 
      [๔๗๘] ขาพเจาสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน ฯลฯ เขตพระนคร 
 ราชคฤห ครั้งน้ันแล ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๔๗๙] เมื่อพระมหากัสสปน่ังเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส 
 ดังน้ีวา กัสสป บัดนี้เธอชราแลว ผาปานบังสุกุลเหลาน้ีของเธอหนัก ไมนา 
 นุงหม เพราะเหตุนั้นแล เธอจงทรงคฤหบดีจีวร จงบรโิภคโภชนะท่ีเขานิมนต 
 แลจงอยูในสํานักของเราเถิด ฯ 
      ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เปนเวลานานมา 
 แลว ขาพระองคเปนผูอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูอยูปา 
 เปนวัตร เปนผูเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผู 
 เท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหง 
 ความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร และกลาวสรรเสริญ 
 คุณแหงความเปนผูทรงไตรจวีรเปนวัตร เปนผูมีความมักนอย และกลาวสรรเสริญ 
 คุณแหงความเปนผูมักนอย เปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ 
 สันโดษ เปนผูสงัดจากหมู และกลาวสรรเสรญิคุณแหงความสงัดจากหมู เปนผู 
 ไมคลุกคลีดวยหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลี เปนผูปรารภ 
 ความเพียร และกลาวสรรเสรญิคุณแหงการปรารภความเพียร ดังน้ี ฯ 



      [๔๘๐] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรกัสสป ก็เธอเล็งเห็นอํานาจ 
 ประโยชนอยางไร จึงเปนผูอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสรญิคุณแหงความเปนผู 
 อยูปาเปนวัตร สิ้นกาลนาน ฯ 
                      [เปยยาลอยางเดียวกัน] 
      เปนผูเท่ียวไปบิณฑบาตเปนวัตร ... เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... เปน 
 ผูทรงไตรจีวรเปนวัตร ... เปนผูมักนอย ... เปนผูสันโดษ ... เปนผูสงัดจากหมู ... 
 เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู ... เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหง 
 การปรารภความเพียร ดังน้ี ฯ 
      [๔๘๑] ขาแตพระองคผูเจรญิ ขาพระองคเล็งเห็นอํานาจประโยชน ๒ 
 ประการ จึงอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสรญิคุณแหงความเปนผูอยูปาเปนวัตร 
 สิ้นกาลนาน ฯลฯ เท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ... ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... ทรงไตร 
 จีวรเปนวัตร ... มีความปรารถนานอย ... เปนผูสันโดษ ... เปนผูสงัดจากหมู ... 
 เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู เปนผูปรารภความเพยีร และกลาวสรรเสริญคุณแหง 
 ความปรารภความเพียร เล็งเหน็การอยูเปนสขุในทิฏฐธรรม และอนุเคราะห 
 ประชุมชนในภายหลังวา ทําไฉน ประชุมชนในภายหลังพึงถึงทิฏฐานุคติวา ไดยิน 
 วา พระพุทธเจาและพระสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจา ท่ีไดมีมาแลว ทานเปนผู 
 อยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความอยูปาเปนวัตรส้ินกาลนาน ฯลฯ 
 เท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ... ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... ทรงไตรจีวรเปนวัตร ... 
 เปนผูมักนอย ... เปนผูสันโดษ ... เปนผูสงัดจากหมู ... เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู ... 
 เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียรมาแลว 
 สิ้นกาลนาน ทานเหลาน้ันจักปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ขอปฏิบัติของทาน 
 เหลานั้น จักเปนไปเพ่ือประโยชน เพื่อความสุข สิ้นกาลนานดังน้ี ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ ขาพระองคเล็งเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการเหลาน้ี จึงอยูปา 
 เปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความอยูปาเปนวัตร เท่ียวบิณฑบาตเปน 
 วัตร ... ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... ทรงไตรจีวรเปนวัตร ... มีความปรารถนานอย ... 
 เปนผูสันโดษ ... เปนผูสงัดจากหมู ... เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู ... ปรารภความ 
 เพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียรสิ้นกาลนาน ฯ 
      [๔๘๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ กัสสป ไดยินวา เธอ 
 ปฏิบัติเพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อ 
 อนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกลู เพื่อความสุขแกเทวดาและ 
 มนุษยท้ังหลาย ดูกรกัสสป เพราะเหตุนั้นแล เธอจงทรงผาปานบังสุกุลอันไมนา 
 นุงหม จงเทียวบิณฑบาต และจงอยูในปาเถิด ฉะนี้ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                        ๖. โอวาทสูตรท่ี ๑ 



      [๔๘๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬวุัน เขตพระนคร 
 ราชคฤห ... ครั้งน้ันแล ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภวิาทพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีสมควรสวนขาง 
 หนึ่ง ครั้นทานพระมหากัสสปน่ังเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสดังน้ีวา 
 ดูกรกัสสป เธอจงกลาวสอนภิกษุท้ังหลาย จงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุท้ังหลาย 
 เราหรือเธอ พึงกลาวสอนภิกษุท้ังหลาย เราหรอืเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภกิษุ 
 ท้ังหลาย ฯ 
      [๔๘๔] พระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ ภิกษุ 
 ท้ังหลายในบัดน้ี เปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมท่ีทําใหเปนผูวายาก ไมอดทน 
 ไมรับอนุศาสนีโดยเคารพ ขาแตพระองคผูเจริญ ในพระธรรมวินัยนี้ ขาพระองค 
 ไดเห็นภิกษุช่ือภัณฑะ ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของพระอานนท และภิกษุช่ืออาภชิชิกะ 
 ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของพระอนุรุทธ กลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะวา จงมาเถิด 
 ภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนาน 
 กวากัน ดังน้ี ฯ 
      [๔๘๕] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหน่ึงมาตรัสวา 
 ดูกรภิกษุ เธอจงมา จงเรียกภัณฑภิกษุ สัทธิวิหาริกของอานนท และอาภิชชิก- 
 *ภิกษุ สัทธิวิหาริกของอนุรุทธ มาตามคําของเราวา พระศาสดาตรัสเรียกทานผูมี 
 อายุท้ังหลาย ภกิษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา แลวเขาไปหา 
 ภิกษุเหลานั้นถงึท่ีอยู ครั้นเขาไปหาแลวไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นดังน้ีวา พระ- 
 *ศาสดาตรัสเรียกทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําภิกษุนั้นวา ขอรับ ผูมีอายุ 
 ดังน้ีแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคม 
 พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๔๘๖] ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถาม 
 วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ไดยินวา พวกเธอไดกลาวลวงเกินกันและกัน ดวยสุตะวา 
 จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาว 
 ไดนานกวากัน ดังน้ีจริงหรือ ฯ 
      ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอรูท่ัวถงึธรรมท่ีเราแสดงไวแลวอยางนีห้รอื 
 หนอ พวกเธอจึงกลาวลวงเกนิกันและกันดวยสุตะอยางนี้วา จงมาเถิดภิกษุ ใคร 
 จักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน ฯ 
      ภิ. ไมเปนอยางนั้นเลย พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาวาพวกเธอไมรูท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดงแลวอยาง 
 นี้ ดูกรโมฆบุรษุ เมื่อเปนเชนนั้น พวกเธอรูอะไร เห็นอะไร บวชอยูในธรรม 
 วินัยท่ีเรากลาวดีแลวอยางนี้ ยอมกลาวลวงเกนิกันและกันดวยสุตะไปทําไมเลาวา 



 จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาว 
 ไดนานกวากัน ฯ 
      [๔๘๗] ครั้งน้ันแล ภิกษุเหลาน้ันซบศีรษะใกลพระบาทพระผูมีพระภาค 
 แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงํา 
 ขาพระองคท้ังหลาย ผูพาลอยางไร ผูหลงอยางไร ผูไมฉลาดอยางไร ขาพระองค 
 เหลาใดบวชในพระธรรมวินยัท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดีแลวอยางนี้ กลาวลวงเกินกัน 
 และกันดวยสุตะวา จงมาเถิดภกิษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดี 
 กวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค 
 จงทรงรับโทษโดยความเปนโทษ แหงขาพระองคท้ังหลายเหลาน้ัน เพื่อสํารวม 
 ตอไป ฯ 
      [๔๘๘] พ. เอาเถิดภิกษุท้ังหลาย โทษไดครอบงําพวกเธอ ผูพาลอยาง 
 ไร ผูหลงอยางไร ผูไมฉลาดอยางไร เธอเหลาใดบวชในธรรมวินัยท่ีเรากลาวด ี
 แลวอยางนี้ ไดกลาวลวงเกินกนัและกันดวยสุตะวา จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาว 
 ไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน ดังน้ี ดูกร- 
 *ภิกษุท้ังหลาย ก็เมื่อใดแล พวกเธอมาเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนเสีย 
 ตามสมควรแกธรรม เมื่อนั้นเราท้ังหลายขอรบัโทษน้ันของเธอเหลานั้น ก็การท่ี 
 บุคคลเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนเสียตามสมควรแกธรรม และถึง 
 ความสํารวมตอไปนี้ เปนความเจริญในวินัยของพระอรยิเจา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                        ๗. โอวาทสูตรท่ี ๒ 
      [๔๘๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน เขตพระนครราช- 
 *คฤห ... ครั้งน้ันแล ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ... 
 ครั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมพีระภาคไดตรัสวา ดูกรกัสสป เธอจงกลาวสอน 
 ภิกษุท้ังหลาย จงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุท้ังหลาย เราหรอืเธอพึงกลาวสอนภิกษุ 
 ท้ังหลาย เราหรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภกิษุท้ังหลาย ฯ 
      [๔๙๐] ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ 
 ภิกษุท้ังหลายในบัดนี้ เปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมท่ีทําใหเปนผูวายาก ไม 
 อดทน ไมรับอนุศาสนีโดยเคารพ บุคคลบางคนไมมีศรัทธา ไมมีหิริ ไมม ี
 โอตตัปปะ ไมมีความเพียร ไมมีปญญา ในกุศลธรรมท้ังหลาย ตลอดคืนหรอืวัน 
 ของเขาท่ีผานมาเปนอันหวังไดแตความเส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลายเทาน้ัน หวัง 
 ความเจริญไมไดเลย เปรียบเหมือนพระจันทรในขางแรม ยอมเสื่อมจากวรรณ 
 จากมณฑล จากรัศมี จากความยาวและความกวาง ในคืนหรือวันท่ีผานมา ฉันใด 
 บุคคลบางคนไมมีศรัทธา ... ไมมีหิริ ... ไมมีโอตตัปปะ ... ไมมีความพากเพียร ... 
 ไมมีปญญา ในกุศลธรรมท้ังหลายตลอดคืนหรือวนัของเขาท่ีผานมา เปนอันหวัง 



 ไดแตความเส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลายเทาน้ัน หวังความเจรญิไมไดเลย เหมือน 
 ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมีศรัทธาน้ี เปนความเส่ือมโทรม 
 ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมีหิรินี้ เปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมีโอตตัปปะน้ี 
 เปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลเปนคนเกียจครานน้ี เปนความเส่ือมโทรม 
 ขอท่ีบุรุษบุคคลมีปญญาทรามนี้ เปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลมักโกรธนี ้
 เปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลผูกโกรธนี้ เปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีไมมี 
 ภิกษุผูกลาวสอนน้ี เปนความเส่ือมโทรม ฯ 
      [๔๙๑] ขาแตพระองคผูเจรญิ บุคคลบางคนมีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ 
 มีความเพียร มีปญญา ในกุศลธรรมท้ังหลาย ตลอดคืนหรือวนัของเขาท่ีผานมา 
 เปนอันหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลายเทาน้ัน หวังความเส่ือมไมไดเลย 
 เปรียบเหมือนพระจันทรในขางข้ึน ยอมเปลงปลั่งดวยวรรณ ดวยมณฑล ดวย 
 รัศมี ดวยความยาวและความกวาง ในคืนหรือวันท่ีผานมา ฉันใด บุคคลบางคน 
 ผูมีศรัทธา ... มีหิริ ... มีโอตตัปปะ ... มีความเพียร ... มีปญญา ในกุศลธรรม 
 ท้ังหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาท่ีผานมา เปนอันหวังไดแตความเจริญในกุศล 
 ธรรมท้ังหลายเทาน้ัน หวังความเส่ือมไมไดเลยเหมือนฉะนั้น ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ขอท่ีบุรุษบุคคลมีศรัทธานี้ ไมเปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลมี 
 หิรินี้ ไมเปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลมีโอตตัปปะนี้ ไมเปนความเส่ือม 
 โทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลมีความพากเพียรนี้ ไมเปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษ 
 บุคคลมีปญญาน้ี ไมเปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมักโกรธนี้ ไมเปน 
 ความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลไมผูกโกรธนี้ ไมเปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีมี 
 ภิกษุผูกลาวสอนน้ี ไมเปนความเส่ือมโทรม ฯ 
      [๔๙๒] พ. ดีแลว ดีแลว กสัสป บุคคลบางคนไมมีศรัทธา ไมมี 
 หิริ ... ไมมีโอตตัปปะ ... ไมมีความเพียร ... ไมมีปญญา ในกุศลธรรมท้ังหลาย 
 ตลอดคืนหรือวันของเขาท่ีผานมา เปนอันหวังไดแตความเส่ือมในกุศลธรรม 
 ท้ังหลายเทาน้ัน หวังความเจรญิไมไดเลย เปรียบเหมือนพระจันทรในขางแรม 
 ยอมเสื่อมจากวรรณ จากมณฑล จากรัศมี จากความยาวและความกวาง ในคืน 
 หรือวันท่ีผานมา ฉันใด บุคคลบางคนไมมีศรัทธา ... ไมมีหิริ ... ไมมีโอตตัปปะ ... 
 ไมมีความเพียร ไมมีปญญา ในกุศลธรรมท้ังหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาท่ี 
 ผานมา เปนอันหวังไดแตความเส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลายเทาน้ัน หวังความเจริญ 
 ไมไดเลย เหมือนฉะนั้น ดูกรกัสสป ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมีศรัทธาน้ี เปนความ 
 เสื่อมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลไมมีหิริ ฯลฯ ขอท่ีบุรุษบุคคลผูไมมีโอตตัปปะ ฯลฯ 
 ขอท่ีบุรุษบุคคลเปนคนเกียจคราน ฯลฯ ขอท่ีบุรุษบุคคลมีปญญาทราม ฯลฯ ขอท่ี 
 บุรุษบุคคลมักโกรธ ฯลฯ ขอท่ีบุรุษบุคคลผูกโกรธนี้ เปนความเส่ือมโทรม ขอท่ี 
 ไมมีภิกษุผูกลาวสอนนี้ เปนความเส่ือมโทรม ฯ 



      [๔๙๓] ดูกรกัสสป บุคคลบางคนมีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ ... มีความ 
 เพียร ... มีปญญา ... ในกุศลธรรมท้ังหลาย ตลอดคืนหรอืวันของเขาท่ีผานมา 
 เปนอันหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมท้ังหลายเทาน้ัน หวังความเส่ือมไมได 
 เลย เปรียบเหมือนพระจันทรในขางข้ึน ยอมเปลงปลั่งดวยวรรณ ดวยมณฑล 
 ดวยรัศมี ดวยความยาวและความกวาง ในคืนหรือวันท่ีผานมา ฉันใด บุคคล 
 บางคนผูมีศรัทธา ... มีหิริ ... มีโอตตัปปะ ... มีความเพียร ... มีปญญา ใน 
 กุศลธรรมท้ังหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาท่ีผานมา เปนอันหวังไดแตความเจริญ 
 ในกุศลธรรมท้ังหลายเทาน้ัน หวังความเส่ือมไมไดเลย เหมือนฉะนั้น ดูกรกัสสป 
 ขอท่ีบุรุษบุคคลมีศรัทธาน้ี ไมเปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีบุรุษบุคคลมีหิริ ฯลฯ 
 ขอท่ีบุรุษบุคคลมีโอตตัปปะ ฯลฯ ขอท่ีบุรุษบุคคลมีความเพียร ฯลฯ ขอท่ีบุรุษ 
 บุคคลมีปญญา ฯลฯ ขอท่ีบุรุษบุคคลเปนคนไมมักโกรธ ฯลฯ ขอท่ีบุรุษบุคคล 
 เปนคนไมผูกโกรธนี้ ไมเปนความเส่ือมโทรม ขอท่ีมีภิกษุผูกลาวสอนนี้ ไมเปน 
 ความเส่ือมโทรม ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                        ๘. โอวาทสูตรท่ี ๓ 
      [๔๙๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬวุัน กลันทกนิวาป- 
 *สถาน เขตพระนครราชคฤห ครั้งน้ันแล ทานพระมหากัสสป เขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภวิาทแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
 ครั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมพีระภาคไดตรัสวา ดูกรกัสสป เธอจงกลาวสอนภิกษุ 
 ท้ังหลาย จงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุท้ังหลาย กัสสป เราหรือเธอพึงกลาวสอน 
 ภิกษุท้ังหลาย เราหรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุท้ังหลาย ฯ 
      ทานพระมหากัสสปไดกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ ภิกษุ 
 ท้ังหลายในบัดน้ี เปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมท่ีทําใหเปนผูวายาก ไมอดทน 
 ไมรับอนุศาสนีโดยเคารพ ฯ 
      [๔๙๕] พ. ดูกรกัสสป ก็เปนความจริงอยางนั้น ครั้งกอน ภิกษุท้ังหลาย 
 ผูเปนเถระ เปนผูถือการอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือ 
 การอยูปาเปนวัตร เปนผูถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณ 
 แหงความเปนผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาว 
 สรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร 
 และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร เปนผูมีความปรารถนา 
 นอย และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนานอย เปนผูสันโดษ 
 และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ เปนผูสงัดจากหมู และกลาวสรรเสริญ 
 คุณแหงความสงัดจากหมู เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหง 
 ความไมคลุกคลีดวยหมู เปนผูปรารภความเพยีร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการ 



 ปรารภความเพียร บรรดาภิกษุเหลาน้ัน ภิกษุใดเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร และ 
 กลาวสรรเสรญิคุณแหงความเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร เปนผูถือการเท่ียวบิณฑบาต 
 เปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร เปนผู 
 ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปน 
 วัตร เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรง 
 ไตรจีวรเปนวตัร เปนผูมีความปรารถนานอย และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ 
 เปนผูมีความปรารถนานอย เปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสรญิคุณแหงความ 
 สันโดษ เปนผูสงัดจากหมู และกลาวสรรเสรญิคุณแหงความสงัดจากหมู เปน 
 ผูไมคลุกคลีดวยหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลีดวยหมู เปนผู 
 ปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร ภิกษุท้ังหลาย 
 ผูเปนเถระยอมนิมนตเธอใหนั่งดวยคําวา มาเถิดภิกษุ ภิกษุรปูนี้ช่ือไร ชางรุงเรือง 
 หนอ ใครตอการศึกษาแท มาเถิดภิกษุ นี้อาสนะ นิมนตทานน่ัง ดูกรกัสสป 
 เมื่อภิกษุท้ังหลายกระทําสักการะอยางนั้น ภิกษุใหมๆ พากันคิดเห็นวา ทราบวา 
 ภิกษุรูปท่ีถือการอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการอยูปา 
 เปนวัตร เปนผูถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ... เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... 
 เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร ... เปนผูมีความปรารถนานอย... เปนผูสันโดษ... เปน 
 ผูชอบสงัดจากหมู... เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู ... เปนผูปรารภความเพียร และ 
 กลาวสรรเสรญิคุณแหงการปรารภความเพียร ภิกษุท้ังหลายผูเปนเถระยอมนิมนต 
 เธอใหนั่งดวยคําวา มาเถิดภิกษุ ภิกษุรูปนี้ช่ือไร ชางรุงเรอืงหนอ ใครตอการ 
 ศึกษาแท มาเถิดทาน นี้อาสนะ นิมนตทานน่ัง ภิกษุใหมๆ เหลานั้นก็ปฏิบัติ 
 เพื่อความเปนอยางนั้น การปฏิบัติตามของพวกเธอน้ัน เปนการอํานวยประโยชน 
 สุขช่ัวกาลนาน ฯ 
      [๔๙๖] ดูกรกัสสป ก็บัดนี้ ภิกษุท้ังหลายผูเปนเถระ ไมเปนผูถือการ 
 อยูปาเปนวัตร และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร 
 ไมเปนผูถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปน 
 ผูถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ไมเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และไมกลาว 
 สรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ไมเปนผูทรงไตรจวีรเปนวัตร 
 และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวรเปนวตัร ไมเปนผูมีความ 
 ปรารถนานอย และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนานอย 
 ไมเปนผูสันโดษ และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ ไมเปนผูสงัด 
 จากหมู และไมกลาวสรรเสรญิคุณแหงความสงัดจากหมู ไมเปนผูไมคลุกคลี 
 ดวยหมู และไมกลาวสรรเสรญิคุณแหงการไมคลุกคลีดวยหมู ไมเปนผูปรารภ 
 ความเพียร และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร บรรดาภิกษุ 
 เหลานั้น ภิกษุใดเปนผูมีช่ือเสียง มียศ ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ 



 คิลานปจจัยเภสัชบริกขาร พวกภิกษุผูเปนเถระยอมนิมนตเธอใหนั่งดวยคําวา 
 มาเถิดภิกษุ ภิกษุรูปน้ีช่ือไร ชางรุงเรืองหนอ ใครตอเพื่อนสพรหมจารีดวยกนัแท 
 มาเถิดภิกษุ นี้อาสนะ นิมนตทานน่ัง ดูกรกัสสป เมื่อภิกษุท้ังหลายกระทํา 
 สักการะอยางนั้น ภิกษุใหมๆ พากันคิดวา ทราบวา ภิกษุท่ีมีช่ือเสียง มียศ 
 ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร พวกภิกษุผูเปนเถระ 
 พากันนิมนตเธอใหนั่งดวยคําวา มาเถิดภิกษุ ภิกษุรูปน้ีช่ือไร ชางรุงเรอืงหนอ 
 ใครตอเพ่ือนสพรหมจารีดวยกันแท มาเถิดภิกษุ นี้อาสนะ นิมนตทานน่ัง 
 ภิกษุใหมๆ เหลานั้นก็ปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น การปฏิบัติตามของพวกเธอน้ัน 
 ไมอํานวยประโยชน มีแตทุกขช่ัวกาลนาน ดูกรกัสสป บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ 
 ควรกลาววา ผูประพฤติพรหมจรรยถูกอันตรายแหงพรหมจรรยเบียดเบียนเสียแลว 
 ผูประพฤติพรหมจรรยซึ่งมีความปรารถนาเกินประมาณ ถูกความปรารถนาเกิน 
 ประมาณสําหรับพรหมจรรยเบียดเบียนแลว ดูกรกัสสป บัดน้ี บุคคลเม่ือจะ 
 กลาวโดยชอบ ควรกลาววา ผูประพฤติพรหมจรรยถูกอันตรายแหงพรหมจรรย 
 เบียดเบียนเสียแลว ผูประพฤติพรหมจรรยซึง่มีความปรารถนาเกินประมาณ ถูก 
 ความปรารถนาเกินประมาณสําหรับพรหมจรรยเบียดเบียนเสียแลว ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                        ๙. ฌานาภิญญาสูตร 
      [๔๙๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหวังสงดัจากกาม สงัดจาก 
 อกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข อันเกิดแตวิเวก 
 อยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึง 
 ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยูไดเทาน้ันเหมือนกัน ฯ 
      [๔๙๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหวังเขาถึงทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต 
 ในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป 
 มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงทุติยฌาน มีความ 
 ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตกไมมีวจิาร เพราะวิตก 
 วิจารสงบไป มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยูไดเทาน้ันเหมือนกัน ฯ 
      [๔๙๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหวังเปนผูมอีเุบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
 และเสวยสุขดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป เขาถึงตติยฌาน ท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
 สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุขไดเทาใด แมกัสสป 
 ก็หวังเปนผูมีอเุบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติ 
 สิ้นไป เขาถึงตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมี 
 อุเบกขา มีสติ อยูเปนสุขไดเทาน้ันเหมือนกัน ฯ 



      [๕๐๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหวังเขาถึงจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข 
 เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุให 
 สติบริสุทธิ์อยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข 
 เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุให 
 สติบริสุทธิ์อยูไดเทาน้ันเหมือนกัน ฯ 
      [๕๐๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหวังเขาถึงอากาสานัญจายตนะ มีอารมณ 
 วา อากาศไมมีท่ีสุด เพราะลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจถึงนานัตต- 
 *สัญญา โดยประการท้ังปวงอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงอากาสานัญจายตนะ 
 มีอารมณวา อากาศไมมีท่ีสุด เพราะลวงรูปสญัญา ดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจ 
 นานัตตสัญญาอยูไดเทาน้ันเหมือนกัน ฯ 
      [๕๐๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหวังเขาถึงวญิญาณัญจายตนะ มีอารมณวา 
 วิญญาณไมมีท่ีสุด เพราะลวงอากาสานัญจายตนะได โดยประการท้ังปวงอยูได 
 เทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงวญิญาณัญจายตนะ มีอารมณวา วิญญาณไมมีท่ีสุด 
 เพราะลวงอากาสานัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยูไดเทาน้ันเหมือนกัน ฯ 
      [๕๐๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหวังเขาถึงอากิญจัญญายตนะ มีอารมณวา 
 หนอยหนึ่งไมมี เพราะลวงวญิญาณัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยูไดเทาใด 
 แมกัสสปก็หวังเขาถึงอากิญจัญญายตนะ มีอารมณวา หนอยหน่ึงไมมี เพราะลวง 
 วิญญาณัญจายตนะได โดยประการท้ังปวงอยูไดเทาน้ันเหมือนกัน ฯ 
      [๕๐๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหวังเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
 เพราะลวงอากิญจัญญายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวัง 
 เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะไดโดยประการท้ังปวง 
 อยูไดเทาน้ันเหมือนกัน ฯ 
      [๕๐๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหวังเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวง 
 เนวสัญญานาสัญญายตนะได โดยประการท้ังปวงอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวัง 
 เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะไดโดยประการ 
 ท้ังปวงอยูไดเทาน้ันเหมือนกัน ฯ 
      [๕๐๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหวังบรรลอุทิธิวิธีหลายประการ คือคนเดียว 
 เปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได 
 ทะลุฝา กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในท่ีวางก็ได ผุดข้ึนดําลงใน 
 แผนดิน เหมือนในน้ําก็ได เดินบนนํ้าไมแตก เหมือนเดินบนแผนดินก็ได 
 เหาะไปในอากาศ เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซึ่งมีฤทธ์ิ 
 มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได อยางใด 
 แมกัสสปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกันคือ กัสสปบรรลุอิทธิวธิีหลายประการ ฯลฯ 
 ใชอํานาจทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได ฯ 



      [๕๐๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหวังวา เราไดยินเสียงสองชนิด คือ 
 เสียงทิพยและเสียงมนุษย ท้ังท่ีอยูไกลท้ังอยูใกลไดอยางใด แมกัสสปก็หวัง 
 อยางนั้นไดเหมือนกัน คือกัสสปไดยินเสียงสองชนิดคือเสยีงทิพยและเสียงมนุษย 
 ท้ังอยูท่ีไกลท้ังอยูใกล ฯ 
      [๕๐๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหวังวา เรายอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น 
 ของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวา 
 จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวา 
 จิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวา 
 จิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู จิตฟุงซาน ก็รูวาจติฟุงซาน จิตเปน 
 มหัคคตะ ก็รูวาจิตเปนมหัคคตะ จิตไมเปนมหัคคตะ ก็รูวาจิตไมเปนมหัคคตะ 
 จิตท่ียังมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตท่ียังมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตท่ีไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวา 
 จิตท่ีไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจติเปนสมาธิ จิตไมเปนสมาธิ ก็รูวา 
 จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตยังไมหลุดพน ก็รูวาจิต 
 ยังไมหลุดพนไดอยางใด แมกัสสปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกัน คือ กัสสปยอม 
 กําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ ฯลฯ 
 หรือจิตยงัไมหลุดพน ก็รูวาจิตยังไมหลุดพน ฯ 
      [๕๐๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหวังวา เราตามระลึกชาติกอนไดเปน 
 อันมาก คือตามระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง 
 หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบ 
 ชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอเนกบาง 
 ตลอดวิวัฏฏกปัเปนอเนกบาง ตลอดสังวัฏฏววิัฏฏกัปเปนอเนกบางวา ในภพโนน 
 เรามีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางน้ัน มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวย 
 สุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไป 
 เกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางน้ัน มีผิวพรรณอยางนั้น 
 มีอาหารอยางน้ัน เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน ครั้น 
 จุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก 
 พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอเุทศ ดวยประการฉะนี้ไดอยางใด แมกัสสปก็หวัง 
 อยางนั้นไดเหมือนกัน คือกัสสปตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือตามระลึก 
 ไดชาติหนึ่งบาง ฯลฯ ยอมตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ 
 พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ฯ 
      [๕๑๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหวังวา เรายอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ 
 กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย 
 ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา 
 สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน 



 มิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานีท่ี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสจุริต มโนสุจริต 
 ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อ 
 ตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เรายอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ 
 เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ 
 ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมอยูดวยประการฉะน้ีได 
 อยางใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมกัสสปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกัน คือกัสสป 
 เห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม 
 ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซึ่งหมูสตัว 
 ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี ฯ 
      [๕๑๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ 
 อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเขาถึงอยู 
 ไดอยางใด แมกัสสปก็ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 
 เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม เขาถึงอยูอยางน้ันได 
 เหมือนกัน ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                       ๑๐. ภิกขุนูปสสยสูตร 
      [๕๑๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้ 
       สมัยหน่ึง ทานพระมหากัสสปอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว 
 ถือบาตรและจีวรเขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงท่ีอยู ครั้นเขาไปหาแลวไดกลาว 
 กะทานพระมหากัสสปวา ขาแตทานผูเจริญ นิมนตทานไปยังท่ีพํานักของภิกษุณี 
 ดวยกันเถิด ทานพระมหากัสสปจึงกลาววา ทานไปเถิด อาวุโสอานนท ทานเปน 
 ผูมีกิจมาก มีธุระมาก แมครั้งท่ีสอง ทานพระอานนทก็พูดกับทานพระมหากัสสป 
 วา ขาแตทานผูเจริญ นิมนตทานไปยังท่ีพํานักของภิกษุณีดวยกันเถิด ทาน 
 พระมหากัสสปก็กลาววา ทานไปเถิดอาวุโสอานนท ทานเปนผูมีกิจมาก มีธุระมาก 
 แมครั้งท่ีสาม ทานพระอานนทก็พูดกับทานพระมหากัสสปวา ขาแตทานผูเจริญ 
 นิมนตทานไปยังท่ีพํานักของภิกษุณีดวยกันเถิด ฯ 
      [๕๑๓] ครั้งน้ันแล เวลาเชา ทานพระมหากัสสปนุงแลวถือบาตรและ 
 จีวร มีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ เขาไปยังท่ีพํานักของภิกษุณี ครั้นเขาไป 
 แลวจึงน่ังบนอาสนะท่ีเขาจัดไว ครั้งน้ันภิกษุณีเปนอันมาก พากันเขาไปหาทาน 
 พระมหากัสสปถึงท่ีพัก ครั้นเขาไปแลวจึงกราบทานพระมหากัสสป แลวนั่ง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นภิกษุณีเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว ทานพระมหากัสสป 
 ยังภิกษุณีเหลานั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา 



 ครั้งน้ันแล ทานพระมหากัสสปครั้นยังภิกษุณีเหลานั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน 
 ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถาแลว จึงลกุจากอาสนะหลีกไป ฯ 
      [๕๑๔] ครั้งน้ันแล ภิกษุณีช่ือถุลลติสสาไมพอใจ ถึงเปลงคําแสดง 
 ความไมพอใจวา เพราะเหตุไรเลา พระผูเปนเจามหากัสสปจึงสําคัญธรรมท่ีตน 
 ควรกลาวตอหนาพระผูเปนเจาอานนท ผูเปนมุนีเปรื่องปราชญ เปรียบเหมือน 
 พอคาเข็มสําคัญวาควรขายเข็มในสํานักของชางเข็มผูชํานาญ ฉันใด พระผูเปน 
 เจามหากัสสปยอมสําคัญธรรมท่ีตนควรกลาวตอหนาพระผูเปนเจา อานนทผูเปนมุนี 
 เปรื่องปราชญ ฉันนั้นเหมือนกัน ทานพระมหากัสสปไดยินภิกษุณี ถุลลติสสากลาว 
 วาจาน้ีแลว จึงกลาวกะทานพระอานนทวา อาวุโสอานนท เราเปนพอคาเข็ม 
 ทานเปนชางเข็ม หรือเราเปนชางเข็ม ทานเปนพอคาเข็ม ทานพระอานนทจึงตอบวา 
 ขาแตทานพระมหากัสสปผูเจริญ ขอทานโปรดประทานโทษเถิด มาตุคาม 
 เปนคนโง ฯ 
      [๕๑๕] งดไวกอนอาวุโสอานนท หมูของทานอยาเขาไปสอดเห็นให 
 เกินไปนัก ดูกรอาวโุสอานนท ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานถูกนําเขาไป 
 เปรียบในหมูภิกษุ เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคบางหรือวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เราหวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร 
 มีปติและสุขอันเกิดวิเวกอยูไดเทาใด แมอานนทก็หวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล 
 ธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มปีติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยูได 
 เทาน้ันเหมือนกัน ฯ 
      ทานพระอานนทกลาววา หาเปนเชนนั้นไม ทานผูเจริญ ฯ 
      ก. ดูกรทานผูมีอายุ เราเองถกูนําเขาไปเปรียบในหมูภิกษุเฉพาะพระ 
 พักตรพระผูมีพระภาควา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราหวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล 
 ธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มปีติและสุขเกิดแตวิเวกอยูไดเทาใด 
 แมกัสสปก็หวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถงึปฐมฌาน ฯลฯ 
 อยูไดเทาน้ันเหมือนกัน ฯ 
      [อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ และอภิญญา ๕ มีเปยยาลอยางน้ี] 
      [๕๑๖] อาวุโสอานนท ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานถูกนํา 
 เขาไปเปรียบในหมูภิกษุ เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคบางหรือวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เราทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะ 
 สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม เขาถึงอยูไดอยางใด แมอานนทก็ทําให 
 แจงซ่ึงเจโตวิมติุปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญา 
 ยิ่งเองในทิฏฐธรรมเขาถึงอยูไดอยางนั้นเหมอืนกัน ฯ 
      อา. หาเปนเชนนั้นไม ทานผูเจริญ ฯ 
      ดูกรอาวุโส เราเองถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภิกขุเฉพาะพระพักตรพระ- 



 *ผูมีพระภาควา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา 
 อาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเขาถึงอยูได 
 อยางใด แมกัสสปก็ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 
 เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เขาถึงอยูไดอยางนั้น เหมือน 
 กัน ฯ 
      [๕๑๗] ดูกรอาวโุส ผูใดสําคัญเราวา ควรปกปดไดดวยอภิญญา ๖ ผูนั้น 
 ก็ควรสําคัญชาง ๗ ศอกหรือ ๗ ศอกครึ่งวา จะพึงปกปดดวยใบตาลได ฯ 
      ก็แลภิกษุณีช่ือถุลลติสสาเคลื่อนจากพรหมจรรยเสียแลว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                          ๑๑. จีวรสูตร 
      [๕๑๘] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปอยู ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาป 
 สถาน เขตพระนครราชคฤห ก็สมัยน้ัน ทานพระอานนทเท่ียวจาริกไปในทักขิณา 
 คิรีชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญก็โดยสมัยนี้แล ภิกษุผูเปนสัทธิวิหาริกของ 
 ทานประมาณ ๓๐ รูป โดยมากยังเปนเด็กหนุม พากันลาสิกขา เวียนมาเพื่อความ 
 เปนหินเพศ ฯ 
      [๕๑๙] ครั้งน้ัน ทานพระอานนทเท่ียวจาริกไปตามชอบใจในทักขิณาคิรี 
 ชนบท แลวกลับไปสูพระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน เขตพระนครราชคฤห 
 เขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงท่ีอยู ครั้นเขาไปหาแลว อภวิาทมหากัสสปแลวน่ัง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง เมื่อทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว ทานพระมหากัสสปได 
 กลาวปราศรัยกะทานพระอานนทวา อาวุโสอานนท พระผูมีพระภาคทรงอาศัย 
 อํานาจประโยชนเทาไรหนอ จึงทรงบัญญัติการขบฉันถึง ๓ หมวดในตระกูล 
 เขาไว ฯ 
      [๕๒๐] ทานพระอานนทกลาววา ขาแตทานกัสสปผูเจริญ พระผูมี 
 พระภาคทรงอาศัยอํานาจประโยชน ๓ ขอ จึงไดทรงบัญญัติการขบฉันถึง ๓ หมวด 
 ในตระกูลเขาไว คือเพ่ือขมคนหนาดาน เพื่อใหภิกษุผูมีศีลเปนท่ีรักอยูเปนสุข 
 และเพ่ืออนุเคราะห ตระกูลโดยเหตุ ท่ีพวกมีความปรารถนาลามก อาศัยสมัครพรรค- 
 *พวกแลวจะพงึทําสงฆใหแตกกันไมได พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอํานาจประโยชน 
 ๓ ขอเหลาน้ีแล จึงไดทรงบัญญัติการขบฉันถึง ๓ หมวดในตระกูลเขาไว ฯ 
      [๕๒๑] ก. อาวุโสอานนท เมื่อเปนเชนนี้ เธอเท่ียวไปกับภิกษุเหลานี ้
 ผูไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ไมรูจกัประมาณในโภชนะ ไมประกอบ 
 ความเพียร เพื่อประโยชนอะไรเลา เธอมัวแตจาริกไปเหยียบย่ําขาวกลา มัวแต 
 จาริกไปเบียดเบียนตระกูล อาวุโสอานนท บริษัทของเธอยอมลุยหลุดไป สัทธิ 
 วิหาริกของเธอซึ่งโดยมากเปนผูใหม ยอมแตกกระจายไป เธอน้ียังเปนเด็ก ไมรูจัก 
 ประมาณ ฯ 



      อ. ขาแตทานผูเจริญ บนศีรษะของกระผม ผมหงอกแลวมใิชหรือ 
 ถึงอยางนั้น พวกกระผมก็ยังไมพนจากทานพระมหากัสสปวาเปนเด็ก ฯ 
      ก. ก็เปนจริงอยางนั้น อาวโุสอานนท เธอยังไปเท่ียวกับภิกษุใหมๆ 
 เหลานี้ ผูไมคุมครองทวารในอนิทรียท้ังหลาย ไมรูจักประมาณในโภชนะ ไม 
 ประกอบความเพียร เธอมัวแตจาริกไปเหยียบย่ําขาวกลา มัวแตจาริกไปเบียดเบียน 
 ตระกูล อาวุโสอานนท บริษัทของเธอยอมลุยหลุดไป สัทธิวิหาริกของเธอซ่ึง 
 โดยมากเปนผูใหม ยอมแตกกระจายไป เธอน้ียังเปนเด็ก ไมรูจักประมาณ ฯ 
      [๕๒๒] ภิกษุณีถุลลนันทาไดยินแลวคิดวา ทราบวาพระผูเปนเจาอานนท 
 ผูเปนมุนีเปรื่องปราชญ ถูกพระผูเปนเจามหากัสสปรุกรานดวยวาทะวาเปนเด็ก 
 ไมพอใจ จึงเปลงวาจาแสดงความไมพอใจวา อะไรเลาพระผูเปนเจามหากัสสป 
 ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย จงึสําคัญพระคุณเจาอานนทผูเปนมุนีเปรื่องปราชญวา ตน 
 ควรรุกรานดวยวาทะวาเปนเด็ก ทานพระมหากัสสปไดยินภิกษุณีถุลลนันทากลาว 
 วาจาน้ีแลว ฯ 
      [๕๒๓] ครั้งน้ันแล ทานมหากัสสปจึงกลาวกะทานพระอานนทวา 
 อาวุโสอานนท ภิกษุณีถุลลนันทายังไมทันพิจารณา ก็กลาววาจาพลอยๆ เพราะ 
 เราเองปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกจากเรอืนบวชเปนบรรพชิต 
 ไมนึกเลยวา เราบวชอุทิศศาสดาอื่น นอกจากพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันต 
 สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ครั้งกอน เมื่อเรายังเปนคฤหัสถเคยคิดวา ฆราวาส 
 ชางคับแคบเปนทางมาแหงธุลี บรรพชาปลอดโปรง ผูอยูครองเรอืนจะประพฤติ 
 พรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณโดยสวนเดียว ประดุจสังขขัด ไมใชทําไดงายนัก 
 ทางท่ีดี เราควรปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรอืนบวชเปน 
 บรรพชิต สมัยตอมา เราทําผาสังฆาฏิแหงผาท่ีเกา ปลงผมและหนวด นุงหมผา 
 กาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต อุทิศเฉพาะทานผูเปนพระอรหันต 
 ในโลก เมื่อบวชแลวยังเดินไปสิ้นระยะทางไกล ไดพบพระผูมีพระภาคระหวาง 
 เมืองราชคฤหกับบานนาฬันทคาม กําลังประทับนั่งอยู ณ พหุปุตตเจดีย พอพบ 
 เขาแลวก็รําพึงอยูวา เราพบพระศาสดา ก็เปนอันพบพระผูมีพระภาคดวย เราพบ 
 พระสุคต ก็เปนอันพบพระผูมีพระภาคดวย เราพบพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็เปน 
 อันพบพระผูมีพระภาคดวย อาวุโส เรานั้นจึงซบเศียรเกลาลงแทบพระบาทของพระ 
 ผูมีพระภาค ณ ท่ีนั้นเอง ไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระองค ขาพระองคเปน 
 สาวก ดังน้ี ฯ 
      [๕๒๔] เมื่อเรากราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเราวา 
 ดูกรกัสสป ผูใดเลายังไมทราบชัดถึงสาวกผูประมวลมาดวยจิตท้ังหมด อยางนี้แลว 



 จะพึงพูดวารู ยงัไมเห็นเลย จะพึงพูดวาเห็น ศีรษะของบุคคลน้ันพึงแตก ดูกร 
 กัสสป แตเรารูอยู จึงพูดวารู เห็นอยู จึงพูดวาเห็น เพราะเหตุนั้นแหละกัสสป เธอ 
 พึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเขาไปต้ังหิริโอตตัปปะอยางแรงกลาในภิกษุท้ังหลายผูเปน 
 เถระ ผูนวกะ ผูมัชฌิมะ ... เราจักฟงธรรมอยางใดอยางหน่ึงซ่ึงประกอบดวยกุศล 
 จักกระทําธรรมน้ันท้ังหมดใหเกิดประโยชน ใสใจถึงธรรมนั้นท้ังหมด จักประมวล 
 มาดวยจิตท้ังหมด เงี่ยโสตสดบัพระธรรม ... เราจักไมละกายคตาสติท่ีสหรคตดวย 
 กุศลความสําราญ ดูกรกัสสป เธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ ดูกรอาวุโส พระผูมพีระ- 
 *ภาคทรงโอวาทเราดวยพระโอวาทนี้เสด็จลกุจากอาสนะแลวทรงหลีกไป ดูกรอาวโุส 
 เราเปนหนี้ บริโภคกอนขาวของราษฎรถึงหนึ่งสัปดาห วันท่ี ๘ พระอรหนัต 
 ผลจึงปรากฏข้ึน คราวน้ันพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกจากหนทางตรงไปยังโคนตนไม 
 แหงหน่ึง เราจงึเอาผาสังฆาฏิแหงผาท่ีเกาปูเปนสี่ช้ันถวาย แลวกราบทูลพระผูมี 
 พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคประทับนั่งบนผาผืนนี้ เพื่อ 
 ประโยชนและความสุขแกขาพระองคตลอดกาลนาน ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาค 
 ก็ประทับนั่งบนอาสนะท่ีจัดถวาย ครั้นประทับนั่งแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสกะเรา 
 วา กัสสปผาสังฆาฏิแหงผาท่ีเกาของเธอผืนนีอ้อนนุม เราก็กราบทูลวา ขาแตพระ- 
 *องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดอนุเคราะหทรงรับผาสังฆาฏิแหงผาท่ีเกาของ 
 ขาพระองคเถิด พระองคตรัสวา ดูกรกัสสป เธอจักครองผาบังสุกุลท่ีทําดวยผาปาน 
 ซึ่งยังใหมหรอื เราก็กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักครองผา 
 บังสุกุลท่ีทําดวยผาปานซ่ึงยังใหมของพระผูมีพระภาค ดังน้ี ฯ 
      [๕๒๕] ดูกรอาวโุส เราไดมอบถวายผาสังฆาฏิแหงผาท่ีเกาแดพระผูมี 
 พระภาค และไดรับผาบังสุกุลท่ีทําดวยผาปานซ่ึงยังใหมของพระผูมีพระภาค ดูกร 
 อาวุโส ก็เมื่อบุคคลจะพูดใหถูก พึงพูดถึงผูใดวา บุตรผูเกิดแตอก เกิดแต 
 พระโอฐ ของพระผูมีพระภาค เกิดแตพระธรรม อันธรรมนริมิตแลว เปนธรรม 
 ทายาท จึงรับผาบังสุกุลท่ีทําดวยผาปานซ่ึงยังใหม เขาเม่ือจะพูดใหถูก พึงพูดถึง 
 ผูนั้นคือเราวา บุตรผูเกิดแตอก เกิดแตพระโอฐ ของพระผูมีพระภาค เกิดแต 
 พระธรรม อันธรรมนิรมิตแลว เปนธรรมทายาท รับผาบังสุกุลท่ีทําดวยผาปาน 
 ซึ่งยังใหม ฯ 
      [๕๒๖] ดูกรอาวโุส เราหวงัสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลว 
 เขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู ดูกรอาวุโส 
 เราหวัง ฯลฯ 
      [อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ และอภิญญา ๙ มีเปยยาลอยางน้ี] 
      [๕๒๗] ดูกรอาวโุส เราทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา 
 อาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันรูยิ่งเองในทิฏฐธรรม เขาถึงอยู 
 ผูใดสําคัญเราวา ควรปกปดดวยอภิญญา ๖ ผูนั้นก็ควรสําคัญชาง ๗ ศอกหรือ 



 ๗ ศอกครึ่งวา จะพึงปกปดดวยใบตาลได ฯ 
      ก็และภิกษุณีถุลลนันทาเคล่ือนจากพรหมจรรยเสียแลว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                        ๑๒. ปรัมมรณสูตร 
      [๕๒๘] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปและทานพระสารีบุตรอยู ณ ปา 
 อิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี ครั้งน้ัน ทานพระสารีบุตรออกจาก 
 ท่ีเรนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงท่ีอยูครั้นเขาไปหาแลวไดปราศรัย 
 กะทานพระมหากัสสป ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถงึกันไปแลว จึงน่ัง ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๕๒๙] ครั้นทานพระสารีบุตรน่ังเรียบรอยแลวไดถามทานพระมหา- 
 *กัสสปวา ดูกรทานกัสสป สัตวเมื่อตายไปแลวเกิดอีกหรอื ฯ 
      ทานพระมหากัสสปตอบวา ขอนี้พระผูมีพระภาคมิไดทรงพยากรณไว ฯ 
      สา. สัตวเมื่อตายไปแลวไมเกิดอีกหรอื 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. เพราะเหตุไรหรอื ขอท่ีกลาวถึงนั้นๆ พระผูมีพระภาคจึงมิไดทรง 
 พยากรณไว ฯ 
      ก.  เพราะขอนั้นไมมีประโยชน ไมเปนเบ้ืองตนแหงการประพฤติพรหม- 
 *จรรย ไมเปนไปเพ่ือความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับกิเลส เพื่อเขาไป 
 สงบ เพื่อรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู เพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงมิได 
 ทรงพยากรณไว ฯ 
      [๕๓๐] สา. ถาเชนนั้น พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไวอยางไรเลา ฯ 
      ก. พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นีทุ้กข นี้เหตุเกิดแหงทุกข 
 นี้ความดับทุกข นี้ทางใหถึงความดับทุกข ฯ 
      สา. ก็เพราะเหตุอะไร ขอน้ีพระผูมีพระภาคจึงทรงพยากรณไว ฯ 
      ก.  เพราะขอนั้นมีประโยชน เปนเบ้ืองตนแหงการประพฤติพรหมจรรย 
 เปนไปเพ่ือความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับกิเลส เพื่อเขาไปสงบ เพื่อ 
 รูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงทรงพยากรณไว ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๒ 
                      ๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร 
      [๕๓๑] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ 



 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ัน ทานพระมหากัสสปเขา 
 ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภวิาทแลวนัง่ ณ 
 ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นพระมหากัสสปน่ังเรียบรอยแลวไดกราบทูลถามวา ขาแต 
 พระองคผูเจรญิ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย ใหเมื่อกอนสิกขาบทมีนอย 
 และภิกษุต้ังอยูในพระอรหัตผลมีมาก และอะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบัดนี้ 
 สิกขาบทมีมาก และภิกษุต้ังอยูในพระอรหัตผลมีนอย ฯ 
      [๕๓๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ขอนั้นเปนอยางนี้คือ 
 เมื่อหมูสัตวเลวลง พระสัทธรรมกําลังเลอืนหายไป สิกขาบทจึงมีมากข้ึน ภิกษุท่ี 
 ต้ังอยูในพระอรหัตผลจงึนอยเขา สัทธรรมปฏิรูปยังไมเกิดข้ึนในโลกตราบใด 
 ตราบน้ันพระสัทธรรมก็ยังไมเลือนหายไป และสัทธรรมปฏิรูปเกิดข้ึนในโลกเมื่อ 
 ใด เมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลอืนหายไป ทองเทียมยังไมเกิดข้ึนในโลก ตราบใด 
 ตราบน้ันทองคําธรรมชาติก็ยังไมหายไป และเม่ือทองเทียมเกิดข้ึน ทองคําธรรม- 
 *ชาติจึงหายไป ฉันใด พระสัทธรรมก็ฉันนัน้ สัทธรรมปฏิรูปยังไมเกิดข้ึนในโลก 
 ตราบใด ตราบน้ันพระสัทธรรมก็ยังไมเลือนหายไป เมื่อสัทธรรมปฏิรูปเกิดข้ึน 
 เมื่อใด เมื่อนั้นพระสัทธรรมจงึเลือนหายไป ฯ 
      [๕๓๓] ดูกรกัสสป ธาตุดินยังพระสัทธรรมใหเลือนหายไปไมได ธาตุ 
 น้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ก็ยังพระสัทธรรมใหเลือนหายไปไมได ท่ีแทโมฆบุรุษใน 
 โลกนี้ตางหาก เกิดข้ึนมาก็ทําใหพระสัทธรรมเลือนหายไป เปรียบเหมือนเรือจะ 
 อัปปาง ก็เพราะตนหนเทาน้ัน พระสัทธรรมยงัไมเลือนหายไปดวยประการฉะนี้ ฯ 
      [๕๓๔] ดูกรกัสสป เหตุฝายตํ่า ๕ ประการเหลาน้ี ยอมเปนไปพรอม 
 เพื่อความฟนเฟอน เพื่อความเลือนหายแหงพระสัทธรรม เหตุฝายตํ่า ๕ ประการ 
 เปนไฉน คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ ไมเคารพ 
 ยําเกรงในพระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑ ในพระสงฆ ๑ ในสิกขา ๑ ในสมาธิ 
 ๑ เหตุฝายตํ่า ๕ ประการเหลาน้ีแล ยอมเปนไปพรอมเพื่อความฟนเฟอน เพื่อ 
 ความเลือนหายแหงพระสัทธรรม ฯ 
      [๕๓๕] ดูกรกัสสป เหตุ ๕ ประการเหลาน้ีแล ยอมเปนไปพรอมเพื่อ 
 ความต้ังม่ัน ไมฟนเฟอน ไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม เหตุ ๕ ประการเปน 
 ไฉน คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ มีความเคารพ 
 ยําเกรงในพระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑ ในพระสงฆ ๑ ในสิกขา ๑ ในสมาธิ 
 ๑ เหตุ ๕ ประการเหลาน้ีแล ยอมเปนไปพรอมเพ่ือความต้ังม่ัน ไมฟนเฟอน 
 ไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๓ 
                        จบกัสสปสังยุตตท่ี ๔ 
                          ----------- 



                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สันตุฏฐสูตร ๒. อโนตตัปปสูตร ๓. จันทูปมสูตร 
      ๔. กุลูปกสูตร ๕. ชิณณสูตร ๖. โอวาทสูตรท่ี ๑ ๗. โอวาท 
      สูตรท่ี ๒ ๘. โอวาทสูตรท่ี ๓ ๙. ฌานาภิญญาสูตร 
      ๑๐. ภิกขุนูปสสยสูตร ๑๑. จีวรสูตร ๑๒. ปรัมมรณสูตร 
      ๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร ฯ 
                          ---------- 
                        ลาภสักการสังยตุต 
                          ปฐมวรรคท่ี ๑ 
                          ๑. สุทธกสูตร 
      [๕๓๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา 
 พระเจาขา ฯ 
      [๕๓๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภสักการะ 
 และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอัน 
 เกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอืน่ยิ่งไปกวา เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึง 
 ศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจักละลาภสักการะและช่ือเสียงท่ีเกิดข้ึนแลวเสีย และ 
 ลาภสักการะและช่ือเสียงท่ีบังเกิดข้ึนแลว จักครอบงําจิตของเราท้ังหลายต้ังอยูไม 
 ได เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒. พฬิสสูตร 
      [๕๓๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะ และช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย 
 เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ไปกวา ฯ 
      [๕๓๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนปลาบางตัวเห็นแกเหยื่อ กลืน 
 เบ็ดท่ีพรานเบ็ดเกี่ยวเหยือ่หยอนลงในหวงนํ้าลึก มันกลืนเบ็ดของพรานเบ็ดอยางนี ้
 แลว ไดรับทุกข ถึงความพินาศ พรานเบ็ดพึงทําไดตามความพอใจ ฉะนั้น ฯ 
      [๕๔๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวา "พรานเบ็ด" นี้เปนช่ือของมารใจบาป 
 คําวา "เบ็ด" เปนช่ือของลาภ สกัการะและช่ือเสียง ภิกษุบางรปูยินดี พอใจ 
 ลาภ สักการะและช่ือเสียงท่ีเกิดข้ึนแลว ภิกษุนี้เรากลาววา กลืนเบ็ดของมาร 
 ไดรับทุกข ถึงความพินาศ อันมารใจบาปพึงทําไดตามความพอใจ ภิกษุท้ังหลาย 



 ลาภ สักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการ 
 บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอืน่ยิ่งไปกวา อยางนี้แล ฯ 
      [๕๔๑] เพราะฉะนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลาย 
 จักละ ลาภ สักการะและช่ือเสียงท่ีเกิดข้ึนแลวเสีย และลาภ สักการะและช่ือเสียง 
 ท่ีบังเกิดข้ึนแลว จักครอบงําจติของเราท้ังหลายต้ังอยูไมได เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
 อยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓. กุมมสูตร 
      [๕๔๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 
 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย 
 เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ไปกวา ฯ 
      [๕๔๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ในหวงนํ้าแหงหน่ึง ม ี
 ตระกูลเตาใหญอยูอาศัยมานาน ครั้งหน่ึง เตาตัวหน่ึงเขาไปหาเตาอีกตัวหนึง่พูดวา 
 พอเตา เจาอยาไดไปยังประเทศนั้นนะ ฯ 
      เตาตัวน้ันไดไปยังประเทศน้ันแลว ถูกนายพรานยิงดวยลกูดอก ลําดับ 
 นั้น เตาตัวท่ีถูกยิงเขาไปหาเตาตัวน้ัน เตาตัวน้ันไดเห็นเตาตัวท่ีถูกยิงกําลังมาแต 
 ไกล จึงถามวา พอเตา เจาไมไดไปยังประเทศน้ันหรือ ฯ 
      เตาตัวท่ีถูกยิงตอบวา พอเตา ฉันไดไปยังประเทศนั้นมาแลว ฯ 
      เตาตัวน้ันถามวา พอเตา เจาไมไดถูกทุบถูกตีดอกหรอื ฯ 
      เตาตัวท่ีถูกยิงตอบวา ฉันไมไดถูกทุบถูกตี แตฉันมีเชือกเสนหน่ึงติด 
 หลังมานี้ ฯ 
      เตาตัวน้ันกลาววา พอเตา เจาไมไดถูกทุบถูกตีก็ดีละ พอเตา บิดา 
 มารดา ปู ยา ตา ยาย ของเจาไดรับทุกข ถึงความพินาศ เพราะเชือกเสนนี้ 
 แหละ ไปเด๋ียวนี้ เจาไมใชพวกของเราแลว ฯ 
      [๕๔๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวา "พราน" นี้เปนช่ือของมารใจบาป 
 คําวา "ลูกดอก" เปนช่ือของลาภ สักการะและช่ือเสียง คําวา "เชือก" นี้ 
 เปนช่ือของนันทิราคะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุบางรูปยินดี พอใจ ลาภ สักการะ 
 และชื่อเสียงท่ีเกิดข้ึนแลว ภิกษุนี้เรากลาววา ไดรับทุกข ถึงความพินาศ เพราะ 
 ลาภ สักการะและช่ือเสียง ดุจลูกดอก ถูกมารทําไดตามความพอใจ ลาภ 
 สักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          ๔. ทีฆโลมสูตร 
      [๕๔๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ 



 บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ 
      [๕๔๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย แกะขนยาวเขาไปสูชัฏหนาม มันพึงของอยู 
 อันหนามเกี่ยวไว ติดอยูในท่ีนั้นๆ ไดรับทุกข ถึงความพินาศในท่ีนั้นๆ ฉันใด 
 ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยน้ี อนัลาภ สักการะและช่ือเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว 
 ก็ฉันนั้น เวลาเชานุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม เธอ 
 ของอยู อันปจจัยเกี่ยวไว ผูกไวในท่ีนั้นๆ ยอมไดรับทุกขถึงความพินาศในท่ีนั้น 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอ 
 ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ๕. เอฬกสูตร 
      [๕๔๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย 
 เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ไปกวา ฯ 
      [๕๔๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมลงฉูฉี่กินข้ีเต็มทอง และขางหนายังมี 
 กองข้ีใหญ มันพึงดูหม่ินแมลงฉูฉี่เหลาอื่นวา เรากินข้ีเต็มทองแลว และเรายังมี 
 กองข้ีใหญอยูขางหนาอีกฉันใด ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อันลาภสักการะและ 
 ช่ือเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว ก็ฉันนั้น เวลาเชา นุงแลว ถือบาตรและจีวร 
 เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนคิม ฉันอยู ณ ท่ีนั้น พอแกความตองการแลว และ 
 ทายกนิมนตเพื่อใหฉันในวันรุงข้ึน แมบิณฑบาตของเธอจะเต็มแลว เธอไปอาราม 
 แลว อวดอางท่ีทามกลางหมูภิกษุวา ผมฉันพอแกความตองการแลว ทายกยัง 
 นิมนตเพื่อใหฉันในวันรุงข้ึน บิณฑบาตของผมก็เต็ม และยังจะไดจีวร บิณฑบาต 
 เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขารอีก สวนภิกษุเหลาอื่นนี้มีบุญนอย มีศักดิ์ 
 นอย จึงไมไดจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธออัน 
 ลาภสักการะและช่ือเสียงครอบงําย่ํายีจิตแลว ยอมดูหมิ่นภิกษุเหลาอื่นผูมีศีลเปน 
 ท่ีรัก ขอนั้นของโมฆบุรุษน้ันยอมเปนไปเพ่ือส่ิงท่ีไมเปนประโยชน เพื่อทุกขสิ้น 
 กาลนาน ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึง 
 ศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          ๖. อสนิสูตร 
      [๕๔๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 



 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ 
      [๕๕๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขวานฟาตกถูกใคร ลาภสักการะและ 
 ช่ือเสียงยอมตามถึงพระเสขะผูยังไมบรรลอุรหัตผล คําวา "ขวานฟา" นี้เปน 
 ช่ือของลาภสักการะและช่ือเสียง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง 
 ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. ทิฏฐิสูตร 
      [๕๕๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ 
      [๕๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อะไรแทงใครดวยลูกศรคือทิฐิ ลาภสักการะ 
 และชื่อเสียงยอมตามถึงพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล คําวา "ลูกศร" นี้เปน 
 ช่ือของลาภสักการะและช่ือเสียง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง 
 ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ๘. สิคาลสูตร 
      [๕๕๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ 
      [๕๕๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายเหน็สุนัขจิ้งจอกแกซึ่งอยูใน 
 กลางคืนตลอดถึงเชาตรูหรอืหนอ ฯ 
      ภิ. เห็นพระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุนัขจิ้งจอกแกตัวนั้นเปนโรคอุกกรรณ [โรค- 
 *เรื้อน] อยูบนบกก็ไมสบาย อยูโคนไมก็ไมสบาย อยูในท่ีแจงก็ไมสบาย เดิน 
 ยืน นั่ง นอนในท่ีใดๆ ก็ไมสบาย เปนทุกขในท่ีนั้นๆ ภิกษุบางรูปในธรรม 
 วินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน อนัลาภสักการะและช่ือเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว 
 อยูท่ีเรือนวางกไ็มสบาย อยูท่ีโคนไมก็ไมสบาย อยูในท่ีแจงก็ไมสบาย เดิน 
 ยืน นั่ง นอนในท่ีใดๆ ก็ไมสบาย เปนทุกขในท่ีนั้นๆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้ 
 แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 



                         ๙. เวรัมภสูตร 
      [๕๕๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ 
      [๕๕๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลมช่ือวาเวรัมภาพัดอยูในอากาศเบ้ืองบน 
 ซัดนกท่ีบินอยูในอากาศนั้น เมื่อมันถูกลมเวรัมภาซัดเทาไปขางหน่ึง ปกไปขาง 
 หนึ่ง ศีรษะไปขางหน่ึง ตัวไปขางหน่ึง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุบางรูปใน 
 ธรรมวินยันี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน อันลาภสักการะและช่ือเสียงครอบงํา ย่ํายจีิต 
 แลว เวลาเชานุงแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมรักษากาย 
 วาจา จิต ไมดํารงสติ ไมสํารวมอินทรีย เธอเห็นมาตุคามท่ีนุงหมผาลับๆ ลอๆ 
 ในบานหรือนิคมน้ัน ครั้นเห็นแลว ราคะยอมครอบงําจิต เธอมีจิตอันราคะ 
 ครอบงําแลว ยอมลาสิกขา สึกออกมา ภิกษุพวกหน่ึงเอาจีวรของเธอไป พวก 
 หนึ่งเอาบาตร พวกหนึ่งเอาผานิสีทนะ พวกหนึ่งเอากลองเข็ม เปรียบดังนกถูก 
 ลมเวรัมภาซัดไป ฉะนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและช่ือเสียง 
 ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         ๑๐. สคัยหกสูตร 
      [๕๕๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ 
      [๕๕๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราเห็นคนบางคนในโลกน้ี อันสักการะ 
 ครอบงํา ย่ํายีจิตแลว เมื่อตายไป เพราะกายแตกทําลาย ตองเขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก อนึ่ง เราเห็นคนบางคนในโลกน้ี อันความเส่ือมสักการะครอบงํา 
 ย่ํายีจิตแลว เมื่อตายไป เพราะกายแตกทําลาย ตองเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
 นรก เราเห็นคนบางคนในโลกน้ี อันสักการะและความเส่ือมสักการะท้ังสองอยาง 
 ครอบงํา ย่ํายีจิตแลว เมื่อตายไป เพราะกายแตกทําลาย ตองเขาถึงอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ 
 เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
      [๕๕๙] พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสคําไวยากรณภาษิต 
 นี้แลว ไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
      สมาธิของผูใด ท่ีเขาสักการะ อยูดวยผล สมาธิหาประมาณ 
      มิได ไมหวั่นไหวดวยสักการะ และความเส่ือมสักการะ ผู 



      นั้นเพงอยู ทําความเพียรเปนไปติดตอ เห็นแจงดวยทิฐิ 
      อยางละเอียด ยินดีในพระนิพพานเปนท่ีสิ้นอุปาทาน บัณฑิต 
      ท้ังหลายเรียกวา สัปปุรุษ ดังน้ี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบปฐมวรรคท่ี ๑ 
                         ------------ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
           ๑. สุทธกสูตร ๒. พฬิสสูตร ๓. กุมมสูตร 
           ๔. ทีฆโลมสูตร ๕. เอฬกสูตร ๖. อสนิสูตร ๗. ทิฐิ 
           สูตร ๘. สิคาลสูตร ๙. เวรัมภสูตร ๑๐. สคัยหกสูตร ฯ 
                         ----------- 
                          ทุติยวรรคท่ี ๒ 
                        ๑. สุวัณณปาติสูตร 
      [๕๖๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ได 
 ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน 
 หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอืน่ยิ่ง 
 ไปกวา ฯ 
      [๕๖๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบาง 
 คนในโลกน้ีอยางนี้วา แมเพราะถาดทองคํา อันเต็มดวยผงแรเปนเหตุ ทานผูนี้ 
 ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เราเห็นเขาถูกลาภสักการะและช่ือเสียง ครอบงํา 
 ย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาท้ังท่ีรูได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและช่ือเสียง 
 ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         ๒. รูปยปาติสูตร 
      [๕๖๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย 
 เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ไปกวา ฯ 
      [๕๖๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลวยอมรู บุคคลบาง 
 คนในโลกน้ีอยางนี้วา แมเพราะถาดรูปยะ อันเต็มดวยผงแรทองคําเปนเหตุ 
 ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เราเหน็เขาถูก ลาภ สักการะและช่ือ 
 เสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาท้ังท่ีรูได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ 
 สักการะและช่ือเสียงทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้ 



 แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                        ๓. สุวัณณนิกขสูตร 
      [๕๖๔] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคล 
 บางคนในโลกนี้อยางนี้วา แมเพราะแทงทองคําเปนเหตุ ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                       ๔. สุวัณณนิกขสตสูตร 
      ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนใน 
 โลกนี้อยางนีว้า แมเพราะรอยแหงแทงทองคําเปนเหตุ ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         ๕. สิงคินิกขสูตร 
      ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนใน 
 โลกนี้อยางนีว้า แมเพราะแทงแหงทองสิงคิเปนเหตุ ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                        ๖. สิงคินิกขสตสูตร 
      ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนใน 
 โลกนี้อยางนีว้า แมเพราะรอยแทงแหงทองสิงคิเปนเหตุ ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. ปฐวีสูตร 
      ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนใน 
 โลกนี้อยางนีว้า แมเพราะแผนดินท่ีเต็มดวยทองเปนเหตุ ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                       ๘. อามิสกิญจิกขสูตร 
      ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนใน 
 โลกนี้อยางนีว้า แมเพราะเห็นแกของกํานัลเพียงเล็กนอยเปนเหตุ ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. ชีวิตสูตร 
      ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนใน 
 โลกนี้อยางนีว้า แมเพราะเหตุแหงชีวิตเปนเหตุ ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                       ๑๐. ชนปทกัลยาณีสูตร 
      ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนใน 
 โลกนี้อยางนีว้า แมเพราะนางงามประจําชนบทเปนเหตุ ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา 
 แตสมัยตอมา เราเห็นเขาถูกลาภ สักการะและช่ือเสียงครอบงาํย่ํายีจิตแลว ก็ 



 กลาวมุสาท้ังท่ีรูได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ 
 อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบทุติยวรรคท่ี ๒ 
                         ------------ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
          ๑. สุวัณณปาติสูตร ๒. รูปยปาติสูตร ๓. สุวัณณนิกขสูตร 
          ๔. สุวัณณนิกขสตสูตร ๕. สิงคินิกขสูตร ๖. สังคินิกขสต 
          สูตร ๗. ปฐวีสูตร ๘. อามิสกิญจิกขสูตร ๙. ชีวิตสูตร 
          ๑๐. ชนปทกัลยาณีสูตร ฯ 
                         ----------- 
                          ตติยวรรคท่ี ๓ 
                         ๑. มาตุคามสูตร 
      [๕๖๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัส 
 วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย 
 เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ไปกวา ฯ 
      [๕๖๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามคนเดียวยอมไมอาจย่ํายีจิตของภิกษุ 
 รูปหน่ึงได แตลาภสักการะและช่ือเสียงยอมอาจยํ่ายีจิตได ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ลาภ สักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
 อยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                       ๒. ชนปทกัลยาณีสูตร 
      [๕๖๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ 
      [๕๖๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย นางงามประจําชนบทคนเดียว ยอมไมอาจ 
 ย่ํายีจิตของภิกษุรูปหน่ึงได แตลาภสักการะและช่ือเสียง ยอมอาจย่ํายีได ฯลฯ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและช่ือเสียง ฯลฯ ทารุณอยางนี้แล เธอ 
 ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓. ปุตตสูตร 
      [๕๖๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 



 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ได 
 ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภ สักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบ- 
 *คาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ 
 ไปกวา ฯ 
      [๕๗๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธาเม่ือวิงวอนบุตรคนเดียว 
 ซึ่งเปนท่ีรัก เปนท่ีโปรดปราน โดยชอบ พึงวงิวอนอยางนีว้า ขอพอจงเปนเชน 
 จิตตคฤหบดี แลหัตถกอาฬวกอุบาสกเถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาอุบาสกผู 
 เปนสาวกของเรา จิตตคฤหบดีและหัตถกอาฬวกอุบาสก เปนดุลเปนประมาณ 
 เชนนี้ ถาพอออกบวช ก็ขอจงเปนเชนพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเถิด 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดาภิกษุผูเปนสาวกของเรา สารีบุตรและโมคคัลลานะเปน 
 ดุลเปนประมาณเชนนี้ ขอพอจงอยาเปนเชนพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล ถูก 
 ลาภสักการะแลช่ือเสียงครอบงํา ถาลาภสักการะแลช่ือเสียงครอบงําภิกษุผูเปน 
 พระเสขะไมบรรลอุรหัตผลไซร ก็ยอมเปนอนัตรายแกเธอ ลาภสักการะแลช่ือ 
 เสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. เอกธีตุสูตร 
      [๕๗๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ได 
 ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภ สักการะแลช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบ 
 คาย เปนอันตรายแกการบรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่ง 
 ไปกวา ฯ 
      [๕๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธาเม่ือวิงวอนธิดาคนเดียว 
 ผูเปนท่ีรัก เปนท่ีโปรดปราน โดยชอบ พึงวิงวอนอยางนีว้า ขอแมจงเปนเชน 
 นางขุชชุตตราอุบาสิกา และนางนันทามารดาของนางเวฬุกัณฑกีเถิด ดูกรภิกษุ- 
 *ท้ังหลาย บรรดาอุบาสิกา ผูเปนสาวิกาของเรา ขุชชุตตราอุบาสิกา และนางนันทา 
 มารดาของนางเวฬุกัณฑกี เปนดุลเปนประมาณเชนนี้ ถาแมออกบวชก็ขอจงเปน 
 เชนพระเขมาภิกษุณี และอุบลวรรณาภิกษุณีเถิด ดูกรภิกษุท้ังหลาย บรรดา 
 ภิกษุณีผูเปนสาวิกาของเรา เขมาภิกษุณีและอุบลวรรณาภิกษุณี เปนดุลเปนประมาณ 
 เชนนี้ ขอแมจงอยาเปนเชนพระเสขะผูยังไมบรรลอุรหัตผล ถกูลาภสักการะ 
 และชื่อเสียงครอบงํา ถาลาภสักการะและช่ือเสียงยอมครอบงําภิกษุณีผูเปนพระ- 
 *เสขะ ยังไมบรรลอุรหัตผลไซร ก็ยอมเปนอนัตรายแกเธอ ลาภสักการะและช่ือ 
 เสียงทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                     ๕. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ 



      [๕๗๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ได 
 ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย 
 เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ไปกวา ดูกร 
 ภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณ บางพวกไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่ง 
 ความยินดี โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงลาภสักการะและช่ือเสียง บาง 
 พวกทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความยินดี โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก 
 แหงลาภสักการะและช่ือเสียง ยอมกระทําใหแจงดวยปญญาอันรูยิง่เอง แลว 
 เขาถึงอยู ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                      ๖. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒ 
      [๕๗๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดกูรภิกษุ 
 ท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งเหตุ 
 เกิด เหตุดับ ความยินดี โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงลาภสักการะและ 
 ช่ือเสียง ฯ 
      [๕๗๕] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวก ยอมทราบชัด 
 ตามความเปนจริง ซึ่งเหตุเกิด เหตุดับ ความยินดี โทษ และอุบายเครื่องสลัด 
 ออกแหงลาภสักการะและช่ือเสียง ยอมกระทําใหแจงดวยปญญาอันรูยิ่งเอง แลว 
 เขาถึงอยู ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                      ๗. สมณพราหมณสูตรท่ี ๓ 
      [๕๗๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดกูรภิกษุ 
 ท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดซึ่งลาภสักการะและช่ือเสียง 
 เหตุเกิดแหงลาภสักการะและช่ือเสียง ความดับแหงลาภสักการะและช่ือเสียง 
 และปฏิปทาเคร่ืองใหถงึความดับแหงลาภสักการะและช่ือเสียง บางพวกยอมทราบ 
 ชัดตามความเปนจริงซ่ึงลาภสักการะและช่ือเสียง เหตุเกิดแหงลาภสักการะและช่ือ 
 เสียง ความดับแหงลาภสักการะและช่ือเสียง และปฏิปทาเคร่ืองใหถงึความดับ 
 แหงลาภสักการะและช่ือเสียง ยอมกระทําใหแจง ดวยปญญาอันรูยิง่เอง แลว 



 เขาถึงอยู ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                           ๘. ฉวิสูตร 
      [๕๗๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดกูรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ยอมตัดผิว แลวตัดหนัง แลวตัดเนื้อ แลว 
 ตัดเอ็น แลวตัดกระดูก แลวต้ังอยูจดถงึเยื่อในกระดูก ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภ- 
 *สักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. รัชชุสูตร 
      [๕๗๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดกูรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ยอมตัดผิว แลวตัดหนัง แลวตัดเนื้อ 
 แลวตัดเอ็น แลวตัดกระดูก แลวต้ังอยูจดถึงเยือ่ในกระดูก ฯ 
      [๕๗๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษแข็งแรง เอาเชือกหาง 
 สัตวอยางเหนียว พันแขง แลวสีไปสีมา เชือกนั้นพึงบาดผิว แลวบาดหนัง 
 แลวบาดเน้ือ แลวตัดเอ็น แลวตัดกระดูก แลวต้ังอยูจดถงึเยื่อในกระดูก ฉันใด 
 ลาภสักการะและช่ือเสียง ยอมตัดผิว แลวตัดหนัง แลวตัดเนือ้ แลวตัดเอ็น 
 แลวตัดกระดูก แลวต้ังอยูจดถงึเยื่อในกระดูก ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลายลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณอยางนี้แล ฯลฯ เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
 อยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          ๑๐. ภิกขุสูตร 
      [๕๘๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดกูรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เรายอมกลาวถงึลาภสักการะและช่ือเสียงวา เปนอันตรายแมแกภิกษุผู 
 เปนอรหันตขีณาสพ เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ ทานพระอานนทจึงทูลถาม 
 พระผูมีพระภาควา เพราะเหตุไรเลาพระเจาขา ลาภสักการะและช่ือเสียงจึงเปน 



 อันตรายแกภิกษุขีณาสพ ฯ 
      [๕๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เรากลาวถึงลาภสักการะ 
 และชื่อเสียงวาเปนอันตรายแกเจโตวิมุติอันไมกําเริบของภิกษุขีณาสพน้ันหามิได 
 แตเรากลาวถึงลาภสักการะและช่ือเสียง วาเปนอันตรายแกธรรมเครือ่งอยูเปนสุขใน 
 ปจจุบัน อันภิกษุขีณาสพผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยูนั้น 
 บรรลุแลว กะเธอท้ังหลาย ดูกรอานนท ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ 
 เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมี 
 ธรรมอื่นยิ่งไปกวาน้ี เพราะเหตุนั้นแล อานนท เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา 
 เราท้ังหลายจักละลาภสักการะและช่ือเสียงท่ีเกิดข้ึนแลวเสีย และลาภสักการะ 
 และชื่อเสียงท่ีบังเกิดข้ึนแลว จักครอบงําจิตของเราท้ังหลายตั้งอยูไมได เธอ 
 ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบตติยวรรคท่ี ๓ 
                         ------------ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
            ๑. มาตุคามสูตร ๒. ชนปทกัลยาณีสูตร ๓. ปุตตสูตร 
            ๔. เอกธีตุสูตร ๕. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ 
            ๖. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒ ๗. สมณพราหมณ 
            สูตรท่ี ๓ ๘. ฉวิสูตร ๙. รัชชุสูตร ๑๐. ภิกขุ 
            สูตร ฯ 
                         ----------- 
                         จตุตถวรรคท่ี ๔ 
                          ๑. ภินทิสูตร 
      [๕๘๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดกูรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เทวทัตถูกลาภสักการะและช่ือเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว จึงทําลาย 
 สงฆ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล 
 เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                           ๒. มูลสูตร 
      [๕๘๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 



 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย กุศลมูลของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและช่ือเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตถึง 
 ความขาดสูญแลว ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอ 
 ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                        ๓. ธรรมสูตรท่ี ๑ 
      [๕๘๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดกูรภิกษุ 
 ท้ังหลาย กุศลธรรมของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและช่ือเสียงครอบงํา ย่ํายีจติ 
 ถึงความขาดสูญแลว ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอ 
 ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                        ๔. ธรรมสูตรท่ี ๒ 
      [๕๘๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดกูรภิกษุ 
 ท้ังหลาย สุกกธรรมของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและช่ือเสียงครอบงํา ย่ํายีจติ 
 ถึงความขาดสูญแลว ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอ 
 ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ๕. ปกกันตสูตร 
      [๕๘๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ 
 เขตพระนครราชคฤห เมื่อพระเทวทัตหลีกไปยังไมนาน ณ ท่ีนั้นแล พระผูมี 
 พระภาคทรงปรารภพระเทวทัตตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 ลาภสักการะและช่ือเสียง เกิดแกเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเส่ือม ฯ 
      [๕๘๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนตนกลวยเผล็ดผล เพื่อฆา 
 ตนเอง เพื่อความเส่ือม ฉันใด ลาภสักการะและช่ือเสียงเกิดแกเทวทัต เพื่อ 
 ฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      [๕๘๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนไมไผออกขุย เพือ่ฆาตน 
 เอง เพื่อความเสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและช่ือเสียงเกิดแกเทวทัต เพื่อฆา 



 ตนเอง เพื่อความเส่ือม ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      [๕๘๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนไมออออกดอก เพื่อฆาตน 
 เอง เพื่อความเสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและช่ือเสียงเกิดแกเทวทัต เพื่อฆา 
 ตนเอง เพื่อความเส่ือม ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      [๕๙๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแมมาอัสดรต้ังครรภ เพือ่ 
 ฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและช่ือเสียงเกิดแกเทวทัต 
 เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะ 
 และชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
      [๕๙๑] พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 แลว จึงไดตรัสคําเปนคาถาประพันธตอไปอีกวา 
         ผลกลวยฆาตนกลวย ขุยฆาไมไผ ดอกฆาไมออ ลูกฆา 
         แมมาอัสดร ฉันใด สักการะก็ฆาคนช่ัว ฉันนั้น ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                           ๖. รถสูตร 
      [๕๙๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน 
 เขตพระนครราชคฤห สมัยน้ัน พระเจาอชาตสัตรูราชกุมารเสด็จไปบํารุงพระเทว- 
 *ทัต ท้ังเวลาเย็นเวลาเชา ดวยรถประมาณ ๕๐๐ คัน และรับสั่งใหนําภัตตาหาร 
 สําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐ หมอ ครั้งน้ัน ภิกษุหลายรปูเขาไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาค ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้น 
 ภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจา 
 อชาตสัตรูราชกุมารจักเสด็จไปบํารุงพระเทวทัต ท้ังเวลาเย็นเวลาเชา ดวยรถ 
 ประมาณ ๕๐๐ คัน และจักรับส่ังใหนําภัตตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐ 
 หมอ พระเจาขา ฯ 
      [๕๙๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายอยายินด ี
 ลาภสักการะและช่ือเสียงของเทวทัตเลย เพราะพระเจาอชาตสัตรูราชกุมารจักเสด็จ 
 ไปบํารุงเทวทัต ท้ังเวลาเย็นเวลาเชา ดวยรถประมาณ ๕๐๐ คัน และจักรับสั่งให 
 นําภัตตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐ หมอเพียงใด เทวทัตก็พึงหวังความ 
 เสื่อมในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมพึงหวังความเจริญ เพียงน้ัน ฯ 
      [๕๙๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนสุนัขดุท่ีเขาขยี้ดี [ดีหมีดีปลา] 
 ใสในจมูก เมื่อเปนเชนนี้ มันก็ยิ่งดุรายกวาเดิมหลายเทาโดยแท ฉันใด พระ- 
 *เจาอชาตสัตรูราชกุมารจักเสด็จไปบํารุงเทวทัตท้ังเวลาเย็นเวลาเชา ดวยรถประมาณ 
 ๕๐๐ คัน และจักรับส่ังใหนําภัตตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐ หมอ 
 เพียงใด เทวทัตก็พึงหวังความเส่ือมในกุศลธรรมท้ังหลาย ไมพึงหวังความเจริญ 
 เพียงน้ัน ฉันนั้นเหมือนกัน ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล 



 เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. มาตุสูตร 
      [๕๙๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ 
      [๕๙๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ อยางน้ีวา แมเพราะเหตุมารดา ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัย 
 ตอมา เราเห็นเขาถูกลาภสักการะและช่ือเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสา 
 ท้ังท่ีรูได ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบ 
 คาย เปนอันตรายแกการบรรลธุรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา 
 ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลาย 
 จักละลาภสักการะและช่ือเสียงท่ีเกิดข้ึนแลวเสีย และลาภสักการะและช่ือเสียงท่ี 
 ยังไมเกิดข้ึน ก็จักไมครอบงําจติของพวกเราตัง้อยูไมได ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ 
 พึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                           ๘. ปตุสูตร 
      [๕๙๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน 
 อันตรายแกการบรรลุธรรมอนัเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ 
      [๕๙๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคน 
 ในโลกนี้ อยางน้ีวา แมเพราะเหตุบิดา ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. ภาตุสูตร 
      ... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกน้ี อยางนี้วา 
 แมเพราะเหตุพี่ชายนองชาย ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          ๑๐. ภคินิสูตร 
      ... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกน้ี อยางนี้วา 
 แมเพราะเหตุพี่สาวนองสาว ... ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                          ๑๑. ปุตตสูตร 



      ... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกน้ี อยางนี้วา 
 แมเพราะเหตุแหงบุตร ... ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                          ๑๒. ธีตุสูตร 
      ... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกน้ี อยางนี้วา 
 แมเพราะเหตุแหงธิดา ... ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๒ 
                         ๑๓. ปชาปติสูตร 
      ... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกน้ี อยางนี้วา 
 แมเพราะเหตุแหงภรรยา ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เราเห็นเขา 
 ถูกลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงําย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาท้ังท่ีรูได ดูกรภกิษุ- 
 *ท้ังหลาย ลาภสักการะและช่ือเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตราย 
 แกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวาอยางนี้ เพราะเหตุ 
 นั้นแล ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจักละลาภ 
 สักการะและช่ือเสียงท่ีเกิดข้ึนแลวเสีย และลาภสักการะและช่ือเสียงท่ีบังเกิดข้ึน 
 แลว จักย่ํายีจิตของเราท้ังหลายต้ังอยูไมได เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๓ 
                        จบจตุตถวรรคท่ี ๔ 
                        ------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
            ๑. ภินทิสูตร ๒. มูลสูตร ๓. ธรรมสูตรท่ี ๑ 
            ๔. ธรรมสูตรท่ี ๒ ๕. ปกกันตสูตร ๖. รถสูตร 
            ๗. มาตุสูตร ๘. ปตุสูตร ๙. ภาตุสูตร 
            ๑๐. ภคินิสูตร ๑๑. ปุตตสูตร ๑๒. ธีตุสูตร 
            ๑๓. ปชาปติสูตร 
                      จบลาภสักการสังยุตตท่ี ๕ 
                          --------- 
                          ราหุลสังยุตต 
                          ปฐมวรรคท่ี ๑ 
                          ๑. จักขุสูตร 
      [๕๙๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ทานพระราหุลเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว 



 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ทานพระราหุลเมือ่นั่งเรยีบรอยแลว ไดกราบทูลพระ- 
 *ผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส ขอ 
 พระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ท่ีขาพระองคไดสดับแลว 
 พึงเปนผูๆ เดียวหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียรสงตนไปแลว อยู ฯ 
      [๖๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอ 
 นั้นเปนไฉน จักษุเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือสุขเลา ฯ 
     รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละ 
 หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
     รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
                       [เปยยาลเหมือนกัน] 
      พ. โสต ... ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... ใจ เท่ียงหรอืไมเท่ียง ฯ 
     รา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
     รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละหรือ 
 ท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
     รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      [๖๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยู 
 อยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในจักษุ ยอมเบ่ือหนายท้ังในโสต ยอมเบ่ือหนายท้ังใน 
 ฆานะ ยอมเบ่ือหนายท้ังในชิวหา ยอมเบ่ือหนายท้ังในกาย ยอมเบ่ือหนายท้ังใน 
 ใจ เมื่อเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมือ่ 
 จิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา จิตหลุดพนแลว ดังน้ี อริยสาวกนั้นยอม 
 ทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว 
 กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
               [พึงทําสูตรท้ัง ๑๐ สูตร โดยเปยยาลเชนนี้] 
                           ๒. รูปสูตร 
      [๖๐๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล 
 เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูป ... เสียง ... กลิ่น ... รส ... โผฏฐัพพะ ... 
 ธรรมารมณเท่ียงหรอืไมเท่ียง ฯ 



      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
      [๖๐๓] ดูกรราหุล อรยิสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางน้ี ยอมเบ่ือหนาย 
 ท้ังในรูป ยอมเบ่ือหนายท้ังในเสียง ยอมเบ่ือหนายท้ังในกลิ่น ยอมเบ่ือหนายท้ัง 
 ในรส ยอมเบ่ือหนายท้ังในโผฏฐัพพะ ยอมเบ่ือหนายท้ังในธรรมารมณ เมื่อเบ่ือ 
 หนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. วิญญาณสูตร 
      [๖๐๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล 
 เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักขุวิญญาณ ... โสตวิญญาณ ... ฆานวิญญาณ ... 
 ชิวหาวิญญาณ ... กายวิญญาณ ... มโนวิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
      [๖๐๕] ดูกรราหุล อรยิสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางน้ี ยอมเบ่ือหนาย 
 ท้ังในจักขุวิญญาณ ยอมเบ่ือหนายท้ังในโสตวิญญาณ ยอมเบ่ือหนายท้ังในฆาน- 
 *วิญญาณ ยอมเบ่ือหนายท้ังในชิวหาวิญญาณ ยอมเบ่ือหนายท้ังในกายวิญญาณ 
 ยอมเบ่ือหนายท้ังในมโนวิญญาณ เมื่อเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. สัมผัสสสูตร 
      [๖๐๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล 
 เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักขุสัมผัส ... โสตสัมผัส ... ฆานสัมผัส ... 
 ชิวหาสัมผัส ... กายสัมผัส ... มโนสัมผัส เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
      [๖๐๗] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางน้ี ยอมเบ่ือหนาย 
 ท้ังในจักขุสัมผัส ยอมเบ่ือหนายท้ังในโสตสัมผัส ยอมเบ่ือหนายท้ังในฆาน- 
 *สัมผัส ยอมเบ่ือหนายท้ังในชิวหาสัมผัส ยอมเบ่ือหนายท้ังในกายสัมผัส ยอม 
 เบ่ือหนายท้ังในมโนสัมผัส เมื่อเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         ๕. เวทนาสูตร 
      [๖๐๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล 
 เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เวทนาท่ีเกิดแตจักขุสัมผัส ... เวทนาท่ีเกิดแต 
 โสตสัมผัส ... เวทนาท่ีเกิดแตฆานสัมผัส ... เวทนาท่ีเกิดแตชิวหาสัมผัส ... 
 เวทนาท่ีเกิดแตกายสัมผัส ... เวทนาท่ีเกิดแตมโนสัมผัส เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 



      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
      [๖๐๙] ดูกรราหุล อรยิสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางน้ี ยอมเบ่ือหนาย 
 ท้ังในเวทนาท่ีเกิดแตจักขุสัมผัส ยอมเบ่ือหนายท้ังในเวทนาท่ีเกิดแตโสตสัมผัส 
 ยอมเบ่ือหนายท้ังในเวทนาท่ีเกิดแตฆานสัมผัส ยอมเบ่ือหนายท้ังในเวทนาท่ีเกิด 
 แตชิวหาสัมผัส ยอมเบ่ือหนายท้ังในเวทนาท่ีเกิดแตกายสัมผัส ยอมเบ่ือหนายท้ัง 
 ในเวทนาท่ีเกิดแตมโนสัมผัส เมื่อเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          ๖. สัญญาสูตร 
      [๖๑๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล 
 เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปสัญญา ... สัททสัญญา ... คันธสัญญา ... 
 รสสัญญา ... โผฏฐัพพสัญญา ... ธัมมสัญญา เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
      [๖๑๑] ดูกรราหุล อรยิสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางน้ี ยอมเบ่ือหนาย 
 ท้ังในรูปสัญญา ยอมเบ่ือหนายท้ังในสัททสัญญา ยอมเบ่ือหนายท้ังในคันธสัญญา 
 ยอมเบ่ือหนายท้ังในรสสัญญา ยอมเบ่ือหนายท้ังในโผฏฐัพพสัญญา ยอมเบ่ือ- 
 *หนายท้ังในธัมมสัญญา เมื่อเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                         ๗. เจตนาสูตร 
      [๖๑๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร 
 ราหุล เธอจะสาํคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปสัญเจตนา ... สัททสัญเจตนา ... 
 คันธสัญเจตนา ... รสสัญเจตนา ... โผฏฐัพพสัญเจตนา ... ธัมมสัญเจตนา เท่ียง 
 หรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
      [๖๑๓] ดูกรราหุล อรยิสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางน้ี ยอมเบ่ือหนาย 
 ท้ังในรูปสัญเจตนา ยอมเบ่ือหนายท้ังในสัททสัญเจตนา ยอมเบ่ือหนายท้ังใน 
 คันธสัญเจตนา ยอมเบ่ือหนายท้ังในรสสัญเจตนา ยอมเบ่ือหนายท้ังในโผฏฐัพพ- 
 *สัญเจตนา ยอมเบ่ือหนายท้ังในธัมมสัญเจตนา เมื่อเบ่ือหนาย ยอมคลาย 
 กําหนัด ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ๘. ตัณหาสูตร 
      [๖๑๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร 



 ราหุล เธอจะสาํคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปตัณหา ... สัททตัณหา ... คันธตัณหา ... 
 รสตัณหา ... โผฏฐัพพตัณหา ... ธัมมตัณหา เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
      [๖๑๕] ดูกรราหุล อรยิสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางน้ี ยอมเบ่ือหนาย 
 ท้ังในรูปตัณหา ยอมเบ่ือหนายท้ังในสัททตัณหา ยอมเบ่ือหนายท้ังในคันธตัณหา 
 ยอมเบ่ือหนายท้ังในรสตัณหา ยอมเบ่ือหนายท้ังในโผฏฐัพพตัณหา ยอมเบ่ือหนาย 
 ท้ังในธัมมตัณหา เมื่อเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. ธาตุสูตร 
      [๖๑๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล 
 เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ปฐวีธาตุ ... อาโปธาตุ ... เตโชธาตุ ... 
 วาโยธาตุ ... อากาสธาตุ ... วิญญาณธาตุ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
      [๖๑๗] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางน้ี ยอมเบ่ือหนาย 
 ท้ังในปฐวีธาตุ ยอมเบ่ือหนายท้ังในอาโปธาตุ ยอมเบ่ือหนายท้ังในเตโชธาตุ ยอม 
 เบ่ือหนายท้ังในวาโยธาตุ ยอมเบ่ือหนายท้ังในอากาสธาตุ ยอมเบ่ือหนายท้ังใน 
 วิญญาณธาตุ เมื่อเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          ๑๐. ขันธสูตร 
      [๖๑๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร 
 ราหุล เธอจะสาํคัญความขอนั้นเปนไฉน รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... 
 วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
     รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละ 
 หรือท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ดังน้ี ฯ 
     รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      [๖๑๙] ดูกรราหุล อรยิสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางน้ี ยอมเบ่ือหนาย 
 ท้ังในรูป ยอมเบ่ือหนายท้ังในเวทนา ยอมเบ่ือหนายท้ังในสัญญา ยอมเบ่ือหนาย 
 ท้ังในสังขาร ยอมเบ่ือหนายท้ังในวิญญาณ เมื่อเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด 
 เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา 



 จิตหลุดพนแลว ดังน้ี อรยิสาวกน้ันยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย 
 อยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังน้ี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบปฐมวรรคท่ี ๑ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
                     ๑. จักขุสูตร ๒. รูปสูตร 
                     ๓. วิญญาณสูตร ๔. สัมผัสสสูตร 
                     ๕. เวทนาสูตร ๖. สัญญาสูตร 
                     ๗. เจตนาสูตร ๘. ตัณหาสูตร 
                     ๙. ธาตุสูตร ๑๐. ขันธสูตร 
                         ------------ 
                          ทุติยวรรคท่ี ๒ 
                          ๑. จักขุสูตร 
      [๖๒๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ทานพระราหุลไดเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลว 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๖๒๑] ครั้นทานพระราหุลนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถาม 
 ทานวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
     รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ 
 ท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
     รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. โสต ... ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... ใจ เท่ียงหรอืไมเท่ียง ฯ 
     รา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
     รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ 
 ท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
     รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 



      [๖๒๒] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางน้ี ยอมเบ่ือหนาย 
 ท้ังในจักษุ ยอมเบ่ือหนายท้ังในโสต ยอมเบ่ือหนายท้ังในฆานะ ยอมเบ่ือหนาย 
 ท้ังในชิวหา ยอมเบ่ือหนายท้ังในกาย ยอมเบ่ือหนายท้ังในใจ เมื่อเบ่ือหนาย 
 ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว 
 ยอมมีญาณหยั่งรูวา จิตหลุดพนแลว อรยิสาวกน้ันยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว 
 พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ 
 มิไดมี ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                 [พึงทําสูตรท้ัง ๑๐ โดยเปยยาลเชนนี้] 
                           ๒. รูปสูตร 
      [๖๒๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร 
 ราหุล เธอจะสาํคัญความขอนั้นเปนไฉน รูป ... เสียง ... กลิ่น ... รส ... 
 โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ เท่ียงหรอืไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. วิญญาณสูตร 
      [๖๒๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร 
 ราหุล เธอจะสาํคัญความขอนั้นเปนไฉน จักขุวิญญาณ ... โสตวิญญาณ ... ฆาน- 
 *วิญญาณ ... ชิวหาวิญญาณ ... กายวิญญาณ ... มโนวิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. สัมผัสสสูตร 
      [๖๒๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล 
 เธอจะสําคัญความนั้นเปนไฉน จักขุสัมผัส ... โสตสัมผัส ... ฆานสัมผัส ... 
 ชิวหาสัมผัส ... กายสัมผัส ... มโนสัมผัส เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         ๕. เวทนาสูตร 
      [๖๒๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล 
 เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เวทนาท่ีเกิดแตจักขุสัมผัส ... เวทนาท่ีเกิดแต 



 โสตสัมผัส ... เวทนาท่ีเกิดแตฆานสัมผัส ... เวทนาท่ีเกิดแตชิวหาสัมผัส ... 
 เวทนาท่ีเกิดแตกายสัมผัส ... เวทนาท่ีเกิดแตมโนสัมผัส เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          ๖. สัญญาสูตร 
      [๖๒๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล 
 เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปสัญญา ... สัททสัญญา ... คันธสัญญา ... 
 รสสัญญา ... โผฏฐัพพสัญญา ... ธัมมสัญญา เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                         ๗. เจตนาสูตร 
      [๖๒๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล 
 เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปสัญเจตนา ... สัททสัญเจตนา ... คันธสัญ- 
 *เจตนา ... รสสัญเจตนา ... โผฏฐัพพสัญเจตนา ... ธัมมสัญเจตนา เท่ียงหรือ 
 ไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ๘. ตัณหาสูตร 
      [๖๒๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร 
 ราหุล เธอจะสาํคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปตัณหา ... สัททตัณหา ... คันธ- 
 *ตัณหา ... รสตัณหา ... โผฏฐัพพตัณหา ... ธัมมตัณหา เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. ธาตุสูตร 
      [๖๓๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร 
 ราหุล เธอจะสาํคัญความขอนั้นเปนไฉน ปฐวีธาตุ ... อาโปธาตุ ... เตโชธาตุ ... 
 วาโยธาตุ ... อากาสธาตุ ... วิญญาณธาตุ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ... ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                          ๑๐. ขันธสูตร 



      [๖๓๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร- 
 *ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... 
 วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
      ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
     รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
      พ. ก็สิ่งใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละหรือ 
 ท่ีจะตามเห็นสิ่งน้ันวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
     รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนาย 
 ท้ังในรูป ยอมเบ่ือหนายท้ังในเวทนา ยอมเบ่ือหนายท้ังในสัญญา ยอมเบ่ือหนาย 
 ท้ังในสังขาร ยอมเบ่ือหนายท้ังในวิญญาณ เมื่อเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด 
 เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา 
 จิตหลุดพนแลว ดังน้ี อรยิสาวกน้ันยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย 
 อยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังน้ี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         ๑๑. อนุสยสูตร 
      [๖๓๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ทานพระราหุลเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง เมื่อทานพระราหุลนัง่เรียบรอยแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
 เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูอยางไร ทิฐิวาเปนเรา ตัณหาวาเปนของเรา และ 
 มานานุสัย จึงจะไมมีในกายท่ีมีใจครองน้ี และในสรรพนิมิตภายนอก ฯ 
      [๖๓๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราหลุ รูปอยางใดอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนอดีตก็ดี ท่ีเปนอนาคตก็ดี ท่ีเปนปจจุบันก็ดี ท่ีเปนภายในก็ดี ท่ีเปนภายนอก 
 ก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในท่ีไกลก็ดี อยูในท่ีใกล 
 ก็ดี รูปท้ังหมดนั้น อันอรยิสาวกยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง 
 อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังน้ี เวทนา 
 อยางใดอยางหนึ่ง ... สัญญาอยางใดอยางหน่ึง ... สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ... 
 วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง ท่ีเปนอดีตก็ดี ท่ีเปนอนาคตก็ดี ท่ีเปนปจจุบันก็ดี 
 ท่ีเปนภายในก็ดี ท่ีเปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีต 
 ก็ดี อยูในท่ีไกลก็ดี อยูในท่ีใกลก็ดี วิญญาณท้ังหมดน้ัน อันอริยสาวกยอม 
 เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปน 



 เรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังน้ี ดูกรราหุล เมือ่บุคคลรูอยูเหน็อยูอยางน้ีแล 
 ทิฐิวาเปนเรา ตัณหาวาเปนของเรา และมานานุสัย จึงไมมีในกายท่ีมีใจครองน้ี 
 และในสรรพนิมิตภายนอก ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                         ๑๒. อปคตสูตร 
      [๖๓๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ทานพระราหุลเขาไปเฝา 
 พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง เมื่อทานพระราหุลนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถาม 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยูอยางไร มนสัจึงจะ 
 ปารศจากอหังการ มมังการและมานะ ในกายท่ีมีใจครองน้ี และในสรรพนิมิต 
 ภายนอก กาวลวงสวนแหงมานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว ฯ 
      [๖๓๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราหลุ รูปอยางใดอยางหน่ึง ท่ี 
 เปนอดีตก็ดี ท่ีเปนอนาคตก็ดี ท่ีเปนปจจุบันก็ดี ท่ีเปนภายในก็ดี ท่ีเปนภาย 
 นอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในท่ีไกลก็ดี อยูในท่ี 
 ใกลก็ดี รูปท้ังหมดนั้น อันอรยิสาวกเห็นแลวดวยปญญาอันชอบตามความเปน 
 จริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังน้ี 
 ยอมเปนผูหลุดพนไปเพราะไมถือม่ัน [ขันธท้ังหาก็ควรทําอยางนี้] 
      เวทนาอยางใดอยางหน่ึง ... สัญญาอยางใดอยางหน่ึง ... สังขารเหลาใด 
 เหลาหนึ่ง ... วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง ท่ีเปนอดีตก็ดี ท่ีเปนอนาคตก็ดี ท่ี 
 เปนปจจุบันก็ดี ท่ีเปนภายในก็ดี ท่ีเปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี 
 เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในท่ีไกลก็ดี อยูในท่ีใกลก็ดี วิญญาณท้ังหมดน้ัน 
 อันอริยสาวกเห็นแลวดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใช 
 ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังน้ี ยอมเปนผูหลุดพนไป 
 เพราะไมถือมั่น ดูกรราหุล เมือ่บุคคลรูอยูเหน็อยูอยางน้ีแล มนัสจึงจะ 
 ปราศจากอหังการ มมังการ และมานะในกายท่ีมีใจครองน้ี และในสรรพนิมิต 
 ภายนอก กาวลวงสวนแหงมานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว ดังน้ี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๒ 
                         จบทุติยวรรคท่ี ๒ 
                         ------------ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
                     ๑. จักขุสูตร ๒. รูปสูตร 
                     ๓. วิญญาณสูตร ๔. สัมผัสสสูตร 
                     ๕. เวทนาสูตร ๖. สัญญาสูตร 



                     ๗. เจตนาสูตร ๘. ตัณหาสูตร 
                     ๙. ธาตุสูตร ๑๐. ขันธสูตร 
                    ๑๑. อนุสยสูตร ๑๒. อปคตสูตร 
                        จบราหุลสังยุตตท่ี ๖ 
                        -------------- 
                          ลักขณสังยุตต 
                          ปฐมวรรคท่ี ๑ 
                          ๑. อัฏฐิสูตร 
      [๖๓๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลนัทกนิวาปสถาน 
 เขตพระนครราชคฤห ก็สมัยน้ันแล ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะ 
 อยูบนภูเขาคิชฌกูฏ ฯ 
      [๖๓๗] ครั้งน้ันแล เปนเวลาเชา ทานพระมหาโมคคัลลานะ นุงแลว 
 ถือบาตรและจีวรเขาไปหาทานพระลักขณะจนถึงท่ีอยู ครั้นเขาไปหาแลวไดกลาว 
 ชวนทานพระลักขณะวา มาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห ดวยกันเถิดทานลักขณะ 
 ทานพระลักขณะรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะวา อยางนั้น ลําดับน้ันแล ทาน 
 พระมหาโมคคัลลานะกําลังลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดยิ้มแยมข้ึนในท่ีแหงหน่ึง ทีนั้น 
 ทานพระลักขณะไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทานโมคคัลลานะ อะไรเลา 
 เปนเหตุ เปนปจจัย ทําใหยิ้มแยม ทานมหาโมคคัลลานะตอบวา ทานลักขณะ 
 มิใชเวลาท่ีจะเฉลยปญหาขอนี้ ทานจงถามผมในสํานักพระผูมีพระภาคเถิด ฯ 
      [๖๓๘] ครั้งน้ันแล ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะเท่ียว 
 บิณฑบาตในพระนครราชคฤห กลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัตตาหารแลว เขา 
 ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค 
 แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นทานพระลักขณะนั่งเรียบรอยแลว ไดถาม 
 ทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทานมหาโมคคัลลานะ เมื่อลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ได 
 ยิ้มแยมข้ึนแลวในท่ีแหงหน่ึง ดูกรทานพระมหาโมคคัลลานะ อะไรเลาเปนเหตุ 
 เปนปจจัย ทําใหยิ้มแยมข้ึน ฯ 
      [๖๓๙] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขา 
 คิชฌกูฏ ไดเห็นโครงกระดูกลอยอยูในเวหาส พวกแรงบาง กาบาง นกตะกรุม 
 บาง ตางก็โผถลาตามเจาะ จิก ท้ึงโครงกระดูกนั้น ไดยินวา โครงกระดูกนั้น 
 สงเสียงรองครวญคราง ผมคิดวา อัศจรรยจรงิหนอ ไมเคยมีมาหนอ สัตวแม 
 เห็นปานน้ีก็จักมี ยักษแมเห็นปานน้ีก็จักมี การไดอัตภาพแมเห็นปานน้ี 
 ก็จักมี ฯ 
      [๖๔๐] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ 



 ท้ังหลาย สาวกท้ังหลายเปนผูมีจักษุหนอ เปนผูมีญาณหนอ เพราะวา แมสาวก 
 ก็จักรู จักเห็นสัตวเชนนี้ หรือจักเปนพยาน เมื่อกอนเราไดเห็นสัตวตนน้ัน 
 เหมือนกัน แตวาไมไดพยากรณไว หากวาเราพึงพยากรณสัตวนั้นไซร คนอืน่ๆ 
 ก็จะไมพึงเช่ือถือเรา ขอนั้นพงึเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน เพื่อความทุกข 
 สิ้นกาลนาน แกผูไมเช่ือถือเรา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวนี้เปนคนฆาโคอยูในพระนคร 
 ราชคฤหนี้เอง ดวยผลของกรรมน้ัน เขาจึงหมกไหมอยูในนรกส้ินป สิ้นรอยป 
 พันป แสนป เปนอันมาก ดวยผลของกรรมนั่นแหละยังเหลืออยู เขาจึงตอง 
 เสวยการไดอัตภาพเห็นปานน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
      [สูตรทุกสูตรน้ีข้ึนตนเหมือนสูตรท่ี ๑ แตมีเนื้อความตางกันดังตอไปนี้] 
                          ๒. เปสิสูตร 
      [๖๔๑] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงจากภูเขา 
 คิชฌกูฏ ไดเห็นช้ินเนื้อลอยอยูในเวหาส พวกแรงบาง กาบาง นกตะกรุมบาง 
 ตางก็โผถลาตามจิก ท้ึง ช้ินเนื้อนั้น ไดยินวา ช้ินเนื้อนั้นสงเสียงรองครวญ- 
 *คราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวนี้ไดเปนคนฆาโคอยูในพระนครราชคฤห 
 นี้เอง ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                          ๓. ปณฑสูตร 
      [๖๔๒] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก 
 ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นกอนเนื้อลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง นกตะกรุม 
 บาง ตางก็โผถลาตามจิก ท้ึง กอนเนื้อนั้น ไดยนิวา กอนเนื้อนัน้ สงเสียง 
 รองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวนี้ไดเปนคนฆานกขาย อยูใน 
 พระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                          ๔. นิจฉวิสูตร 
      [๖๔๓] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก 
 ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษไมมีผิวหนังลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง นก 
 ตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจกิ ท้ึง บุรุษน้ัน ไดยินวา บุรุษน้ันสงเสียงรอง 
 ครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวนี้ไดเปนคนฆาแกะขาย อยูในพระนคร 
 ราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                           ๕. อสิสูตร 
      [๖๔๔] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขา 
 คิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษผูมีขนเปนดาบลอยอยูในเวหาส ดาบเหลาน้ันของบุรษุน้ัน 



 ลอยข้ึนไปๆ แลวก็ตกลงท่ีกายของบุรุษน้ันแหละ ไดยินวา บุรุษน้ันสงเสียงรอง 
 ครวญคราง ฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวนี้ไดเปนคนฆาสุกรขาย อยูในพระนคร 
 ราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                          ๖. สัตติสูตร 
      [๖๔๕] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก 
 ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษมีขนเปนหอกลอยอยูในเวหาส หอกเหลาน้ันของ 
 บุรุษน้ันลอยข้ึนไปๆ แลวก็ตกลงท่ีกายของบุรุษน้ันเอง ไดยินวา บุรุษน้ัน 
 สงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวนี้ไดเปนคนฆาเน้ือขาย อยู 
 ในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                         ๗. อุสุสูตร 
      [๖๔๖] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก 
 ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษมีขนเปนลูกธนูลอยอยูในเวหาส ลกูธนูเหลานั้นของ 
 บุรุษน้ันลอยข้ึนไปๆ แลวก็ตกลงท่ีกายของบุรุษน้ันเอง ไดยินวาบุรุษน้ันสง 
 เสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวนี้ไดเปนเพชฌฆาตอยูใน 
 พระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         ๘. สูจิสูตรท่ี ๑ 
      [๖๔๗] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก 
 ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษมีขนเปนประตักลอยอยูในเวหาส ประตักเหลาน้ันของ 
 บุรุษน้ันลอยข้ึนไปๆ แลวก็ตกลงท่ีกายของบุรุษน้ันเอง ไดยินวา บุรุษน้ัน 
 สงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวนี้ไดเปนคนฝกมา อยูใน 
 พระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                         ๙. สูจิสูตรท่ี ๒ 
      [๖๔๘] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก 
 ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษมีขนเปนเข็มลอยอยูในเวหาส เข็มเหลาน้ันของบุรษุน้ัน 
 เขาไปในศีรษะแลวออกทางปาก เขาไปในปากแลวออกทางอก เขาไปในอกแลว 
 ออกทางทอง เขาไปในทองแลวออกทางขาออน เขาไปในขาออนแลวออกทาง 
 แขง เขาไปในแขงแลวออกทางเทา ไดยินวา บุรุษน้ันสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวนี้เปนคนสอเสียดอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                        ๑๐. อัณฑภารีสตูร 



      [๖๔๙] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงจากภูเขา 
 คิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษมีอัณฑะใหญเทาหมอลอยอยูในเวหาส บุรุษน้ันแมเมื่อเดิน 
 ไปก็แบกอัณฑะน้ันไวบนบา แมเมื่อนั่งก็ทับอัณฑะนั้นแหละ แรงบาง กาบาง 
 นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก ท้ึง บุรุษน้ัน ไดยินวา บุรุษน้ันสงเสียงรอง 
 ครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวนี้ไดเปนผูพิพากษาตัดสินอรรถคดีโกง 
 อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบปฐมวรรคท่ี ๑ 
                        -------------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
            ๑. อัฏฐิสูตร ๒. เปสิสูตร ๓. ปณฑสูตร ๔. นิจฉวิ 
            สูตร ๕. อสิสูตร ๖. สัตติสูตร ๗. อุสุสูตร 
            ๘. สูจิสูตรท่ี ๑ ๙. สูจิสูตรท่ี ๒ ๑๐. อัณฑภารีสูตร ฯ 
                          ----------- 
                          ทุติยวรรคท่ี ๒ 
                         ๑. กูปนิมุคคสูตร 
      [๖๕๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลนัทกนิวาป- 
 *สถาน เขตพระนครราชคฤห ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผม 
 ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษจมอยูในหลมุคูถจนมิดศีรษะ ฯลฯ ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย สัตวนี้ไดเปนคนทําชูกับภรรยาของผูอื่น อยูในพระนครราชคฤห 
 นี้เอง ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                      [พึงทําเปยยาลอยางนั้น] 
                         ๒. คูถขาทิสูตร 
      [๖๕๑] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก 
 ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษผูจมอยูในหลุมคูถ ใชมือท้ังสองกอบคูถกิน ฯลฯ 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวนี้ไดเปนพราหมณอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง พราหมณ 
 นั้นนิมนตพระภิกษุสงฆในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาดวยภัตแลว เอา 
 คูถใสจนเต็มรางแลว ใชใหคนไปบอกเวลาแลวกลาววา ทานเจาขา ขอพวก 
 ทานจงฉันและจงนําไปจนพอแกความตองการเถิด ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                         ๓. นิจฉวิตถีสตูร 
      [๖๕๒] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก 



 ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นหญิงผูไมมีผิวหนังลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง นก 
 ตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจกิ ท้ึง หญิงน้ัน ไดยินวาหญิงน้ันสงเสียงรอง 
 ครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย หญิงน้ีไดเปนหญิงประพฤตินอกใจสามี 
 อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. มังคุฬิตถีสูตร 
      [๖๕๓] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงจากภูเขา 
 คิชฌกูฏ ไดเห็นหญิงมีกลิ่นเหม็นนาเกลียดลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง 
 นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก ท้ึง หญิงน้ัน ไดยินวา หญิงน้ันสงเสียง 
 รองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย หญิงน้ีไดเปนหญิงแมมด อยูใน 
 พระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                         ๕. โอกิลินีสูตร 
      [๖๕๔] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก 
 ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นหญิงผูมีน้าํเหลืองไหลเยิม้เต็มไปดวยถานเพลิงลอยอยูใน 
 เวหาส ไดยินวา หญิงน้ันสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 หญิงน้ีไดเปนพระอัครมเหสี ของพระเจากาลิงค นางถูกความหึงครอบงํา ไดเอา 
 เตาซึ่งเต็มดวยถานเพลิงเทรดหญิงรวมผวั ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. สีสัจฉินนสูตร 
      [๖๕๕] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก 
 ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นตัวกะพันธไมมีศีรษะ มีตาและปากอยูท่ีอก ลอยอยูใน 
 เวหาส แรงบาง กาบาง นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก ท้ึง ตัวกะพันธ 
 นั้น ไดยินวา ตัวกะพันธนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 สัตวนี้ไดเปนเพชฌฆาตผูฆาโจร ช่ือวาหาริก อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. ภิกขุสูตร 
      [๖๕๖] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก 
 ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นภิกษุลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคตเอว 
 ก็ดี รางกายก็ดี ของภิกษุนั้น อนัไฟติดท่ัวลุกโชติชวงแลว ไดยินวา ภิกษุนั้น 
 สงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนี้ไดเปนภิกษุผูช่ัวชาใน 
 ศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ๘. ภิกขุนีสูตร 



      [๖๕๗] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก 
 ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นภิกษุณีลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคต 
 เอวก็ดี รางกายก็ดี ของภิกษุณีนั้น อันไฟติดท่ัวลุกโชติชวงแลว ไดยินวา 
 ภิกษุณีนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุณีนี้ไดเปนภิกษุณี 
 ผูช่ัวชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                        ๙. สิกขมานาสูตร 
      [๖๕๘] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก 
 ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นสิกขมานาลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคต 
 เอวก็ดี รางกายก็ดี ของสิกขมานาน้ัน อันไฟติดท่ัวลุกโชติชวงแลว ไดยินวา 
 สิกขมานาน้ันสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สิกขมานาน้ีไดเปน 
 สิกขมานาผูช่ัวชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ฯลฯ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                        ๑๐. สามเณรสูตร 
      [๖๕๙] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก 
 ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นสามเณรลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคต 
 เอวก็ดี รางกายก็ดี ของสามเณรน้ัน อันไฟติดท่ัวลุกโชติชวงแลว ไดยินวา 
 สามเณรน้ันสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สามเณรน้ันเปน 
 สามเณรผูช่ัวชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ฯลฯ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        ๑๑. สามเณรีสูตร 
      [๖๖๐] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขา 
 คิชฌกูฏ ไดเห็นสามเณรีลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคตเอว 
 ก็ดี รางกายก็ดี ของสามเณรีนั้น อันไฟติดท่ัวลุกโชติชวงแลว ไดยินวา สามเณรี 
 นั้นสงเสียงรองครวญคราง ผมคิดวา นาอัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีมาหนอ 
 สัตวแมเห็นปานน้ีก็จักมี ยักษแมเห็นปานน้ีก็จักมี การไดอัตภาพแมเห็นปานน้ี 
 ก็จักมี ฯ 
      [๖๖๑] ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย สาวกท้ังหลายเปนผูมีจักษุหนอ เปนผูมีญาณหนอ เพราะแมสาวกก็จัก 
 รูจักเห็นสัตวเห็นปานน้ี หรือจักเปนพยาน เมื่อกอน สามเณรีนั้นเราก็ไดเหน็แลว 
 เหมือนกัน แตวามิไดพยากรณ หากวาเราจะพึงพยากรณสามเณรีนี้ไซร คนอื่น 
 ก็จะไมพึงเช่ือถือเรา ขอนั้นพงึเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน เพื่อความทุกขสิ้น 
 กาลนาน แกผูท่ีไมเช่ือถือเรา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สามเณรีไดเปนสามเณรีผูช่ัวชา 
 ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ดวยผลของกรรมน้ัน สามเณรีนั้นหมก 



 ไหมแลวในนรกส้ินรอยป พันป หมื่นป แสนป เปนอันมาก ดวยผลของกรรม 
 นั่นแหละยังเหลืออยู สามเณรนีั้นจึงตองเสวยการไดอัตภาพเห็นปานดังนี้ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                         จบทุติยวรรคท่ี ๒ 
                         ------------ 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
                     ๑. กูปนิมุคคสูตร   ๒. คูถขาทิสูตร 
                     ๓. นิจฉวิตถีสูตร   ๔. มังคุฬิตถีสูตร 
                     ๕. โอกิลินีสูตร    ๖. สีสัจฉินนสูตร 
                     ๗. ภิกขุสูตร      ๘. ภิกขุนีสูตร 
                     ๙. สิกขมานาสูตร ๑๐. สามเณรสูตร 
                     ๑๑. สามเณรีสูตร 
                        จบลักขณสังยุตตท่ี ๗ 
                        -------------- 
                          โอปมมสังยุตต 
                         ๑. กูฏาคารสูตร 
      [๖๖๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล ... พระผูมีพระภาค ไดตรัส 
 วา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กลอนท้ังหลายของเรือนยอดท้ังหมดไปรวมท่ียอด ประชุม 
 กันท่ียอด มียอดเปนท่ีรวม สิ่งเหลาน้ันท้ังหมด ยอมรวมกันเขาท่ียอด แมฉันใด 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อกุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล อกุศล- 
 *ธรรมเหลาน้ันท้ังหมด มีอวชิชาเปนมูล ประชุมกันท่ีอวิชชา มีอวิชชาเปนท่ีรวม 
 อกุศลธรรมเหลาน้ันท้ังหมดยอมรวมกันเขาท่ีอวิชชา เพราะเหตุดังน้ีนั้น พวกเธอ 
 พึงศึกษาอยางนี้วา พวกเราจักเปนผูไมประมาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอพึง 
 ศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                          ๒. นขสิขสูตร 
      [๖๖๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุน 
 เล็กนอยไวท่ีปลายพระนขาแลวตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอ 
 ท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฝุนเล็กนอยท่ีเราชอนข้ึนไวท่ีปลายเล็บน้ี 
 กับมหาปฐพีนี้ อยางไหนมากกวากัน ฯ 
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ มหาปฐพีนั่นแหละมาก 



 กวา ฝุนเล็กนอยท่ีพระผูมีพระภาคทรงชอนข้ึนไวท่ีปลายพระนขาน้ีมีประมาณนอย 
 ยอมไมถึงแมซึง่การนับ ยอมไมถึงแมซึ่งการเทียบเคียง ยอมไมถึงแมซึ่งสวน 
 แหงเส้ียว เพราะเทียบมหาปฐพีเขาแลว ฝุนท่ีพระผูมีพระภาคทรงชอนข้ึนไวท่ี 
 ปลายพระนขามีประมาณเล็กนอย ฯ 
      [๖๖๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวกลับมาเกิดในหมูมนุษยมีประมาณนอย 
 สัตวไปเกิดในกําเนิดอื่นจากมนุษยมีมากกวามากทีเดียว ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ 
 เหตุดังน้ีนั้น เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูไมประมาท ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           ๓. กุลสูตร 
      [๖๖๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย สกุลใดสกุลหนึ่งมีสตรีมาก มีบุรุษนอย สกุลเหลาน้ันยอมถูก 
 พวกโจรปลนไดงาย แมฉันใด ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงไมเจริญเมตตาเจโตวิมุติ ไม 
 กระทําใหมากแลว ภิกษุรูปน้ันยอมถูกพวกอมนุษยกําจัดไดงาย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
      [๖๖๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สกุลเหลาใดเหลาหนึ่งมีสตรีนอย มีบุรุษมาก 
 สกุลเหลาน้ันยอมถูกพวกโจรปลนไดยาก แมฉันใด ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง เจรญิ 
 เมตตาเจโตวิมุติ กระทําใหมากแลว ภิกษุรูปนั้นยอมเปนผูอนัอมนุษยกําจัดไดยาก 
 เพราะเหตุดังน้ีนั้น เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเจรญิเมตตาเจโตวิมุติ 
 กระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน กระทําใหเปนท่ีต้ังอาศัย ใหมั่นคง 
 สั่งสม ปรารภดวยดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                         ๔. โอกขาสูตร 
      [๖๖๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย ผูใดพึงใหทานประมาณ ๑๐๐ หมอใหญในเวลาเชา ผูใดพึงใหทาน 
 ประมาณ ๑๐๐ หมอใหญในเวลาเท่ียง ผูใดพึงใหทานประมาณ ๑๐๐ หมอใหญใน 
 เวลาเย็น ผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเชา โดยท่ีสุดแมเพียงช่ัวการหยดน้ํานม 
 แหงแมโค หรือผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเท่ียง โดยท่ีสุดแมเพียงช่ัวการหยด 
 น้ํานมแหงแมโค หรือผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็น โดยที่สุดแมเพียงช่ัวการ 
 หยดนํ้านมแหงแมโค การเจรญิเมตตาจิตน้ีมีผลมากกวาทานท่ีบุคคลใหแลว ๓ ครั้ง 
 ในวันหนึ่งน้ัน เพราะเหตุดังน้ีนั้น เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเจรญิ 
 เมตตาเจโตวิมุติ กระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน กระทําใหเปนท่ีต้ัง 
 อาศัย ใหมั่นคง สั่งสม ปรารภดวยดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษา 



 อยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ๕. สัตติสูตร 
      [๖๖๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย หอกมีใบอันคม ถาบุรุษพึงมากลาววา เราจักงอเขา จักพับ จักมวน 
 ซึ่งหอกมีใบอันคมน้ีดวยฝามือ หรือดวยกํามือ ดังน้ี เธอจะสาํคัญความขอนั้น 
 เปนไฉน บุรุษน้ันเปนผูสามารถเพื่อจะงอเขา เพื่อจะพับ เพื่อจะมวน ซึ่งหอก 
 มีใบอันคมโนนดวยฝามือ หรอืดวยกํามือไดหรือหนอ ฯ 
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เปนไปไมได พระเจาขา ฯ 
      พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวาการท่ีจะงอเขา จะพับและจะมวนซึ่ง 
 หอกมีใบอันคมดวยฝามือหรอืดวยกํามือ กระทําไมไดงาย ก็แหละบุรุษน้ัน พึง 
 เปนผูมีสวนแหงความเหน็ดเหน่ือยลําบากถายเดียว แมฉันใด ฯ 
      [๖๖๙] พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง เจริญเมตตา- 
 *เจโตวิมุติ กระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน กระทําใหเปนท่ีต้ังอาศัย 
 ใหมั่นคง สั่งสม ปรารภดวยดี ถาอมนุษยจะพึงกระทําจิตของภิกษุนั้นใหฟุงซาน 
 อมนุษยนั้นพึงเปนผูมีสวนแหงความเหน็ดเหนื่อย ลําบากถายเดียว ฉันนั้น 
 เหมือนกัน เพราะเหตุดังน้ีนั้น เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเจริญเมตตา 
 เจโตวิมุติ กระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน กระทําใหเปนท่ีต้ังอาศัย ให 
 มั่นคง สั่งสม ปรารภดวยดี ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้ 
 แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 
                         ๖. ธนุคคหสูตร 
      [๖๗๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย นายขมังธนู ๔ คน ถือธนูอันมั่นคง ไดศึกษามาดีแลว เปนผูมีความ 
 ชํานาญ เปนผูมีศิลปอันไดแสดงแลว ยืนอยูแลวในทิศท้ัง ๔ ถาบุรุษพึงมากลาววา 
 เราจักจับลูกธนูท้ังหลายท่ีนายขมังธนูท้ัง ๔ เหลาน้ียิงมาจากทิศท้ัง ๔ ไมใหตกถึง 
 แผนดิน เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ควรจะกลาวไดวาบุรุษผูมี 
 ความเร็ว ประกอบดวยความเร็วอยางยอดเยี่ยม ดังน้ีหรือ ฯ 
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาแมบุรุษจะพึงจับ 
 ลูกธนูท่ีนายขมังธนูเพียงคนเดียวยิง ไมใหตกถึงแผนดิน ก็ควรจะกลาวไดวา บุรุษ 
 ผูมีความเร็ว ประกอบดวยความเร็วอยางยอดเยี่ยม จะกลาวไปไยถึงการจับลกูธนู 



 ท้ัง ๔ ลูกท่ีนายขมังธนู ๔ คนยิงมาจาก ๔ ทิศ แมฉันใด ฯ 
      [๖๗๑] พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหมือนอยางวา ความเร็วของพระจันทร 
 และพระอาทิตย เร็วกวาความเร็วของบุรุษน้ัน ความเร็วของเทวดาท่ีไปขางหนา 
 พระจันทรพระอาทิตย เร็วกวาความเร็วของบุรุษและความเร็วของพระจันทรและ 
 พระอาทิตย อายุสังขารส้ินไปเร็วกวาความเร็วนั้นๆ เพราะเหตุดังน้ีนั้น เธอ 
 ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจักเปนผูไมประมาทอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. อาณิสูตร 
      [๖๗๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ตะโพนช่ืออานกะของพวกกษัตรยิผูมีพระนามวา 
 ทสารหะไดมีแลว เมื่อตะโพนแตก พวกทสารหะไดตอกลิ่มอืน่ลงไป สมัยตอมา 
 โครงเกาของตะโพนช่ืออานกะก็หายไป ยังเหลือแตโครงลิม่ แมฉันใด ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย พวกภิกษุในอนาคตกาล เมื่อเขากลาวพระสูตรท่ีตถาคตกลาวแลว อันลึก 
 มีอรรถอันลึก เปนโลกุตตระ ประกอบดวยสุญญตธรรม อยู จักไมปรารถนาฟง 
 จักไมเขาไปต้ังจิตเพ่ือรู และจกัไมสําคัญธรรมเหลาน้ัน วาควรเลาเรียน ควรศึกษา 
 แตวาเม่ือเขากลาวพระสูตรอนันักปราชญรจนาไว อันนักปราชญรอยกรองไว มี 
 อักษรอันวิจิตร มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนของภายนอก เปนสาวกภาษิต อยู จกั 
 ปรารถนาฟงดวยดี จักเงี่ยโสตลงสดับ จักเขาไปต้ังไวซึ่งจิตเพ่ือรู และจักสําคัญ 
 ธรรมเหลาน้ัน วาควรเรยีน ควรศึกษา ฯ 
      [๖๗๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พระสูตรเหลานั้น ท่ีตถาคตกลาวแลว 
 อันลึก มีอรรถอันลึก เปนโลกตุตระ ประกอบดวยสุญญตธรรม จักอันตรธาน 
 ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังน้ีนั้น เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เมื่อเขา 
 กลาวพระสูตรท่ีตถาคตกลาวแลว อันลึก มีอรรถอันลึก เปนโลกุตตระ ประกอบ 
 ดวยสุญญตธรรม อยู พวกเราจักฟงดวยดี จักเงี่ยโสตลงสดับ จักเขาไปต้ังไวซึ่ง 
 จิตเพ่ือรู และจักสําคัญธรรมเหลาน้ันวา ควรเรียน ควรศึกษา ดังน้ี ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                         ๘. กลิงครสูตร 
      [๖๗๔] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา 
 มหาวัน เขตเมืองเวสาลี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรยีกภิกษุท้ังหลายวา 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายไดทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ฯ 
      [๖๗๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในปจจุบัน พวก 



 กษัตริยลิจฉวีผูทรงไวซึ่งหมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทา ยอมเปนผูไมประมาท 
 มีความเพียรในการฝกซอมศิลป พระเจาอชาตสัตรูเวเทหิบุตร พระเจาแผนดิน 
 มคธ ยอมไมไดชอง ไมไดโอกาส แตกษัตริยลิจฉวีเหลาน้ัน ในอนาคตกาล 
 พวกกษัตริยลิจฉวีจักเปนกษัตริยสุขุมาลชาติ มีมือและเทาอันออนนุม จักสาํเร็จ 
 การนอนบนท่ีนอน มีฟูกและหมอนหนาอันออนนุม จนกวาพระอาทิตยข้ึน 
 พระเจาอชาตสัตรูเวเทหิบุตร พระเจาแผนดินมคธ จักไดชอง ไดโอกาส แต 
 กษัตริยลิจฉวีเหลาน้ัน ฯ 
      [๖๗๖] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ในปจจุบัน พวกภิกษุผูเขาไปทรงไวซึ่ง 
 หมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทา ยอมเปนผูไมประมาท มีความเพียร ในการ 
 เริ่มต้ังความเพียรอยู มารผูมีบาป ยอมไมไดชอง ยอมไมไดโอกาส แตภิกษุ 
 เหลานั้น ในอนาคตกาล พวกภิกษุจักเปนสุขุมาลชาติ มีมือเทาอันออนนุม จัก 
 สําเร็จการนอนบนท่ีนอนมีฟูกและหมอนหนาอันออนนุม จนกวาพระอาทิตยข้ึน 
 มารผูมีบาปยอมไดชอง ไดโอกาส แตพวกเธอเหลาน้ัน เพราะเหตุดังน้ีนั้น เธอ 
 ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูทรงไวซึ่งหมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทา 
 ไมประมาท มีความเพียร ในการเริ่มต้ังความเพียรไว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอ 
 ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. นาคสูตร 
      [๖๗๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยน้ันแล ภิกษุใหมรูปหน่ึง เขาไป 
 สูสกุลเกินเวลา ภิกษุท้ังหลายจงึกลาวกะเธออยางนี้วา ทานผูมีอายุ อยาเขาไปสู 
 สกุลเกินเวลาเลย เธอถูกพวกภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู จึงกลาวอยางนีว้า ก็ภกิษุ 
 ช้ันเถระเหลาน้ีจักสําคัญสกุลท้ังหลายวา ควรเขาไปหา สวนเราไฉนจักเขาไป 
 ไมได ครั้งน้ันแล พวกภิกษุมากรูปดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่ง 
 เรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุใหม 
 รูปหน่ึงในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปสูสกุลเกินเวลา ภิกษุท้ังหลายกลาวกะเธออยาง 
 นี้วา ทานผูมีอายุ อยาเขาไปสูสกุลเกินเวลาเลย เธอเมื่อถูกภิกษุวากลาวอยู ได 
 กลาวอยางนีว้า ก็ภิกษุช้ันเถระเหลาน้ี จักสําคัญสกุลท้ังหลายวา ควรเขาไปหา 
 สวนเราไฉนจกัเขาไปไมได ฯ 
      [๖๗๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรื่องเคยมีมาแลว 
 มีสระใหญท่ีชายปาแหงหน่ึง ชางท้ังหลายอาศัยสระเหลานั้นอยู ชางเหลานั้นลงสู 
 สระน้ําแลว ถอนเงาและรากบัวข้ึนดวยงวง ลางใหดีแลว เค้ียวกินเงาและรากบัว 



 ท่ีไมมีเปอกตม ขอนั้นยอมเปนไปเพ่ือวรรณและเพื่อกําลังแกชางเหลานั้น ชางเหลา 
 นั้นยอมไมเขาถึงความตายหรอืทุกขปางตาย ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ สวนลูกชาง 
 เล็กๆ สําเหนียกตามชางใหญเหลาน้ันนั่นเทียว พวกมันลงสูสระนั้นแลว ถอนเงา 
 และรากบัวข้ึนดวยงวง ไมลางใหดีจึงเค้ียวกินท้ังเปอกตม ขอนั้นยอมไมเปนไป 
 เพื่อวรรณและเพื่อกําลังแกลูกชางเหลานั้น ลูกชางเหลานั้นยอมเขาถึงความตาย 
 หรือทุกขปางตาย ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ฯ 
      [๖๗๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกภิกษุผูเถระในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือน 
 กัน เวลาเชา นุงผาถือเอาบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาต 
 พวกเธอยอมกลาวธรรมในท่ีนั้น คฤหัสถท้ังหลายผูเลื่อมใสยอมกระทําอาการเลื่อม 
 ใสแกพวกเธอ พวกเธอไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมพัวพัน มักเห็นโทษ 
 มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก ยอมบริโภคลาภนั้น ขอนั้นยอมเปนไปเพ่ือวรรณและ 
 เพื่อกําลังแกภกิษุผูเถระเหลาน้ัน พวกเธอยอมไมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย 
 ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ สวนพวกภิกษุใหม ผูตามสําเหนียกภิกษุผูเถระเหลานัน้นั่น 
 เทียว เวลาเชา นุงผาถือเอาบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาต 
 พวกเธอยอมกลาวธรรมในท่ีนั้น คฤหัสถท้ังหลายผูเลื่อมใส ยอมกระทําอาการ 
 เลื่อมใสแกพวกเธอ พวกเธอกําหนัด หมกมุน พัวพัน มักไมเห็นโทษ ไมมี 
 ปญญาเปนเครื่องสลัดออก ยอมบริโภคลาภน้ัน ขอนั้นยอมไมเปนไปเพ่ือวรรณ 
 และเพ่ือกําลังแกพวกเธอ พวกเธอยอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย ซึ่งมีขอ 
 นั้นเปนเหตุ เพราะเหตุดังน้ีนั้น เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราท้ังหลายจัก 
 ไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมพัวพัน มักเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก 
 บริโภค ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                         ๑๐. วิฬารสูตร 
      [๖๘๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน- 
 *อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... สมัยน้ันแล ภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเท่ียว 
 ในสกุลเกินเวลา ภิกษุท้ังหลายกลาวกะเธออยางนี้วา ทานผูมีอายุ อยาเขาไป 
 เท่ียวในสกุลเกินเวลาเลย ภิกษุนั้นถูกพวกภิกษุวากลาวอยู ยอมไมพอใจ ลําดับน้ัน 
 ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไปเฝาถวายบังคม 
 แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ครั้นภิกษุเหลาน้ันนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูล 
 พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุรูปหน่ึงในพระธรรมวินัยนี้เขาไป 
 เท่ียวในสกุลเกินเวลา ภิกษุท้ังหลายกลาวกะเธออยางนีว้า ทานผูมีอายุ อยาเขา 
 ไปเท่ียวในสกุลเกินเวลาเลย ภิกษุนั้นถูกพวกภิกษุวากลาวอยูยอมไมพอใจ ฯ 
      [๖๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรือ่งเคยมีมาแลว 
 มีแมวไดยืนคอยจับลูกหนูอยูในท่ีกองหยักเยือ่ท่ีทางระบายคูถโคในบาน ระหวางท่ี 



 ตอเรือนสองหลัง ดวยคิดวา ลกูหนูจักไปหาเหยื่อในท่ีใด เราจักจับมันกินเสีย 
 ในท่ีนั้น ภิกษุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล ลูกหนูไดออกไปหาเหยือ่ แมวจับลูกหนูนั้น 
 แลวรีบกัดกลนืลงไป ลูกหนูนั้นกัดท้ังไสใหญและไสนอยของแมวน้ัน แมวน้ัน 
 ยอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ฯ 
      [๖๘๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉนันั้นเหมือน 
 กัน เวลาเชา นุงแลวถอืเอาบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาต 
 มีกายวาจาและจิตอันไมรักษาแลว มีสติไมเขาไปต้ังไวแลว มีอินทรียอันไมสํารวม 
 แลว เธอเห็นมาตุคามในบานหรือนิคมน้ัน นุงหมผาลับๆ ลอๆ ความกําหนัด 
 ยอมรบกวนจิตของเธอ เพราะเห็นมาตุคามนุงหมผาลับๆ ลอๆ เธอมีจิตอันราคะ 
 รบกวน ช่ือวายอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย การท่ีเธอบอกคืนสิกขาเวียน 
 มาเพ่ือหินเพศนั้น ช่ือวาเปนความตายในอริยวินัย ดูกรภิกษุท้ังหลาย การท่ีเธอ 
 ตองอาบัติเศราหมองอยางใดอยางหน่ึง การปรากฏแหงการออกจากอาบัติตามท่ี 
 ตองน้ัน ช่ือวาเปนทุกขปางตายทีเดียว เพราะเหตุดังน้ีนั้น เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
 อยางนี้วา เราจกัมีกายวาจาและจิตอันรักษาแลว มีสติเขาไปต้ังไวแลว มีอินทรีย 
 อันสํารวมแลว เขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาต ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
 พึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                        ๑๑. สิคาลสูตรท่ี ๑ 
      [๖๘๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ 
 ท้ังหลาย พวกเธอไดฟงเรือ่งของสุนัขจิ้งจอกผูอยูในปจจุสมยัแหงราตรีแลวมิใช 
 หรือ ฯ 
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ไดฟงมาแลว พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย สุนัขจิ้งจอกแกนี้แล เปนโรคเรื้อน มันอยากจะ 
 ไปทางไหนก็ไปทางน้ัน อยากจะยืนท่ีไหนๆ ก็ยืนท่ีนั่น อยากจะนั่งท่ีไหนก็นั่งท่ี 
 นั่น อยากจะนอนท่ีไหนก็นอนท่ีนั่น ลมเย็นๆ ยอมรําเพยใหมัน ฯ 
      [๖๘๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ขอท่ีภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ผูปฏิญาณวา 
 เปนศากยบุตร ไดเสวยการไดเฉพาะซึ่งอัตภาพแมเห็นปานน้ี เปนการดีนักหนา 
 เพราะเหตุดังน้ีนั้น เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูไมประมาทอยู 
 ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                        ๑๒. สิคาลสูตรท่ี ๒ 
      [๖๘๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ 



 ท้ังหลาย พวกเธอไดฟงเรือ่งของสุนัขจิ้งจอกผูอยูในปจจุสสมัยแหงราตรีแลวมิใช 
 หรือ ฯ 
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ไดฟงแลว พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความกตัญูบางอยาง ความกตเวทีบางอยาง 
 พึงมีในสุนัขจิ้งจอกแกนั้น แตความกตัญูบางอยาง ความกตเวทีบางอยาง ไมพึงมี 
 ในภิกษุบางรูป ผูปฏิญาณวาเปนศากยบุตรในธรรมวินัยนี้เลย เพราะเหตุดังน้ีนั้น 
 เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูกตัญู เราจักเปนผูกตเวที อุปการะ 
 แมนอยท่ีบุคคลกระทําแลวในพวกเรา จักไมเสื่อมหายไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
 เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๒ 
                          --------- 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
           ๑. กูฏาคารสูตร ๒. นขสิขสูตร ๓. กุลสูตร ๔. โอกขาสูตร 
           ๕. สัตติสูตร ๖. ธนุคคหสูตร ๗. อาณิสูตร ๘. กลิงคร 
           สูตร ๙. นาคสูตร ๑๐. วิฬารสูตร ๑๑. สิคาลสูตรท่ี ๑ 
           ๑๒. สิคาลสูตรท่ี ๒ ฯ 
                       จบโอปมมสังยตุตท่ี ๘ 
                        ------------- 
                           ภิกขุสังยุตต 
                          ๑. โกลิตสูตร 
      [๖๘๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
 เรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายไดรับคําทานพระมหา- 
 *โมคคัลลานะแลว ฯ 
      [๖๘๗] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย 
 ความปริวิตกแหงใจไดบังเกิดข้ึนแกเรา ผูเรนอยูในท่ีลับอยางนี้วา ท่ีเรียกวาดุษณี 
 ภาพอันประเสริฐ ดุษณีภาพอันประเสริฐ ดังน้ี ดุษณีภาพอันประเสริฐเปนไฉน 
 ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ความดําริไดมีแกเราดังน้ีวา ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ 
 เพราะระงับวิตกและวิจารเสียได จึงเขาสูทุติยฌาน เปนความผองใสแหงใจใน 
 ภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู 
 นี้เรียกวาดุษณีภาพอันประเสริฐ ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เรานั้น เพราะระงับ 
 วิตกและวิจารเสียได จึงเขาสูทุติยฌานเปนความผองใสแหงใจในภายใน เปน 
 ธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เมื่อเราน้ัน 



 อยูดวยวิหารธรรมน้ี สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยวติก ยอมฟุงข้ึน ดูกร 
 ทานผูมีอายุท้ังหลาย ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวยฤทธ์ิ 
 ตรัสพระพุทธพจนนี้วา โมคคัลลานะๆ ผูเปนพราหมณอยาประมาทดุษณีภาพอัน 
 ประเสริฐ เธอจงรวมจิตต้ังไวในดุษณีภาพอันประเสริฐ จงกระทําจิตใหเปนธรรม 
 เอกผุดข้ึนในดุษณีภาพอันประเสริฐ จงต้ังจิตม่ันไวในดุษณีภาพอันประเสริฐ สมัย 
 ตอมาเราน้ัน เพราะระงับวิตกและวิจารเสียได จึงเขาสูทุติยฌาน เปนความผองใส 
 แหงใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิด 
 แตสมาธิอยู ก็บุคคลเม่ือจะกลาวโดยชอบ หมายถึงบุคคลใด พึงกลาววาสาวกผู 
 อันพระศาสดาทรงอนุเคราะห ไดบรรลุความรูอันยิง่ใหญแลว บุคคลเม่ือจะกลาว 
 โดยชอบ พึงกลาวหมายถึงเรานั้นวา สาวกผูอนัพระศาสดาทรงอนุเคราะห ได 
 บรรลุความรูอนัยิ่งใหญแลว ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๑ 
                         ๒. อุปติสสสูตร 
      [๖๘๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียก 
 ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายไดรบัคําทานพระสารีบุตร 
 แลว ฯ 
      [๖๘๙] ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ความ 
 ปริวิตกแหงใจไดบังเกิดข้ึนแกเราผูเรนอยูในท่ีลับอยางนี้วา โสกปริเทวทุกขโทมนัส 
 และอุปายาสพึงบังเกิดข้ึนแกเรา เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นแหงสัตวหรอื 
 สังขารใด สัตวหรือสังขารบางอยางนั้น ยังมีอยูในโลกหรอื เราไดมีความดําริวา 
 โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสไมพึงบังเกิดข้ึนแกเรา เพราะความแปรปรวน 
 เปนอยางอื่นแหงสัตวหรือสังขารใด สัตวหรือสังขารบางอยางนั้น ไมมีอยู 
 ในโลกเลย ฯ 
      [๖๙๐] เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระอานนทไดกลาว 
 กะทานพระสารีบุตรดังน้ีวา ดกูรทานสารีบุตรผูมีอายุ โสกปริเทวทุกขโทมนัส 
 และอุปายาสไมพึงบังเกิดข้ึนแกทาน เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นแมแหง 
 พระศาสดาแลหรือ พระสารีบุตรกลาววา ดูกรทานผูมีอายุ โสกปริเทวทุกข 
 โทมนัสและอุปายาสไมพึงบังเกิดข้ึนแกเรา เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่น 
 แมแหงพระศาสดาแล อนึ่ง ผมดําริวา พระผูมีพระภาคเปนสัตวผูมีศักดาใหญ 
 มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก อันตรธานไปแลว ถาพระองคพึงดํารงอยูตลอดกาลนาน 
 ขอนั้นจักเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อสุขแกชนเปนอันมาก 
 เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกลู เพื่อสุขแกเทพยดาและมนุษย 
 ท้ังหลาย ก็ความจริง ทานพระสารีบุตรถอนอหังการ มมังการ และมานานุสัย 



 ไดนานแลว เพราะฉะนั้น โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสท้ังหลาย จึง 
 ไมบังเกิดข้ึนแกทานพระสารีบุตร เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นแมแหง 
 พระศาสดาแล ดวยประการดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๒ 
                           ๓. ฆฏสูตร 
      [๖๙๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยน้ันแล ทานพระสารีบุตรและทาน 
 พระมหาโมคคัลลานะอยูในวหิารเดียวกัน ในพระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ครั้ง 
 นั้นแล เวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีเรน เขาไปหาทานพระมหา- 
 *โมคคัลลานะถึงท่ีอยู ครั้นเขาไปหาแลว ไดสนทนาปราศรัยกับทานพระมหา- 
 *โมคคัลลานะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงน่ัง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ฯ 
      [๖๙๒] ครั้นทานพระสารีบุตรน่ังเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทานพระมหา 
 โมคคัลลานะวา ทานโมคคัลลานะ อินทรียของทานผองใสนัก ผิวหนาของทาน 
 บริสุทธิ์ผองแผว ชรอยวันนี้ ทานมหาโมคคัลลานะ จะอยูดวยวิหารธรรมอนั 
 ละเอียด ฯ 
      ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส วันนี้ผมอยูดวยวิหารธรรมอนั 
 หยาบ อนึ่ง ผมไดมีธรรมีกถา ฯ 
      สา. ทานมหาโมคคัลลานะไดมีธรรมีกถากับใคร ฯ 
      ม.  ผมไดมีธรรมีกถากับพระผูมีพระภาค ฯ 
      สา. เดี๋ยวน้ีพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของ 
 ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ไกลนัก ทานมหาโมคคัลลานะไป 
 เฝาพระผูมีพระภาคดวยฤทธิ์หรือ หรือวาพระผูมีพระภาคเสด็จมาหาทานมหา- 
 *โมคคัลลานะดวยฤทธิ์ ฯ 
      ม. ผมไมไดไปเฝาพระผูมีพระภาคดวยฤทธิ์ แมพระผูมีพระภาคก็ไมได 
 เสด็จมาหาผมดวยฤทธิ์ แตผมมีทิพยจักษุและทิพยโสตธาตุอันหมดจดเทาพระผูมี 
 พระภาค แมพระผูมีพระภาคก็ทรงมีทิพยจักษุและทิพยโสตธาตุอันหมดจดเทาผม ฯ 
      สา. ทานมหาโมคคัลลานะไดมีธรรมีกถากับพระผูมีพระภาคอยางไร ฯ 
      [๖๙๓] ม. ผมไดกราบทูลพระผูมีพระภาคในท่ีนี้ดังน้ีวา ขาแตพระองค 
 ผูเจริญ ท่ีเรียกวาผูปรารภความเพียรๆ ดังน้ี ก็บุคคลจะช่ือวาเปนผูปรารภความ 
 เพียรดวยเหตุประมาณเทาไร พระพุทธเจาขา อาวุโส เมื่อผมกราบทูลอยางนี้แลว 
 พระผูมีพระภาคไดตรัสกะผมดังน้ีวา โมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปน 
 ผูปรารภความเพียร ดวยต้ังสัตยาธิษฐานวา จะเหลืออยูแตหนงั เอ็นและกระดูก 



 ก็ตามที เลือดและเน้ือในรางกายจงเหือดแหงไปเถิด ผลอันใดท่ีจะพึงบรรลุไดดวย 
 เรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบ่ันของบุรุษ ยังไม 
 บรรลุผลนั้นแลว จะหยุดความเพียรเสียเปนอันไมมี โมคคัลลานะ ภิกษุยอมเปน 
 ผูปรารภความเพียรอยางน้ีแล อาวุโส ผมไดมธีรรมีกถากับพระผูมีพระภาค 
 อยางนี้แล ฯ 
      [๖๙๔] สา. อาวุโส เปรียบเหมือนกอนหินเล็กๆ ท่ีบุคคลเอาไปวาง 
 เปรียบเทียบกับขุนเขาหิมพานตฉันใด เราเม่ือเปรียบเทียบเคียงกับทานมหาโมค- 
 *คัลลานะก็ฉันนั้นเหมือนกัน แทจริง ทานมหาโมคคัลลานะเปนผูมีฤทธ์ิมาก มี 
 อานุภาพมาก เมื่อจํานงอยู พึงต้ังอยูไดตลอดกัปแล ฯ 
      [๖๙๕] ม. อาวุโส กอนเกลือเล็กๆ ท่ีบุคคลหยิบเอาไปวางเปรียบเทียบ 
 กับหมอเกลือใหญ ฉันใด ผมเม่ือเปรียบเทียบทานสารีบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
 แทจริง ทานพระสารีบุตรเปนผูอันพระผูมีพระภาคทรงชม ทรงสรรเสริญ ทรง 
 ยกยองแลวโดยปริยายมิใชนอย มีอาทิวา ภิกษุผูถึงซ่ึงฝงคือพระนิพพาน เปนผู 
 เยี่ยมดวยปญญา ดวยศีลและอุปสมะ คือพระสารีบุตร ดังน้ี ฯ 
      ทานมหานาคท้ังสองน้ัน เพลิดเพลินคําสนทนาท่ีเปนสุภาษิตของกันและ 
 กัน ดวยประการดังน้ีแล ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๓ 
                           ๔. นวสูตร 
      [๖๙๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยน้ันแล ภิกษุใหมรูปหน่ึง เดินกลับ 
 จากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เขาไปสูวิหารแลว เปนผูมีความขวนขวายนอย 
 นิ่งอยู ไมชวยเหลือภิกษุท้ังหลายในเวลาทําจีวร ครั้งน้ันแล ภิกษุมากดวยกัน 
 เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทแลวนั่ง 
 ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๖๙๗] ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
 ดังน้ีวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุใหมรูปหน่ึงในพระธรรมวินัยนี้เดินกลบัจาก 
 บิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตเขาไปสูวิหารแลว เปนผูมีความขวนขวายนอยนิง่อยู 
 ยอมไมชวยเหลือภิกษุท้ังหลายในเวลากระทําจีวร ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาค 
 ตรัสเรียกภิกษุรูปหน่ึงมาตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอจงไปบอกภิกษุนั้นตามคําของเราวา 
 พระศาสดาใหหา ภิกษุนั้นทูลรับสนองพระพุทธพจนแลวเขาไปหาภิกษุนั้น ครั้น 
 เขาไปหาแลวไดกลาวกะเธอวา พระศาสดาตรัสเรียกทาน เธอรับคําของภิกษุนั้น 
 แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ครั้นภิกษุนั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเธอวา จริงหรอื 



 ภิกษุ ไดยินวาเธอเดินกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เขาไปสูวิหารแลว 
 เปนผูมีความขวนขวายนอย นิง่อยู ไมชวยเหลือภิกษุท้ังหลายในเวลากระทําจีวร ฯ 
      ภิกษุนั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคก็กระทํากิจสวนตัว 
 เหมือนกัน ฯ 
      [๖๙๘] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของ 
 ภิกษุนั้นดวยพระทัย จึงตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธออยา 
 ยกโทษภิกษุนี้เลย ภิกษุนี้เปนผูมีปรกติ ไดฌาน ๔ อันเปนสุขวิหารธรรมในปจจุบัน 
 อันอาศัยอธิจิต ตามความปรารถนา ไมยาก ไมลําบาก กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุด 
 แหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ 
 ตองการน้ัน ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ 
      [๖๙๙] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว 
 จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
         บุคคลปรารภความเพียรอันยอหยอน ปรารภความเพียรดวย 
         กําลังนอย ไมพึงบรรลุพระนิพพานอันเปนเครื่องปลดเปลื้อง 
         กิเลสท้ังปวงได แตภิกษุหนุมรูปนี้ เปนอุดมบุรุษ ชํานะมาร 
         ท้ังพาหนะไดแลว ยอมทรงไวซึง่อัตภาพมีในท่ีสุด ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๔ 
                          ๕. สุชาตสูตร 
      [๗๐๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึงพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ- 
 *บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ทานพระสุชาตไปเฝาพระผูมี- 
 *พระภาคถึงท่ีประทับ ฯ 
      [๗๐๑] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นพระสุชาตมาแตท่ีไกลเทียว 
 แลวตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรน้ียอมงามดวยสมบัติสอง 
 อยาง คือมีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผวิพรรณอนังามยิ่งนัก และ 
 กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรท้ังหลายออกบวช 
 เปนบรรพชิตโดยชอบตองการน้ัน ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึง 
 อยู ฯ 
      [๗๐๒] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
         ภิกษุนี้ยอมงามดวยใจอันซ่ือตรงหนอ เปนผูหลุดพน เปนผู 
         พราก เปนผูดับ เพราะไมถือมั่น ชํานะมารพรอมท้ังพาหนะ 
         ไดแลว ยอมทรงไวซึง่อตัภาพมีในท่ีสุด ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๕ 



                          ๖. ภัททีสูตร 
      [๗๐๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ทานพระลกุณฏกภัททิยะ 
 ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯ 
      [๗๐๔] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นทานพระลกุณฏกภัททิยะมา 
 แตท่ีไกลเทียว แลวตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอเห็น 
 หรือไม ซึ่งภิกษุกําลังมาอยูโนน มีวรรณะไมงาม ไมนาดู เต้ีย เปนท่ีดูแคลน 
 ของภิกษุท้ังหลาย ฯ 
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เห็นพระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนั่นแล มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก อนึ่ง 
 สมาบัติท่ีเธอไมเคยเขา เธอก็ไดโดยงาย เธอกระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหม- 
 *จรรยอันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการน้ัน 
 ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
      [๗๐๕] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ีแลว 
 จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
         สัตวท้ังหลาย จําพวกหงส นกกะเรียน นกยูง ชาง 
         เนื้อฟาน ท้ังหมด ยอมกลัวราชสีห ความเสมอกันในกาย 
         ไมมี ฉันใด ในมนุษยท้ังหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถาคน 
         หนุมมีปญญา เขาก็ยอมเปนใหญในมนุษยเหลานั้น ไม 
         เหมือนคนพาล ซึ่งถือรางกายเปนใหญ ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๖ 
                          ๗. วิสาขสูตร 
      [๗๐๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารสาลา ปามหาวัน เขต 
 พระนครเวสาลี สมัยน้ันแล ทานพระวิสาขปญจาลบุตร ยังภิกษุท้ังหลายใหเห็น 
 แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา ประกอบดวยวาจา 
 ไพเราะ สละสลวยปราศจากโทษ นับเนื่องเขาในวาจาท่ีใหเขาใจเน้ือความ ไมอิง 
 อาศัยวัฏฏะ ในอุปฏฐานศาลา ฯ 
      [๗๐๗] ครั้งน้ันแล เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีเรน 
 เสด็จไปทางอุปฏฐานศาลา ครั้นเสด็จถึงแลวประทับบนอาสนะท่ีแตงต้ังไว แลว 
 ตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ใครหนอแลยังภิกษุท้ังหลายใหเห็น 
 แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา ประกอบดวยวาจา 
 ไพเราะ สละสลวยปราศจากโทษ นับเนื่องเขาในวาจาท่ีใหเขาใจเน้ือความ ไม 



 อิงอาศัยวัฏฏะ ในอุปฏฐานศาลา ฯ 
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระวิสาขปญจาล- 
 *บุตร ฯลฯ 
      ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะทานวิสาขปญจาลบุตรวา ดีแลว ดีแลว 
 วิสาขะ เธอยังภิกษุท้ังหลายใหเห็นแจง ... ดวยธรรมีกถา ฯลฯ ดีนักแล ฯ 
      [๗๐๘] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
         ชนท้ังหลายยอมไมรูจักคนท่ีไมพูด วาเจือดวยพาลหรอืเปน 
         บัณฑิต แตยอมรูจักคนท่ีพูด ผูแสดงทางอมฤตอยู บุคคล 
         พึงกลาวธรรม พึงสองธรรม พึงประคองธงชัยของฤาษี ฤาษี 
         ท้ังหลายมีสุภาษิตเปนธง ธรรมน่ันเองเปนธงชัยของพวก 
         ฤาษี ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๗ 
                          ๘. นันทสูตร 
      [๗๐๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้- 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ทานพระนันทะผูเปนบุตร 
 ของพระเจาแมนาแหงพระผูมีพระภาค หมจีวรท่ีทุบและกลับทุบแลว หยอด 
 นัยนตา ถือบาตรมีสีใส เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไปเฝา 
 แลว ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ฯ 
      [๗๑๐] ครั้นทานพระนันทะนั่งเรียบรอยแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสดังน้ี 
 วา ดูกรนันทะ ขอท่ีเธอหมจีวรท่ีทุบและกลับทุบแลว หยอดนัยนตา และถือ 
 บาตรมีสีใส ไมสมควรแกเธอผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา 
 ขอท่ีเธอถืออยูปาเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ถือผาบังสุกลุเปนวัตร และไม 
 พึงเปนผูเพงเล็งในกามท้ังหลายอยูอยางนี้ จึงสมควรแกเธอผูเปนกุลบุตรออกบวช 
 เปนบรรพชิตดวยศรัทธา ฯ 
      [๗๑๑] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
         เมื่อไร เราจะพึงไดเห็นนันทะ ถืออยูปาเปนวัตร ถือผา 
         บังสุกุลเปนวัตร ยังอัตภาพใหเปนไปดวยโภชนะท่ีเจือปนกัน 
         ผูไมอาลัยในกามท้ังหลาย ดังน้ี ฯ 
      [๗๑๒] ลําดับนั้น ทานพระนันทะ โดยสมัยตอมา ไดเปนผูอยูปา 
 เปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร และไมอาลัยในกาม 
 ท้ังหลายอยู ฯ 



                           จบสูตรท่ี ๘ 
                          ๙. ติสสสูตร 
      [๗๑๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ทานพระติสสะผูเปนโอรส 
 พระเจาอาของพระผูมีพระภาค เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไป 
 เฝาแลว ถวายอภิวาทแลว นั่งเปนทุกขเสียใจหลั่งนํ้าตาอยู ณ ท่ีควรสวน 
 ขางหน่ึง ฯ 
      [๗๑๔] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระติสสะวา 
 ดูกรติสสะ ไฉนหนอ เธอจงึมาน่ังเปนทุกขเสียใจหลั่งนํ้าตาอยู ฯ 
      ทานพระติสสะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุท้ังหลายกลุมรุม 
 เสียดแทงขาพระองคดวยวาจาดุจประฏัก ฯ 
      พ. จริงอยางนั้น ติสสะ เธอวาเขาขางเดียว แตเธอไมอดทนตอ 
 ถอยคํา ขอท่ีเธอวาเขาขางเดียว ไมอดทนตอถอยคําน้ัน ไมสมควรแกเธอผูเปน 
 กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา แตขอท่ีเธอวาเขาดวย อดทนตอถอยคํา 
 ไดดวย นั่นแล สมควรแกเธอผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ฯ 
      [๗๑๕] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
         เธอโกรธทําไมหนอ เธออยาโกรธ ติสสะ ความไมโกรธ 
         เปนความประเสริฐของเธอ แทจริง บุคคลยอมประพฤติ 
         พรหมจรรย เพื่อกําจัดความโกรธ ความถือตัว และความ 
         ลบหลูคุณทาน ดังน้ี ฯ 
                           จบสูตรท่ี ๙ 
                        ๑๐. เถรนามสูตร 
      [๗๑๖] สมัยหน่ึง พระผูมพีระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวันกลันทก- 
 *นิวาปสถาน เขตพระนครราชคฤห สมัยน้ันแล ภิกษุรูปหน่ึงมีช่ือวาเถระ มี 
 ปรกติอยูผูเดียว และสรรเสรญิการอยูผูเดียว เธอเปนผูเดียว เขาไปสูบานเพ่ือ 
 บิณฑบาต เปนผูเดียวเดินกลับ ยอมน่ังในท่ีลับผูเดียว และยอมเปนผูเดียว 
 อธิษฐานจงกรม ครั้งน้ันแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
 ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภวิาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ครั้นภิกษุเหลาน้ัน 
 นั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุ 
 รูปหน่ึงในพระธรรมวินัยนี้ มช่ืีอวาเถระ มีปรกติอยูคนเดียว และมีปรกติกลาว 
 สรรเสริญการอยูคนเดียว ฯ 
      [๗๑๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรยีกภิกษุรูปหน่ึงมาตรัสวา 
 ดูกรภิกษุ เธอจงไปบอกภิกษุช่ือเถระตามคําของเราวา พระศาสดารับส่ังใหหา 



 ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาทานพระเถระถึงท่ีอยู ครั้นเขาไปหา 
 แลวกลาววา อาวุโส พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ทานพระเถระรับคําภิกษุนั้น 
 แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภวิาทแลว 
 นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ฯ 
      [๗๑๘] ครั้นทานพระเถระนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส 
 ถามวา ดูกรเถระ ไดยินวา เธอมีปรกติอยูคนเดียวและมักสรรเสริญการอยูคน 
 เดียว จริงหรอื ฯ 
      พระเถระกราบทูลวา จริง พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรเถระ ก็เธอมีปรกติอยูคนเดียว และมักกลาวสรรเสริญการอยู 
 คนเดียวอยางไร ฯ 
      ถ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในขอนี้ คือขาพระองคคนเดียวเขาไปสูบาน 
 เพื่อบิณฑบาต เดินกลับคนเดียว นั่งในท่ีลับคนเดียว อธิษฐานจงกรมคนเดียว 
 ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีปรกติอยูคนเดียว และมักกลาวสรรเสรญิการ 
 อยูคนเดียว อยางนี้แล ฯ 
      [๗๑๙] พ. ดูกรเถระ การอยูคนเดียวนี้มีอยู เราจะกลาววาไมมีก็หา 
 ไม เถระ อนึ่ง การอยูคนเดียวของเธอยอมเปนอันบริบูรณโดยพิสดารกวาดวย 
 ประการใด เธอจงฟงประการนั้น จงทําไวในใจใหดี เราจักกลาว ทานพระเถระ 
 ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสดังตอไปนี้ ฯ 
      [๗๒๐] ดูกรเถระ ก็การอยูคนเดียว ยอมเปนอันบริบูรณโดยพิสดาร 
 กวาอยางไร ในขอนี้ สิ่งใดท่ีลวงไปแลว สิ่งน้ันก็ละไดแลว สิ่งใดยังไมมาถึง 
 สิ่งน้ันก็สละคืนไดแลว ฉันทราคะในการไดอัตภาพท่ีเปนปจจุบันถูกกําจัดแลวดวย 
 ดี การอยูคนเดียวยอมเปนอันบริบูรณโดยพิสดารกวา อยางน้ีแล ฯ 
      [๗๒๑] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
         เรายอมเรียกนรชนผูครอบงําขันธ อายตนะ ธาตุ และไตรภพ 
         ท้ังหมดได ผูรูทุกขทุกอยาง ผูมีปญญาดี ผูไมแปดเปอนใน 
         ธรรมท้ังปวง ผูละส่ิงท้ังปวงเสียได ผูหลุดพน ในเพราะ 
         นิพพานเปนท่ีสิ้นตัณหา วาเปนผูมีปรกติอยูคนเดียว ดงัน้ี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         ๑๑. กัปปนสูตร 
      [๗๒๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ทานพระมหากัปปนะเขา 
 ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯ 



      [๗๒๓] พระผูมีพระภาค ไดทอดพระเนตรเห็น ทานพระมหากัปปนะผูมา 
 แตไกล แลวจึงเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอ 
 เห็นภิกษุท่ีกําลังมานั่นหรือไม เปนผูขาวโปรง จมูกโดง ฯ 
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุนั่นแลมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก แตเธอ 
 ไมไดสมาบัติท่ีเธอไมเคยเขางายนัก เธอกระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอัน 
 ยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการน้ัน ดวย 
 ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
      [๗๒๔] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
         ในชุมนุมชนท่ียังรังเกียจกันดวยโคตร กษัตริยเปนผูประเสริฐ 
         ในเทวดาและมนุษย ผูท่ีสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เปน 
         ผูประเสริฐ พระอาทิตยยอมแผดแสงในกลางวัน พระจนัทร 
         สองสวางในกลางคืน กษัตริยผูผูกสอดเครื่องรบยอมมีสงา 
         พราหมณผูเพงฌาน ยอมรุงเรอืง สวนพระพุทธเจายอม 
         รุงโรจนดวยเดชานุภาพตลอดวันและคืนท้ังหมด ดังน้ี ฯ 
                          จบสูตรท่ี ๑๑ 
                         ๑๒. สหายสูตร 
      [๗๒๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้ 
      สมัยหน่ึง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน 
 อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ภิกษุผูเปนเพื่อนกัน 
 ๒ รูป ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของทานพระมหากัปปนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง 
 ท่ีประทับ ฯ 
      [๗๒๖] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นเธอท้ัง ๒ มาอยูแตไกล 
 จึงตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย พวกเธอเห็นภิกษุ 
 สหาย ๒ รูปผูเปนสัทธิวิหาริกของมหากัปปนะกําลังมาอยูนั่นหรือไม ฯ 
      ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ 
      พ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุ ๒ รูปนั่นแล มีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก 
 แตไมไดสมาบัติท่ีเธอไมเคยเขางายนัก เธอท้ัง ๒ กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหง 
 พรหมจรรยอนัยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตอง 
 การน้ัน ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ 
      [๗๒๗] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตน้ี 
 แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา 
         ภิกษุเหลานี้เปนสหายกัน เปนผูมีความรูคูเคียงกันมาตลอด 



         กาลนาน สัทธรรมของเธอเหลาน้ันยอมเทียบเคียงไดในธรรม 
         ท่ีพระพุทธเจาประกาศแลว เธออันกัปปนะแนะนําดีแลวใน 
         ธรรมท่ีพระอริยเจาประกาศแลว เธอท้ังสองชํานะมารพรอม 
         ท้ังพาหนะไดแลว ยอมทรงไวซึง่อัตภาพมีในท่ีสุด ดังน้ี ฯ 
                                     จบสูตรท่ี ๑๒ 
                               จบภิกขุสังยุตตท่ี ๙ 
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