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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
อภิสมัยสังยุตต
พุทธวรรคที่ ๑
๑ เทศนาสูตร
[๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธ*เจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธดํารัสนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง
ปฏิจจสมุปบาทแกพวกเธอ พวกเธอจงฟงปฏิจจสมุปบาทนั้น จงใสใจใหดีเถิด
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิจจสมุปบาท
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขาร
เปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูป
เปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะ
เปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปน
ปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย
จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและ
อุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ 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 ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธภาษิตนี้แลว ภิกษุเหลา*นั้นมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒ วิภังคสูตร
[๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ-

*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราจักแสดง จักจําแนกปฏิจจสมุปบาทแกพวกเธอ พวกเธอจงฟงปฏิจจสมุปบาท
นั้น จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิจจสมุปบาท
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขาร
เปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะนามรูป
เปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะ
เปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะของ
ความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยว ความเสื่อมแหงอายุ ความแก
หงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชรา ก็มรณะ
เปนไฉน ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความทําลาย ความอันตรธาน
มฤตยู ความตาย กาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความทอดทิ้งซากศพ ความขาด
แหงชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวามรณะ ชราและ
มรณะ ดังพรรณนามาฉะนี้ 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 และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔ นี้เรียกวารูป นามและ
รูปดังพรรณนามาฉะนี้ เรียกวานามรูป ฯ
[๑๕] ก็วิญญาณเปนไฉน วิญญาณ ๖ หมวดเหลานี้คือ จักขุวิญญาณ
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ นี้เรียกวา
วิญญาณ ฯ
[๑๖] ก็สังขารเปนไฉน สังขาร ๓ เหลานี้คือ กายสังขาร วจีสังขาร
จิตสังขาร นี้เรียกวาสังขาร ฯ
[๑๗] ก็อวิชชาเปนไฉน ความไมรูในทุกข ความไมรูในเหตุเกิดแหง*ทุกข ความไมรูในความดับทุกข ความไมรูในปฏิปทาที่จะใหถึงความดับทุกข
นี้เรียกวาอวิชชา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะ
สังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ดังพรรณนามาฉะนี้ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๘] ก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึง
ดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓ ปฏิปทาสูตร
[๑๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราจักแสดงมิจฉาปฏิปทา และสัมมาปฏิปทา พวกเธอจงฟงปฏิปทาทั้ง ๒ นั้น
จงใสใจใหดีเถิดเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๒๐] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มิจฉาปฏิปทา
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขาร
เปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้ นี้เรียกวามิจฉาปฏิปทา ฯ
[๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัมมาปฏิปทาเปนไฉน เพราะอวิชชา
นั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณ
จึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ นี้เรียกวา
สัมมาปฏิปทา ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔ วิปสสีสูตร

[๒๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวาวิปสสี กอน
แตตรัสรู เมื่อครั้งเปนพระโพธิสัตวยังมิไดตรัสรู ไดปริวิตกวา โลกนี้ถึงความยาก
แลวหนอ ยอมเกิด แก ตาย จุติ และอุปบัติ และเมื่อเปนเชนนั้นก็ยังไมรู
ธรรมอันออกจากทุกข คือชราและมรณะนี้ เมื่อไรเลาความออกจากทุกข คือชรา
และมรณะนี้ จักปรากฏ ฯ
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความ
ปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอมีอยู ชราและมรณะจึงมี ชราและมรณะยอมมี เพราะ
อะไรเปนปจจัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะ
กระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดว ยปญญาวา เมื่อชาติมีอยู ชราและมรณะ
จึงมี ชราและมรณะยอมมี เพราะชาติเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู ชาติจึงมี
ชาติยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อภพมีอยู ชาติจึงมี ชาติยอมมีเพราะภพ
เปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู ภพจึงมี ภพยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ...
เมื่ออุปาทานมีอยู ภพจึงมี ภพยอมมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย ... เมื่ออะไร
หนอมีอยูอ ุปาทานจึงมี 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
หนอมีอยูว ิญญาณจึงมี วิญญาณยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อสังขารมีอยู
วิญญาณจึงมี วิญญาณยอมมีเพราะสังขารเปนปจจัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอมีอยู สังขารจึงมี
สังขารยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสี
โพธิสัตว เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดว ยปญญาวา เมื่ออวิชชา
มีอยู สังขารจึงมี สังขารยอมมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย เพราะอวิชชาเปนปจจัย
จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ดังพรรณนามาฉะนี้ ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ

ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดขึ้นแกพระวิปสสีโพธิสัตวในธรรม
ที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ฝายขางเกิด ฝายขางเกิด ดังนี้ ฯ
[๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความ
ปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอไมมี ชราและมรณะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชรา
และมรณะจึงดับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะ
กระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดว ยปญญาวา เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะ
จึงไมมี เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ ... เมื่ออะไรหนอไมมี ชาติจึงไมมี
เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ เมื่อภพไมมี ชาติจึงไมมี เพราะภพดับ ชาติจึงดับ ...
เมื่ออะไรหนอไมมี ภพจึงไมมี 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 วิญญาณจึงไมมี เพราะอะไรดับ วิญญาณจึงดับ
เมื่อสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระวิปสสีโพธิสัตวไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอ
ไมมี สังขารจึงไมมี เพราะอะไรดับ สังขารจึงดับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล
พระวิปสสีโพธิสัตว เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา
เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะอวิชชาดับ
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ดังพรรณนามาฉะนี้ ความดับ
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ
ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดขึ้นแกพระวิปสสีโพธิสัตว ในธรรมที่ไม
เคยไดฟงมากอนวา ฝายขางดับ ฝายขางดับ ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕ สิขีสูตร- ๙ กัสสปสูตร
[๒๕] พระปริวิตกของพระพุทธเจาแมทั้ง ๗ พระองค ก็พึงใหพิศดาร
เหมือนอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรง

พระนามวาสีขี ... ทรงพระนามวาเวสสภู ... ทรงพระนามวากกุสันธะ ... ทรงพระ
นามวาโกนาคมนะ ... ทรงพระนามวากัสสป ... ๑- ฯ
๑๐ มหาศักยมุนีโคตมสูตร
[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรายังเปนพระโพธิสัตว กอนตรัสรู
ยังมิไดตรัสรู ไดมีความปริวิตกดังนี้วา โลกนีถ้ ึงความยากแลวหนอ ยอมเกิด แก
ตาย จุติ และอุปบัติ และเมื่อเปนเชนนั้น ก็ยังไมรูธรรมอันออกจากทุกข คือชรา
และมรณะนี้ เมื่อไรเลา ความออกจากทุกข คือชราและมรณะนี้จักปรากฏ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไรหนอมีอยู ชราและมรณะ
จึงมี ชราและมรณะยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นเพราะ
กระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดว ยปญญาวา 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 นามรูปยอมมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย ... เมื่ออะไรหนอมีอยู วิญญาณ
@๑. เหมือนขอ ๒๒-๒๔
จึงมี วิญญาณยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ... เมื่อสังขารมีอยู วิญญาณจึงมี
วิญญาณยอมมีเพราะสังขารเปนปจจัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความปริวิตก
ดังนี้วา เมื่ออะไรหนอมีอยู สังขารจึงมี สังขารยอมมีเพราะอะไรเปนปจจัย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เรานั้น เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคายจึงไดรูดวยปญญาวา
เมื่ออวิชชามีอยู สังขารจึงมี สังขารยอมมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย เพราะอวิชชา
เปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ดังพรรณนา
มาฉะนี้ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดขึ้นแกเราในธรรม

ที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ฝายขางเกิด ฝายขางเกิด ดังนี้ ฯ
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไร
หนอไมมี ชราและมรณะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชราและมรณะจึงดับ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย 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 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความปริวิตกดังนี้วา เมื่ออะไร
หนอไมมี สังขารจึงไมมี เพราะอะไรดับ สังขารจึงดับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
นั้น เพราะกระทําไวในใจโดยแยบคาย จึงไดรูดวยปญญาวา เมื่ออวิชชาไมมี
สังขารจึงไมมี เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ดังพรรณนามาฉะนี้ ความดับแหงกองทุกขทั้ง
มวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา
วิชชา แสงสวาง ไดบังเกิดขึ้นแกเราในธรรมที่ไมเคยไดฟงมากอนวา ฝายขาง
ดับ ฝายขางดับ ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบพุทธวรรคที่ ๑
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑ เทศนาสูตร ๒ วิภังคสูตร ๓ ปฏิปทาสูตร
๔ วิปสสีสูตร ๕ สิขีสูตร ๖ เวสสภูสูตร
๗ กกุสันธสูตร ๘ โกนาคมนสูตร ๙ กัสสปสูตร

๑๐ มหาศักยมุนีโคตมสูตร ฯ
-------------อาหารวรรคที่ ๒
๑. อาหารสูตร
[๒๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถปณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อาหาร ๔ เหลานี้ ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิดมาแลว
หรือเพื่ออนุเคราะหหมูสัตวผแู สวงหาที่เกิด อาหาร ๔ เปนไฉน คือ [๑] กวฬีกา*ราหารหยาบ หรือละเอียด [๒] ผัสสาหาร [๓] มโนสัญเจตนาหาร [๔]
วิญญาณาหาร อาหาร ๔ เหลานี้แล ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิด
มาแลว หรือเพือ่ อนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาที่เกิด ฯ
[๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อาหาร ๔ เหลานี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไร
เปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด อาหาร ๔ เหลานี้ มีตัณหาเปน
เหตุ มีตัณหาเปนที่ตั้งขึ้น มีตัณหาเปนกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด ก็ตัณหานี้
มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด
ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนที่ตั้งขึ้น มีเวทนาเปนกําเนิด มีเวทนาเปน
แดนเกิด ก็เวทนานี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด
มีอะไรเปนแดนเกิด เวทนามีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนที่ตั้งขึ้น มีผัสสะเปน
กําเนิด มีผัสสะเปนแดนเกิด ก็ผัสสะนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มี
อะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ผัสสะมีสฬายตนะเปนเหตุ มีสฬายตนะ
เปนที่ตั้งขึ้น มีสฬายตนะเปนกําเนิด มีสฬายตนะเปนแดนเกิด ก็สฬายตนะนี้
มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด
สฬายตนะมีนามรูปเปนเหตุ มีนามรูปเปนที่ตั้งขึ้น มีนามรูปเปนกําเนิด มีนามรูป
เปนแดนเกิด ก็นามรูปนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด
มีอะไรเปนแดนเกิด นามรูปมีวิญญาณเปนเหตุ มีวิญญาณเปนที่ตั้งขึ้น มีวิญญาณ
เปนกําเนิด มีวิญญาณเปนแดนเกิด ก็วิญญาณนี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่
ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ มี
สังขารเปนที่ตั้งขึ้น มีสังขารเปนกําเนิด มีสังขารเปนแดนเกิด ก็สังขารเหลานี้มี
อะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด
สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเปนเหตุ มีอวิชชาเปนที่ตั้งขึ้น มีอวิชชาเปนกําเนิด มี
อวิชชาเปนแดนเกิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร
เพราะสังขารเปนปจจัยจึงมีวญ
ิ ญาณ ... ดังพรรณนามาฉะนี้ ความเกิดขึ้นแหงกอง
ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ

[๓๐] ก็เพราะอวิชชานั้นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขาร
จึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ผัคคุนสูตร
[๓๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อาหาร ๔ เหลานี้ ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูของหมูสัตวผูเกิดมาแลว หรือเพื่อ
อนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาที่เกิด อาหาร ๔ เปนไฉน คือ [๑] กวฬีการาหาร
หยาบหรือละเอียด [๒] ผัสสาหาร [๓] มโนสัญเจตนาหาร [๔] วิญญาณาหาร
อาหาร ๔ เหลานี้แล ยอมเปนไปเพื่อความดํารงอยูของหมูสตั วผูเกิดมาแลว หรือ
เพื่ออนุเคราะหหมูสัตวผูแสวงหาที่เกิด ฯ
[๓๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระโมลิยผัคคุนะได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมกลืนกินวิญญาณาหาร
พระผูมีพระภาคตรัสวา ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา กลืนกิน [วิญญาณา*หาร] ถาเรากลาววากลืนกิน [วิญญาณาหาร] ควรตั้งปญหาในขอนั้นไดวา
พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมกลืนกิน [วิญญาณาหาร] แตเรามิไดกลาวอยางนั้น
ผูใดพึงถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธเจาขา วิญญาณาหาร
ยอมมีเพื่ออะไรหนอ อันนี้ควรเปนปญหา ควรชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวา
วิญญาณาหารยอมมีเพื่อความบังเกิดในภพใหมตอไป เมื่อวิญญาณาหารนั้นเกิด
มีแลว จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ฯ
[๓๓] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถูกตอง ฯ
ภ. ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววายอมถูกตอง ถาเรากลาววายอม
ถูกตอง ควรตั้งปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถูกตอง แต
เรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใดพึงถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธ
เจาขา เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ จึงมีผัสสะ อันนี้ควรเปนปญหา ควรชี้แจงให
กระจางในปญหานั้นวา เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะ
เปนปจจัย จึงมีเวทนา ฯ
[๓๔] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมเสวยอารมณ ฯ
ภ. ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา ยอมเสวยอารมณ ถาเรากลาว
วา ยอมเสวยอารมณ ควรตั้งปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอ
ยอมเสวยอารมณ แตเรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใ ดถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น
อยางนี้วา พระพุทธเจาขา เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ จึงมีเวทนา อันนี้ควรเปน
ปญหา ควรชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา

เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา ฯ
[๓๕] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมทะเยอทะยาน ฯ
ภ. ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา ยอมทะเยอทะยาน ถาเรากลาว
วา ยอมทะเยอทะยาน ควรตั้งปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอ
ยอมทะเยอทะยาน แตเรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใดถามเราผูมิไดกลาวอยางนัน้
อยางนี้วา พระพุทธเจาขา เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ จึงมีตัณหา อันนี้ควรเปน
ปญหา ควรชี้แจงใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา
เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯ
[๓๖] ม. พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถือมัน่ ฯ
ภ. ตั้งปญหายังไมถูก เรามิไดกลาววา ยอมถือมั่น ถาเราพึงกลาววา
ยอมถือมั่น ควรตั้งปญหาในขอนั้นไดวา พระพุทธเจาขา ใครหนอยอมถือมัน่
แตเรามิไดกลาวอยางนั้น ผูใดถามเราผูมิไดกลาวอยางนั้น อยางนี้วา พระพุทธ
เจาขา เพราะอะไรเปนปจจัยหนอ จึงมีอุปาทาน อันนี้ควรเปนปญหา ควรชี้แจง
ใหกระจางในปญหานั้นวา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทาน
เปนปจจัย จึงมีภพ ... ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้ ฯ
[๓๗] ดูกรผัคคุนะ ก็เพราะบอเกิดแหงผัสสะทั้ง ๖ ดับดวยการสํารอก
โดยไมเหลือ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ
ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัส
และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
[๓๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรจู ักชราและมรณะ ไมรูจักเหตุเกิด
แหงชราและมรณะ ไมรูจักความดับแหงชราและมรณะ ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหถึง
ความดับแหงชราและมรณะ ไมรูจักชาติ ... ไมรูจักภพ ... ไมรูจักอุปาทาน ... ไม
รูจักตัณหา ... ไมรูจักเวทนา ... ไมรูจักผัสสะ ... ไมรูจักสฬายตนะ ... ไมรูจัก
นามรูป ... ไมรูจักวิญญาณ ... ไมรูจักสังขาร ไมรูจักเหตุเกิดแหงสังขาร ไมรูจัก
ความดับแหงสังขาร ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นจะสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือสมมติวาเปนพราหมณ
ในหมูพราหมณ หาไดไม แลทานเหลานั้นมิไดกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของ
ความเปนสมณะ หรือประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองใน

ปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
[๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูจัก
ชราและมรณะ รูจักเหตุเกิดแหงชราและมรณะ รูจักความดับแหงชราและมรณะ
รูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงชราและมรณะ รูจักชาติ ... รูจักภพ ... รูจัก
อุปาทาน ... รูจักตัณหา ... รูจักเวทนา ... รูจักผัสสะ ... รูจักสฬายตนะ ... รูจัก
นามรูป ... รูจักวิญญาณ ... รูจักสังขาร ... รูจักเหตุเกิดแหงสังขาร รูจักความดับ
แหงสังขาร รูจกั ปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลา
นั้นแล สมมติไดวาเปนสมณะในหมูสมณะ และสมมติไดวาเปนพราหมณในหมู
พราหมณ และทานเหลานั้นไดกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ
และประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
[๔๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรจู ักธรรมเหลานี้ ไมรูจักเหตุเกิดแหง
ธรรมเหลานี้ ไมรูจักความดับแหงธรรมเหลานี้ ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับ
แหงธรรมเหลานี้ ไมรูจักธรรมเหลาไหน ไมรูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลาไหน ไมรู
จักความดับแหงธรรมเหลาไหน ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงธรรมเหลา
ไหนคือ ไมรูจกั ชราและมรณะ ไมรูจักเหตุเกิดแหงชราและมรณะ ไมรูจักปฏิปทา
ที่จะใหถึงความดับแหงชราและมรณะ ไมรูจักชาติ ... ไมรูจักภพ ... ไมรูจัก
อุปาทาน ... ไมรูจักตัณหา ... ไมรูจักเวทนา ... ไมรูจักผัสสะ ... ไมรูจัก
สฬายตนะ ... ไมรูจักนามรูป ... ไมรูจักวิญญาณ ... ไมรูจักสังขาร ไมรูจักเหตุ
เกิดแหงสังขาร ไมรูจักความดับแหงสังขาร ไมรูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับ
แหงสังขาร ชื่อวาไมรูจักธรรมเหลานี้ ไมรูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลานี้ ไมรูจกั
ความดับแหงธรรมนี้ ไมรจู ักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงธรรมเหลานี้ สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้น จะสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือสมมติวาเปน
พราหมณในหมูพราหมณ หาไดไม และทานเหลานั้น มิไดกระทําใหแจงซึ่ง
ประโยชนของความเปนสมณะ หรือประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
[๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูจัก
ธรรมเหลานี้ รูจ ักเหตุเกิดแหงธรรมเหลานี้ รูจ ักความดับแหงธรรมเหลานี้ รูจ ัก
ปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงธรรมเหลานี้ รูจักธรรมเหลาไหน รูจักเหตุเกิดแหง
ธรรมเหลาไหน รูจักความดับแหงธรรมเหลาไหน รูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับ
แหงธรรมเหลาไหน คือ รูจักชราและมรณะ รูจักเหตุเกิดแหงชราและมรณะ

รูจักความดับแหงชราและมรณะ รูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงชราและมรณะ
รูจักชาติ ... รูจักภพ ... รูจักอุปาทาน ... รูจักตัณหา ... รูจักเวทนา ... รูจักผัสสะ ...
รูจักสฬายตนะ ... รูจักนามรูป ... รูจักวิญญาณ ... รูจักสังขาร รูจักเหตุเกิดแหง
สังขาร รูจักความดับแหงสังขาร รูจักปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงสังขาร ชื่อวา
รูจักธรรมเหลานี้ รูจักเหตุเกิดแหงธรรมเหลานี้ รูจักความดับแหงธรรมเหลานี้ รูจัก
ปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงธรรมเหลานี้ สมณะหรือพราหมณเหลานั้นแล
สมมติไดวาเปนสมณะในหมูสมณะ และสมมติไดวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ
และทานเหลานั้น ไดกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ และ
ประโยชนของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. กัจจานโคตตสูตร
[๔๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระกัจจานโคตต เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ที่เรียกวา
สัมมาทิฐิ สัมมาทิฐิ ดังนี้ 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
โลกนี้โดยมากยังพัวพันดวยอุบายอุปาทานและอภินิเวส แตพระอริยสาวก ยอมไม
เขาถึง ไมถือมั่น ไมตั้งไวซึ่งอุบายและอุปาทานนั้น อันเปนอภินิเวสและอนุสัย
อันเปนที่ตั้งมั่นแหงจิตวา อัตตาของเรา ดังนี้ ยอมไมเคลือบแคลงสงสัยวา
ทุกขนั่นแหละ เมื่อบังเกิดขึ้น ยอมบังเกิดขึ้น ทุกขเมื่อดับ ยอมดับ พระอริยสาวก
นั้นมีญาณหยั่งรูในเรื่องนีโ้ ดยไมตองเชื่อผูอ ื่นเลย ดวยเหตุเพียงเทานี้แล กัจจานะ
จึงชื่อวาสัมมาทิฐิ ฯ
[๔๔] ดูกรกัจจานะ สวนสุดขอที่ ๑ นี้วา สิ่งทั้งปวงมีอยู สวนสุด
ขอที่ ๒ นี้วา สิ่งทั้งปวงไมมี ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาไปใกล
สวนสุดทั้ง ๒ นั้นวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย
จึงมีวิญญาณ ... ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้
เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขาร
ดับ วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕

๖. ธรรมกถิกสูตร
[๔๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ที่เรียกวา
ธรรมกถึก ธรรมกถึก ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ จึงจะชื่อวาธรรมกถึก ฯ
[๔๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อ
ความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับชราและมรณะ ควรจะกลาววา
@๑. สสุสตทิฐิ ๒. อุจเฉททิฐิ
ภิกษุธรรมกถึก ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อ
ความดับชราและมรณะ ควรจะกลาววา ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ถาภิกษุ
เปนผูหลุดพนแลว เพราะความหนาย เพราะความคลายกําหนัด เพราะความดับ
เพราะไมถือมั่นชราและมรณะ ควรจะกลาววา ภิกษุบรรลุนพิ พานในปจจุบัน
ถาภิกษุแสดงธรรมเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับชาติ ...
ภพ ... อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ...
วิญญาณ ... สังขาร ถาภิกษุแสดงธรรมเพือ่ ความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด
เพื่อความดับอวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุธรรมกถึก ถาภิกษุเปนผูปฏิบัติเพื่อความ
หนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับอวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม ถาภิกษุเปนผูหลุดพนแลว เพราะความหนาย เพราะความ
คลายกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นอวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุ
บรรลุนิพพานในปจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อเจลกัสสปสูตร
[๔๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน
เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือ
บาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤห อเจลกัสสปไดเห็น
พระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล ครั้นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ณ สถานที่นั้น
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๔๘] ครั้นแลว อเจลกัสสปไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาพเจาจะขอ
ถามเหตุบางอยางกะทานพระโคดม ถาทานพระโคดมจะทรงกระทําโอกาส เพื่อ
ทรงตอบปญหาแกขาพเจา พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป ยังมิใชเวลา
จะตอบปญหา เรากําลังเขาไปสูละแวกบาน แมครั้งที่ ๒ ... แมครั้งที่ ๓

อเจลกัสสปก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาพเจาจะขอถามเหตุบางอยางกะทาน
พระโคดม ถาทานพระโคดมจะทรงกระทําโอกาส เพื่อทรงตอบปญหาแกขาพเจา
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัสสป ยังมิใชเวลาตอบปญหา เรากําลังเขาไปสู
ละแวกบาน ฯ
[๔๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกัสสปไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ก็ขาพเจาไมประสงคจะถามทานพระโคดมมากนัก ฯ
ภ. ดูกรกัสสป ทานจงถามปญหาตามที่ทานจํานงไวเถิด ฯ
ก. ขาแตทานพระโคดม ความทุกขตนกระทําเองหรือ ฯ
ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป ฯ
ก. ความทุกขผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ฯ
ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป ฯ
ก. ความทุกขตนกระทําเองดวย ผูอื่นกระทําใหดวยหรือ ทานโคดม ฯ
ภ. อยากลาวอยางนั้น กัสสป ฯ
ก. ความทุกขบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา 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 ความทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให
หรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น กัสสป เมื่อขาพเจาถามวา
ความทุกขไมมีหรือ ทานพระโคดม ทานตรัสวา ความทุกขไมมีหามิได ความทุกข
มีอยู กัสสป เมื่อขาพเจาถามวา ถาอยางนั้น ทานพระโคดม ยอมไมรูไมเห็น
ความทุกข ทานตรัสวา เรายอมไมรูไมเห็นความทุกขหามิได เรารูเห็นความทุกข
อยู กัสสป ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงตรัสบอกความทุกข
แกขาพเจา และขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงความทุกขแกขาพเจาดวย ฯ
[๕๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป เมื่อบุคคลถืออยูว า นั่น
ผูกระทํา นั่นผูเสวย [ทุกข] เราจะกลาววา ทุกขตนกระทําเองดังนี้ อันนี้เปน
สัสสตทิฐิไป เมื่อบุคคลถูกเวทนาทิ่มแทง [รู] อยูวาผูกระทําคนหนึ่ง ผูเสวย
เปนอีกคนหนึ่ง เราจะกลาววา ทุกขผูอื่นกระทําใหดังนี้ อันนี้เปนอุจเฉททิฐิไป

ดูกรกัสสป ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุดทั้งสองนั้นวา
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ เพราะอวิชชานั่นแหละ
ดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ...
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๕๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อเจลกัสสปไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต
พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรม
โดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทาง
แกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดดวยประสงควา ผูมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น
ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ ขาพระ*องคพึงไดบรรพชา พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชา
หวังอุปสมบท ในธรรมวินัยนี้ ผูนั้นจะตองอยูป ริวาส ๔ เดือน เมื่อลวง ๔ เดือน
ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว หวังอยู จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุ
ก็แตวา เรารูความตางแหงบุคคล ฯ
อเจลกัสสปกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หากผูที่เคยเปน
อัญญเดียรถียหวังบรรพชา หวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ผูนนั้ จะตองอยูปริวาส
๔ เดือน เมื่อลวง ๔ เดือน ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลวหวังอยู จึงใหบรรพชา
ใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุไซร ขาพระองคจักอยูปริวาส ๔ ป เมื่อลวง ๔ ป
ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุเถิด ฯ
[๕๒] อเจลกัสสปไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาค
แลว ครั้นทานกัสสปอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท
มีความเพียร มีจิตแนวแน ไมนานนัก ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรย
อันยอดเยีย่ ม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย ผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ
ตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวาชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี ก็ทานกัสสปไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ติมพรุกขสูตร
[๕๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ปริพาชก ชื่อติมพรุกขะ เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ

[๕๔] ครั้นแลว ติมพรุกขปริพาชกไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
ทานพระโคดม สุขและทุกข ตนกระทําเองหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ ฯ
ต. สุขและทุกขผูอื่นกระทําใหหรือ ทานพระโคดม ฯ
ภ. อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ ฯ
ต. สุขและทุกข ตนกระทําเองดวย ผูอ ื่นกระทําใหดวยหรือ
ทานพระโคดม ฯ
ภ. อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ ฯ
ต. สุขและทุกขบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา 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 ผูอื่นกระทําใหดวยหรือ ทาน
พระโคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ เมื่อขาพเจาถามวาสุขและทุกข
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให หรือทาน
พระโคดม ทานตรัสวา อยากลาวอยางนั้น ติมพรุกขะ เมื่อขาพเจาถามวา สุขและ
ทุกขไมมีหรือ ทานตรัสวา สุขและทุกขไมมีหามิได สุขและทุกขมีอยู ติมพรุกขะ
เมื่อขาพเจาถามวา ถาอยางนัน้ ทานพระโคดม ยอมไมรูไมเห็นสุขและทุกข
ทานตรัสวา เรายอมไมรูไมเห็นสุขและทุกขหามิได เราเห็นสุขและทุกขอยู
ติมพรุกขะ ขอทานพระโคดมจงตรัสบอกสุขและทุกขแกขาพเจา ขอทานพระโคดม
จงทรงแสดงสุขและทุกขแกขาพเจา ฯ
[๕๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรติมพรุกขะ เมื่อบุคคลถืออยูว า
นั่นเวทนา นั่นผูเสวย [เวทนา] ดังนี้ แตเราไมกลาวอยางนีว้ า สุขและทุกข
ตนกระทําเอง เมื่อบุคคลถูกเวทนาทิ่มแทง [รู] อยูวาเวทนาอยางหนึ่ง ผูเสวย
[เวทนา] เปนอีกคนหนึ่ง ดังนี้ แตเราไมกลาวอยางนี้วา สุขและทุกขผูอื่น
กระทําให ดูกรติมพรุกขะ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุด
ทั้งสองนั้นวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมี

วิญญาณ ... ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ เพราะ
อวิชชานั่นแหละดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๕๖] พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ติมพรุกขปริพาชกไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทาน
พระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดย
อเนกปริยาย เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคน
หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดดวยประสงควา ผูมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น
ขาพระองคขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอ
ทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจนตลอดชีวิตจําเดิมแต*วันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. พาลปณฑิตสูตร
[๕๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กายนี้ของคนพาล ผูอันอวิชชาหุมหอแลว ประกอบดวยตัณหา เกิดขึ้นแลว
อยางนี้ กายนี้ดวย นามรูปในภายนอกดวย ยอมมีดวยประการดังนี้ เพราะอาศัย
กายและนามรูปทั้งสองนี้ จึงเกิดผัสสะ สฬายตนะ ซึ่งทั้งสองอยางนั้นหรือแต
อยางใดอยางหนึ่ง ถูกตองคนพาล เปนเหตุใหเสวยสุขและทุกข กายนี้ของบัณฑิต
ผูอันอวิชชาหุม หอแลวประกอบดวยตัณหา เกิดขึ้นแลวอยางนี้ กายนี้ดวย นามรูป
ในภายนอกดวย ยอมมีดวยประการดังนี้ เพราะอาศัยกายและนามรูปทั้งสองนี้
จึงเกิดผัสสะ สฬายตนะ ซึ่งทั้งสองอยางนั้นหรือแตอยางใดอยางหนึ่ง ถูกตอง
บัณฑิต เปนเหตุใหเสวยสุขและทุกข ฯ
[๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องนั้น จะแปลกกันอยางไร จะมีอธิบาย
อยางไร จะตางกันอยางไร ระหวางบัณฑิตกับพาล พวกภิกษุกราบทูลวา พระพุทธ*เจาขา ธรรมของพวกขาพระองคมีพระผูมีพระภาคเปนเดิม มีพระผูมีพระภาค
เปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่งอาศัย ขอประทานพระวโรกาส เนื้อความแหง
พระภาษิตนี้ แจมแจงแกพระผูมีพระภาคพระองคเดียว ภิกษุทั้งหลายไดฟงแต
พระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้นพวกเธอจงฟง
จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุพวกนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๕๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กายนี้ของคนพาล
ผูถูกอวิชชาใดหุมหอแลว และประกอบแลวดวยตัณหาใด เกิดขึ้นแลว อวิชชานั้น
คนพาลยังละไมได และตัณหานั้นยังไมสิ้นไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนพาล

ไมไดประพฤติพรหมจรรย เพือ่ ความสิ้นทุกขโดยชอบ เหตุนั้น เมื่อตายไป
คนพาลยอมเขาถึงกาย เมื่อเขาเขาถึงกายชื่อวายังไมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสก*ปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ยังไมพนไปจากทุกข กายนี้ของบัณฑิต
ผูถูกอวิชชาใดหุมหอแลว และประกอบดวยตัณหาใด เกิดขึ้นแลว อวิชชานัน้
บัณฑิตละไดแลวและตัณหานั้นสิ้นไปแลว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาบัณฑิตได
ประพฤติพรหมจรรย เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ เหตุนั้น เมื่อตายไป บัณฑิต
ยอมไมเขาถึงกาย เมื่อเขาไมเขาถึงกาย ชื่อวายอมพนจากชาติ ชรา มรณะ
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส เรากลาววา ยอมพนจากทุกข อันนี้เปนความ
แปลกกัน อันนี้เปนอธิบาย อันนี้เปนความตางกันของบัณฑิตกับคนพาล กลาวคือ
การอยูประพฤติพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ปจจัยสูตร
[๖๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราจักแสดงปฏิจจสมุปบาท และธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นแกพวกเธอ พวกเธอจงฟง
ธรรมนั้น จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาค
แลว ฯ
[๖๑] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิจจสมุปบาท
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ พระตถาคต
ทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ไมเสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ธัมมฐิติ ๑ธัมมนิยาม ๒- อิทัปปจจัย ๓- ก็ยังดํารงอยู พระตถาคตยอมตรัสรู ยอมตรัสรูทั่วถึงซึ่ง
ธาตุอันนั้น ครั้นแลว ยอมตรัสบอก ทรงแสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
กระทําใหตื้น และตรัสวา ทานทั้งหลายจงดู ดังนี้ 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 พระตถาคตทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ไมเสด็จอุบัติขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น
คือ ธัมมฐิติ ธัมมนิยาม อิทัปปจจัย ก็ยังดํารงอยู พระตถาคตยอมตรัสรู ยอมตรัสรู
ทั่วถึงซึ่งธาตุอนั นั้น ครั้นแลวยอมตรัสบอก ทรงแสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย
จําแนก กระทําใหตื้น และตรัสวา ทานทั้งหลายจงดู ดังนี้ เพราะอวิชชาเปนปจจัย
จึงมีสังขาร ภิกษุทั้งหลาย ความจริงแท ความไมคลาดเคลื่อน ความไมเปนอยางอื่น
มูลเหตุอันแนนอนในธาตุอันนั้น ดังพรรณนามาฉะนี้แล เราเรียกวาปฏิจจสมุปบาท

[๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ชราและมรณะเปนของไมเที่ยง อันปจจัยประชุมแตง อาศัยกันเกิดขึ้น
มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา ชาติ ... ภพ ... อุปาทาน ...
ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... สังขาร ...
อวิชชา เปนของไมเที่ยง อันปจจัยประชุมแตง อาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป
เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานี้เรียกวา
ธรรมอาศัยกันเกิดขึ้น ฯ
@๑. ความตั้งอยูตามธรรมดา ๒. ความแนนอนของธรรมดา ๓. มูลเหตุอันแนนอน
@ชิลเดอรส
[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกเห็นดวยดีซงึ่ ปฏิจจสมุป*บาทนี้ และธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นเหลานี้ ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงแลว
เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นจักแลนเขาถึงที่สุดเบื้องตนวา ในอดีตกาลเราไดเปนหรือหนอ
ในอดีตกาลเราไดเปนอะไรหนอ ในอดีตกาลเราไดเปนอยางไรหนอ ในอดีตกาล
เราไดเปนอะไร แลวไดมาเปนอะไรหนอ หรือวาจักแลนเขาถึงที่สุดเบื้องปลายวา
ในอนาคตกาลเราจักเปนหรือหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปนอะไรหนอ ในอนาคต
กาลเราจักเปนอยางไรหนอ ในอนาคตกาลเราจักเปนอะไร แลวจึงจักเปนอะไร
หนอ หรือวาจักยังมีความสงสัยในปจจุบันกาลเปนภายใน ณ บัดนี้วา เราเปน
อยูหรือหนอ หรือไมเปนอยูห นอ เราเปนอะไรอยูหนอ เราเปนอยางไรอยูหนอ
สัตวนี้มาแตไหนหนอ เขาจักไปในที่ไหน ดังนี้ ขอนี้ มิใชฐานะที่จะมีได เพราะ
เหตุไร เพราะวาอริยสาวกเห็นดวยดีแลวซึง่ ปฏิจจสมุปบาท และธรรมที่อาศัย
กันเกิดขึ้นเหลานี้ ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
อาหารวรรคที่ ๒ จบ
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑ อาหารสูตร ๒ ผัคคุนสูตร ๓ สมณพราหมณสูตรที่ ๑
๔ สมณพราหมณสูตรที่ ๒ ๕ กัจจานโคตตสูตร ๖ ธรรมกถิก
สูตร ๗ อเจลกัสสปสูตร ๘ ติมพรุกขสูตร ๙ พาลบัณฑิตสูตร
๑๐ ปจจัยสูตร ฯ
--------------ทสพลวรรคที่ ๓
๑. ทสพลสูตรที่ ๑
[๖๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย ตถาคตประกอบดวยทสพลญาณ และจตุเวสารัชชญาณ จึงปฏิญาณฐานะ
ของผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัททั้งหลาย ยังพรหมจักรใหเปนไปวา ดังนี้รูป
ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป ดังนี้ความดับแหงรูป ดังนี้เวทนา ดังนี้ความเกิดขึ้น
แหงเวทนา ดังนี้ความดับแหงเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงสัญญา
ดังนี้ความดับแหงสัญญา ดังนี้สังขารทั้งหลาย ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงสังขารทั้งหลาย
ดังนี้ความดับแหงสังขารทั้งหลาย ดังนี้วิญญาณ ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ
ดังนี้ความดับแหงวิญญาณ ดวยเหตุนี้ เมื่อปจจัยนี้มีอยู ผลนี้ยอ มมี เพราะการ
บังเกิดขึ้นแหงปจจัยนี้ ผลนี้จึงบังเกิดขึ้น เมื่อปจจัยนี้ไมมีอยู ผลนี้ยอมไมมี
เพราะการดับแหงปจจัยนี้ ผลนี้จึงดับ ขอนี้คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมี
สังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวล
นี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
ก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ย
ประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ทสพลสูตรที่ ๒
[๖๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบดวยทสพลญาณ และจตุเวสารัชชญาณ จึงปฏิญาณ
ฐานะของผูองอาจ บันลือสีหนาทในบริษัททั้งหลาย ยังพรหมจักรใหเปนไปวา
ดังนี้รูป ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป ดังนี้ความดับแหงรูป ดังนี้เวทนา ดังนี้ความ
เกิดขึ้นแหงเวทนา ดังนี้ความดับแหงเวทนา ดังนี้สัญญา ดังนี้ความเกิดขึ้นแหง
สัญญา ดังนี้ความดับแหงสัญญา ดังนี้สังขารทั้งหลาย ดังนี้ความเกิดขึ้นแหง
สังขารทั้งหลาย ดังนี้ความดับแหงสังขารทั้งหลาย ดังนี้วิญญาณ ดังนี้ความเกิดขึ้น
แหงวิญญาณ ดังนี้ความดับแหงวิญญาณ ดวยเหตุนี้ เมื่อปจจัยนี้มีอยู ผลนี้ยอ มมี
เพราะการบังเกิดขึ้นแหงปจจัยนี้ ผลนี้จึงบังเกิดขึ้น เมื่อปจจัยนี้ไมมีอยู ผลนี้
ยอมไมมี เพราะการดับแหงปจจัยนี้ ผลนี้จงึ ดับ ขอนี้คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย
จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
ก็เพราะอวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ย
ประการอยางนี้ ฯ
[๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเรากลาวดีแลวอยางนี้ ทําใหตื้นแลว
เปดเผยแลว ประกาศแลว ตัดสมณะขี้ริ้วแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูบวช

ดวยศรัทธา สมควรแทเพื่อปรารภความเพียรในธรรมอันเรากลาวดีแลวอยางนี้
ทําใหตื้น เปดเผย ประกาศ ตัดสมณะขี้ริ้วแลว ดวยความตั้งใจวา หนัง เอ็น และ
กระดูกจงเหลืออยู เนื้อเลือดในสรีระของเราจงเหือดแหงไปก็ตามที อิฐผลใดที่
จะพึงบรรลุไดดวยเรีย่ วแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรษุ ดวยความบากบั่น
ของบุรุษ ยังไมบรรลุอิฐผลนั้น จักไมหยุดความเพียร ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลผูเกียจครานอาเกียรณดว ยธรรมอันเปนบาปอกุศล ยอมอยูเปนทุกข และ
ยอมยังประโยชนของตนอันใหญใหเสื่อมเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนบุคคลผู
ปรารภความเพียร ผูสงัดจากธรรมอันเปนบาปอกุศล ยอมอยูเ ปนสุข และยัง
ประโยชนของตนอันใหญใหบริบูรณได ดูกรภิกษุทั้งหลาย การบรรลุธรรมอันเลิศ
ดวยธรรมอันเลว ยอมมีไมได แตวาการบรรลุธรรมอันเลิศยอมมีไดดวยธรรม
อันเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยนี้ผองใส ควรดื่ม เพราะพระศาสดาอยู
พรอมหนาแลว ฯ
[๖๗] เพราะเหตุฉะนี้แหละ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงปรารภ
ความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพื่อทําให
แจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา บรรพชาของเรา
ทั้งหลายนี้ จักไมต่ําทราม ไมเปนหมัน มีผล มีกําไร พวกเราบริโภคจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสัชบริกขาร ของชนเหลาใด สักการะเหลานั้น
ของชนเหลานั้น จักมีผลมาก มีอานิสงสมาก เพราะเราทั้งหลาย ดังนี้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อันบุคคลผูเล็งเห็นประโยชนตน สมควรแทเพื่อยังกิจใหถึงพรอมดวย
ความไมประมาท หรือบุคคลผูเล็งเห็นประโยชนผูอื่น สมควรแทเพื่อยังกิจใหถึง
พรอมดวยความไมประมาท ก็หรือวา บุคคลผูมองเห็นประโยชนทั้งสองฝาย
สมควรแทจริงเพื่อยังกิจใหถงึ พรอมดวยความไมประมาท ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อุปนิสสูตร
[๖๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเรารูอ ยู เห็นอยู เราจึงกลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เมื่อเราไมรู
ไมเห็น เราก็มิไดกลาวความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรารู
เราเห็นอะไรเลา ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายยอมมี เมื่อเรารู เราเห็นวา
ดังนี้รูป ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงรูป ดังนี้ความดับแหงรูป ... ดังนี้เวทนา ... ดังนี้สัญญา ...
ดังนี้สังขารทั้งหลาย ... ดังนี้วิญญาณ ดังนี้ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ ดังนี้ความดับ
แหงวิญญาณ ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายยอมมี ภิกษุทงั้ หลาย เมื่อเรารู เรา
เห็นอยางนี้แล ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลายยอมมี ฯ
[๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมเปนที่สิ้นไป ๑- เกิดขึ้นแลว ญาณ

@๑. อรหัตผล
ในธรรมเปนที่สิ้นไป อันนั้นแมใด มีอยู เรากลาวญาณแมนั้นวา มีเหตุเปนที่
อิงอาศัย มิไดกลาววา ไมมีเหตุเปนที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา
เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงญาณในธรรมเปนที่สิ้นไป ควรกลาววา วิมุตติ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งวิมุตติวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงวิมุตติ ควรกลาววา วิราคะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งวิราคะวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่
อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงวิราคะ ควร
กลาววา นิพพิทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งนิพพิทาวามีเหตุที่อิงอาศัย
มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัย
แหงนิพพิทา ควรกลาววา ยถาภูตญาณทัสสนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแม
ซึ่งยถาภูตญาณทัสสนะวา มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมเี หตุที่อิงอาศัย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงยถาภูตญาณทัสสนะ ควรกลาววา
สมาธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งสมาธิวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววา
ไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงสมาธิ
ควรกลาววา สุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งสุขวา มีเหตุที่อิงอาศัย
มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัย
แหงสุข ควรกลาววา ปสสัทธิ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งปสสัทธิวา
มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววา ไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา
เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงปสสัทธิ ควรกลาววา ปติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาว
แมซึ่งปติวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมเี หตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงปติ ควรกลาววา ความปราโมทย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งความปราโมทย วามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมเี หตุ
ที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงความปราโมทย
ควรกลาววา ศรัทธา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งศรัทธาวามีเหตุที่อิงอาศัย
มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัย
แหงศรัทธา ควรกลาววา ทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งทุกขวามีเหตุ
ที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปน
เหตุที่อิงอาศัยแหงทุกข ควรกลาววา ชาติ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่ง
ชาติวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไร
เลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงชาติ ควรกลาววา ภพ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรากลาว
แมซึ่งภพวามีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมเี หตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงภพ ควรกลาววา อุปาทาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรากลาวแมซึ่งอุปาทานวา มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมเี หตุที่อิงอาศัย ดูกร

ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงอุปาทาน ควรกลาววา ตัณหา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งตัณหาวา มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมี
เหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงตัณหา
ควรกลาววา เวทนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งเวทนาวามีเหตุที่อิงอาศัย
มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัย
แหงเวทนา ควรกลาววา ผัสสะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งผัสสะวา
มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา
เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงผัสสะ ควรกลาววา สฬายตนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรา
กลาวแมซึ่งสฬายตนะวา มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงสฬายตนะ ควรกลาววา นามรูป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งนามรูปวา มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมี
เหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงนามรูป
ควรกลาววา วิญญาณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวแมซึ่งวิญญาณวา มีเหตุที่
อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุ
ที่อิงอาศัยแหงวิญญาณ ควรกลาววา สังขารทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาว
แมซึ่งสังขารทั้งหลายวา มีเหตุที่อิงอาศัย มิไดกลาววาไมมีเหตุที่อิงอาศัย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา เปนเหตุที่อิงอาศัยแหงสังขารทั้งหลาย ควรกลาววา
อวิชชา ดวยเหตุดังนี้แล ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย มีอวิชชาเปนที่อิงอาศัย
วิญญาณมีสังขารเปนที่อิงอาศัย นามรูปมีวิญญาณเปนที่อิงอาศัย ผัสสะมี
สฬายตนะเปนที่อิงอาศัย เวทนามีผัสสะเปนที่อิงอาศัย ตัณหามีเวทนาเปนที่
อิงอาศัย อุปาทานมีตัณหาเปนที่อิงอาศัย ภพมีอุปาทานเปนที่อิงอาศัย ชาติมีภพ
เปนที่อิงอาศัย ทุกขมีชาติเปนที่อิงอาศัย ศรัทธามีทุกขเปนที่อิงอาศัย ความ
ปราโมทยมีศรัทธาเปนที่อิงอาศัย ปติมีปราโมทยเปนที่อิงอาศัย ปสสัทธิมีปติ
เปนที่อิงอาศัย สุขมีปสสัทธิเปนที่อิงอาศัย สมาธิมีสุขเปนที่อิงอาศัย ยถาภูตญาณ
ทัสสนะมีสมาธิเปนที่อิงอาศัย นิพพิทามียถาภูตญาณทัสสนะเปนที่อิงอาศัย วิราคะ
มีนิพพิทาเปนที่อิงอาศัย วิมุตติมีวิราคะเปนที่อิงอาศัย ญาณในธรรมเปนที่สิ้นไป
มีวิมุตติเปนที่อิงอาศัย ฯ
[๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อฝนเมล็ดใหญตกอยูบนยอดภูเขา น้ํานั้น
ไหลไปตามที่ลุม ยังซอกเขา ระแหง และหวยใหเต็ม ซอกเขาระแหงและหวย
ทั้งหลายเต็มเปยมแลว ยอมยังหนองทั้งหลายใหเต็ม หนองทั้งหลายเต็มเปยมแลว
ยอมยังบึงทั้งหลายใหเต็ม บึงทั้งหลายเต็มเปยมแลว ยอมยังแมน้ํานอยๆ ใหเต็ม
แมน้ํานอยๆ เต็มเปยมแลว ยอมยังแมน้ําใหญๆ ใหเต็ม แมน้ําใหญๆ เต็ม
เปยมแลว ยอมยังมหาสมุทรใหเต็ม แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขาร
ทั้งหลายมีอวิชชาเปนที่อิงอาศัย ฯลฯ ญาณในธรรมเปนที่สิ้นไป มีวิมุตติเปนที่

อิงอาศัย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. อัญญติตถิยสูตร
[๗๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน
เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตร
และจีวรเขาไปสูพระนครราชคฤห เพื่อบิณฑบาต ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตร
ไดมีความคิดดังนี้วา เวลานี้ยังเชาเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห
อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเถิด ครั้งนั้น
แล ทานพระสารีบุตรไดเขาไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ครั้นแลว
ไดสนทนาปราศรัยกับปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๗๒] ทานพระสารีบุตรพอนั่งเรียบรอยแลว พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย
ไดกลาวกะทานดังนี้วา ดูกรทานสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรม
ยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรม ยอมบัญญัติ
วา ทุกขผูอื่นทําให มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรม ยอมบัญญัติวา ทุกข
ตนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวย อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรม ยอม
บัญญัติวา ทุกขเกิดขึ้นเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทํา
ดูกรทานสารีบุตร ก็ในวาทะทั้ง ๔ นี้ พระสมณโคดมกลาวไวอยางไร บอกไว
อยางไร พวกขาพเจาพยากรณอยางไร จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามที่พระสมณโคดม
กลาวแลว จะไมกลาวตูพระสมณโคดมดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควร
แกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะ
ติเตียนได ฯ
[๗๓] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานทั้งหลาย พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดขึ้น ทุกขอาศัยอะไรเกิดขึ้น ทุกขอาศัยผัสสะ
เกิดขึ้น บุคคลผูกลาวดังนี้ จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว
ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้ง
การคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ ก็จะไมถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกรทาน
ทั้งหลาย ในวาทะทั้ง ๔ นั้น แมทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรม
บัญญัติวา ตนทําเอง ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณ*พราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ผูอื่นทําให ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปน
ปจจัย แมทุกขที่พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเองดวย ผูอื่น
ทําใหดวย ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณพราหมณผูกลาว
กรรมบัญญัติวาเกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให
ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกรทานทั้งหลาย ในวาทะทั้ง ๔ นั้น พวก-

*สมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขา
ยอมเสวยทุกขดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรม
บัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะ
ที่จะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวย
ผูอื่นทําใหดวย เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะที่จะมีได ถึง
พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขเกิดเอง เพราะอาศัยการที่
มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้
ก็มิใชฐานะจะมีได ดังนี้ ฯ
[๗๔] ทานพระอานนทไดยินทานพระสารีบุตรสนทนาปราศรัยกับพวก*ปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นแลว ครั้งนัน้ ทานพระอานนทเที่ยวบิณฑบาตใน
พระนครราชคฤห ในกาลภายหลังภัตกลับจากบิณฑบาตแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมี*พระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวกราบทูล
ถอยคําสนทนาของทานพระสารีบุตรกับพวกปริพาชกอัญญเดียรถียซงึ่ ไดมมี าแลว
ทั้งหมดแดพระผูมีพระภาค ฯ
[๗๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ อานนท ตามที่สารีบุตรพยากรณ
ชื่อวาพยากรณโดยชอบ ดูกรอานนท เรากลาววาทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดขึ้น
ทุกขอาศัยอะไรเกิดขึ้น ทุกขอาศัยผัสสะเกิดขึ้น บุคคลผูกลาวดังนี้ จึงจะชื่อวา
เปนผูกลาวตามที่เรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณธรรม
สมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ ก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชน
จะติเตียนได ดูกรอานนท ในวาทะทั้ง ๔ นั้น ทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่ง
เปนผูกลาวกรรมบัญญัติวาตนทําเอง ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่
พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ผูอื่นทําให ก็ยอมเกิดเพราะ
ผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง
ดวย ผูอื่นทําใหดวย ก็ยอ มเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณ*พราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา เกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใช
ผูอื่นกระทําให ก็ยอมเกิด เพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกรอานนท ในวาทะทั้ง ๔ นั้น
พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย
เขายอมเสวยทุกข ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาว
กรรมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใช
ฐานะที่จะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง
ดวย ผูอื่นทําใหดวย เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะที่จะมีได
ถึงพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขเกิดเอง เพราะอาศัยการ
ที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทํา เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้
ก็มิใชฐานะที่จะมีได ฯ

[๗๖] ดูกรอานนท สมัยหนึ่ง เราอยูที่เวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน ใกล
กรุงราชคฤหนแี้ หละ ครั้งนั้นแล อานนท ในเวลาเชา เรานุงแลว ถือบาตรและ
จีวรเขาไปสูกรุงราชคฤหเพื่อบิณฑบาต ดูกรอานนท เรานั้นไดคิดดังนี้วา เวลานี้
ยังเชาเกินไปที่จะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปยัง
อารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเถิด ครั้งนั้นแล อานนท เราไดเขาไปยัง
อารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ครั้นแลว ไดสนทนาปราศรัยกับปริพาชก*อัญญเดียรถียเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ดูกรอานนท พอเรานั่งเรียบรอยแลว พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย
เหลานั้นไดกลาวกะเราดังนี้วา ทานพระโคดม มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาว
กรรมยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง เปนผูกลาว
กรรมยอมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูกลาวกรรม
ยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวย อนึ่ง มีสมณพราหมณพวก*หนึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา ทุกขเกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเอง
กระทํา มิใชผูอื่นกระทํา ในวาทะทั้ง ๔ นี้ ทานพระโคดมกลาวไวอยางไร บอกไว
อยางไร ขาพเจาทั้งหลายพยากรณอยางไร จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามที่ทาน
พระโคดมกลาวแลว จะไมกลาวตูทานพระโคดมดวยคําไมจริง และพึงพยากรณธรรม
สมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะ
ติเตียนได ดูกรอานนท เมื่อพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นกลาวแลวอยางนี้
เราไดกลาวกะพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นดังนี้วา ดูกรทานทั้งหลาย เรา
กลาววาทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดขึ้น ทุกขอาศัยผัสสะเกิดขึ้น บุคคลผูกลาวดังนี้
จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามที่เรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณ
ธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ ก็จะไมพึงถึงฐานะอัน
วิญูชนจะติเตียนได ดูกรทานทั้งหลาย ในวาทะทั้ง ๔ นั้น แมทุกขที่พวก*สมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะ
เปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ผูอื่นทําให
ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติ
วา ตนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวย ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย แมทุกขที่
พวกสมณพราหมณผูกลาวกรรมบัญญัติวา เกิดเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเอง
กระทํา มิใชผูอื่นกระทํา ก็ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกรทานทั้งหลาย
ในวาทะทั้ง ๔ นั้น พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง
เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได พวกสมณพราหมณซึ่ง
เปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกข
ดังนี้ ก็มิใชฐานะที่จะมีได แมพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา
ทุกขตนทําเองดวย ผูอื่นทําใหดวย เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยทุกขดังนี้ ก็มิใช

ฐานะที่จะมีได ถึงพวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ทุกขเกิดเอง
เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให เวนผัสสะเสีย เขายอม
เสวยทุกขดังนี้ ก็มิใชฐานะที่จะมีได ฯ
[๗๗] ทานพระอานนทกราบทูลวา นาอัศจรรยพระเจาขา ไมเคยมี
พระเจาขา ในการที่เนื้อความทั้งหมดจักเปนอรรถอันพระองคตรัสแลวดวยบทๆ
เดียว เนื้อความนี้ เมื่อกลาวโดยพิสดารจะเปนอรรถอันลึกซึ้งดวย เปนอรรถมี
กระแสความอันลึกซึ้งดวย พึงมีไหมหนอ พระเจาขา ดูกรอานนท ถากระนั้น
เนื้อความในเรื่องนี้จงแจมแจงกะเธอเองเถิด ฯ
[๗๘] ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชน
เหลาอื่นจะพึงถามขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ชราและมรณะมีอะไรเปนเหตุ
มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคพึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานทั้งหลาย ชราและมรณะมีชาติ
เปนเหตุ มีชาติเปนที่ตั้งขึ้น มีชาติเปนกําเนิด มีชาติเปนแดนเกิด ขาแตพระองค
ผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ก็ชาติเลา มี
อะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้
ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานทั้งหลาย ชาติมีภพ
เปนเหตุ มีภพเปนที่ตั้งขึ้น มีภพเปนกําเนิด มีภพเปนแดนเกิด ขาแตพระองค
ผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ก็ภพเลามีอะไร
เปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้
ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานทั้งหลาย ภพมี
อุปาทานเปนเหตุ มีอุปาทานเปนที่ตั้งขึ้น มีอุปาทานเปนกําเนิด มีอุปาทานเปน
แดนเกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองคอยางนี้วา
ทานอานนท ก็อุปาทานเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปน
กําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณ
อยางนี้วา อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ มีตัณหาเปนที่ตั้งขึ้น มีตัณหาเปนกําเนิด มี
ตัณหาเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองค
อยางนี้วา ทานอานนท ก็ตัณหาเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไร
เปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึง
พยากรณอยางนี้วา ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนที่ตั้งขึ้น มีเวทนาเปน
กําเนิด มีเวทนาเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึง
ถามขาพระองคอยางนี้วา ทานอานนท ก็เวทนาเลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปน
ที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาพระองค ถูกถาม
อยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานทั้งหลาย เวทนามีผัสสะเปนเหตุ
มีผัสสะเปนที่ตั้งขึ้น มีผัสสะเปนกําเนิด มีผัสสะเปนแดนเกิด ดังนี้ ขาแตพระองค

ผูเจริญ ถาวาชนเหลาอื่นพึงถามขาพระองควา ทานอานนท ก็ผัสสะเลา มีอะไร
เปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด ดังนี้
ขาพระองค ถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานทั้งหลาย ผัสสะ
มีสฬายตนะเปนเหตุ มีสฬายตนะเปนที่ตั้งขึ้น มีสฬายตนะเปนกําเนิด มี
สฬายตนะเปนแดนเกิด ดูกรทานทั้งหลาย ก็เพราะผัสสายตนะ ๖ นั่นแหละดับ
ดวยสํารอกโดยไมเหลือ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะ
เวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ
ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะโสกปริเทวทุกข*โทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคถูกถามแลวอยางนี้ พึงพยากรณอยางนี้
ดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ภูมิชสูตร
[๗๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระภูมิชะ
ออกจากที่เรน เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ครั้นแลวไดสนทนาปราศรัยกับ
ทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นนั่งเรียบรอยแลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรดังนี้วา ทาน
สารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขตน
ทําเอง อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกข
ผูอื่นทําให มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูกลาวกรรมยอมบัญญัติวา สุขและทุกขตน
ทําเองดวย ผูอนื่ ทําใหดวย อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูก ลาวกรรมยอม
บัญญัติวา สุขและทุกขเกิดขึ้นเอง เพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่น
กระทําให ทานสารีบุตร ในวาทะทั้ง ๔ นี้ พระผูมีพระภาคของเราทั้งหลายตรัสไว
อยางไร ตรัสบอกไวอยางไร พวกเราพยากรณอยางไร จึงจะชื่อวาเปนผูกลาว
ตามที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมพึงกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และ
พยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะ
อันวิญูชนจะติเตียนได ฯ
[๘๐] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคตรัสวา
สุขและทุกขเปนของอาศัยเหตุเกิดขึ้น สุขและทุกขอาศัยอะไรเกิดขึ้น สุขและ
ทุกขอาศัยผัสสะเกิดขึ้น บุคคลผูกลาวดังนี้ จึงจะชื่อวาเปนผูกลาวตามที่พระผูมี
พระภาคตรัสแลว ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณธรรม
สมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ ก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชน
จะติเตียนได ดูกรอาวุโส ในวาทะทั้ง ๔ นั้น แมสุขและทุกขที่พวกสมณพราหมณ

ซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง ยอมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ
แมสุขและทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา เกิดขึ้นเพราะ
อาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให ก็ยอมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเปน
ปจจัย ดูกรอาวุโส ในวาทะทั้ง ๔ นั้น พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรม
ยอมบัญญัติวา สุขและทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและทุกข
ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯลฯ พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมยอมบัญญัติ
วา สุขและทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให
เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและทุกข ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯ
[๘๑] ทานพระอานนท ไดยิน ทานพระสารีบุตร สนทนาปราศรัย กับทาน
พระภูมิชะ ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลถอยคํา
สนทนา ของทาน พระสารีบุตร กับทาน พระภูมิชะ เทาที่มีมาแลว ทั้งหมด แดพระผูมี
พระภาค ฯ
[๘๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละๆ อานนท ตามที่สารีบุตรพยากรณ
ชื่อวาพึงพยากรณโดยชอบ ดูกรอานนท เรากลาววาสุขและทุกขเปนของอาศัย
เหตุเกิดขึ้น สุขและทุกขอาศัยอะไรเกิดขึ้น สุขและทุกขอาศัยผัสสะเกิดขึ้น
บุคคลผูกลาวดังนี้ จึงจะชื่อวาเปนอันกลาวตามที่เรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวย
คําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ
ก็จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ดูกรอานนท ในวาทะทั้ง ๔ นั้น แม
สุขและทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา ตนทําเอง ยอม
เกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ แมสุขและทุกขที่พวกสมณพราหมณซึ่งเปนผู
กลาวกรรมบัญญัติวา เกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทํา
ให ก็ยอมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกรอานนท ในวาทะทั้ง ๔ นั้น พวก
สมณพราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา สุขและทุกข ตนทําเอง เวนผัสสะ
เสีย เขายอมเสวยสุขและทุกข ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯลฯ พวกสมณ*พราหมณซึ่งเปนผูกลาวกรรมบัญญัติวา สุขและทุกขเกิดขึ้น เพราะอาศัยการที่ตน
เองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให เวนผัสสะเสีย เขายอมเสวยสุขและทุกข ดังนี้
มิใชฐานะที่จะมีได ฯ
[๘๓] ดูกรอานนท เมื่อกายมีอยู สุขและทุกขอันเปนภายในยอม
บังเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางกายเปนเหตุ เมื่อวาจามีอยู สุขและทุกขอันเปน
ภายใน ยอมบังเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางวาจาเปนเหตุ หรือวา เมื่อใจมีอยู
สุขและทุกขอันเปนภายใน ยอมบังเกิดขึ้นเพราะความจงใจทางใจเปนเหตุ ดูกร
อานนท เพราะอวิชชาเปนปจจัยนั่นแหละ บุคคลยอมปรุงแตงกายสังขาร ซึ่ง
เปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น ดวยตนเองบาง บุคคลยอมปรุง

แตงกายสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น เพราะผูอื่น
บาง บุคคลรูสึกตัว ยอมปรุงแตงกายสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปน
ภายในเกิดขึ้นบาง บุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงกายสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุข
และทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นบาง ดูกรอานนท บุคคลยอมปรุงแตงวจีสงั ขารซึ่ง
เปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นดวยตนเองบาง บุคคลยอมปรุงแตง
วจีสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นเพราะผูอื่นบาง บุคคล
รูสึกตัว ยอมปรุงแตงวจีสงั ขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น
บาง บุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงวจีสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอัน
เปนภายในเกิดขึ้นบาง ดูกรอานนท บุคคลยอมปรุงแตงมโนสังขาร ซึ่งเปน
ปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นดวยตนเองบาง บุคคลยอมปรุงแตง
มโนสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นเพราะผูอื่นบาง
บุคคลรูสึกตัว ยอมปรุงแตงมโนสังขารซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายใน
เกิดขึ้นบาง บุคคลไมรูสึกตัว ยอมปรุงแตงมโนสังขาร ซึ่งเปนปจจัยใหสุข
และทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นบาง ดูกรอานนท อวิชชาแทรกอยูแลวในธรรม
เหลานี้ ฯ
[๘๔] ดูกรอานนท ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ กายซึ่ง
เปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น จึงไมมี วาจาซึ่งเปนปจจัยใหสุข
และทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นจึงไมมี ใจซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปน
ภายในเกิดขึ้น จึงไมมี เขต [ความจงใจเปนเหตุงอกงาม] ซึง่ เปนปจจัยใหสุขและ
ทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้นจึงไมมี วัตถุ [ความจงใจอันเปนที่ประดิษฐาน] ซึ่งเปน
ปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น จึงไมมี อายตนะ [ความจงใจอัน
เปนปจจัย] ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายในเกิดขึ้น จึงไมมี หรือ
อธิกรณ [ความจงใจอันเปนเหตุ] ซึ่งเปนปจจัยใหสุขและทุกขอันเปนภายใน
เกิดขึ้น จึงไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อุปวาณสูตร
[๘๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระอุปวาณะไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
[๘๖] ครั้นนั่งเรียบรอยแลว ทานพระอุปวาณะไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกข
ตนทําเอง สวนสมณพราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกขผูอื่นทําให มีสมณ*พราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกขตนทําเองดวย ผูอนื่ ทําใหดวย มีสมณ

พราหมณพวกหนึ่งยอมบัญญัติวา ทุกขเกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา
มิใชผูอื่นกระทําให ขาแตพระองคผูเจริญ ในวาทะทั้ง ๔ นี้ พระผูมีพระภาคตรัส
ไวอยางไร ตรัสบอกไวอยางไร ขาพระองคพยากรณอยางไร จึงจะชื่อวาเปนผู
กลาวตามที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง
และจะพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมพึง
ถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ฯ
[๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุปวาณะ เรากลาวทุกขเปนของ
อาศัยเหตุเกิดขึ้น ทุกขอาศัยอะไรเกิดขึ้น ทุกขอาศัยผัสสะเกิดขึ้น บุคคลผูกลาว
ดังนี้ จึงจะชื่อวาเปนอันกลาวตามที่เรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง
พยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะ
อันวิญูชนจะติเตียนได ดูกรอุปวาณะ ในวาทะทั้ง ๔ นั้น แมทุกขที่พวกสมณ*พราหมณบัญญัติวา ตนทําเอง ยอมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย ฯลฯ แมทุกข
ที่พวกสมณพราหมณบัญญัติวา เกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใช
ผูอื่นกระทําให ก็ยอมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเปนปจจัย ดูกรอุปวาณะ ในวาทะทั้ง
๔ นั้น พวกสมณพราหมณบัญญัติวา ทุกขตนทําเอง เวนผัสสะเสีย เขายอม
เสวยทุกข ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯลฯ พวกสมณพราหมณบัญญัติวา ทุกข
เกิดขึ้นเพราะอาศัยการที่มิใชตนเองกระทํา มิใชผูอื่นกระทําให เวนผัสสะเสีย
เขายอมเสวยทุกข ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ปจจยสูตร
[๘๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ๑ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะ
ของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยว ความเสื่อมแหงอายุ ความ
แกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชรา ความ
เคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความทําลาย ความอันตรธาน มฤตยู ความตาย
กาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความทอดทิ้งซากศพ ความขาดแหงชีวิตินทรีย
จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวามรณะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชรา
และมรณะดังพรรณนา มาฉะนี้ เรียกวาชรามรณะ เพราะชาติเกิด ชรามรณะจึงเกิด
เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ ความเห็นชอบ ๑
ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑
ระลึกชอบ ๑ ความตั้งใจชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับชรามรณะ ดูกร

ภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภพเปนไฉน ฯลฯ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหาเปนไฉน ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผัสสะเปนไฉน
ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สฬายตนะเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็นามรูป
เปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็สังขารทั้งหลายเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขาร ๓ ประการ เหลานี้คือ
กายสังขาร ๑ วจีสังขาร ๑ จิตตสังขาร ๑ นี้เรียกวาสังขาร เพราะอวิชชาเกิด
สังขารจึงเกิด เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้นคือ
ความเห็นชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑
พยายามชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ตั้งใจชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับ
สังขาร ฯ
@๑. เหมือนขอ ๔-๕
[๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกรูทั่วถึงปจจัยอยางนี้
รูทั่วถึงเหตุเกิดแหงปจจัยอยางนี้ รูทั่วถึงความดับแหงปจจัยอยางนี้ รูทั่วถึงขอ
ปฏิบัติใหถึงความดับแหงปจจัยอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลนั้น อริยสาวก
นี้เราเรียกวา เปนผูสมบูรณดวยทิฐิบาง เปนผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมา
ถึงสัทธรรมนีบ้ าง เห็นสัทธรรมนี้บาง เปนผูประกอบดวยญาณอันเปนเสกขะบาง
เปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสกขะบาง เปนผูบรรลุกระแส แหงธรรมบาง
เปนพระอริยะมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ภิกขุสูตร
[๙๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจน
นี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูทั่วถึงชรามรณะ ยอมรูทั่วถึง
เหตุเกิดแหงชรามรณะ ยอมรูทั่วถึงความดับแหงชรามรณะ ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติ
ใหถึงความดับแหงชรามรณะ ยอมรูทั่วถึงชาติ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงภพ ฯลฯ ยอมรูทั่ว
ถึงอุปาทาน ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงตัณหา ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงเวทนา ฯลฯ ยอมรูทั่วถึง
ผัสสะ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสฬายตนะ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงนามรูป ฯลฯ ยอมรูทั่วถึง
วิญญาณ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสังขารทั้งหลาย ยอมรูทั่วถึงเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมรู
ทั่วถึงความดับแหงสังขาร ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร ฯ
[๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะ
ของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยว ความเสื่อมแหงอายุ ความ
แกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชรา ความ
เคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความทําลาย ความอันตรธาน มฤตยู ความตาย

กาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความทอดทิ้งซากศพ ความขาดแหงชีวิตินทรีย
จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวามรณะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชรา
และมรณะดังพรรณนามานี้ เรียกวาชรามรณะ เพราะชาติเกิด ชรามรณะจึงเกิด
เพราะชาติดับ ชรามรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ ความเห็นชอบ ๑
ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ
๑ ระลึกชอบ ๑ ความตั้งใจชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับชรามรณะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภพเปนไฉน ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหาเปนไฉน
ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผัสสะเปนไฉน
ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สฬายตนะเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็นามรูป
เปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
สังขารเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขาร ๓ ประการเหลานี้ คือ กายสังขาร ๑
วจีสังขาร ๑ จิตตสังขาร ๑ นี้เรียกวาสังขาร เพราะอวิชชาเกิด สังขารจึงเกิด
เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ ความเห็นชอบ ๑
ฯลฯ ความตั้งใจชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับสังขาร ฯ
[๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุยอมรูทั่วถึงชรามรณะ
อยางนี้ ยอมรูทั่วถึงเหตุเกิดแหงชรามรณะอยางนี้ ยอมรูทั่วถึงความดับแหงชรา
มรณะอยางนี้ ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะอยางนี้ ยอมรูทั่ว
ถึงชาติอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงภพอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงอุปาทานอยางนี้ ฯลฯ
ยอมรูทั่วถึงตัณหาอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงเวทนาอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงผัสสะ
อยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสฬายตนะอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงนามรูปอยางนี้ ฯลฯ
ยอมรูทั่วถึงวิญญาณอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสังขารทั้งหลายอยางนี้ ยอมรูทั่วถึง
เหตุเกิดแหงสังขารอยางนี้ ยอมรูทั่วถึงความดับแหงสังขารอยางนี้ ยอมรูทั่วถึงขอ
ปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขารอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลนั้น ภิกษุนี้
เรากลาววาเปนผูสมบูรณดวยทิฐิบาง เปนผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึง
สัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมนีบ้ าง เปนผูประกอบดวยญาณอันเปนเสกขะบาง
เปนผูประกอบดวยวิชชาอันเปนเสกขะบาง เปนผูบรรลุกระแสแหงธรรมบาง
เปนพระอริยะมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
[๙๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมกําหนดรู
ชรามรณะ ยอมไมกําหนดรูเหตุเกิดแหงชรามรณะ ยอมไมกําหนดรูความดับแหง

ชรามรณะ ยอมไมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ ยอมไมกําหนด
รูชาติ ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูภพ ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูอุปาทาน ฯลฯ ยอมไม
กําหนดรูตัณหา ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูเวทนา ฯลฯ ยอมไมกาํ หนดรูผัสสะ ฯลฯ
ยอมไมกําหนดรูสฬายตนะ ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูนามรูป ฯลฯ ยอมไมกําหนดรู
วิญญาณ ฯลฯ ยอมไมกําหนดรูสังขารทั้งหลาย ยอมไมกําหนดรูเหตุเกิดแหง
สังขาร ยอมไมกําหนดรูความดับแหงสังขาร ยอมไมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความ
ดับแหงสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลานี้ ยอมไมไดรบั สมมติ
วาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ
อนึ่ง ทานเหลานี้ จะทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชน
แหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ไมได ฯ
[๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย 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 ยอมกําหนดรูว ญ
ิ ญาณ ฯลฯ ยอม
กําหนดรูสังขารทั้งหลาย ยอมกําหนดรูเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมกําหนดรูความดับ
แหงสังขาร ยอมกําหนดรูขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมณะหรือพราหมณเหลานี้แล ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ และ
ไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซึ่ง
ประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญา
อันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
[๙๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูทั่วถึงชรา
มรณะ ยอมไมรูทั่วถึงเหตุเกิดชรามรณะ ยอมไมรูทั่วถึงความดับแหงชรามรณะ
ยอมไมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
จักลวงพนชรามรณะได ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ยอมไมรูทวั่ ถึงชาติ ฯลฯ ยอม
ไมรูทั่วถึงภพ ฯลฯ ยอมไมรูทวั่ ถึงอุปาทาน ฯลฯ ยอมไมรูทั่วถึงตัณหา ฯลฯ ยอม
ไมรูทั่วถึงเวทนา ฯลฯ ยอมไมรูทั่วถึงผัสสะ ฯลฯ ยอมไมรูทวั่ ถึงสฬายตนะ ฯลฯ
ยอมไมรูทั่วถึงนามรูป ฯลฯ ยอมไมรูทั่วถึงวิญญาณ ฯลฯ ยอมไมรูทั่วถึงสังขาร
ทั้งหลาย ยอมไมรูทั่วถึงเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมไมรูทั่วถึงความดับแหงสังขาร

ยอมไมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
จักลวงพนสังขารทั้งหลายได ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได ฯ
[๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งแล
ยอมรูทั่วถึงชรามรณะ ยอมรูเหตุเกิดแหงชรามรณะ ยอมรูทั่วถึงความดับแหงชรา
มรณะ ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงชรามรณะ สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น จักลวงพนชรามรณะได ดังนี้ เปนฐานะที่จะมีได ยอมรูทั่วถึงชาติ ฯลฯ
ยอมรูทั่วถึงภพ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงอุปาทาน ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงตัณหา ฯลฯ ยอมรู
ทั่วถึงเวทนา ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงผัสสะ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสฬายตนะ ฯลฯ ยอมรู
ทั่วถึงนามรูป ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงวิญญาณ ฯลฯ ยอมรูทั่วถึงสังขาร ยอมรูทั่วถึงเหตุ
เกิดแหงสังขาร ยอมรูทั่วถึงความดับแหงสังขาร ยอมรูทั่วถึงขอปฏิบัติใหถึงความ
ดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้น จักลวงพนสังขารทั้งหลายได ดังนี้
เปนฐานะที่จะมีได ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
ทสพลวรรคที่ ๓ จบ
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ทสพลสูตรที่ ๑ ๒. ทสพลสูตรที่ ๒
๓. อุปนิสสูตร ๔. อัญญติตถิยสูตร
๕. ภูมิชสูตร ๖. อุปวาณสูตร ๗. ปจจยสูตร
๘. ภิกขุสูตร ๙. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
๑๐. สมณพราหมสูณตรที่ ๒ ฯ
--------------กฬารขัตติยวรรคที่ ๔
๑. ภูตมิทสูตร
[๙๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกทานพระสารีบุตรมาวา ดูกรสารีบุตร อชิตมาณพไดกลาวปญหานี้ไวใน
อชิตปญหา ในปรายนวรรควา
ขาแตทานผูนิรทุกข บุคคลที่ไดตรัสรูธรรมแลว ๑- และบุคคล
ที่ยังเปนเสขบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนานี้ พระองค
ผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความ
ประพฤติของบุคคลทั้งสองพวกนั้น แกขาพเจา ดังนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร เธอจะพึงเห็นเนื้อความของคาถาที่กลาวโดยยอนี้ โดย
พิสดารไดอยางไร ฯ

[๙๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดนิ่งอยู
พระผูมีพระภาคจึงตรัสกะทานพระสารีบุตรเปนครั้งที่สอง ฯลฯ แมในครั้งที่สอง
ทานพระสารีบุตรก็ไดนิ่งอยู แมในครั้งที่สาม พระผูมีพระภาคก็ตรัสกะทาน
พระสารีบุตรวา ดูกรสารีบุตร อชิตมาณพไดกลาวปญหานี้ไวในอชิตปญหา ใน
ปรายนวรรควา
ขาแตทานผูนิรทุกข บุคคลที่ไดตรัสรูธรรมแลว และบุคคล
ที่ยังเปนเสขบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนานี้ พระองค
ผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความ
ประพฤติของบุคคลทั้งสองพวกนั้น แกขาพเจา ดังนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร เธอจะพึงเห็นเนื้อความของคําที่กลาวโดยยอนี้ โดยพิสดาร
ไดอยางไร เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรก็ยังนิ่งอยู แม
ในครั้งที่สาม ฯ
@๑. อรรถกถาหมายถึงพระขีณาสพ
[๑๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรสารีบุตร เธอเห็นไหมวา นี้คือ
ขันธปญจกที่เกิดแลว ฯ
ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บุคคลเห็นดวยปญญาโดย
ชอบตามความเปนจริงวา นี้คือขันธปญจกที่เกิดแลว ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอม
ปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับแหงขันธปญจกที่เกิด
แลว ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกนี้เกิดเพราะ
อาหารนั้น ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความ
กําหนัด เพื่อความดับแหงขันธปญจกที่เกิดเพราะอาหาร ยอมเห็นดวยปญญาโดย
ชอบตามความเปนจริงวา สิ่งใดเกิดแลว สิ่งนัน้ มีความดับเปนธรรมดา เพราะ
อาหารนั้นดับไป ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลาย
ความกําหนัด เพื่อความดับแหงขันธปญจกซึ่งมีความดับเปนธรรมดา พระพุทธ*เจาขา บุคคลยอมเปนเสขะไดดวยการปฏิบัติอยางนี้ ฯ
[๑๐๑] พระพุทธเจาขา บุคคลไดชื่อวาตรัสรูธรรมเปนไฉน บุคคลเห็น
ดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา นีค้ ือขันธปญจกที่เกิดแลว ครั้นเห็น
เชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะ
ความดับ เพราะไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกที่เกิดแลว ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบ
ตามความเปนจริงวา ขันธปญจกนี้เกิดเพราะอาหารนั้น ครั้นเห็นเชนนั้นแลว
ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะความดับ เพราะ
ไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกที่เกิดเพราะอาหารนัน้ ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตาม
ความเปนจริงวา สิ่งใดเกิดแลว สิ่งนั้นมีความดับเปนธรรมดา เพราะอาหารนั้น
ดับไป ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความ

กําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกซึ่งมีความดับเปนธรรมดา
บุคคลชื่อวาไดตรัสรูธรรมแลว ดวยอาการอยางนี้แล คําที่อชิตมาณพกลาวไวใน
อชิตปญหา ในปรายนวรรควา
ขาแตทานผูนิรทุกข บุคคลที่ไดตรัสรูธรรมแลว และบุคคล
ที่ยังเปนเสขบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนานี้ พระองค
ผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความ
ประพฤติของบุคคลทั้งสองพวกนั้น แกขาพเจา ดังนี้ ฯ
พระพุทธเจาขา ขาพระองคทราบเนื้อความของคําที่กลาวไวโดยยอนี้ โดย
พิสดารอยางนีแ้ ล ฯ
[๑๐๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ถูกละๆ สารีบุตร บุคคลเห็นดวย
ปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา นี้คือขันธปญจกที่เกิดแลว ครั้นเห็นเชนนั้น
แลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับแหงขันธ*ปญจกที่เกิดแลว ยอมเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกนี้
เกิดเพราะอาหารนั้น ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลาย
ความกําหนัด เพื่อความดับแหงขันธปญจกที่เกิดเพราะอาหาร ยอมเห็นดวยปญญา
โดยชอบตามความเปนจริงวา สิ่งใดเกิดแลว สิ่งนั้นมีความดับเปนธรรมดา เพราะ
ความดับแหงอาหารนั้น ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อ
คลายความกําหนัด เพื่อความดับแหงขันธปญจกที่มีความดับเปนธรรมดา ดูกร
สารีบุตร บุคคลชื่อวาเปนเสขะไดดวยการปฏิบัติอยางนี้แล ฯ
[๑๐๓] ดูกรสารีบุตร ก็บุคคลชื่อวาไดตรัสรูธรรมแลวเปนไฉน ดูกร
สารีบุตร บุคคลเห็นดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา นี้คือขันธปญจกที่
เกิดแลว ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความ
กําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกที่เกิดแลว ยอมเห็นดวย
ปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจกนี้เกิดเพราะอาหารนั้น ครั้นเห็น
เชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะ
ความดับ เพราะความไมถือมั่นซึ่งขันธปญจกที่เกิดแลวเพราะอาหาร ยอมเห็น
ดวยปญญาโดยชอบตามความเปนจริงวา สิ่งใดเกิดแลว สิ่งนั้นมีความดับเปน
ธรรมดา เพราะความดับแหงอาหารนั้น ครั้นเห็นเชนนั้นแลว ยอมหลุดพนเพราะ
ความหนาย เพราะคลายความกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นซึ่งขันธ*ปญจกที่มีความดับเปนธรรมดา ดูกรสารีบุตร บุคคลไดชื่อวาตรัสรูธรรมแลว
ดวยอาการอยางนี้แล คําที่อชิตมาณพกลาวไวในอชิตปญหาในปรายนวรรควา
ขาแตทานผูนิรทุกข บุคคลที่ไดตรัสรูธรรมแลว และบุคคลที่
ยังเปนเสขะบุคคลอยูเหลาใด มีอยูมากในศาสนานี้ พระองค
ผูมีปญญาอันขาพเจาถามแลว ขอไดโปรดตรัสบอกความ

ประพฤติของบุคคลทั้งสองพวกนั้น แกขาพเจา ดังนี้ ฯ
ดูกรสารีบุตร เธอพึงเห็นเนือ้ ความของคําที่กลาวโดยยอนี้ โดยพิสดาร
ไดอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. กฬารขัตติยสูตร
[๑๐๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล กฬารขัตติยภิกษุเขาไปหาทาน
พระสารีบุตรถึงที่อยู แลวไดปราศรัยกับทาน ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง
กันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบรอยแลวไดกลาวกะทาน
พระสารีบุตรวา ขาแตทานพระสารีบุตร โมลิยผัคคุณภิกษุไดลาสิกขา เวียนมา
ทางฝายต่ําเสียแลว ฯ
ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานโมลิยผัคคุณะนั้นคงไมไดความพอใจใน
พระธรรมวินยั นี้เปนแน ฯ
ก. ถาเชนนั้น ทานพระสารีบุตรคงไดความพอใจในพระธรรมวินัยนี้
กระมัง ฯ
สา. ทานผูมีอายุ ผมไมมีความสงสัยเลย ฯ
ก. ทานผูมีอายุ ก็ตอไปเลา ทานไมสงสัยหรือ ฯ
สา. ทานผูมีอายุ ถึงตอไปผมก็ไมสงสัยเลย ฯ
[๑๐๕] ลําดับนั้น กฬารขัตติยภิกษุลุกจากอาสนะ เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา
พระพุทธเจาขา ทานพระสารีบุตรอวดอางพระอรหัตผลวา ขาพเจารูชัดวา ชาติสิ้น
แลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้ไมมี ฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสสั่งภิกษุรูปหนึ่งวา มานี่แนะภิกษุ เธอจง
ไปเรียกสารีบุตรมาตามคําของเราวา พระศาสดารับสั่งเรียกหาทาน ฯ
ภิกษุนั้นรับพระพุทธพจนแลว เขาไปหาทานพระสารีบุตรยังที่อยู แลว
เรียนตอทานวา ขาแตทานพระสารีบุตร พระศาสดารับสั่งเรียกหาทาน ฯ
ทานพระสารีบุตรรับคําของภิกษุนั้นแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง ฯ
[๑๐๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสถามวา ดูกรสารีบุตร เขาวาเธออวดอาง
อรหัตผลวา เรารูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จ
แลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ไมมี ดังนี้ จริงหรือ ฯ
ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคหาไดกลาวเนื้อ
ความตามบท ตามพยัญชนะเชนนี้ไม ฯ

ภ. ดูกรสารีบุตร กุลบุตรยอมอวดอางอรหัตผลโดยปริยายอยางใด
อยางหนึ่ง เมื่อเปนเชนนั้น บุคคลทั้งหลายก็ตองเห็นอรหัตผลที่อวดอางไปแลว
โดยความเปนอันอวดอาง ฯ
สา. พระพุทธเจาขา แมขาพระองคก็ไดกราบทูลไวอยางนี้มิใชหรือวา
ขาพระองคหาไดกลาวเนื้อความตามบท ตามพยัญชนะเชนนี้ไม ฯ
ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ทานรูเห็นอยางไร
จึงอวดอางอรหัตผลวา เรายอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้ไมมี เมือ่ ถูกถามอยางนี้ เธอ
พึงพยากรณอยางไร ฯ
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ
อยางนี้วา ขาพเจารูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จ
แลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ไมมี เพราะรูไดวา เมื่อปจจัยแหงชาติสิ้นแลว
เพราะปจจัยอันเปนตนเหตุสิ้นไป ชาติจึงสิ้นไป พระพุทธเจาขา เมื่อขาพระองค
ถูกถามอยางนี้ ก็พึงพยากรณอยางนี้ ฯ
[๑๐๗] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนีว้ า ทานสารีบุตร ก็ชาติมีอะไร
เปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่อถูกถาม
เชนนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร ฯ
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ
อยางนี้วา ชาติมีภพเปนเหตุ มีภพเปนสมุทัย มีภพเปนกําเนิด มีภพเปน
แดนเกิด ฯ
[๑๐๘] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนีว้ า ทานสารีบุตร ก็ภพเลา
มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่อ
ถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร ฯ
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ
อยางนี้วา ภพมีอุปาทานเปนเหตุ มีอุปาทานเปนสมุทัย มีอุปาทานเปนกําเนิด มี
อุปาทานเปนแดนเกิด ฯ
[๑๐๙] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนีว้ า ทานสารีบุตร ก็อุปาทาน
เลา มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด
เมื่อถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร ฯ
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ
อยางนี้วา อุปาทานมีตัณหาเปนเหตุ มีตัณหาเปนสมุทัย มีตัณหาเปนกําเนิด มี
ตัณหาเปนแดนเกิด ฯ
[๑๑๐] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนีว้ า ทานสารีบุตร ก็ตัณหา
เลามีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด

เมื่อถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร ฯ
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ
อยางนี้วา ตัณหามีเวทนาเปนเหตุ มีเวทนาเปนสมุทัย มีเวทนาเปนกําเนิด มี
เวทนาเปนแดนเกิด ฯ
[๑๑๑] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนีว้ า ทานสารีบุตร ก็เวทนา
เลามีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด
เมื่อถูกถามเชนนี้ เธอพึงพยากรณอยางไร ฯ
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ
อยางนี้วา เวทนามีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนสมุทัย มีผัสสะเปนกําเนิด มีผัสสะ
เปนแดนเกิด ฯ
[๑๑๒] ดูกรสารีบุตร ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร ทานรู
เห็นอยางไร ความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไมปรากฏ เมื่อถูกถามอยางนี้ เธอพึง
พยากรณอยางไร ฯ
ขาพระพุทธเจา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ
อยางนี้วา ขาพเจารูวา เวทนา ๓ เหลานี้คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขม*สุขเวทนา เปนของไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข ความเพลิดเพลิน
ในเวทนาจึงไมปรากฏ ฯ
[๑๑๓] ถูกละๆ สารีบุตร ตามที่เธอพยากรณความขอนั้นโดยยอ ก็
ไดใจความดังนี้วา เวทนาอยางใดอยางหนึ่งลวนเปนทุกขทั้งนั้น ดูกรสารีบุตร
ถาเขาถามเธออยางนี้วา ทานสารีบุตร เพราะความหลุดพนเชนไร ทานจึงอวดอาง
อรหัตผลวา ทานรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ไมมี เมื่อถูกถามอยางนี้ เธอพึง
พยากรณอยางไร ฯ
พระพุทธเจาขา ถาเขาถามขาพระองคเชนนั้น ขาพระองคพึงพยากรณ
อยางนี้วา อาสวะทั้งหลายยอมไมครอบงําทานผูมีสติอยูอยางใด ขาพเจาก็เปนผูมี
สติอยูอยางนั้น เพราะความหลุดพนในภายใน เพราะอุปาทานทั้งปวงสิ้นไป ทั้ง
ขาพเจาก็มิไดดูหมิ่นตนเองดวย พระพุทธเจาขา เมื่อถูกถามอยางนี้ ขาพระองคพึง
พยากรณอยางนี้ ฯ
[๑๑๔] ถูกละๆ สารีบุตร ตามที่เธอพยากรณความขอนั้นโดยยอ ก็
ไดใจความดังนี้วา อาสวะเหลาใดอันพระสมณะกลาวแลว ขาพเจาไมสงสัย ไม
เคลือบแคลง ในอาสวะเหลานัน้ วา อาสวะเหลานั้น ขาพเจาละไดแลวหรือยัง ฯ
ครั้นพระผูมีพระภาคผูพระสุคตตรัสดังนี้แลว เสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาสน
เสด็จเขาไปยังพระวิหาร ฯ
[๑๑๕] เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปแลวไมนานนัก ทานพระสารีบุตร

จึงกลาวกะภิกษุทั้งหลายในที่นั้นวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคไดตรัส
ถามปญหาขอแรกกะผม ซึ่งผมยังไมเคยรูมากอน ผมจึงทูลตอบปญหาลาชาไป
ตอเมื่อพระผูมพี ระภาคทรงอนุโมทนาปญหาขอแรกของผมแลว ผมจึงคิดไดวา ถา
พระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมตลอดทั้งวันดวยบทอื่นๆ ดวย
ปริยายอื่นๆ แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ
ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งวัน แมถาพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้น
กะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งคืน แมผมก็พึงทูลตอบความขอ
นั้นถวายพระผูม ีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งคืน หาก
พระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ
ตลอดทั้งคืนทั้งวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบท
อื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งคืนทั้งวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถาม
ความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสองคืนสองวัน แมผม
ก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ
ตลอดสองคืนสองวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบท
อื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสามคืนสามวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวาย
พระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดสามคืนสามวัน หาก
พระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ
ตลอดสี่คืนสี่วัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูม ีพระภาคไดดวยบท
อื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสี่คืนสี่วัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความ
ขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหาคืนหาวัน แมผมก็พึงทูล
ตอบความขอนั้นถวายพระผูม ีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอด
หาคืนหาวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ
ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหกคืนหกวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมี
พระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหกคืนหกวัน หากพระผูมี
พระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอด
เจ็ดคืนเจ็ดวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ
ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน ฯ
[๑๑๖] ลําดับนั้น พระกฬารขัตติยภิกษุลุกขึ้นจากอาสนะ เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง เมื่อนั่งเรียบรอยแลว จึงกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ทาน
พระสารีบุตรบันลือสีหนาทวา ทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคไดตรัสถามปญหา
ขอแรกกะผม ซึ่งผมยังไมเคยรูมากอน ผมจึงทูลตอบปญหาลาชาไป ตอเมื่อ
พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาปญหาขอแรกของผมแลว ผมจึงคิดไดวา ถาพระผูมี
พระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมตลอดทั้งวันดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ

แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมพี ระภาคดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ
ตลอดทั้งวัน แมถาพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ
ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งคืน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาค
ไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดทั้งคืน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัส
ถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งคืนทั้งวัน แมผม
ก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ
ตลอดทั้งคืนทั้งวัน หากพระผูม ีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบท
อื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสองคืนสองวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้น
ถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสองคืนสองวัน
หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ
ตลอดสามคืนสามวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวย
บทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสามคืนสามวัน หากพระผูมีพระภาคจะพึง
ตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสี่คืนสี่วัน แม
ผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมีพระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ
ตลอดสี่คืนสี่วัน หากพระผูมีพระภาคจะพึงตรัสถามความขอนั้นกะผมดวยบทอื่นๆ
ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหาคืนหาวัน แมผมก็พึงทูลตอบความขอนั้นถวายพระผูมี*พระภาคไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหาคืนหาวัน 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 ตลอดทั้งวัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราดวยบทอื่นๆ
ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งวัน หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่นๆ
ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งคืน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราดวยบทอื่นๆ
ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งคืน หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่นๆ
ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งคืนทั้งวัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราดวยบท
อื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดทั้งคืนทั้งวัน หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตร
ดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสองคืนสองวัน สารีบุตรก็คงตอบความ
ขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสองคืนสองวัน หากเรา
จะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสามคืนสาม
วัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราไดดว ยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ

ตลอดสามคืนสามวัน หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่นๆ ดวย
ปริยายอื่นๆ ตลอดสี่คืนสี่วัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่นๆ
ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดสี่คืนสี่วัน หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบท
อื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหาคืนหาวัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเรา
ไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอืน่ ๆ ตลอดหาคืนหาวัน หากเราจะถามความขอนั้น
กะสารีบุตรดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหกคืนหกวัน สารีบุตรก็คง
ตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอดหกคืนหกวัน
หากเราจะถามความขอนั้นกะสารีบุตรดวยบทอื่นๆ ดวยปริยายอื่นๆ ตลอด
เจ็ดคืนเจ็ดวัน สารีบุตรก็คงตอบความขอนั้นแกเราไดดวยบทอื่นๆ ดวยปริยาย
อื่นๆ ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน ฯ
จบสูตรที่ ๒
ญาณวัตถุสูตรที่ ๑
[๑๑๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราจักแสดงญาณวัตถุ ๔๔ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟงซึ่งญาณวัตถุนั้น
จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๑๑๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 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 ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงวิญญาณ ๑ ความรูในความดับแหง
วิญญาณ ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงวิญญาณ ๑ ความรูในสังขาร
ทั้งหลาย ๑ ความรูในเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร ๑ ความรูในความดับแหง
สังขาร ๑ ความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขาร ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เหลานี้เรียกวา ญาณวัตถุ ๔๔ ฯ
[๑๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชราและมรณะเปนไฉน ความแก ภาวะ
ของความแก ฟนหลุด ผมหงอก หนังเหี่ยว ความเสื่อมแหงอายุ ความ
แกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เรียกวาชรา
ความเคลื่อน ภาวะของความเคลื่อน ความทําลาย ความอันตรธาน มฤตยู
ความตาย กาลกิริยา ความแตกแหงขันธ ความทอดทิ้งซากศพ ความขาดแหง
อินทรีย จากหมูสัตวนั้นๆ ของเหลาสัตวนั้นๆ นี้เราเรียกวามรณะ ชราและมรณะ
ดังพรรณนามาฉะนี้ เรียกวาชราและมรณะ เพราะชาติเกิด ชราและมรณะจึงเกิด
เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือ ความเห็น
ชอบ ๑ ความดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายาม
ชอบ ๑ ระลึกชอบ ๑ ความตั้งใจไวชอบ ๑ เปนขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่
ดับชราและมรณะ ฯ
[๑๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกรูชัดซึ่งชราและมรณะอยางนี้
รูชัดซึ่งเหตุเปนแดนเกิดแหงชราและมรณะอยางนี้ รูชัดซึ่งความดับแหงชราและ
มรณะอยางนี้ รูชัดซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชราและมรณะอยางนี้ นี้ชื่อวา
ความรูในธรรมของอริยสาวกนั้น อริยสาวกนั้นนํานัยในอดีตและอนาคตไปดวย
ธรรมนี้ ซึ่งตนเห็นแลว รูแลว ใหผลไมมีกําหนดกาล อันตนไดบรรลุแลว
อันตนหยั่งรูแลว สมณะหรือพราหมณในอดีตกาลเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ไดรู
ชราและมรณะ ไดรูเหตุเปนแดนเกิดแหงชราและมรณะ ไดรูความดับแหงชรา
และมรณะ ไดรูปฏิปทาอันใหถึง ความดับแหงชราและมรณะ เหมือนอยางที่เรารู
ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น สมณะหรือพราหมณในอนาคตกาลแมเหลาใดเหลาหนึ่ง
ก็จักรูชราและมรณะ จักรูเหตุเปนแดนเกิดแหงชราและมรณะ จักรูความดับ
แหงชราและมรณะ จักรูปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชราและมรณะ เหมือน
อยางที่เรารูในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น นี้ชื่อวา อันวยญาณของอริยสาวกนั้น ฯ
[๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความรู ๒ อยาง คือธรรมญาณ ๑- อันวย*ญาณ ๒- ๑ เหลานี้ของอริยสาวก เปนธรรมชาติบริสุทธิ์ผุดผอง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกนี้เราเรียกวา ผูถึงพรอมดวยทิฐิบาง ผูถึงพรอมดวยทัศนะบาง
ผูมาสูสัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมนี้บาง ประกอบดวยญาณของพระเสขะบาง
ประกอบดวยวิชชาของพระเสขะบาง ถึงกระแสแหงธรรมบาง เปนอริยบุคคล
ผูมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง อยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ

[๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชาติเปนไฉน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
ภพเปนไฉน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานเปนไฉน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ตัณหาเปนไฉน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเปนไฉน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ผัสสะเปนไฉน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สฬายตนะเปนไฉน ... ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็นามรูปเปนไฉน ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน ... ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารเปนไฉน ... สังขารมี ๓ คือ กายสังขาร ๑ วจีสังขาร ๑
@๑. มรรคญาณ ฯ ๒. ผลญาณ ฯ
จิตสังขาร ๑ นี้เรียกวาสังขาร เพราะอวิชชาเกิด สังขารจึงเกิด เพราะอวิชชา
ดับ สังขารจึงดับ อริยมรรคมีองค ๘ นี้เทานั้น คือความเห็นชอบ ๑ ความ
ดําริชอบ ๑ วาจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชีพชอบ ๑ พยายามชอบ ๑
ระลึกชอบ ๑ ตั้งใจไวชอบ ๑ ฯ
[๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกรูชัดสังขารอยางนี้ รูช ัดเหตุ
เปนแดนเกิดแหงสังขารอยางนี้ รูชัดความดับแหงสังขารอยางนี้ รูชัดปฏิปทาอันให
ถึงความดับแหงสังขารอยางนี้ นี้ชื่อวา ความรูใ นธรรมของอริยสาวกนั้น อริย*สาวกนั้นยอมนํานัยในอดีตและอนาคตไปดวยธรรมนี้ ซึ่งตนเห็นแลว รูแลว
ใหผลไมมีกําหนดกาล อันตนไดบรรลุแลว อันตนหยั่งรูแลว สมณะหรือ
พราหมณในอดีตกาลเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ไดรสู ังขาร ไดรูเหตุเปนแดนเกิดแหง
สังขาร ไดรูความดับแหงสังขาร ไดรูปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขาร
เหมือนอยางที่เรารูในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น สมณะหรือพราหมณในอนาคตกาล
แมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็จักรูสังขาร จักรูเหตุเปนแดนเกิดแหงสังขาร จักรู
ความดับแหงสังขาร จักรูปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขาร เหมือนอยางที่
เรารูในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น นี้ชื่อวา อันวยญาณของอริยสาวกนั้น ฯ
[๑๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความรู ๒ อยาง คือธรรมญาณ ๑ อันวย*ญาณ ๑ เหลานี้ ของอริยสาวก เปนธรรมชาติบริสุทธิ์ผุดผอง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกนี้เราเรียกวา ผูถึงพรอมดวยทิฐิบาง ผูถึงพรอมดวยทัศนะบาง
ผูมาสูสัทธรรมนี้บาง เห็นสัทธรรมนี้บาง ประกอบดวยญาณของพระเสขะบาง
ประกอบดวยวิชชา ของพระเสขะบาง ถึงกระแสแหงธรรมบาง เปนอริยบุคคล
ผูมีปญญาเครื่องชําแรกกิเลสบาง อยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ญาณวัตถุสูตรที่ ๒
[๑๒๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงญาณวัตถุ ๗๗ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง
ญาณวัตถุนั้น จงใสใจใหดีเถิด เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูม-ี

*พระภาคแลว ฯ
[๑๒๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 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 มีความสิ้น ความเสื่อม 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
ธรรมฐิติญาณของภพนั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความดับ
เปนธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี ๑ ความรูวา
เมื่ออุปาทานไมมี ภพจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล ความรูวา เพราะอุปาทาน
เปนปจจัย ภพจึงมี ๑ ความรูวา เมื่ออุปาทานไมมี ภพจึงไมมี ๑ แมในอนาคต*กาล ความรูวา เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี ๑ ความรูวา เมื่ออุปาทาน
ไมมี ภพจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของอุปาทานนั้น มีความสิ้น
ความเสื่อม 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 มีความสิ้น 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 มีความสิ้น ความเสื่อม 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 เมื่อผัสสะไมมี เวทนาจึงไมมี ๑
ความรูวา ธรรมฐิติญาณของผัสสะนั้น มีความสิ้น ความเสื่อม 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
ของสฬายตนะนั้น มีความสิ้น ความเสื่อม 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 ธรรมฐิติญาณของนามรูปนั้น
มีความสิ้น 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
ธรรมฐิติญาณของวิญญาณนั้น มีความสิ้น 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 เมื่อสังขารไมมี
วิญญาณจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณของสังขารนั้น มีความสิ้น ความ
เสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑ ความรูวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย
สังขารจึงไมมี ๑ ความรูวา เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี ๑ แมในอดีตกาล
ความรูวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงไมมี ๑ ความรูวา เมื่ออวิชชาไมมี
สังขารจึงไมมี ๑ แมในอนาคตกาล ความรูวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขาร
จึงมี ๑ ความรูวา เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี ๑ ความรูวา ธรรมฐิติญาณ
ของอวิชชานั้น มีความสิ้น ความเสื่อม ความคลาย ความดับเปนธรรมดา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานี้เรียกวา ญาณวัตถุ ๗๗ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อวิชชาปจจยสูตรที่ ๑
[๑๒๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน*อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย

จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้ ฯ
[๑๒๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึง่ ทูลถามพระผู*มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะนี้
เปนของใคร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ตั้งปญหายังไมถูก ดูกรภิกษุ ผูใด
พึงกลาววา ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะนี้เปนของใคร หรือพึงกลาววา
ชรามรณะเปนอยางอื่น และชรามรณะนี้เปนของผูอื่น คําทั้งสองของผูนั้น
มีเนื้อความอยางเดียวกัน ตางแตพยัญชนะเทานั้น ดูกรภิกษุ เมื่อมีทิฐิวา ชีพ
ก็อันนั้น ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอ มไมมี หรือวาเมื่อมีทิฐิวา ชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกรภิกษุ ตถาคตยอม
แสดงธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดทั้งสองนั้นดังนี้วา เพราะชาติ
เปนปจจัย จึงมีชรามรณะ ฯ
[๑๓๐] ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ชาติเปนไฉน
และชาตินี้เปนของใคร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ตั้งปญหายังไมถูก ดูกรภิกษุ
ผูใดพึงกลาววา ชาติเปนไฉน และชาตินี้เปนของใคร หรือพึงกลาววา ชาติ
เปนอยางอื่น และชาตินี้เปนของผูอื่น คําทั้งสองของผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียว
กัน ตางแตพยัญชนะเทานั้น ดูกรภิกษุ เมื่อมีทิฐิวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น
ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรือวาเมื่อมีทิฐิวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระ
อยางหนึ่ง ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกรภิกษุ ตถาคตแสดงธรรม
โดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดทั้งสองนัน้ ดังนี้วา เพราะภพเปนปจจัย
จึงมีชาติ ฯ
[๑๓๑] ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภพเปนไฉน
และภพนี้เปนของใคร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ตั้งปญหายังไมถูก ดูกรภิกษุ
ผูใดพึงกลาววา ภพเปนไฉน และภพนี้เปนของใคร หรือพึงกลาววา ภพเปน
อยางอื่น และภพนี้เปนของผูอนื่ คําทั้งสองของผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียวกัน
ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ดูกรภิกษุ เมื่อมีทิฐิวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น
ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี หรือเมื่อมีทิฐิวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระ
อยางหนึ่ง ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอมไมมี ดูกรภิกษุ ตถาคตยอมแสดง
ธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดทั้งสองนั้น ดังนี้วา เพราะอุปาทานเปน
ปจจัย จึงมีภพ ... เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ... เพราะเวทนาเปน
ปจจัย จึงมีตัณหา ... เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา ... เพราะสฬายตนะ
เปนปจจัย จึงมีผัสสะ ... เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ ... เพราะ
วิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ... เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ... ฯ
[๑๓๒] ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ สังขารเปนไฉน

และสังขารนี้เปนของใคร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ตั้งปญหายังไมถูก
ดูกรภิกษุ ผูใดพึงกลาววา สังขารเปนไฉน และสังขารนี้เปนของใคร หรือพึง
กลาววา สังขารเปนอยางอื่น และสังขารนี้เปนของผูอื่น คําทั้งสองของผูนนั้ มี
เนื้อความอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ดูกรภิกษุ เมื่อมีทิฐิวา
ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอ มไมมี หรือเมือ่ มี
ทิฐิวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ความอยูป ระพฤติพรหมจรรยยอมไมมี
ดูกรภิกษุ ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะสวนสุดทั้งสองนั้น
ดังนี้วา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ฯ
[๑๓๓] ดูกรภิกษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เปนขาศึก อันบุคคล
เสพผิด สายหาไปวา ชราและมรณะเปนไฉน และชรามรณะนี้เปนของใคร
หรือวาชรามรณะเปนอยางอื่น และชรามรณะเปนของผูอื่น วาชีพก็อันนั้น สรีระ
ก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฐิเหลานั้นทั้งสิ้น อันอริยสาวก
นั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มี
อันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ฯ
[๑๓๔] ดูกรภิกษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เปนขาศึก อันบุคคล
เสพผิด สายหาไปวา ชาติเปนไฉน และชาตินี้เปนของใคร หรือวาชาติเปน
อยางอื่น และชาตินี้เปนของผูอื่น วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพ
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฐิเหลานั้นทั้งสิ้น อันอริยสาวกนัน้ ละไดแลว ตัด*รากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไป
เปนธรรมดา เพราะวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมมีเหลือ ฯ
[๑๓๕] ดูกรภิกษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เปนขาศึก อันบุคคล
เสพผิด สายหาไปวา ภพเปนไฉน และภพนี้เปนของใคร หรือวาภพเปน
อยางอื่น และภพนี้เปนของผูอนื่ วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนัน้ หรือวาชีพอยาง
หนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฐิเหลานั้นทั้งสิ้น อันอริยสาวกนั้นละไดแลว ตัดราก
ขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไป
เปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ... อุปาทานเปนไฉน ...
ตัณหาเปนไฉน ... เวทนาเปนไฉน ... ผัสสะเปนไฉน ... สฬายตนะเปนไฉน ...
นามรูปเปนไฉน ... วิญญาณเปนไฉน ... ฯ
[๑๓๖] ดูกรภิกษุ ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เปนขาศึก อันบุคคล
เสพผิด สายหาไปวา สังขารเปนไฉน และสังขารนี้เปนของใคร หรือวาสังขาร
เปนอยางอื่น และสังขารนี้เปนของผูอื่นวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวา
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฐิเหลานั้นทั้งสิ้น อันอริยสาวกนั้นละไดแลว
ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีก
ตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ฯ

จบ สูตรที่ ๕
๖. อวิชชาปจจยสูตรที่ ๒
[๑๓๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาค ไดตรัสวา ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึง
มีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้ ฯ
[๑๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดพึงกลาววา ชรามรณะเปนไฉน และ
ชรามรณะนี้เปนของใคร หรือพึงกลาววา ชรามรณะเปนอยางอื่น และชรามรณะ
นี้เปนของผูอื่น คําทั้งสองของผูนั้น มีเนื้อความอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะ
เทานั้น เมื่อมีทิฐิวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนัน้ ความอยูประพฤติพรหมจรรย
ยอมไมมี หรือเมื่อมีทิฐิวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ความอยูประพฤติ*พรหมจรรยยอ มไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง
ไมของแวะสวนสุดทั้งสองนัน้ ดังนี้วา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา*มรณะ ฯลฯ
ชาติเปนไฉน ... ภพเปนไฉน ... อุปาทานเปนไฉน ... ตัณหาเปนไฉน ...
เวทนาเปนไฉน ... ผัสสะเปนไฉน ... สฬายตนะเปนไฉน ... นามรูปเปนไฉน ...
วิญญาณเปนไฉน ... ฯ
[๑๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใ ดพึงกลาววา สังขารเปนไฉน และ
สังขารนี้เปนของใคร หรือพึงกลาววา สังขารเปนอยางอื่น และสังขารนี้เปนของ
ผูอื่น คําทั้งสองของผูนั้น มีเนือ้ ความอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น
เมื่อมีทิฐิวา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ความอยูประพฤติพรหมจรรยยอ มไมมี
หรือเมื่อมีทิฐิวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ความอยูประพฤติพรหมจรรย
ยอมไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตยอมแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมของแวะ
สวนสุดทั้งสองนั้น ดังนี้วา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ฯลฯ
[๑๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เปนขาศึก อัน
บุคคลเสพผิด สายหาไปวา ชรามรณะเปนไฉน และชรามรณะเปนของใคร
หรือวาชรามรณะเปนอยางอื่น และชรามรณะนี้เปนของผูอื่น วาชีพก็อันนั้น
สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฐิเหลานั้นทั้งสิ้น อัน
อริยสาวกนั้นละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความ
ไมมี มีอันไมเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไม
เหลือ ฯ
[๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เปนขาศึก อัน
บุคคลเสพผิด สายหาไปวา ชาติเปนไฉน และชาตินี้เปนของใคร หรือวาชาติ

เปนอยางอื่น และชาตินี้เปนของผูอื่น วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพ
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฐิเหลานั้นทั้งสิ้น อันอริยสาวกนัน้ ละไดแลว
ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดอีก
ตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ฯลฯ
ภพเปนไฉน ... อุปาทานเปนไฉน ... ตัณหาเปนไฉน ... เวทนาเปน
ไฉน ... ผัสสะเปนไฉน ... สฬายตนะเปนไฉน ... นามรูปเปนไฉน ... นามรูปเปนไฉน ...
วิญญาณ
เปนไฉน ... ฯ
[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทิฐิไมวาชนิดใดชนิดหนึ่ง ที่เปนขาศึก อัน
บุคคลเสพติด สายหาไปวา สังขารเปนไฉน และสังขารนี้เปนของใคร หรือวา
สังขารเปนอยางอื่น และสังขารนี้เปนของผูอนื่ วาชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนัน้
หรือวาชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ทิฐิเหลานั้นทั้งสิ้น อันอริยสาวกนั้นละ
ไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไม
เกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ ฯ
จบ สูตรที่ ๖
๗. นตุมหากํสูตร
[๑๔๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กายนี้ไมใชของเธอทั้งหลาย ทั้งไมใชของผูอื่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กรรมเกานี้พึงเห็นวา อันปจจัยปรุงแตง เกิดขึ้นดวยความตั้งใจ เปนที่ตั้งของ
เวทนา ฯ
[๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวในเรื่องกายนั้น
ยอมมนสิการโดยแยบคาย ซึ่งปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดีวา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้
จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี เพราะสิ่งนี้
ดับ สิ่งนี้จึงดับ ดวยประการดังนี้ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร
เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวญ
ิ ญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับโดยสํารอกไมเหลือ สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ฯ
จบ สูตรที่ ๗
๘. เจตนาสูตรที่ ๑
[๑๔๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุยอมจงใจ ยอมดําริ และครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเปนอารัมณปจจัย

เพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ เมื่อมีอารัมณปจจัย ความตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงมี
เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแลว เจริญขึ้นแลว ความบังเกิดคือภพใหมตอไปจึงมี เมื่อ
มีความบังเกิดคือภพใหมตอไป ชาติ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัส
และอุปายาส จึงมีตอไป ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมจงใจ ไมดําริ แตยังครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้น
เปนอารัมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ เมื่อมีอารัมณปจจัย ความตั้งมั่น
แหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแลว เจริญขึ้นแลว ความบังเกิดคือ
ภพใหมตอไปจึงมี เมื่อมีความบังเกิดคือภพใหมตอไป ชาติชราและมรณะ โสก*ปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมีตอไป ความเกิดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอม
มีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมจงใจ ไมดําริ และไมครุนคิด
ถึงสิ่งใด สิ่งนั้นยอมไมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ เมื่อไมมี
อารัมณปจจัย ความตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงไมมี เมื่อวิญญาณนั้นไมตั้งมั่นแลว ไม
เจริญขึ้นแลว ความบังเกิดคือภพใหมตอไปจึงไมมี เมื่อความบังเกิดคือภพใหม
ตอไปไมมี ชาติชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสตอไปจึงดับ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
จบ สูตรที่ ๘
๙. เจตนาสูตรที่ ๒
[๑๔๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุยอมจงใจ ยอมดําริ และครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นยอมเปน
อารัมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแ หงวิญญาณ เมื่อมีอารัมณปจจัย ความตั้งมั่นแหง
วิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแลว เจริญขึ้นแลว ความหยั่งลงแหงนามรูป
จึงมี เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมี
ผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา
เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะ
ภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทว*ทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมจงใจ ไมดําริ แตยังครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้น
ยอมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ เมื่อมีอารัมณปจจัย ความ
ตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแลว เจริญขึ้นแลว ความหยั่งลง
แหงนามรูปจึงมี เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปน
ปจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย

จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย
จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมจงใจ ไมดําริ และไม
ครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นยอมไมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความตัง้ อยูแหงวิญญาณ เมื่อ
ไมมีอารัมณปจจัย ความตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงไมมี เมื่อวิญญาณนั้นไมตั้งมั่นแลว
ไมเจริญขึ้นแลว ความหยั่งลงแหงนามรูปจึงไมมี เพราะนามรูปดับ สฬายตนะ
จึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ
เพราะเวทนาดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและ
มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสตอไปจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้ง
มวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
จบ สูตรที่ ๙
๑๐. เจตนาสูตรที่ ๓
[๑๔๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมจงใจ ยอมดําริ และยอมครุนคิดถึงสิง่ ใด สิ่งนั้นยอม
เปนอารัมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ เมื่อมีอารัมณปจจัย ความตั้งมั่น
แหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแลว เจริญขึ้นแลว ตัณหาจึงมี เมื่อมี
ตัณหา คติในการเวียนมาจึงมี เมื่อมีคติในการเวียนมา จุติและอุปบัติจึงมี เมื่อมีจุติ
และอุปบัติ ชาติ ชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมี ความเกิด
ขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมจง
ใจ ไมดําริ แตยังครุนคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นยอมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแ หง
วิญญาณ เมื่อมีอารัมณปจจัย ความตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้น
ตั้งมั่นแลว เจริญขึ้นแลว ตัณหาจึงมี เมื่อมีตัณหา คติในการเวียนมาจึงมี เมื่อ
มีคติในการเวียนมา จุติและอุปบัติจึงมี เมื่อมีจุติและอุปบัติ ชาติชราและมรณะ
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงมี ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมจงใจ ไมดําริ และไมครุนคิด
ถึงสิ่งใด สิ่งนั้นยอมไมเปนอารัมณปจจัยเพื่อความตั้งอยูแหงวิญญาณ เมื่อไมมี
อารัมณปจจัย ความตั้งมั่นแหงวิญญาณจึงไมมี เมื่อวิญญาณนั้นไมตั้งมั่นแลว
ไมเจริญขึ้นแลว ตัณหาจึงไมมี เมื่อไมมีตัณหา คติในการเวียนมาจึงไมมี เมื่อไมมี
คติในการเวียนมา จุติและอุปบัติจึงไมมี เมื่อไมมีจุติและอุปบัติ ชาติ ชราและ
มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสตอไปจึงดับ ความดับแหงกองทุกข

ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
จบ สูตรที่ ๑๐
กฬารขัตติยวรรคที่ ๔ จบ
------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ภูตมิทสูตร ๒. กฬารขัตติยสูตร ๓. ญาณวัตถุสูตรที่ ๑
๔. ญาณวัตถุสูตรที่ ๒ ๕. อวิชชาปจจยสูตรที่ ๑ ๖. อวิชชา
ปจจยสูตรที่ ๒ ๗. นตุมหากํสูตร ๘. เจตนาสูตรที่ ๑
๙. เจตนาสูตรที่ ๗ ๑๐. เจตนาสูตรที่ ๓ ฯ
-----------คหบดีวรรคที่ ๕
๑. ปญจเวรภยสูตรที่ ๑
[๑๕๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ครั้งนั้นแล ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาท แลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
นั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานอนาถบิณฑิกคฤหบดีวา ดูกร
คฤหบดี เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการ ของอริยสาวกสงบแลว เมื่อนั้นอริยสาวก
ยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยาง และญายธรรมอยาง
ประเสริฐ อริยสาวกเห็นดีแลว แทงตลอดดวยปญญา อริยสาวกนั้นหวังอยู
พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉาน
สิ้นแลว มีปตติวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติ วินิบาตสิ้นแลว เราเปนโสดาบัน
มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะตรัสรูในภายหนา ฯ
[๑๕๒] ภัยเวร ๕ ประการสงบแลวเปนไฉน ดูกรคฤหบดี บุคคลผู
ฆาสัตว ยอมประสพภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอม
เสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะปาณาติบาตเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวก
ผูเวนขาดจากปาณาติบาตสงบแลวดวยอาการอยางนี้ บุคคลผูลักทรัพยยอมประสพ
ภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัส
บาง เพราะอทินนาทานเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากอทินนาทาน
สงบแลวดวยอาการอยางนี้ บุคคลผูประพฤติผิดในกาม ยอมประสพภัยเวรใด
อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัส
บาง เพราะกาเมสุมิจฉาจารเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากกาเม*สุมิจฉาจารสงบแลวดวยอาการอยางนี้ บุคคลผูพูดเท็จ ยอมประสพภัยเวรใด
อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง
เพราะมุสาวาทเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเ วนขาดจากมุสาวาทสงบแลวดวย

อาการอยางนี้ บุคคลผูตั้งอยูในความประมาท เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย
ยอมประสพภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอมเสวยเจตสิก
ทุกขคือโทมนัสบาง เพราะการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาทเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากการดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทสงบแลวดวยอาการอยางนี้ ภัยเวร ๕ ประการนี้
สงบแลว ฯ
[๑๕๓] อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยาง
เปนไฉน ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ยอมประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไป
ดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดา
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ดังนี้
ยอมประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคตรัสดีแลว อันผูไดบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียก
ใหมาดู ควรนอมเขามา อันวิญูพึงรูเฉพาะตน ดังนี้ ยอมประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผู
ปฏิบัติดีแลว เปนผูปฏิบัติตรง เปนผูปฏิบัติเปนธรรม เปนผูปฏิบัติสมควร คือ
คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี่พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรของ
คํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปน
นาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดังนี้ ยอมประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา
ปรารถนา อันไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย อันวิญูชนสรรเสริญ
อันตัณหาและทิฐิไมครอบงําได เปนไปเพื่อสมาธิ อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรม
เปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยางนี้ ฯ
[๑๕๔] ก็ญายธรรมอันประเสริฐ อันอริยสาวกเห็นดีแลว แทงตลอด
ดีแลวดวยปญญา เปนไฉน ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ กระทําไว
ในใจโดยแยบคาย ถึงปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดีวา เมื่อสิ่งนีม้ ี สิ่งนี้จึงมี เพราะ
สิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้
จึงดับ ดวยประการดังนี้ 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 ความเกิดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ 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
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ญายธรรมอันประเสริฐ
นี้ อริยสาวกนัน้ เห็นดีแลว แทงตลอดดีแลว ดวยปญญา ฯ
[๑๕๕] ดูกรคฤหบดี เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการนี้ของอริยสาวกสงบ
แลว เมื่อนั้น อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยาง
และญายธรรมอยางประเสริฐนี้ อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวย
ปญญา อริยสาวกนั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกสิ้น
แลว มีกําเนิดสัตวดิรัจฉานสิ้นแลว มีปตติวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติ วินิบาตสิ้น
แลว เราเปนโสดาบันมีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะตรัสรูในภายหนา ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ปญจเวรภยสูตรที่ ๒
[๑๕๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการของอริยสาวกสงบแลว เมื่อนั้น อริยสาวก
ยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหงโสดาปตติ ๔ อยาง และญายธรรมอยาง
ประเสริฐ อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา อริยสาวกนั้น
หวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เราเปนผูมีนรกสิ้นแลว ฯลฯ มีอันไม
ตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงจะตรัสรูในภายหนา ฯ
[คําทั้งปวง เปนตนวา "ภิกขเว" ควรใหพิสดาร]
[๑๕๗] ภัยเวร ๕ ประการสงบแลวเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ผูฆาสัตว ยอมประสพภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติหนาบาง ยอม
เสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะปาณาติบาตเปนเหตุ ภัยเวรของอริยสาวก
ผูเวนขาดจากปาณาติบาตสงบแลวดวยอาการอยางนี้ บุคคลผูลักทรัพย ... บุคคล
ผูประพฤติผิดในกาม ... บุคคลผูพูดเท็จ ... บุคคลผูตั้งอยูในความประมาท เพราะ
ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย ยอมประสพภัยเวรใด อันมีในชาตินี้บาง อันมีในชาติ
หนาบาง ยอมเสวยเจตสิกทุกขคือโทมนัสบาง เพราะดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัย
อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ภัยเวรของอริยสาวกผูเวนขาดจากการดื่มน้ําเมา
คือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาทสงบแลวดวยอาการอยางนี้ ภัยเวร
๕ ประการนี้ สงบแลว
[๑๕๘] อริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมอันเปนองคแหงโสดาปตติ ๔

อยางเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมประกอบดวย
ความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ... ในพระธรรม ... ในพระสงฆ ... และ
ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาปรารถนา ... ยอมประกอบดวยธรรมเปนองคแหง
โสดาปตติ ๔ อยางนี้ ฯ
[๑๕๙] ก็ญายธรรมอันประเสริฐ อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอด
ดีแลวดวยปญญาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ กระทํา
ไวในใจโดยแยบคาย ถึงปฏิจจสมุปบาทเปนอยางดี ฯลฯ ญายธรรมอันประเสริฐนี้
อริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดีแลวดวยปญญา ฯ
[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภัยเวร ๕ ประการนี้ ของอริยสาวก
สงบแลว เมื่อนั้นอริยสาวกยอมประกอบดวยธรรมอันเปนองคแหงโสดาปตติ ๔
อยางนี้ และญายธรรมอันประเสริฐนี้ อันอริยสาวกนั้นเห็นดีแลว แทงตลอดดีแลว
ดวยปญญา อริยสาวกนั้นหวังอยู พึงพยากรณตนดวยตนเองไดวา เรายอมเปนผู
มีนรกสิ้นแลว มีกําเนิดสัตวดิรจั ฉานสิ้นแลว มีปตติวิสัยสิ้นแลว มีอบาย ทุคติ
วินิบาตสิ้นแลว เรายอมเปนโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
จะตรัสรูในภายหนา ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ทุกขนิโรธสูตร
[๑๖๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราจักแสดงเหตุเกิดแหงทุกข และความดับแหงทุกข ทานทั้งหลายจงฟง จงทําไว
ในใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ฯ
[๑๖๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความเกิด
ขึ้นแหงทุกขเปนไฉน เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุม
แหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะ
เวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความเกิดขึ้นแหงทุกข
เพราะอาศัยหูและเสียง ... เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น ... เพราะอาศัยลิ้นและรส ...
เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ
ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา
เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความเกิดขึ้นแหง
ทุกข ฯ
[๑๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแหงทุกขเปนไฉน เพราะอาศัย
จักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา
เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ

ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทว*ทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้ ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความดับแหงทุกข เพราะอาศัยหูและเสียง ...
เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น ... เพราะอาศัยลิ้นและรส ... เพราะอาศัยกายและ
โผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหง
ธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา
เปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะ
ชาติดับ ชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความดับ
แหงทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. โลกนิโรธสูตร
[๑๖๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิด
และความดับแหงโลก ๑- เธอทั้งหลายจงฟง ... ภิกษุทั้งหลาย ก็ความเกิดแหงโลก
เปนไฉน เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวญ
ิ ญาณ ความประชุมแหงธรรม
๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปน
ปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทาน
เปนปจจัย จึงเกิดภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดชาติ เพราะชาติเปนปจจัย
จึงเกิดชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ภิกษุทั้งหลาย นี้แล
เปนความเกิดแหงโลก เพราะอาศัยหูและเสียง ... เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น ...
เพราะอาศัยลิ้นและรส ... เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและ
ธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะ
@๑. สังขารโลก ฯ
ผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา ฯลฯ เพราะชาติเปนปจจัย จึงเกิดชราและมรณะ
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความเกิดแหงโลก ฯ
[๑๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแหงโลกเปนไฉน เพราะอาศัย
จักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา
เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ
ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะ โสกปริเทว*ทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการ
อยางนี้ ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความดับแหงโลก เพราะอาศัยหูและเสียง ...

เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น ... เพราะอาศัยลิ้นและรส ... เพราะอาศัยกายและ
โผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหง
ธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา
เปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความดับแหงโลก ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ญาติกสูตร
[๑๖๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่คิญชกาวาส [มหาปราสาทที่สราง
ดวยอิฐ] ใกลบานพระญาติ ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับอยูในที่ลับทรงเรน
อยู ไดตรัสธรรมปริยายนี้วา เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความ
ประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา
เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน ฯลฯ
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ เพราะอาศัยหูและ
เสียง ... เพราะอาศัยจมูกและกลิ่น ... เพราะอาศัยลิ้นและรส ... เพราะอาศัยกาย
และโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยใจและธรรม จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุม
แหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปน
ปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๖๗] เพราะอาศัยจักษุและรูป จึงเกิดจักขุวิญญาณ ความประชุมแหง
ธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา
เปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นเทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ
อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้ เพราะอาศัยหูและเสียง ฯลฯ เพราะอาศัยใจและธรรม
จึงเกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแหงธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะ
เปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้น
เทียวดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๖๘] ก็สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งยืนแอบฟงอยูใกลพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคทรงเห็นภิกษุนั้นแลว ไดตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอไดฟงธรรมปริยาย
นี้หรือ ภิกษุนนั้ ทูลรับวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคไดฟงอยางนี้ พระผูมพี ระภาค
ตรัสวา ภิกษุเธอจงศึกษาเลาเรียน ทรงจําธรรมปริยายนี้ ธรรมปริยายนี้ประกอบ
ดวยประโยชน เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ฯ

จบสูตรที่ ๕
๖. อัญญตรสูตร
[๑๖๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พราหมณผูหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมี*พระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๑๗๐] พราหมณนั้น ครั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ คนนั้นทําเหตุ คนนั้นเสวยผลหรือหนอ พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรพราหมณ โวหารนี้วา คนนั้นทําเหตุ คนนั้นเสวยผล เปนสวนสุด
ที่หนึ่ง พราหมณนั้นทูลถามวา พระโคดมผูเจริญ ก็คนอื่นทําเหตุ คนอื่นเสวยผล
หรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ โวหารนี้วา คนอื่นทําเหตุ คนอื่น
เสวยผลเปนสวนสุดที่สอง ดูกรพราหมณ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง
ไมเขาใกลสวนสุดทั้งสองนัน้ ดังนี้วา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะ
สังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯ
[๑๗๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณนนั้ ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก
ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางใหแกคนหลงทาง
หรือตามประทีปไวในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ ฉันใด พระองค
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคนี้ ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ
ขอทานพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ชาณุสโสณิสูตร
[๑๗๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พราหมณชาณุสโสณีเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง ฯ
[๑๗๓] ครั้นนั่งเรียบรอยแลวชาณุสโสณีพราหมณไดทูลถามพระผูม-ี
*พระภาควา พระโคดมผูเจริญ สิ่งทั้งปวงมีอยูห รือหนอแล ฯ

ภ. ดูกรพราหมณ โวหารนีว้ า สิ่งทั้งปวงมีอยู เปนสวนสุดที่หนึ่ง ฯ
ชา. พระโคดมผูเจริญ ก็สิ่งทั้งปวงไมมีอยูห รือ ฯ
ภ. ดูกรพราหมณ โวหารนีว้ า สิ่งทั้งปวงไมมีอยู เปนสวนสุดที่สอง
ดูกรพราหมณ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขาใกลสวนสุดทั้งสองนัน้
ดังนี้วา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมี
วิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ก็
เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณ
จึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๗๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชาณุสโสณีพราหมณได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่ง
นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางใหแกคน
หลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ ฉันใด
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ
ขอทานพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. โลกายติกสูตร
[๑๗๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ครั้งนั้นแล พราหมณผูรอบรูคัมภีรโ ลกายตะ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ
[๑๗๖] ครั้นนั่งเรียบรอยแลว พราหมณผรู อบรูคัมภีรโลกายตะไดทูล
ถามพระผูมีพระภาควา พระโคดมผูเจริญ สิ่งทั้งปวงมีอยูหรือหนอ ฯ
ภ. ดูกรพราหมณ ขอที่วา สิ่งทั้งปวงมีอยูนี้ เปนทิฐิวาดวยความสืบตอ
แหงโลกที่หนึง่ ฯ
โล. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็สิ่งทั้งปวงไมมีอยูหรือ ฯ
ภ. ดูกรพราหมณ ขอที่วา สิ่งทั้งปวงไมมีอยูนี้ เปนทิฐิวาดวยความ
สืบตอแหงโลกที่สอง ฯ
โล. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สิ่งทั้งปวงมีสภาพเปนอยางเดียวกันหรือ ฯ
ภ. ดูกรพราหมณ ขอที่วา สิ่งทั้งปวงมีสภาพเปนอยางเดียวกันนี้ เปน
ทิฐิวาดวยความสืบตอแหงโลกที่สาม ฯ
โล. พระโคดมผูเจริญ ก็สิ่งทั้งปวงมีสภาพตางกันหรือ ฯ
ภ. ดูกรพราหมณ ขอที่วา สิ่งทั้งปวงมีสภาพตางกันนี้เปนทิฐิวาดวย

ความสืบตอแหงโลกที่สี่ ดูกรพราหมณ ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง ไมเขา
ใกลสวนสุดทั้งสองนั้นดังนีว้ า เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขาร
เปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ย
ประการอยางนี้ ก็เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะ
สังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯ
[๑๗๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โลกายติกพราหมณได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่ง
นัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระธรรมเทศนาแจมแจงยิ่งนัก ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางใหแกคน
หลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มืด ดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ ฉันใด
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ
ขอทานพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. อริยสาวกสูตรที่ ๑
[๑๗๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับมิไดมีความสงสัยอยางนี้วา เมื่ออะไรมี
อะไรจึงมีหรือหนอแล เพราะอะไรเกิดขึ้น อะไรจึงเกิดขึ้น เมื่ออะไรมี นามรูป
จึงมี เมื่ออะไรมี สฬายตนะจึงมี เมื่ออะไรมี ผัสสะจึงมี เมื่ออะไรมี เวทนา
จึงมี เมื่ออะไรมี ตัณหาจึงมี เมื่ออะไรมี อุปาทานจึงมี เมื่ออะไรมี ภพจึงมี
เมื่ออะไรมี ชาติจึงมี เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี ฯ
[๑๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท อริยสาวกผูไดสดับยอมมีญาณ
หยั่งรูในเรือ่ งนี้ โดยไมตองเชื่อผูอื่นวา เมื่อสิง่ นี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น
สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อวิญญาณมีนามรูปจึงมี เมื่อนามรูปมี สฬายตนะจึงมี เมื่อ
สฬายตนะมี ผัสสะจึงมี เมื่อผัสสะมี เวทนาจึงมี เมื่อเวทนามี ตัณหาจึงมี
เมื่อตัณหามี อุปาทานจึงมี เมื่ออุปาทานมี ภพจึงมี เมื่อภพมี ชาติจึงมี เมื่อ
ชาติมี ชราและมรณะจึงมี อริยสาวกนั้นยอมรูป ระจักษอยางนี้วา โลกนี้ยอ มเกิด
ขึ้นอยางนี้ ฯ
[๑๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย 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] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท อริยสาวกผูไดสดับยอมมีญาณ
หยั่งรูในเรือ่ งนีโ้ ดยไมตองเชือ่ ผูอื่นวา เมื่อสิง่ นี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ
สิ่งนี้จึงดับ เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะจึง
ไมมี ฯลฯ อุปาทานจึงไมมี ... ภพจึงไมมี ... ชาติจึงไมมี เมื่อชาติไมมี ชราและ
มรณะจึงไมมี อริยสาวกนั้นยอมรูประจักษอยางนี้วา โลกนีย้ อมดับอยางนี้ ฯ
[๑๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกรูทั่วถึงเหตุเกิดและ
ความดับไปแหงโลกตามเปนจริงอยางนี้ ในกาลนั้น อริยสาวกนี้ เราเรียกวาเปน
ผูสมบูรณดวยทิฐิบาง เปนผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึงสัทธรรมนีบ้ าง
เห็นสัทธรรมนีบ้ าง เปนผูประกอบดวยญาณอันเปนเสขะบาง เปนผูประกอบดวย
วิชชาอันเปนเสขะบาง เปนผูบรรลุกระแสแหงธรรมบาง เปนพระอริยะมีปญญา
เครื่องชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. อริยสาวกสูตรที่ ๒
[๑๘๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับมิไดมีความสงสัยอยางนี้วา เมื่ออะไรมี
อะไรจึงมีหรือหนอแล เพราะอะไรเกิดขึ้น อะไรจึงเกิดขึ้น เมื่ออะไรมี สังขาร
จึงมี เมื่ออะไรมี วิญญาณจึงมี เมื่ออะไรมี นามรูปจึงมี เมื่ออะไรมี สฬายตนะ
จึงมี เมื่ออะไรมี ผัสสะจึงมี เมื่ออะไรมี เวทนาจึงมี เมื่ออะไรมี ตัณหาจึงมี
เมื่ออะไรมี อุปาทานจึงมี เมื่ออะไรมี ภพจึงมี เมื่ออะไรมี ชาติจึงมี เมื่อ
อะไรมี ชราและมรณะจึงมี ฯ
[๑๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท อริยสาวกผูไดสดับยอมมีญาณ
หยั่งรูในเรือ่ งนีโ้ ดยไมตองเชือ่ ผูอื่นวา เมื่อสิง่ นี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น
สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่ออวิชชามี สังขารจึงมี เมื่อสังขารมี วิญญาณจึงมี เมื่อ
วิญญาณมี นามรูปจึงมี เมื่อนามรูปมี สฬายตนะจึงมี เมื่อสฬายตนะมี ผัสสะ
จึงมี เมื่อผัสสะมี เวทนาจึงมี เมื่อเวทนามี ตัณหาจึงมี เมื่อตัณหามี อุปาทาน
จึงมี เมื่ออุปาทานมี ภพจึงมี เมื่อภพมี ชาติจึงมี เมื่อชาติมี ชราและมรณะ
จึงมี อริยสาวกนั้นยอมรูประจักษอยางนี้วา โลกนี้ยอมเกิดขึน้ อยางนี้ ฯ
[๑๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับยอมไมมีความสงสัยอยาง
นี้วา เมื่ออะไรไมมี อะไรจึงไมมีหรือหนอแล เพราะอะไรดับ อะไรจึงดับ เมื่อ
อะไรไมมี สังขารจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี วิญญาณจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี นาม

รูปจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี สฬายตนะจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี ผัสสะจึงไมมี เมื่อ
อะไรไมมี เวทนาจึงไมมี เมื่ออะไรไมมี ตัณหาจึงไมมี ฯลฯ อุปาทาน ... ภพ ...
ชาติ ... เมื่ออะไรไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ฯ
[๑๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท อริยสาวกผูสดับยอมมีญาณหยั่งรู
ในเรื่องนี้โดยไมตองเชื่อผูอ ื่นวา เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่ง
นี้จึงดับ เมื่ออวิชชาไมมี สังขารจึงไมมี เมื่อสังขารไมมี วิญญาณจึงไมมี เมื่อ
วิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี เมื่อนามรูปไมมี สฬายตนะจึงไมมี ฯลฯ เมื่อชาติ
ไมมี ชราและมรณะจึงไมมี อริยสาวกนั้นยอมรูประจักษอยางนี้วา โลกนี้ยอ มดับ
อยางนี้ ฯ
[๑๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล อริยสาวกรูทั่วถึงทั้งเหตุเกิด
และความดับไปแหงโลกตามเปนจริงอยางนี้ ในกาลนั้น อริยสาวกนี้ เราเรียกวา
เปนผูสมบูรณดวยทิฐิบาง เปนผูสมบูรณดวยทัศนะบาง เปนผูมาถึงสัทธรรมนี้บาง
เห็นสัทธรรมนีบ้ าง เปนผูประกอบดวยญาณอันเปนเสขะบาง เปนผูประกอบดวย
วิชชาอันเปนเสขะบาง เปนผูบรรลุกระแสแหงธรรมบาง เปนพระอริยะมีปญญา
เครื่องชําแรกกิเลสบาง วาอยูชิดประตูอมตนิพพานบาง ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
คหปติวรรคที่ ๕ จบ
---------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปญจเวรภยสูตร ที่ ๑ ๒. ปญจเวรภยสูตรที่ ๒
๓. ทุกขนิโรธสูตร ๔. โลกนิโรธสูตร ๕. ญาติกสูตร
๖. อัญญตรสูตร ๗. ชาณุสโสณิสูตร ๘. โลกายติกสูตร
๙. อริยสาวกสูตรที่ ๑ ๑๐. อริยสาวกสูตรที่ ๒ ฯ
-----------ทุกขวรรคที่ ๖
๑. ปริวีมังสนสูตร
[๑๘๘] ขาพเจาสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา พระ*พุทธเจาขา พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยเหตุเทาไรหนอแล
ภิกษุเมื่อพิจารณา พึงพิจารณาเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการทั้งปวง
ภิกษุเหลานั้นทูลวา พระพุทธเจาขา ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมี
พระภาคเปนที่ตั้ง มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่ง ไดโปรด

เถิดพระพุทธเจาขา ขอเนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด
ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมพี ระภาคแลว จักทรงจําไว พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชนนั้น เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๑๘๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาวา ทุกขคือชราและมรณะมีประการตางๆ มากมาย
เกิดขึ้นในโลก ทุกขนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มี
อะไรเปนแดนเกิดหนอแล เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี เมื่ออะไรไมมี ชรา
และมรณะจึงไมมี ภิกษุนั้นพิจารณาอยู ยอมรูป ระจักษวา ทุกขคือชราและมรณะ
มีประการตางๆ มากมาย เกิดขึ้นในโลก ทุกขนี้แลมีชาติเปนเหตุ มีชาติเปน
สมุทัย มีชาติเปนกําเนิด มีชาติเปนแดนเกิด เมื่อชาติมี ชราและมรณะจึงมี
เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะจึงไมมี ภิกษุนั้นยอมรูประจักษชราและมรณะ ยอม
รูประจักษเหตุเกิดชราและมรณะ ยอมรูประจักษความดับแหงชราและมรณะ ยอม
รูประจักษปฏิปทาอันสมควรที่ใหถึงความดับแหงชราและมรณะ และยอมเปนผู
ปฏิบัติอยางนั้น เปนผูประพฤติธรรมอันสมควร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เราเรียก
วา เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการทั้งปวง 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 เมื่อภพไมมี ชาติจึงไมมี ภิกษุนั้นยอมรูประจักษชาติ ยอมรู
ประจักษเหตุเกิดแหงชาติ ยอมรูประจักษความดับแหงชาติ ยอมรูประจักษปฏิปทา
อันสมควรที่ใหถึงความดับแหงชาติ และยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น เปนผูประพฤติ
ธรรมอันสมควร ภิกษุนี้เราเรียกวาเปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดย
ประการทั้งปวง เพื่อความดับแหงชาติ ฯ
[๑๙๑] อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาวา ก็ภพนี้มี
อะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็อุปาทานนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็ตัณหานี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ
ก็เวทนานี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็ผัสสะนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็สฬายตนะนี้มีอะไร
เปนเหตุ ฯลฯ ก็นามรูปนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ก็วิญญาณนี้มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ
ก็สังขารนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดน
เกิด เมื่ออะไรมี สังขารจึงมี เมื่ออะไรไมมี สังขารจึงไมมี ภิกษุนั้นเมื่อพิจารณา
ยอมรูประจักษวา สังขารมีอวิชชาเปนเหตุ มีอวิชชาเปนสมุทัย มีอวิชชาเปน
กําเนิด มีอวิชชาเปนแดนเกิด เมื่ออวิชชามี สังขารจึงมี เมื่ออวิชชาไมมี

สังขารจึงไมมี ภิกษุนั้นยอมรูป ระจักษสังขาร ยอมรูประจักษเหตุเกิดแหงสังขาร
ยอมรูประจักษความดับแหงสังขาร ยอมรูประจักษปฏิปทาอันสมควรที่ใหถึงความ
ดับแหงสังขาร และยอมเปนผูปฏิบัติอยางนั้น เปนผูประพฤติธรรมอันสมควร
ภิกษุนี้เราเรียกวา เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ โดยประการทั้งปวง
เพื่อความดับแหงสังขาร ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลตกอยูในอวิชชา ถาสังขารที่
เปนบุญปรุงแตง วิญญาณก็เขาถึงบุญ ถาสังขารที่เปนบาปปรุงแตง วิญญาณก็เขา
ถึงบาป ถาสังขารที่เปนอเนญชาปรุงแตง วิญญาณก็เขาถึงอเนญชา ฯ
[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใดแล ภิกษุละอวิชชาไดแลว วิชชา
เกิดขึ้นแลว ในกาลนั้น ภิกษุนั้นก็ไมทํากรรมเปนบุญ ไมทํากรรมเปนบาป ไม
ทํากรรมเปนอเนญชา เพราะสํารอกอวิชชาเสีย เพราะมีวิชชาเกิดขึ้น เมื่อไมทํา
เมื่อไมคิด ก็ไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่อไมถอื มั่น ก็ไมสะดุงกลัว เมื่อไม
สะดุงกลัว ก็ปรินิพพานเฉพาะตน ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บ
แลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ภิกษุนั้นถา
เสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา สุขเวทนานั้นไมเที่ยง อันตนไมยึดถือแลวดวยตัณหา
อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา ถาเสวยทุกขเวทนา ก็รูชัดวา ทุกขเวทนา
นั้นไมเที่ยง อันตนไมยึดถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา
ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา อทุกขมสุขเวทนานั้นไมเที่ยง อันตนไมยึด
ถือแลวดวยตัณหา อันตนไมเพลิดเพลินแลวดวยตัณหา ภิกษุนั้นถาเสวยสุขเวทนา
ก็วางใจเฉยเสวยไป ถาเสวยทุกขเวทนาก็วางใจเฉยเสวยไป ถาเสวยอทุกขมสุข*เวทนา ก็วางใจเฉยเสวยไป ภิกษุนั้นเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกาย ก็รูชัดวา
เราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกาย เมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิต ก็รูชัดวา เรา
เสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิต รูชัดวา เวทนาทั้งปวงอันตัณหาไมเพลิดเพลินแลว
จักเปนของเย็น สรีรธาตุจักเหลืออยูในโลกนี้เทานั้นเบื้องหนาตั้งแตสิ้นชีวิต เพราะ
ความแตกแหงกาย ฯ
[๑๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษยกหมอที่ยงั รอนออกจากเตาเผาหมอ
วางไวที่พื้นดินอันเรียบ ไออุนที่หมอนั้นพึงหายไป กระเบื้องหมอยังเหลืออยูที่
พื้นดินนั้นนั่นแหละ แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏ
ทางกาย ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางกาย เมื่อเสวยเวทนาที่ปรากฏทาง
ชีวิต ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนาที่ปรากฏทางชีวิต รูชัดวา เวทนาทั้งปวงอัน
ตัณหาไมเพลิดเพลินแลว จักเปนของเย็น สรีรธาตุจักเหลืออยูในโลกนี้เทานั้น
เบื้องหนาตั้งแตสิ้นชีวิต เพราะความแตกแหงกาย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุ
ผูขีณาสพพึงทํากรรมเปนบุญบาง ทํากรรมเปนบาปบาง ทํากรรมเปนอเนญชาบาง
หรือหนอ ฯ

ภิกษุทั้งหลายทูลวา ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อสังขารไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะสังขารดับ
วิญญาณพึงปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อวิญญาณไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะวิญญาณ
ดับ นามรูปพึงปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อนามรูปไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะนามรูปดับ
สฬายตนะพึงปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อสฬายตนะไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะ
สฬายตนะดับ ผัสสะพึงปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อผัสสะไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะผัสสะดับ
เวทนาพึงปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อเวทนาไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะเวทนาดับ
ตัณหาพึงปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อตัณหาไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะตัณหาดับ
อุปาทานพึงปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่ออุปาทานไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะอุปาทาน
ดับ ภพพึงปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อภพไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะภพดับ ชาติ
พึงปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ก็อีกอยางหนึ่ง เมื่อชาติไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะชาติดับ ชรา*และมรณะพึงปรากฏหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๑๙๕] ดีละๆ ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงสําคัญ จงเชื่อซึ่งขอนั้นไว
อยางนั้นเถิด พวกเธอจงนอมใจไปสูขอนั้นอยางนั้นเถิด จงหมดความเคลือบแคลง
สงสัยในขอนั้นเถิด นั่นเปนที่สุดทุกข ฯ

จบสูตรที่ ๑
๒. อุปาทานสูตร
[๑๙๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัย
แหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ
อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย
จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกอง*ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฟกองใหญแหงไมสิบเลมเกวียนบาง ยี่สิบ
เลมเกวียนบาง สามสิบเลมเกวียนบาง สี่สิบเลมเกวียนบาง พึงลุกโพลง บุรุษ
ใสหญาแหง ใสโคมัยแหง และใสไมแหง ในไฟกองนั้นทุกๆ ระยะ ก็เมื่อ
เปนอยางนี้ ไฟกองใหญนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึงลุกโพลงตลอด
กาลนาน แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ
ตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย
อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับไป เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและ
มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๑๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไฟกองใหญแหงไมสิบเลมเกวียนบาง ยี่สิบ
เลมเกวียนบาง สามสิบเลมเกวียนบาง สี่สิบเลมเกวียนบาง พึงลุกโพลง บุรุษ
ไมใสหญาแหง ไมใสโคมัยแหง และไมใสไมแหงในไฟกองนั้นทุกๆ ระยะ
ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อเปนอยางนี้ ไฟกองใหญนั้น ไมมีอาหาร พึงดับไป เพราะ
สิ้นเชื้อเกา และเพราะไมเติมเชื้อใหม แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อเห็น
โทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ
ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ปฐมสังโยชนสูตร
[๒๐๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัย

แหงสังโยชนอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ
อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย
จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประทีปน้ํามันพึงติด เพราะอาศัยน้ํามันและ
ไส บุรุษพึงเติมน้ํามันและใสไสในประทีปน้ํามันทุกๆ ระยะ ก็เมื่อเปนอยางนี้
ประทีปน้ํามันนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึงลุกโพลงตลอดกาลนาน แม
ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปน
ปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย
จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๒๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย
อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและ
มรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประทีปน้ํามันพึงติด เพราะอาศัยน้ํามันและ
ไส บุรุษไมพึงเติมน้ํามัน ไมใสไสในประทีปน้ํามันนั้นทุกๆ ระยะ ก็เมื่อเปน
อยางนี้ ประทีปน้ํามันนั้น ไมมีอาหารพึงดับไป เพราะสิ้นเชื้อเกา และเพราะไม
เติมเชื้อใหม แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย
อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ
อุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ทุติยสังโยชนสูตร
[๒๐๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประทีปน้ํามันพึงติด เพราะอาศัยน้ํามันและไส บุรุษเติมน้ํามัน
และใสไสในประทีปน้ํามันนั้นทุกๆ ระยะ ก็เมื่อเปนอยางนี้ ประทีปน้ํามันนั้น
มีอาหารอยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึงลุกโพลงตลอดกาลแมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู
ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯ
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๒๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ประทีปน้ํามันพึงติด เพราะอาศัยน้ํามันและ

ไส บุรุษไมเติมน้ํามัน ไมใสไสในประทีปน้ํามันนั้นทุกๆ ระยะ ก็เมื่อเปน
อยางนี้ ประทีปน้ํามันนั้น ไมมีอาหาร พึงดับไป เพราะสิ้นเชื้อเกา และเพราะ
ไมเติมเชื้อใหม แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ
ตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ปฐมมหารุกขสูตร
[๒๐๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัย
แหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ
อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯ
[๒๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญ มีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ
รากทั้งหมดนั้นยอมดูดโอชารสไปเบื้องบน เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น มี
อาหารอยางนัน้ มีเชื้ออยางนัน้ พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู
ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ
อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯ
[๒๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย
อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ย
ประการอยางนี้ ฯ
[๒๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญตั้งอยูอยางนั้น ที่นั้นบุรุษเอาจอบ
และภาชนะมา ตัดตนไมนั้นที่โคนตนแลว ขุดลงไป ครั้นขุดลงไปแลว คุยเอาราก
ใหญเล็กแมเทากานแฝกขึ้น บุรุษนั้นพึงทอนตนไมนั้นเปนทอนเล็กทอนใหญแลว
พึงผา ครั้นผาแลวเจียกใหเปนชิ้นๆ ครั้นเจียกใหเปนชิ้นๆ แลว พึงผึ่งลม
ตากแดด ครั้นผึ่งลม ตากแดดแลว พึงเอาไฟเผา ครั้นเอาไฟเผาแลว พึงทําให
เปนเขมา ครั้นทําใหเปนเขมาแลว พึงโปรยทีล่ มแรงหรือลอยในแมน้ํามีกระแส
อันเชี่ยว ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น ถูกตัดเอารากขึ้นแลว ถูกทําใหเปน
ดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
ภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหา

ยอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ
ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ทุติยมหารุกขสูตร
[๒๑๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ ราก
ทั้งหมดนั้นยอมดูดโอชารสไปเบื้องบน เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น มีอาหาร
อยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู
ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯ
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๒๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้นบุรุษ
เอาจอบและภาชนะมา ตัดตนไมนั้นที่โคนตนแลว ขุดลงไป ครั้นขุดลงไปแลว
คุยเอารากใหญเล็กแมเทากานแฝกขึ้น ฯลฯ หรือลอยในแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว
เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้นถูกตัดเอารากขึ้นแลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวน
ถึงความไมมี ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษ
เนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้น
เหมือนกัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ตรุณรุกขสูตร
[๒๑๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะตัณหาเปน
ปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯ ความเกิดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้ ฯ
[๒๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมออนยืนตนอยู บุรุษพึงพรวนดิน
ใสปุย รดน้ําเสมอๆ ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมออ นนั้น มีอาหารอยางนั้น มีเชือ้
อยางนั้น พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุ
เห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลายอันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหา*ยอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน ฯลฯ ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ

[๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย
อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ
ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมออนยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้นบุรุษเอา
จอบและภาชนะมา ฯลฯ หรือลอยในแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว ก็เมื่อเปนอยางนี้
ตนไมออนนั้น ถูกตัดเอารากขึ้นแลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวน ถึงความไมมี
ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้นเหมือนกัน
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. นามรูปสูตร
[๒๑๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู นามรูปก็หยั่งลง เพราะนามรูปเปนปจจัย
จึงมีสฬายตนะ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้ ฯ
[๒๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ ราก
ทั้งหมดนั้นยอมดูดโอชารสไปเบื้องบน ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น มี
อาหารอยางนัน้ มีเชื้ออยางนัน้ พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย
เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู
นามรูปก็หยั่งลง ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ ฯลฯ
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๒๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย
อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู นามรูปก็ไมหยั่งลง เพราะนามรูปดับ สฬายตนะ
จึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้นบุรุษเอา
จอบและภาชนะมา ฯลฯ ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็น
โทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู นามรูปก็ไมหยั่งลง
ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกข
ทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. วิญญาณสูตร

[๒๒๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรม
ทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู วิญญาณก็หยั่งลง เพราะวิญญาณเปน
ปจจัย จึงมีนามรูป ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการ
อยางนี้ ฯ
[๒๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ ฯลฯ
แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย
อันเปนปจจัยแหงสังโยชน วิญญาณก็หยั่งลง ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะวิญญาณ
เปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯ
[๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย
อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู วิญญาณก็ไมหยั่งลง เพราะวิญญาณดับ นามรูป
จึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
[๒๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนไมใหญยืนตนอยูอยางนั้น ทีนั้นบุรุษ
เอาจอบและภาชนะมา ฯลฯ ไมเกิดขึ้นอีกตอไป แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
ภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงสังโยชนอยู วิญญาณ
ก็ไมหยั่งลง ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ฯลฯ ความดับ
แหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. นิทานสูตร
[๒๒๔] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยูที่นิคมของหมูชนชาว
เมืองกุรุ อันมีชอื่ วากัมมาสทัมมะ แควนกุรุรัฐ ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง เมื่อทานนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา นา*อัศจรรย พระเจาขา ไมเคยมีมา พระเจาขา คือปฏิจจสมุปบาทนี้เปนธรรมลึกซึ้ง
เพียงไร ทั้งมีกระแสความลึกซึ้ง แตถึงอยางนั้น ก็ปรากฏเหมือนเปนธรรมงายๆ
แกขาพระองค ฯ
[๒๒๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เธออยากลาวอยางนี้
ดูกรอานนท เธออยากลาวอยางนี้ ปฏิจจสมุปบาทนี้ เปนธรรมลึกซึ้ง ทั้งมีกระแส
ความลึกซึ้ง เพราะไมรู ไมตรัสรู ไมแทงตลอดธรรมนี้ หมูสตั วนี้จึงเปนเหมือน
เสนดายที่ยุง เปนเหมือนกลุมเสนดายที่เปนปม เปนเหมือนหญามุงกระตายและ
หญาปลอง ยอมไมผานพนอบาย ทุคติ วินิบาต สงสาร ฯ
[๒๒๖] ดูกรอานนท เมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย

อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมเจริญ เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมี
อุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาส
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๒๒๗] ดูกรอานนท ตนไมใหญมีรากหยั่งลงและแผไปขางๆ รากทั้ง
หมดนั้นยอมดูดโอชารสไปเบื้องบน ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น มีอาหาร
อยางนั้น มีเชื้ออยางนั้น พึงเปนอยูตลอดกาลนาน แมฉันใด อานนท เมื่อ
ภิกษุเห็นความพอใจเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู
ตัณหายอมเจริญ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะ
อุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวย
ประการอยางนี้ ฯ
[๒๒๘] ดูกรอานนท เมื่อภิกษุเห็นโทษเนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย
อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ย
ประการอยางนี้ ฯ
[๒๒๙] ดูกรอานนท ตนไมใหญยืนตนอยางนั้น ทีนั้นบุรุษเอาจอบและ
ภาชนะมา ตัดตนไมนั้นที่โคนตน แลวขุดลงไป ครั้นขุดลงไปแลว คุยเอารากใหญ
เล็กแมเทากานแฝกขึ้น บุรุษนั้น ทอนตนไมนั้นเปนทอนเล็กทอนใหญ แลวพึง
ผา ครั้นผาแลว เจียกเปนชิ้นๆ ครั้นเจียกใหเปนชิ้นๆ แลว พึงผึ่งลม ตากแดด
ครั้นผึ่งลม ตากแดดแลว พึงเอาไฟเผา ครั้นเอาไฟเผาแลว พึงทําใหเปนเขมา
ครั้นทําใหเปนเขมาแลว พึงโปรยที่ลมแรง หรือลอยในแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว
ก็เมื่อเปนอยางนี้ ตนไมใหญนั้น ถูกตัดเอารากขึ้นแลว ถูกทําใหเปนดังตาลยอด
ดวน ถึงความไมมี ไมเกิดอีกตอไป แมฉันใด อานนท เมื่อภิกษุเห็นโทษ
เนืองๆ ในธรรมทั้งหลาย อันเปนปจจัยแหงอุปาทานอยู ตัณหายอมดับ ฉันนั้น
เหมือนกัน เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะ
ภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชราและมรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัสและ
อุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบทุกขวรรคที่ ๖
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปริวีมังสนสูตร
๒. อุปาทานสูตร
๓. สังโยชนสูตรที่ ๑ ๔. สังโยชนสูตรที่ ๒
๕. มหารุกขสูตรที่ ๑ ๖. มหารุกขสูตรที่ ๒

๗. ตรุณสูตร ๘. นามรูปสูตร ๙. วิญญาณสูตร
๑๐. นิทานสูตร ฯ
----------มหาวรรคที่ ๗
๑. อัสสุตวตาสูตรที่ ๑
[๒๓๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเบื่อหนายบาง
คลายกําหนัดบาง หลุดพนบาง ในรางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ขอ
นั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวา ความเจริญก็ดี ความเสื่อมก็ดี การเกิดก็ดี การตาย
ก็ดี ของรางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ยอมปรากฏ ปุถุชนผูมิไดสดับ
จึงเบื่อหนายบาง คลายกําหนัดบาง หลุดพนบาง ในรางกายนั้น แตตถาคตเรียก
รางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง
ปุถุชนผูมิไดสดับ ไมอาจเบื่อหนาย คลายกําหนัด หลุดพนในจิต เปนตนนั้นได
เลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาจิตเปนตนนี้ อันปุถุชนมิไดสดับ รวบรัดถือ
ไวดวยตัณหา ยึดถือดวยทิฐิวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา
ดังนี้ ตลอดกาลชานานฉะนั้น ปุถุชนผูมิไดสดับ จึงไมอาจจะเบื่อหนาย คลาย
กําหนัด หลุดพนในจิตเปนตนนั้นไดเลย ฯ
[๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเขาไปยึดถือเอา
รางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูต ๔ นี้ โดยความเปนตน ยังชอบกวา แตจะ
เขาไปยึดถือเอาจิตโดยความเปนตนหาชอบไม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะรางกาย
อันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ เมื่อดํารงอยู ปหนึ่งบาง สองปบาง สามป
บาง สี่ปบาง หาปบาง สิบปบาง ยี่สิบปบาง สามสิบปบาง สี่สิบปบาง หาสิบป
บาง รอยปบาง ยิ่งกวารอยปบาง ยอมปรากฏ แตวาตถาคตเรียกรางกายอันเปน
ที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง จิตเปนตนนั้น
ดวงหนึ่งเกิดขึน้ ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและกลางวัน ฯ
[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วานรเมื่อเที่ยวไปในปาใหญจับกิ่งไม ปลอย
กิ่งนั้น ยึดเอากิ่งอื่น ปลอยกิ่งทีย่ ึดเดิม เหนี่ยวกิง่ ใหมตอไป แมฉันใด รางกาย
อันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ที่ตถาคตเรียกวา จิตบาง มโนบาง วิญญาณ
บาง จิตเปนตนนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและกลางวัน ก็ฉัน
นั้นแล ฯ
[๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูสดับ ยอมใสใจโดยแยบคาย
ดวยดีถึงปฏิจจสมุปบาทธรรม ในรางกายและจิตที่ตถาคตกลาวมานั้นวา เพราะเหตุ

ดังนี้ เมื่อสิ่งนีม้ ี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไมมี
สิ่งนี้จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ คือ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร
เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวญ
ิ ญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป
เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ
เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา เพราะ
ตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพ
เปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ โสกปริเทวทุกข*โทมนัสและอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
อนึ่ง เพราะอวิชชาดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ
วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ มาพิจารณาอยูอยางนี้
ยอมหนายแมในรูป ยอมหนายแมในเวทนา ยอมหนายแมในสัญญา ยอมหนาย
แมในสังขารทั้งหลาย ยอมหนายแมในวิญญาณ เมื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด
เพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ก็เกิดญาณหยั่งรูว าหลุดพนแลว
ยอมทราบชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อัสสุตวตาสูตรที่ ๒
[๒๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นพระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเบื่อหนายบาง
คลายกําหนัดบาง หลุดพนบาง ในรางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ขอ
นั้นเพราะเหตุไร เพราะวา ความเจริญก็ดี ความเสื่อมก็ดี การเกิดก็ดี การตาย
ก็ดี ของรางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ ยอมปรากฏ ฉะนั้น ปุถุชน
ผูมิไดสดับ จึงเบื่อหนายบาง คลายกําหนัดบาง หลุดพนบาง ในรางกายนั้น แต
ตถาคตเรียกรางกายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง วิญญาณ
บาง ปุถุชนผูมิไดสดับ ไมอาจจะเบื่อหนาย คลายกําหนัด หลุดพนในจิต
เปนตนนั้นไดเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุวาจิตเปนตนนี้ อันปุถุชนผูมิ
ไดสดับ รวบรัดถือไวดว ยตัณหา ยึดถือดวยทิฐิวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่น
เปนตัวตนของเรา ดังนี้ ตลอดกาลชานาน ฉะนั้น ปุถุชนผูมิไดสดับ จึงจะเบื่อ
หนาย คลายกําหนัด หลุดพนในจิตเปนตนนั้นไมไดเลย ฯ
[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับ จะพึงเขาไปยึดถือเอาราง
กายอันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ โดยความเปนตน ยังชอบกวา แตจะ
เขาไปยึดถือเอาจิตโดยความเปนตนหาชอบไม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะรางกาย

อันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้ เมื่อดํารงอยูปหนึ่งบาง สองปบาง สามป
บาง สี่ปบาง หาปบาง สิบปบาง ยี่สิบปบาง สามสิบปบาง สี่สิบปบาง หาสิบปบาง
รอยปบาง ยิ่งกวารอยปบาง ยอมปรากฏ แตวาตถาคตเรียกรางกายอันเปนที่ประชุม
แหงมหาภูตทั้ง ๔ นี้วา จิตบาง มโนบาง วิญญาณบาง จิตเปนตนนั้น ดวงหนึง่
เกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป ในกลางคืนและในกลางวัน ฯ
[๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ ยอมใสใจดวยดีโดย
แยบคายถึงปฏิจจสมุปบาทธรรม ในรางกายและจิตที่ตถาคตกลาวมานั้นวา เพราะ
เหตุดังนี้ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้
จึงไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนาจึง
เกิดสุขเวทนา เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนานั้นดับไป สุขเวทนาที่เกิด
ขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนา จึงดับ จึงสงบไป เพราะอาศัย
ผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนา จึงเกิดทุกขเวทนาขึ้น เพราะผัสสะอันเปนปจจัย
แหงทุกขเวทนานั้นดับไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหง
ทุกขเวทนานั้น จึงดับ จึงสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงเวทนาที่ไมใช
สุข ไมใชทุกข จึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้น เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงอทุกขม*สุขเวทนานั้นดับไป อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัย
แหงอทุกขมสุขเวทนานั้น จึงดับ จึงสงบไป ฯ
[๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไมสองอันครูดสีกันจึงเกิดไออุน เกิด
ความรอน แตถาแยกไมทั้งสองอันนั้นแหละออกเสียจากกัน ไออุนซึ่งเกิดจาก
การครูดสีกันนั้น ก็ดับไป สงบไป แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัย
ผัสสะอันเปนปจจัยแหงสุขเวทนา จึงเกิดสุขเวทนาขึ้น เพราะผัสสะอันเปน
ปจจัยแหงสุขเวทนานั้นดับไป สุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยผัสสะอันเปน
ปจจัยแหงสุขเวทนานั้น จึงดับ จึงสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหง
ทุกขเวทนา จึงเกิดทุกขเวทนาขึ้น เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนานั้น
ดับไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงทุกขเวทนานั้น
จึงดับ จึงสงบไป เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงเวทนาที่มิใชทุกข มิใชสุข
จึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้น เพราะผัสสะอันเปนปจจัยแหงอทุกขมสุขเวทนานั้น
ดับไป อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหงอทุกขม*สุขเวทนานั้น จึงดับ จึงสงบไป ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ มาพิจารณาอยูอยางนี้
ยอมหนายแมในผัสสะ ยอมหนายแมในเวทนา ยอมหนายแมในสัญญา ยอม
หนายแมในสังขารทั้งหลาย ยอมหนายแมในวิญญาณ เมื่อหนาย ยอมคลาย
กําหนัด เพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ก็เกิดญาณหยั่งรูวา หลุด
พนแลวและยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทํา

เสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ปุตตมังสสูตร
[๒๔๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อยาง เพือ่ ความดํารงอยู
ของสัตวโลกทีเ่ กิดมาแลว หรือเพื่ออนุเคราะหแกเหลาสัตวผูแสวงหาที่เกิด
อาหาร ๔ อยางนั้นคือ ๑. กวฬีการาหาร หยาบบาง ละเอียดบาง ๒. ผัสสาหาร
๓. มโนสัญเจตนาหาร ๔. วิญญาณาหาร ภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อยางเหลานี้
แล เพื่อดํารงอยูแหงสัตวโลกที่เกิดมาแลว หรือเพื่ออนุเคราะหแกเหลาสัตวผู
แสวงหาที่เกิด ฯ
[๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กวฬีการาหารจะพึงเห็นไดอยางไร ภิกษุ
ทั้งหลาย เหมือนอยางวา ภรรยาสามี ๒ คน ถือเอาสะเบียงเดินทางเล็กนอย แลว
ออกเดินไปสูทางกันดาร เขาทั้งสองมีบุตรนอยๆ นารักนาพอใจอยูคนหนึ่ง เมื่อ
ขณะทั้งสองคนกําลังเดินไปในทางกันดารอยู สะเบียงเดินทางที่มีอยูเพียงเล็กนอย
นั้นไดหมดสิ้นไป แตทางกันดารนั้นยังเหลืออยู เขาทั้งสองยังขามพนไปไมได
ครั้งนั้น เขาทั้งสองคนคิดตกลงกันอยางนีว้ า สะเบียงเดินทางของเราทั้งสองอันใด
แลมีอยูเล็กนอย สะเบียงเดินทางอันนั้นก็ไดหมดสิ้นไปแลว แตทางกันดารนี้ยัง
เหลืออยู เรายังขามพนไปไมได อยากระนั้นเลย เราสองคนมาชวยกันฆาบุตร
นอยๆ คนเดียว ผูนารัก นาพอใจคนนี้เสีย ทําใหเปนเนื้อเค็มและเนื้อยาง เมื่อได
บริโภคเนื้อบุตร จะไดพากันเดินขามพนทางกันดารที่ยังเหลืออยูนั้น ถาไมเชนนั้น
เราทั้งสามคนตองพากันพินาศหมดแน ครั้งนั้น ภรรยาสามีทั้งสองคนนั้น ก็ฆาบุตร
นอยๆ คนเดียวผูนารัก นาพอใจนั้นเสีย ทําใหเปนเนื้อเค็ม และเนื้อยาง เมื่อ
บริโภคเนื้อบุตรเสร็จ ก็พากันเดินขามทางกันดารที่ยังเหลืออยูนั้น เขาทั้งสองคน
รับประทานเนื้อบุตรพลาง คอนอกพลางรําพันวา ลูกชายนอยๆ คนเดียวของ
ฉันไปไหนเสีย ลูกชายนอยๆ คนเดียวของฉันไปไหนเสีย ดังนี้ เธอทั้งหลาย
จะเขาใจความขอนั้นเปนอยางไร คือวาเขาไดบริโภคเนื้อบุตรที่เปนอาหารเพื่อความ
คะนองหรือเพือ่ ความมัวเมา หรือเพือ่ ความตบแตง หรือเพื่อความประดับประดา
รางกายใชไหม ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา หามิได พระเจาขา จึงตรัสตอไปวา ถา
เชนนั้น เขาพากันรับประทานเนื้อบุตรเปนอาหารเพียงเพื่อขามพนทางกันดารใช
ไหม ใช พระเจาขา พระองคจึงตรัสวา ขอนีฉ้ ันใด เรากลาววา บุคคลควรเห็น
กวฬีการาหารวา [เปรียบดวยเนื้อบุตร] ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เมื่ออริยสาวก
กําหนดรูกวฬีการาหารไดแลว ก็เปนอันกําหนดรูความยินดีซึ่งเกิดแตเบญจกามคุณ
เมื่ออริยสาวกกําหนดรูความยินดีซึ่งเกิดแตเบญจกามคุณไดแลว สังโยชนอันเปน

เครื่องชักนําอริยสาวกใหมาสูโลกนี้อีกก็ไมมี ฯ
[๒๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผัสสาหารจะพึงเห็นไดอยางไร เหมือนอยาง
วา แมโคนมที่ไมมีหนังหุม ถายืนพิงฝาอยูก็จะถูกพวกตัวสัตวอาศัยฝาเจาะกิน ถา
ยืนพิงตนไมอยู ก็จะถูกพวกสัตวชนิดอาศัยตนไมไชกิน หากลงไปยืนแชน้ําอยู ก็
จะถูกพวกสัตวที่อาศัยน้ําตอดและกัดกิน ถายืนอาศัยอยูในที่วาง ก็จะถูกมวลสัตว
ที่อาศัยอยูในอากาศเกาะกัดและจิกกิน เปนอันวาแมโคนมตัวนั้นที่ไรหนังหุมจะไป
อาศัยอยูในสถานที่ใดๆ ก็ถูกจําพวกสัตวที่อาศัยอยูในสถานที่นั้นๆ กัดกินอยูร่ําไป
ขอนี้ฉันใด เรากลาววาพึงเห็นผัสสาหารฉันนัน้ เหมือนกัน เมือ่ อริยสาวกกําหนด
รูผัสสาหารไดแลว ก็เปนอันกําหนดรูเวทนาทั้งสามได เมื่ออริยสาวกกําหนดรู
เวทนาทั้งสามไดแลว เรากลาววาไมมีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทําใหยิ่งขึ้นไปกวานี้
อีกแลว ฯ
[๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มโนสัญเจตนาหารจะพึงเห็นไดอยางไร
เหมือนอยางวา มีหลุมถานเพลิงอยูแหงหนึ่ง ลึกมากกวาชั่วบุรุษ เต็มไปดวยถาน
เพลิง ไมมีเปลว ไมมีควัน ครั้งนั้นมีบุรุษคนหนึ่งอยากมีชีวติ อยู ไมอยากตาย
รักสุข เกลียดทุกขเดินมา บุรุษสองคนมีกําลังจับเขาที่แขนขางละคนคราไปสูหลุม
ถานเพลิง ทันใดนั้นเอง เขามีเจตนาปรารถนาตั้งใจอยากจะใหไกลจากหลุมถาน
เพลิง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขารูวา ถาเขาจักตกหลุมถานเพลิงนี้ ก็จักตอง
ตายหรือถึงทุกขแทบตาย ขอนี้ฉันใด เรากลาววาพึงเห็นมโนสัญเจตนาหาร ฉันนั้น
เหมือนกัน เมื่ออริยสาวกกําหนดมโนสัญเจตนาหารไดแลว ก็เปนอันกําหนดรู
ตัณหาทั้งสามไดแลว เมื่ออริยสาวกกําหนดรูตัณหาทั้งสามไดแลว เรากลาววาไมมี
สิ่งใดที่อริยสาวกพึงทําใหยิ่งขึ้นไปกวานี้อีกแลว ฯ
[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิญญาณาหารจะพึงเห็นไดอยางไร เหมือน
อยางวา พวกเจาหนาที่จับโจรผูกระทําผิดไดแลวแสดงแกพระราชาวา ขอเดชะ
ดวยโจรผูนี้กระทําผิด ใตฝาละอองธุลีพระบาทจงทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหลง
โทษโจรผูนี้ตามที่ทรงเห็นสมควรเถิด จึงมีพระกระแสรับสั่งอยางนีว้ า ทานผูเจริญ
ไปเถอะพอ จงประหารมันเสียดวยหอกรอยเลมในเวลาเชานี้ เจาหนาที่เหลานั้นก็
ชวยประหารนักโทษคนนั้นดวยหอกรอยเลมในเวลาเชา ตอมาเปนเวลาเที่ยงวัน
พระราชาทรงซักถามเจาหนาที่เหลานั้นอยางนี้วา ทานผูเจริญ เจานักโทษคนนั้น
เปนอยางไรบาง เขาพากันกราบทูลวา ขอเดชะ เขายังมีชีวิตอยูตามเดิม จึงมี
พระกระแสรับสั่งอยางนีว้ า ทานผูเจริญ ไปเถอะพอ จงชวยกันประหารมันเสีย
ดวยหอกรอยเลมในเวลาเที่ยงวัน เจาหนาที่เหลานั้นก็ประหารนักโทษคนนั้นเสีย
ดวยหอกรอยเลมในเวลาเที่ยงวัน ตอมาเปนเวลาเย็น พระราชาทรงซักถาม
เจาหนาที่เหลานั้นอีกอยางนีว้ า ทานผูเจริญ เจานักโทษคนนั้นเปนอยางไรบาง เขา
พากันกราบทูลวา ขอเดชะ เขายังมีชีวิตอยูตามเดิม จึงมีพระกระแสรับสั่งอยาง

นี้วา ทานผูเจริญ ไปเถอะพอ จงประหารมันเสียดวยหอกรอยเลมในเวลาเย็น
เจาหนาที่คนนั้นก็ประหารนักโทษคนนั้นดวยหอกรอยเลมในเวลาเย็น ภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายยังเขาใจความขอนั้นเปนไฉน คือวาเมื่อเขากําลังถูกประหารดวยหอก
รอยเลมตลอดวันอยูนั้น จะพึงไดเสวยแตทุกขโทมนัสซึ่งมีการประหาร นั้นเปน
เหตุเทานั้น มิใชหรือ ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขากําลังถูกประหารอยูดวยหอกแมเลม
เดียว ก็พึงเสวยความทุกขโทมนัสซึ่งมีการประหารนั้นเปนเหตุ แตจะกลาวไปไยถึง
เมื่อเขากําลังถูกประหารอยูดว ยหอกสามรอยเลมเลา ขอนี้ฉันใด เรากลาววา จะพึง
เห็นวิญญาณาหารฉันนั้นเหมือนกัน เมื่ออริยสาวกกําหนดรูว ิญญาณาหารไดแลว
ก็เปนอันกําหนดรูนามรูปไดแลว เมื่ออริยสาวกมากําหนดรูน ามรูปไดแลว เรากลาว
วา ไมมีสิ่งใดที่อริยสาวกจะพึงทําใหยิ่งขึ้นไปกวานี้อีกแลว ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. อัตถิราคสูตร
[๒๔๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อยางเพือ่ ความดํารงอยูข อง
สัตวโลกที่เกิดมาแลว เพื่ออนุเคราะหแกเหลาสัตวผูแสวงหาที่เกิด อาหาร ๔
อยางนั้น คือ ๑ กวฬีการาหาร หยาบบาง ละเอียดบาง ๒ ผัสสาหาร ๓ มโน*สัญเจตนาหาร ๔ วิญญาณาหาร อาหาร ๔ อยางนี้แล เพื่อความดํารงอยูของสัตว
โลกที่เกิดมาแลว หรือเพื่ออนุเคราะหแกเหลาสัตวผูแสวงหาที่เกิด ฯ
[๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความ
ทยานอยาก มีอยูในกวฬีการาหารไซร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามในกวฬีการาหารนั้น
ในที่ใด วิญญาณตั้งอยูงอกงาม ในที่นั้น ยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่ใด
มีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่นั้น ยอมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่ใด
มีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่นั้น ยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่
ใด มีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่นั้น ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใด
มีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกที่นั้นวามีความโศก มีธุลี (คือราคะ) มีความ
คับแคน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก
มีอยูในผัสสาหารไซร ... ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยู
ในมโนสัญเจตนาหารไซร ... ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก
มีอยูในวิญญาณาหารไซร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามในวิญญาณาหารนั้น ในที่ใด
วิญญาณตั้งอยูงอกงาม ในที่นั้น ยอมมีการหยัง่ ลงแหงนามรูป ในที่ใด มีการ
หยั่งลงแหงนามรูป ในที่นั้น ยอมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่ใด
มีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่นั้น ยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใด
มีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่นั้น ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใด มีชาติ

ชรามรณะตอไป เราเรียกที่นั้นวามีความโศก มีธุลี มีความคับแคน ฯ
[๒๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีน้ํายอม ครั่ง ขมิ้น สีเขียวหรือสี
บานเย็น ชางยอมหรือชางเขียนพึงเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษใหมีอวัยวะนอยใหญ
ไดครบถวนที่แผนหินขาว แผนกระดาน ฝาผนัง หรือที่ผืนผา แมฉันใด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยาน
อยาก มีอยูในกวฬีการาหารไซร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามในกวฬีการาหารนัน้ ใน
ที่ใด วิญญาณตั้งอยูงอกงาม ในที่นั้น ยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่ใด
มีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่นั้น ยอมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่ใด
มีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่นั้น ยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใด
มีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่นั้น ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใด มีชาติ
ชรามรณะตอไป เราเรียกที่นั้นวามีความโศก มีธุลี มีความคับแคน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยูในผัสสาหาร
ไซร ... ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยูในมโนสัญ*เจตนาหารไซร ... ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก มีอยูใน
วิญญาณาหารไซร วิญญาณก็ตั้งอยูงอกงามในวิญญาณาหารนั้น ในที่ใด วิญญาณ
ตั้งอยูงอกงาม ในที่นั้น ยอมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่ใด มีการหยั่งลงแหง
นามรูป ในที่นั้น ยอมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่ใด มีความเจริญ
แหงสังขารทั้งหลาย ในที่นั้น ยอมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใด มีการ
เกิดในภพใหมตอไป ในที่นั้น ยอมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใด มีชาติชรา
มรณะตอไป เราเรียกที่นั้นวา มีความโศก มีธุลี มีความคับแคน ฯ
[๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความ
ทยานอยาก ไมมีอยูในกวฬีการาหารไซร วิญญาณก็ไมตั้งอยูไมงอกงามในกวฬี*การาหารนั้น ในที่ใด วิญญาณไมตั้งอยูไมงอกงาม ในที่นั้น ยอมไมมีการหยั่ง
ลงแหงนามรูป ในที่ใด ไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่นั้น ยอมไมมีความ
เจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่ใด ไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่นั้น
ยอมไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใด ไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่นั้น
ยอมไมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใด ไมมีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกที่นั้น
วาไมมีความโศก ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน ฯ
ภิกษุทั้งหลาย ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน ความทยานอยาก ไมมี
ในผัสสาหาร ... ไมมีในมโนสัญเจตนาหาร ... ไมมีในวิญญาณาหารไซร วิญญาณ
ก็ไมตั้งอยูไมงอกงามในอาหารนั้น ในที่ใด วิญญาณไมตั้งอยูไมงอกงาม ในที่นั้น
ยอมไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่ใด ไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่นั้น
ยอมไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่ใด ไมมีความเจริญแหงสังขาร
ทั้งหลาย ในที่นั้น ยอมไมมีความเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใด ไมมีความเกิด

ในภพใหมตอไป ในที่นั้น ยอมไมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใด ไมมีชาติชรา
มรณะตอไป ภิกษุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นวา ไมมีความโศก ไมมีธุลี ไมมีความ
คับแคน ฯ
[๒๔๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือนยอด
[ปราสาท] หรือศาลามีสองยอด หนาตางดานทิศตะวันออก อันบุคคลเปดไปทาง
เหนือหรือทางใต เมื่อพระอาทิตยขึ้นไปแสงสวางสองเขาไปทางหนาตาง จะพึง
ตั้งอยู ณ ที่ไหน ฯ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ตั้งอยูที่ฝาดานตะวันตก พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาฝาดานตะวันตกไมมีเลา แสงสวางนั้นจะพึง
ตั้งอยู ณ ที่ไหน ฯ
ภิ. ที่แผนดิน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแผนดินไมมีเลา แสงสวางนั้นจะพึงตั้งอยู ณ
ที่ไหน ฯ
ภิ. ที่น้ํา พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาน้ําไมมีเลา แสงสวางนั้นจะพึงตั้งอยู ณ ที่ไหน ฯ
ภิ. ไมตั้งอยูเลย พระเจาขา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ถาความยินดี ความเพลิดเพลิน
ความทยานอยาก ไมมีอยูในกวฬีการาหารไซร ... ในผัสสาหารไซร ... ในมโนสัญ*เจตนาหารไซร ... ในวิญญาณาหารไซร วิญญาณก็ไมตั้งอยูไมงอกงามในวิญญาณา*หารนั้น ในที่ใด วิญญาณไมตั้งอยู ไมงอกงาม ในที่นั้น ยอมไมมีการหยั่งลง
แหงนามรูป ในที่ใด ไมมีการหยั่งลงแหงนามรูป ในที่นั้น ยอมไมมีความเจริญ
แหงสังขารทั้งหลาย ในที่ใด ไมมีความเจริญแหงสังขารทั้งหลาย ในที่นั้น ยอม
ไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่ใด ไมมีการเกิดในภพใหมตอไป ในที่นั้น
ยอมไมมีชาติชรามรณะตอไป ในที่ใด ไมมีชาติชรามรณะตอไป เราเรียกที่นั้นวา
ไมมีความโศก ไมมีธุลี ไมมีความคับแคน ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. นครสูตร
[๒๕๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กอนแตกาลตรัสรู เมื่อเรายังเปน
พระโพธิสัตว ยังมิไดตรัสรู เราไดมีความคิดอยางนี้วา โลกนี้ถึงความลําบาก
หนอ ยอมเกิด แก ตาย จุติและอุบัติ ก็เมื่อเปนเชนนั้น ไมมีผูใดทราบชัด
ซึ่งธรรมเปนที่สลัดออกจากกองทุกข คือ ชราและมรณะนี้ไดเลย เมื่อไรหนอ
ธรรมเปนที่สลัดออกไปจากกองทุกขคือชราและมรณะนี้จึงจักปรากฏ ฯ

[๒๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดมีความคิดอยางนี้วา เมื่ออะไรหนอ
แลมีอยู ชราและมรณะจึงมี เพราะอะไรเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ เพราะ
การใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงรูไดดวยปญญาวา เมื่อชาติแลมีอยู ชราและ
มรณะจึงมี เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ เรานั้นไดมีความคิดดังนี้วา
เมื่ออะไรหนอ แลมีอยู ชาติจึงมี ... ภพจึงมี ... อุปาทานจึงมี ... ตัณหาจึงมี ...
เวทนาจึงมี ... ผัสสะจึงมี ... สฬายตนะจึงมี ... นามรูปจึงมี ... เพราะอะไรเปน
ปจจัย จึงมีนามรูป เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงไดรูดวยปญญาวา
เมื่อวิญญาณมีอยู นามรูปจึงมี เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เรานั้นได
มีความคิดดังนี้วา เมื่ออะไรหนอแลมีอยู วิญญาณจึงมี เพราะอะไรเปนปจจัย
จึงมีวิญญาณ เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงไดรดู วยปญญาวา เมื่อ
นามรูปมีอยู วิญญาณจึงมี เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เรานั้นไดมี
ความคิดดังนี้วา วิญญาณนี้แลไดกลับแลวเพียงเทานี้ ไมไปพนจากนามรูปไดเลย
ดวยเหตุเพียงเทานี้ โลกยอมเกิด แก ตาย จุติและอุบัติ กลาวคือ เพราะ
นามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะ
นามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ฯลฯ
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึ้นแลวแกเราในธรรมทั้งหลาย
ที่เราไมเคยไดฟงมาในกาลกอนวา เหตุใหทุกขเกิด เหตุใหทุกขเกิด ดังนี้ ฯ
[๒๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดมีความคิดดังนี้ เมื่ออะไรหนอแล
ไมมีอยู ชราและมรณะจึงไมมี เพราะอะไรดับ ชราและมรณะจึงดับ เพราะการ
ใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงรูไดดว ยปญญาวา เมื่อชาติไมมี ชราและมรณะ
จึงไมมี เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ เรานั้นไดมีความคิดดังนี้วา เมื่อ
อะไรหนอแล ไมมีอยู ชาติจึงไมมี ... ภพจึงไมมี ... อุปาทานจึงไมมี ... ตัณหา
จึงไมมี ... เวทนาจึงไมมี ... ผัสสะจึงไมมี ... สฬายตนะจึงไมมี ... นามรูปจึง
ไมมี ... เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะการใสใจโดย
แยบคายของเรานั้น จึงรูไดดวยปญญาวา เมื่อวิญญาณไมมี นามรูปจึงไมมี
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความคิดดังนี้วา
เมื่ออะไรหนอแล ไมมีอยู วิญญาณจึงไมมี เพราะอะไรดับ วิญญาณจึงดับ
เพราะการใสใจโดยแยบคายของเรานั้น จึงรูไดดวยปญญาวา เมื่อนามรูปไมมี
วิญญาณจึงไมมี เพราะนามรูปดับ วิญญาณจึงดับ เรานั้นไดมีความคิดดังนี้วา
มรรคนี้เราไดบรรลุแลวแล ดวยปญญาเครื่องตรัสรู คือ เพราะนามรูปดับ วิญญาณ
จึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมี
ดวยอาการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง

ไดเกิดขึ้นแลวแกเราในธรรมทั้งหลายที่เรายังไมเคยไดฟงมาในกาลกอนวา เหตุให
ทุกขดับ เหตุใหทุกขดับ ดังนี้ ฯ
[๒๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษเมื่อเที่ยวไปในปาทึบ ไดพบมรรคาเกา
หนทางเกา ที่คนกอนๆ เคยเดินไปมา เขาเดินตามทางนั้นไป เมื่อกําลังเดินตาม
ทางนั้นอยู พบนครเกา พบราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณดวยสวน ปาไม สระโบก*ขรณี มีเชิงเทิน ลวนนารื่นรมย ที่คนกอนๆ เคยอยูอาศัยมา ครั้งนั้นแล บุรุษ
คนนั้นจึงกราบทูลแดพระราชาหรือเรียนแกราชมหาอํามาตยวา ขอเดชะ พระองคจง
ทราบเถิด พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาเมื่อเที่ยวไปในปา ไดพบมรรคาเกา
หนทางเกาที่คนกอนๆ เคยเดินไปมา ขาพระพุทธเจาไดเดินตามทางนั้นไป เมื่อ
กําลังเดินตามทางนั้นอยูไดพบนครเกา พบราชธานีโบราณ ซึ่งสมบูรณดวยสวน
ปาไม สระโบกขรณี มีเชิงเทิน ลวนนารื่นรมย ที่คนกอนๆ เคยอยูอาศัยมา
ขอพระองคจงทรงสรางพระนครนั้นเถิด พระพุทธเจาขา ลําดับนั้น พระราชา
หรือราชมหาอํามาตย จึงสรางเมืองนั้นขึ้น สมัยตอมา เมืองนั้นเปนเมืองมั่งคั่งและ
สมบูรณขึ้น มีประชาชนเปนอันมาก มีมนุษยเกลื่อนกลน และเปนเมืองถึงความ
เจริญ ไพบูลย แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย เราไดพบมรรคาเกา หนทางเกา ที่
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคกอนๆ เคยเสด็จไป ก็มรรคาเกา หนทางเกา ที่
พระสัมมาสัมพุทธเจาองคกอนๆ เคยเสด็จไปนั้น เปนไฉน คือมรรคาอันประกอบ
ดวยองค ๘ อันประเสริฐ นี้แล ไดแกสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แลมรรคา
เกา หนทางเกา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคกอนๆ เคยเสด็จไปแลว เราก็ได
เดินตามหนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบดวยองค ๘ ประการ อันเปนทางเกานั้น
เมื่อกําลังเดินตามหนทางนั้นไป ไดรูชัดซึ่งชราและมรณะ เหตุเกิดขึ้นแหงชรา
และมรณะ ความดับแหงชราและมรณะ และไดรูชัดซึ่งปฏิปทาเครื่องใหถึงความ
ดับชราและมรณะ เมื่อเรากําลังเดินตามทางอันประเสริฐซึ่งประกอบดวยองค ๘
ประการ อันเปนทางเกานั้นไปอยู ไดรูชัดซึ่งชาติ ฯลฯ ไดรูชัดซึ่งภพ ... ไดรูชัด
ซึ่งอุปาทาน ... ไดรูชัดซึ่งตัณหา ... ไดรูชัดซึ่งเวทนา ... ไดรูชัดซึ่งผัสสะ ... ได
รูชัดซึ่งสฬายตนะ ... ไดรูชัดซึ่งนามรูป ... ไดรูชัดซึ่งวิญญาณ ... ไดรูชัดซึ่งสังขาร
ทั้งหลาย เหตุเกิดขึ้นแหงสังขาร ความดับแหงสังขาร และไดรูชัดซึ่งปฏิปทา
เครื่องใหถึงความดับแหงสังขาร ครั้นไดรูชัดซึ่งทางอันประเสริฐซึ่งประกอบดวย
องค ๘ ประการนั้นแลว เราจึงไดบอกแกพวกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรยของเราจึงไดเจริญแพรหลาย กวางขวาง มีชนเปน
อันมากรู เปนปกแผน จนกระทั่งเทวดาและมนุษยทั้งหลายก็ประกาศไดเปนอยาง
ดี ดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สัมมสสูตร

[๒๕๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กัมมาสทัมมนิคมของชาวกุรุ ณ
กุรุชนบท ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุทูล
รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลาย เมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาปจจัยภายในบางหรือไม เมื่อพระองค
ตรัสถามอยางนี้แลว มีภิกษุรปู หนึ่งไดกราบทูลเนื้อความนี้ขึ้นแดพระองควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาปจจัยภายใน พระเจาขา
พระองคจึงตรัสถามวา เธอเมือ่ พิจารณา ยอมพิจารณาปจจัยภายในอยางไร ทันใด
นั้นแล ภิกษุรูปนั้นก็ทูลเลาถวายใหทรงทราบ แตก็ไมถูกพระหฤทัยของพระผูมี*พระภาค ฯ
[๒๕๕] เมื่อพระภิกษุรูปนัน้ กราบทูลอยางนั้นแลว ทานพระอานนทจึง
ไดกราบทูลเนื้อความนี้กะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค ถึงเวลาที่จะ
ทรงแสดงเรื่องนี้แลว ขาแตพระสุคต ถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แลว พระองค
ตรัสการพิจารณาปจจัยภายในขอใด ภิกษุทั้งหลายฟงการพิจารณาปจจัยภายในขอ
นั้นจากพระองคแลว จักทรงจําไวดังนี้ พระองคจึงตรัสวา อานนท ถาเชนนั้น
เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาค
วา พระพุทธเจาขา ฯ
[๒๕๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่งปจจัยภายในวา ชราและมรณะนี้อันใดแล
ยอมบังเกิดในโลก เปนทุกขหลายอยางตางๆ กัน ชราและมรณะที่เปนทุกขนี้แล
มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด
เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี เมื่อเธอพิจารณาอยู ยอมรูไดอยางนี้วา ชราและ
มรณะนี้อันใดแล ยอมบังเกิดขึ้นในโลก เปนทุกขหลายอยางตางๆ กัน ชรา
และมรณะที่เปนทุกขนี้แล มีอุปธิเปนเหตุ มีอุปธิเปนที่ตั้งขึ้น มีอุปธิเปนกําเนิด
มีอุปธิเปนแดนเกิด เมื่ออุปธิมี ชราและมรณะจึงมี เมื่ออุปธิไมมี ชราและ
มรณะก็ไมมี เธอยอมทราบชัดซึ่งชราและมรณะ ยอมทราบชัดซึ่งความเกิดแหง
ชราและมรณะ ยอมทราบชัดซึ่งความดับแหงชราและมรณะ และยอมทราบชัดซึ่ง
ปฏิปทาอันสมควรเครื่องใหถงึ ความดับแหงชราและมรณะ และเธอยอมเปนผู
ปฏิบัติตามนั้น ชื่อวาเปนผูประพฤติตามธรรม ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเรียกภิกษุ
รูปนี้วา เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข เพื่อความดับไปแหงชราและมรณะโดย
ชอบทุกประการ ฯ
[๒๕๗] อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่งปจจัย
ภายในวา ก็อุปธิอันนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนที่ตั้งขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด
มีอะไรเปนแดนเกิด เมื่ออะไรมี อุปธิจึงมี เมื่ออะไรไมมี อุปธิจึงไมมี เมื่อ

เธอพิจารณาอยูยอมรูไดอยางนี้วา อุปธิมีตัณหาเปนเหตุ มีตัณหาเปนที่ตั้งขึ้น มี
ตัณหาเปนกําเนิด มีตัณหาเปนแดนเกิด เมื่อตัณหามี อุปธิจึงมี เมื่อตัณหาไมมี
อุปธิก็ไมมี เธอยอมทราบชัดซึ่งอุปธิ ยอมทราบชัดซึ่งเหตุเกิดแหงอุปธิ ยอม
ทราบชัดซึ่งความดับแหงอุปธิ ยอมทราบชัดซึ่งปฏิปทาอันสมควรเครื่องใหถงึ ความ
ดับแหงอุปธิ และยอมเปนผูปฏิบัติตามนั้น ชื่อวาเปนผูประพฤติตามธรรม ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราเรียกภิกษุรูปนี้วา เปนผูปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข เพื่อความดับ
แหงอุปธิโดยชอบทุกประการ ฯ
[๒๕๘] อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ยอมพิจารณาซึ่งปจจัย
ภายในวา ก็ตัณหานี้เมื่อเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นในที่ไหน เมื่อตั้งอยู ยอมตั้งอยูใน
ที่ไหน เมื่อเธอพิจารณาอยูยอมรูอยางนีว้ า ที่ใดแล เปนที่รัก เปนที่ชื่นใจใน
โลก ตัณหาเมื่อเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นในที่นั้น เมื่อตั้งอยู ยอมตั้งอยูในที่นั้น ก็
อะไรเลาเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลก ตาเปนที่รักเปนที่ชื่นใจในโลก ... หูเปน
ที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลก ... จมูกเปนที่รักเปนที่ชื่นใจในโลก ... ลิ้นเปนที่รักเปน
ที่ชื่นใจในโลก ... กายเปนที่รักเปนที่ชื่นใจในโลก ... ใจเปนที่รักเปนที่ชื่นใจใน
โลก ตัณหานั้นเมื่อเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นที่ใจนั้น เมื่อตั้งอยู ยอมตั้งอยูที่ใจนั้น ฯ
[๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งใน
อดีตกาลไดเห็นอารมณอันเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเปนของ
เที่ยง โดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน โดยความเปนของไมมีโรค โดย
ความเปนของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาทําตัณหาใหเจริญขึ้น
สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําตัณหาใหเจริญขึ้นแลว สมณะหรือพราหมณเหลา
นั้นชื่อวาทําอุปธิใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดมาทําอุปธิใหเจริญขึ้น
แลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวาทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดทําทุกขใหเจริญขึ้นแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวาไมพนจากชาติ
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา เขาไม
พนแลวจากทุกขไดเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในอนาคตกาล จักเห็นอารมณอันเปนที่รักเปนที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเปน
ของเที่ยง โดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน โดยความเปนของไมมีโรค โดย
ความเปนของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาจักทําตัณหาใหเจริญขึ้น
สมณะหรือพราหมณเหลาใดจักทําตัณหาใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวาจักทําอุปธิใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดจักทําอุปธิใหเจริญขึ้น
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวาจักทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดจักทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวาจักไมพน ไปจาก
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววาเขาจัก
ไมพนไปจากทุกขไดเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง

ในปจจุบันนี้ เห็นอารมณอันเปนที่รักเปนที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเปนของเที่ยง
โดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน โดยความเปนของไมมีโรค โดยความเปน
ของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวายอมทําตัณหาใหเจริญขึ้น สมณะ
หรือพราหมณเหลาใด ทําตัณหาใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวา
ยอมทําอุปธิใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําอุปธิใหเจริญขึ้น สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นชื่อวายอมทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใด
ทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมพนไปจากชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา เขายอม
ไมพนไปจากทุกขไดเลย ดังนี้ ฯ
[๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขันสําริดที่ใสน้ํา ที่ถึงพรอมดวยสี กลิ่น
และรส แตวาเจือดวยยาพิษ ทันใดนั้น มีบุรุษเดินฝาความรอนอบอาวเหน็ด
เหนื่อยเมื่อยลามา ระหายน้ํา คนทั้งหลายจึงไดพูดกะบุรุษผูนั้นอยางนี้วา นาย
ขันสําริดที่ใสน้ํานี้ ถึงพรอมดวยสี กลิ่น และรส แตวาเจือดวยยาพิษ ถาทาน
ประสงคก็จงดื่มเถิด เพราะวาเมื่อดื่มน้ํานั้น ก็จักซาบซานดวยสีบาง กลิ่นบาง
รสบาง ก็แหละครั้นดื่มเขาไปแลว ตัวทานจะถึงความตาย หรือถึงทุกขแทบตาย
เพราะการดื่มนั้นเปนเหตุ ดังนี้ บุรุษนั้นผลุนผลันไมทันพิจารณาดื่มน้ํานั้นเขาไป
ไมบวนทิ้งเลย เขาก็พึงถึงความตาย หรือถึงทุกขแทบตาย เพราะการดื่มน้ํานั้น
เปนเหตุทันที แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งในอดีตกาล ไดเห็นอารมณอันเปนที่รักเปนที่ชื่นใจในโลก ฯลฯ ในอนาคตกาล
ฯลฯ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบันนี้ เห็นอารมณเปนที่รักเปน
ที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเปนของเที่ยง โดยความเปนสุข โดยความเปนตัวตน
โดยความเปนของไมมีโรค โดยความเปนของเกษม สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวา ยอมทําตัณหาใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําตัณหาใหเจริญขึ้น
สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวายอมทําอุปธิใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดทําอุปธิใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวายอมทําทุกขใหเจริญ
ขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลาใดทําทุกขใหเจริญขึ้น สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวายอมไมพน ไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส
เรากลาววา เขายอมไมพนไปจากทุกขไดเลย ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
[๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งใน
อดีตกาล ไดเห็นอารมณอันเปนที่รักเปนที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเปนของไม
เที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรค
โดยความเปนภัยแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวาละตัณหาไดแลว สมณะ
หรือพราหมณเหลาใด ละตัณหาไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวา
ละอุปธิเสียได สมณะหรือพราหมณเหลาใดละอุปธิไดแลว สมณะหรือพราหมณ

เหลานั้นชื่อวาละทุกขเสียได สมณะหรือพราหมณเหลาใดละทุกขไดแลว สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นชื่อวาพนแลวจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาสได เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นพนแลวจากทุกข
ได อนึ่ง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล จักเห็นอารมณ
อันเปนที่รักเปนที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข
โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรค โดยความเปนภัย สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นจักละตัณหาได ฯลฯ เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
จักพนจากทุกข ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่งในปจจุบันกาล ยอมเห็นอารมณอันเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลกนั้น โดย
ความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดย
ความเปนโรค โดยความเปนภัย สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมละตัณหาได
สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละตัณหาได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวา
ยอมละอุปธิได สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละอุปธิได สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นชื่อวายอมละทุกขได สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละทุกขได สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นชื่อวายอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมพนจากทุกขได
ดังนี้ ฯ
[๒๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แกวเหลาที่ถึงพรอมดวยสี กลิน่ และรส
แตวาเจือดวยยาพิษ ทันใดนั้น มีบุรุษเดินฝาความรอนอบอาวเหน็ดเหนือ่ ยเมื่อยลา
มา ระหายน้ํา คนทั้งหลายจึงไดพูดกะบุรุษผูนั้นอยางนี้วา นาย แกวเหลาที่ถึง
พรอมดวยสี กลิ่น และรส แตวาเจือดวยยาพิษ ถาทานประสงค ก็จงดื่มเถิด
เพราะวาเมื่อดื่มเหลานั้น ก็จักซาบซานดวยสีบาง กลิ่นบาง รสบาง ก็แหละ
ครั้นดื่มเขาไปแลว ตัวทานจักถึงความตาย หรือถึงทุกขแทบตาย เพราะการดื่ม
นั้นเปนเหตุ ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น บุรุษนั้นพึงคิดอยางนี้วา เหลานี้
เราดื่มแลว เราอาจจะบรรเทาไดดวยน้ําเย็น ดวยเนยใส ดวยน้ําขาวสัตตุเค็ม หรือ
ดวยน้ําชื่อโลณโสจิรกะ แตเราจะไมดื่มเหลานั้นเลย เพราะไมเปนประโยชน มี
แตทุกขแกเราชานาน เขาพิจารณาดูแกวเหลานั้นแลว ไมพึงดื่ม เขาทิ้งเสีย เขา
ก็ไมเขาถึงความตาย หรือความทุกขแทบตาย เพราะการดื่มนั้นเปนเหตุ แมฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล เห็นอารมณ
อันเปนที่รักเปนที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเปนของไมเที่ยง โดยความเปนทุกข
โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรค โดยความเปนภัยแลว สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นชื่อวาละตัณหาไดแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดละ
ตัณหาเสียได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวาละอุปธิไดแลว สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดละอุปธิเสียได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวาละทุกขไดแลว

สมณะหรือพราหมณเหลาใดละทุกขเสียได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวา
พนแลวจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส
เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นพนแลวจากทุกข ดังนี้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคตกาล ฯลฯ ในปจจุบัน
กาล ยอมเห็นอารมณอันเปนที่รักเปนที่ชื่นใจในโลกนั้น โดยความเปนของไม
เที่ยง โดยความเปนทุกข โดยความเปนสภาพมิใชตัวตน โดยความเปนโรค
โดยความเปนภัย สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวายอมละตัณหาได สมณะหรือ
พราหมณเหลาใด ยอมละตัณหาได สมณะหรือพราหมณเหลานั้นชื่อวายอมละ
อุปธิได สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละอุปธิได สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้นชื่อวายอมละทุกขได สมณะหรือพราหมณเหลาใดยอมละทุกขได สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้นชื่อวายอมพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาส เรากลาววา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นยอมพนจากทุกข
ได ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สัมมสสูตรที่ ๒
[๒๖๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ อยู ณ
ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น ทาน
พระมหาโกฏฐิตะออกจากที่พักผอน เขาไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดปราศรัยกับ
ทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ฯ
[๒๖๔] ทานพระมหาโกฏฐิตะนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวคํานี้กะทาน
พระสารีบุตรวา ทานสารีบุตร ชราและมรณะ ตนทําเอง ผูอื่นทําให ทั้งตน
ทําเองทั้งผูอื่นทําให หรือวา ชราและมรณะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง
ผูอื่นไมไดทําให ฯ
ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานโกฏฐิตะ ชราและมรณะ ตนทําเองก็
ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่นทําใหก็ไมใช บังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําใหก็ไมใช แตวาเพราะชาติเปนปจจัย จึงมี
ชราและมรณะ ฯ
โก. ทานสารีบุตร ชาติ ตนทําเอง ผูอื่นทําให ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่น
ทําให หรือวาชาติบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให ฯ
สา. ทานโกฏฐิตะ ชาติ ตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช ทั้งตนทําเอง
ทั้งผูอื่นทําใหก็ไมใช ชาติบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให
ก็ไมใช แตเพราะภพเปนปจจัยจึงมีชาติ ฯ
โก. ทานสารีบุตร ภพตนทําเอง ฯลฯ อุปาทานตนทําเอง ... ตัณหาตน

ทําเอง ... เวทนาตนทําเอง ... ผัสสะตนทําเอง ... สฬายตนะตนทําเอง ... นามรูป
ตนทําเอง ผูอื่นทําให ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่นทําให หรือวานามรูปบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให ฯ
สา. ทานโกฏฐิตะ นามรูปตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช ทั้งตน
ทําเองทั้งผูอื่นทําใหก็ไมใช นามรูปบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอนื่ ไมได
ทําให ก็ไมใช แตเพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯ
โก. ทานสารีบุตร วิญญาณตนทําเอง ผูอื่นทําให ทั้งตนทําเองทั้งผูอื่น
ทําให หรือวาวิญญาณบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให ฯ
สา. ทานโกฏฐิตะ วิญญาณตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช ทั้งตน
ทําเองทั้งผูอื่นทําใหก็ไมใช วิญญาณบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่น
ไมไดทําให ก็ไมใช แตเพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯ
[๒๖๕] โก. เราทั้งหลายเพิ่งรูชัดภาษิตของทานสารีบุตรในบัดนี้เอง
อยางนี้วา ทานโกฏฐิตะ นามรูปตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช ทั้งตน
ทําเองทั้งผูอื่นทําใหก็ไมใช บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตนไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําให
ก็ไมใช แตเพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป ฯ
อนึ่ง เราทั้งหลายรูชัดภาษิตของทานสารีบุตรในบัดนี้เอง อยางนี้วา ทาน
โกฏฐิตะ วิญญาณตนทําเองก็ไมใช ผูอื่นทําใหก็ไมใช บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยตน
ไมไดทําเอง ผูอื่นไมไดทําใหก็ไมใช แตเพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯ
ทานสารีบุตร ก็เนื้อความของภาษิตนี้ เราทั้งหลายจะพึงเห็นไดอยางไร ฯ
[๒๖๖] สา. ดูกรอาวุโส ถาเชนนั้น ผมจักเปรียบใหทานฟง ในโลกนี้
บุรุษผูฉลาดบางพวกยอมรูชัดเนื้อความของภาษิตได แมดวยอุปมา ฯ
อาวุโส ไมออ ๒ กํา พึงตั้งอยูไดเพราะตางอาศัยซึ่งกันและกันฉันใด
เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีวญ
ิ ญาณ เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป เพราะ
นามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ ฯลฯ
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้ ฉันนั้นแล ฯ
ถาไมออ ๒ กํานั้น พึงเอาออกเสียกําหนึ่ง อีกกําหนึ่งก็ลมไป ถาดึงอีก
กําหนึ่งออก อีกกําหนึ่งก็ลมไป ฉันใด เพราะนามรูปดับ วิญญาณจึงดับ เพราะ
วิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะ
ดับ ผัสสะจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้
ฉันนั้นแล ฯ
[๒๖๗] โก. นาอัศจรรย ทานสารีบุตร ไมเคยมีมา ทานสารีบุตร
เทาที่ทานสารีบุตรกลาวนี้ เปนอันกลาวดีแลว ก็แลเราทั้งหลายพลอยยินดีสุภาษิตนี้
ของทานสารีบุตรดวยเรื่อง ๓๖ เรื่องเหลานี้ ฯ
ถาภิกษุแสดงธรรม เพือ่ ความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับชราและ

มรณะ ควรจะกลาววา ภิกษุธรรมกถึก ฯ
ถาภิกษุปฏิบัติ เพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับชราและมรณะ
ควรจะกลาววา ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ฯ
ถาภิกษุหลุดพน เพราะความหนาย เพราะความคลายกําหนัด เพราะ
ความดับ เพราะไมถือมั่นชราและมรณะ ควรจะกลาววา ภิกษุบรรลุนิพพานใน
ปจจุบัน ฯ
ถาภิกษุแสดงธรรม เพือ่ ความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับชาติ ฯลฯ
ภพ ... อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ...
สังขารทั้งหลาย ... อวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุธรรมกถึก ฯ
ถาภิกษุปฏิบัติเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับอวิชชา ควรจะ
กลาววา ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ฯ
ถาภิกษุหลุดพนเพราะความหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะความดับ
เพราะความไมถือมั่นอวิชชา ควรจะกลาววา ภิกษุบรรลุนิพพานในปจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. โกสัมพีสูตร
[๒๖๘] สมัยหนึ่ง ทานพระมุสิละ ทานพระปวิฏฐะ ทานพระนารทะ
และทานพระอานนท อยู ณ โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพี ฯ
[๒๖๙] ครั้งนั้น ทานพระปวิฏฐะไดกลาวคํานี้กะทานพระมุสิละวา ดูกร
ทานมุสิละ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไปตาม
อาการ และจากการทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานมุสิละมีญาณเฉพาะตัวทานวา
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ ดังนี้หรือ ฯ
พระมุสิละกลาววา ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟง
ตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ และการทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู
ยอมเห็นอยางนี้วา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ ฯ
ป. ทานมุสิละ เวนจากความเชื่อ 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 จึงมีวญ
ิ ญาณ ... เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร
ดังนี้หรือ ฯ
ม. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา
ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็น

อยางนี้วา เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ฯ
[๒๗๐] ป. ดูกรทานมุสิละ อนึ่ง เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การ
ฟงตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานมุสิละ
มีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ ดังนี้หรือ ฯ
ม. ดูกรทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา
ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็น
อยางนี้วา เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ
ป. ดูกรทานมุสิละ เวนจากความเชื่อ 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 ดังนี้หรือ ฯ
ม. ดูกรทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา
ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็น
อยางนี้วา เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ฯ
[๒๗๑] ป. ดูกรทานมุสิละ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟง
ตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานมุสิละ
มีญาณเฉพาะตัวทานวา ภพดับ เปนนิพพานหรือ ฯ
ม. ดูกรทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา
ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็น
อยางนี้วา ภพดับ เปนนิพพาน ฯ
ป. ถาอยางนั้น ทานมุสิละ ก็เปนพระอรหันตขีณาสพ ฯ
เมื่อพระปวิฏฐะกลาวอยางนี้แลว ทานมุสิละไดนิ่งอยู ฯ
[๒๗๒] ครั้งนั้นแล ทานพระนารทะไดกลาวกะทานปวิฏฐะวา สาธุ
ทานปวิฏฐะ ผมพึงไดปญหานั้น ทานจงถามปญหาอยางนั้น ผมจะแกปญหานั้น
แกทาน ทานปวิฏฐะกลาววา ทานนารทะไดปญหานั้น ผมขอถามปญหานั้นกะทาน
นารทะ และขอทานนารทะจงแกปญหานั้นแกผม ดูกรทานนารทะ เวนจากความ
เชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความ
เพงพินิจดวยทิฐิ ทานนารทะมีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมี
ชราและมรณะ ดังนี้หรือ ฯ
นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา
ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็น

อยางนี้วา เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชราและมรณะ ฯ
ป. ทานนารทะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา
การตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานนารทะมีญาณเฉพาะ
ตัวทานวา เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ ฯลฯ เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมี
สังขาร ดังนี้หรือ ฯ
นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความ
ตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยอิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็นอยางนี้วา
เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร ฯ
[๒๗๓] ป. ดูกรทานนารทะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟง
ตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานนารทะ
มีญาณเฉพาะตัวทานวา เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ ฯลฯ เพราะอวิชชา
ดับ สังขารจึงดับ ดังนี้หรือ ฯ
นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา
ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็น
อยางนี้วา เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ ฯ
[๒๗๔] ป. ดูกรทานนารทะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟง
ตามเขามา ความตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ทานนารทะ
มีญาณเฉพาะตัวทานวา ภพดับเปนนิพพาน ดังนี้หรือ ฯ
นา. ทานปวิฏฐะ เวนจากความเชื่อ ความพอใจ การฟงตามเขามา ความ
ตรึกไปตามอาการ การทนตอความเพงพินิจดวยทิฐิ ผมยอมรู ยอมเห็นอยางนี้วา
ภพดับเปนนิพพาน ฯ
ป. ถาอยางนั้น ทานนารทะก็เปนพระอรหันตขีณาสพหรือ ฯ
นา. อาวุโส ขอวาภพดับเปนนิพพาน ผมเห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบ
ตามความเปนจริง แตวาผมไมใชพระอรหันตขีณาสพ อาวุโส เปรียบเหมือนบอน้ํา
ในหนทางกันดาร ที่บอนั้นไมมีเชือกโพงจะตักน้ําก็ไมมี ลําดับนั้นบุรุษถูกความรอน
แผดเผา เหน็ดเหนื่อย หิว ระหาย เดินมา เขามองดูบอน้ํานั้น ก็รูวามีน้ํา
แตจะสัมผัสดวยกายไมได ฉันใด 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
จบสูตรที่ ๘

๙. อุปยสูตร
[๒๗๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
[๒๗๗] ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลว
ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมหาสมุทรน้ําขึ้น ยอมทําใหแมน้ําใหญน้ําขึ้น
เมื่อแมน้ําใหญน้ําขึ้น ยอมทําใหแมน้ํานอยน้ําขึ้น เมื่อแมน้ํานอยน้ําขึ้น ยอม
ทําใหบึงใหญน้ําขึ้น เมื่อบึงใหญน้ําขึ้น ยอมทําใหบึงนอยน้ําขึ้น ฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย 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] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมหาสมุทรน้ําลง ยอมทําใหแมน้ําใหญ
ลดลง เมื่อแมนา้ํ ใหญลดลง ยอมทําใหแมน้ํานอยลดลง เมื่อแมน้ํานอยลดลง
ยอมทําใหบึงใหญลดลง เมื่อบึงใหญลดลง ยอมทําใหบึงนอยลดลง ฉันใด เมื่อ
อวิชชาไมเกิด ยอมทําใหสังขารไมเกิด เมื่อสังขารไมเกิด ยอมทําใหวิญญาณ
ไมเกิด เมื่อวิญญาณไมเกิด ยอมทําใหนามรูปไมเกิด เมื่อนามรูปไมเกิด ยอม
ทําใหสฬายตนะไมเกิด เมื่อสฬายตนะไมเกิด ยอมทําใหผัสสะไมเกิด เมื่อผัสสะ
ไมเกิด ยอมทําใหเวทนาไมเกิด เมื่อเวทนาไมเกิด ยอมทําใหตัณหาไมเกิด เมื่อ
ตัณหาไมเกิด ยอมทําใหอุปาทานไมเกิด เมื่ออุปาทานไมเกิด ยอมทําใหภพไมเกิด
เมื่อภพไมเกิด ยอมทําใหชาติไมเกิด เมื่อชาติไมเกิด ยอมทําใหชราและมรณะ
ไมเกิด ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. สุสิมสูตร
[๒๗๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน
เขตพระนครราชคฤห สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคอันเทวดาและมนุษยทั้งมวล
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ทรงไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข แมภิกษุสงฆอันเทวดาและมนุษยทั้งมวลก็
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
เภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข แตพวกปริพาชกเดียรถียอื่น อันเทวดาและ
มนุษยทั้งมวลไมสักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชา ไมยําเกรง ไมไดจีวร

บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข ฯ
[๒๘๐] สมัยนั้นแล สุสิมปริพาชกอาศัยอยู ณ พระนครราชคฤหกับ
ปริพาชกบริษัทเปนอันมาก ครั้งนั้นแล บริษัทของสุสิมปริพาชกไดกลาวกะสุสิม*ปริพาชกวา มาเถิดทานสุสิมะ ทานจงประพฤติพรหมจรรยในสํานักของพระสมณ
โคดม ทานเรียนธรรมแลว พึงบอกขาพเจาทั้งหลาย พวกขาพเจาเรียนธรรม
นั้นแลวจักกลาวแกคฤหัสถทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนี้ แมพวกเราก็จักมีเทวดาและ
มนุษยทั้งมวลสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง จักไดจวี ร บิณฑบาต
เสนาสนะ และเภสัชบริขารเปนปจจัยแกคนไข ฯ
สุสิมปริพาชกยอมรับคําบริษัทของตน แลวเขาไปหาทานพระอานนท
ถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลว ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นสุสิมปริพาชกนั่งเรียบ*รอยแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทวา ทานพระอานนท ผมปรารถนาจะประพฤติ
พรหมจรรยในธรรมวินัยนี้ ฯ
[๒๘๑] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทพาสุสิมปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระ
พุทธเจาขา สุสิมปริพาชกผูนี้กลาวอยางนีว้ า ทานพระอานนท ผมปรารถนา
จะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา อานนท ถาอยางนั้น เธอจงใหสสุ ิมปริพาชก
บวช ฯ
สุสิมปริพาชกไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว ฯ
[๒๘๒] สมัยนั้นแล ไดยินวา ภิกษุเปนอันมากอวดอางพระอรหัตผล
ในสํานักพระผูมีพระภาควา ขาพระองคทั้งหลายรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
ทานสุสิมะไดฟงมาวา ภิกษุเปนอันมากอวดอางพระอรหัตผลในสํานัก
พระผูมีพระภาควา ขาพระองคทั้งหลายรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
ทันใดนั้นเอง ทานสุสิมะก็เขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงที่อยู ไดปราศรัยกับ
ภิกษุเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นทานสุสิมะนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ไดยนิ วา
ทานทั้งหลายอวดอางพระอรหัตผลในสํานักพระผูมีพระภาควา ขาพระองคทั้งหลาย
รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้จริงหรือ ฯ
ภิกษุทั้งหลายกลาววา จริงอยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ

[๒๘๓] สุ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอม
บรรลุอิทธิวิธหี ลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได
ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขา ไปไดไมติดขัด
เหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตก
เหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร
พระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์ มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอด
พรหมโลกก็ได บางหรือหนอ ฯ
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ
[๒๘๔] สุ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอม
ไดยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพยและเสียงมนุษยทั้งที่อยูไกลและใกล ดวย
ทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย บางหรือหนอ ฯ
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ
[๒๘๕] สุ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอม
กําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นไดดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ
หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือ
จิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวา จิตมีโมหะ หรือ
จิตปราศจากโมหะ ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิต
ฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปน
มหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือ
จิตไมมีจิตอื่นยิง่ กวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ
หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวา จิตหลุดพน หรือ
จิตไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน บางหรือหนอ ฯ
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ
[๒๘๖] สุ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอม
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติ
บาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบ
ชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏ*กัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏั กัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏกัปวิวัฏกัป
เปนอันมากบางวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขและทุกขอยางนั้น มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน ในภพนั้น เรามีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนัน้ มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขและทุกขอยางนั้น
มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้น แลวมาเกิดในภพนี้ ยอมระลึกถึง
ชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้

บางหรือหนอ ฯ
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ
[๒๘๗] สุ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอม
เห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสตั ว
ผูเปนไปตามกรรมวา ทานผูเจริญทั้งหลาย สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวย
อํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายเพราะกายแตกดับไป ก็เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ทานผูเจริญทั้งหลาย สวนสัตวเหลานั้น ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโน
สุจริต ไมติเตียนพระอริยะเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ
เมื่อตายเพราะกายแตกดับไป ก็เขาถึงสุคติ โลกสวรรค ยอมเห็นหมูสัตวผูกาํ ลัง
จุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวย
ประการฉะนี้ บางหรือหนอ ฯ
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ
[๒๘๘] สุ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พวกทานรูอยูเห็นอยูอยางนี้ ยอม
ถูกตองอารูปวิโมกขอันสงบ กาวลวงรูปวิโมกขทั้งหลายดวยกาย บางหรือหนอ ฯ
ภิ. หาเปนอยางนั้นไม ทานผูมีอายุ ฯ
[๒๘๙] สุ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย คําตอบนี้ และการไมเขาถึงธรรม
เหลานี้ มีอยูในเรื่องนี้ในบัดนี้ อาวุโส เรื่องนี้ เปนอยางไรแน ฯ
ภิ. ทานสุสิมะ ผมทั้งหลายหลุดพนไดดวยปญญา ฯ
สุ. ผมไมเขาใจเนื้อความแหงคําที่ทานทั้งหลายกลาวโดยยอนี้โดยพิสดาร
ได ขอทานทั้งหลายจงกลาวแกผม เทาที่ผมจะพึงเขาใจเนื้อความแหงคําที่ทาน
ทั้งหลายกลาวโดยยอนี้ โดยพิสดารเถิด ฯ
ภิ. ทานสุสิมะ ทานพึงเขาใจหรือไมเขาใจก็ตาม แตผมทั้งหลายก็หลุด
พนไดดวยปญญา ฯ
[๒๙๐] ครั้งนั้นแล ทานสุสิมะลุกจากอาสนะแลว เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นทานสุสิมะนั่งเรียบรอยแลว กราบทูลถอยคําที่สนทนากับภิกษุเหลานั้นทั้งหมด
แดพระผูมีพระภาค ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา สุสิมะ ธรรมฐิติญาณเกิดกอน ญาณในพระ
นิพพานเกิดภายหลัง ฯ
พระสุสิมะกราบทูลวา พระพุทธเจาขา ขาพระองคไมเขาใจเนื้อความ
แหงคําที่พระองคตรัสไวโดยยอนี้โดยพิสดารได ขอพระผูมีพระภาคจงตรัสแก

ขาพระองค เทาที่ขาพระองคจะพึงเขาใจ เนื้อความแหงพระดํารัส ที่พระองคตรัสโดย
ยอนี้ โดยพิสดารเถิด ฯ
[๒๙๑] พ. ดูกรสุสิมะ เธอจะเขาใจหรือไมเขาใจก็ตาม โดยแทจริงแลว
ธรรมฐิติญาณเกิดกอน ญาณในพระนิพพานเกิดทีหลัง สุสิมะ เธอจะเขาใจความ
ขอนั้นอยางไร รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
สุ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควร
หรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ
พ. เวทนาเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
สุ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควร
หรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ
พ. สัญญาเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
สุ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควร
หรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ
พ. สังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
สุ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควร
หรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ
พ. วิญญาณเที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
สุ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ

พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
สุ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สมควร
หรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
สุ. ขอนี้ไมสมควร พระเจาขา ฯ
[๒๙๒] พ. ดูกรสุสิมะ เพราะเหตุนั้นแล รูปอยางใดอยางหนึ่ง ที่
เปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี
อยูในที่ไกลก็ดี ในที่ใกลก็ดี รูปทั้งหมดนั่นอันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตาม
ความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯ
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายใน
ก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในที่ไกลก็ดี
ในที่ใกลก็ดี เวทนาทั้งหมดนั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯ
สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายใน
ก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในที่ไกลก็ดี
ในที่ใกลก็ดี สัญญาทั้งหมดนั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปน
จริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯ
สังขารทั้งหลายอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี
ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในที่
ไกลก็ดี ในที่ใกลก็ดี สังขารทั้งหลายทั้งหมดนั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญาอัน
ชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน
ของเรา ฯ
วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี อนาคตก็ดี ปจจุบันก็ดี ภายใน
ก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในที่ไกลก็ดี
ในที่ใกลก็ดี วิญญาณทั้งหมดนั่น อันเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปน
จริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯ
[๒๙๓] พ. ดูกรสุสิมะ อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอ ยางนี้ ยอมเบื่อ
หนาย แมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขารทั้งหลาย แมใน
วิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน
เมื่อหลุดพน ยอมมีญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลว ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา 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 เธอรูอยูเห็นอยูอ ยางนี้ ยอมบรรลุอทิ ธิวิธี
หลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําให
ปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝา กําแพง ภูเขา ไปไดไมติดขัด เหมือน
ไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือน
เดินบนแผนดินก็ได เหาะไปบนอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร
พระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอด
พรหมโลกก็ได บางหรือหนอ ฯ
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา
[๒๙๗] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอ ยางนี้ ยอมไดยินเสียงสอง
ชนิด คือเสียงทิพย และเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกล และอยูใกล ดวยทิพยโสตธาตุ

อันบริสุทธิ์ ลวงโสตของมนุษยบางหรือหนอ ฯ
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๒๙๘] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอ ยางนี้ ยอมกําหนดรูใจของ
สัตวอื่น ของบุคคลอื่นไดดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูชัดวาจิตมีราคะ ฯลฯ จิตไม
หลุดพน ก็รูชัดวาจิตไมหลุดพน บางหรือหนอ ฯ
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๒๙๙] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอ ยางนี้ ยอมระลึกถึงชาติกอน
ไดเปนอันมาก คือชาติหนึ่งบาง ฯลฯ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอม
ทั้งอาการ ทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ บางหรือหนอ ฯ
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๓๐๐] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอ ยางนี้ ยอมเห็นหมูส ัตวที่
กําลังจุติ ฯลฯ ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูส ัตว
ผูเปนไปตามกรรม บางหรือหนอ ฯ
สุ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๓๐๑] พ. ดูกรสุสิมะ เธอรูอยูเห็นอยูอ ยางนี้ ยอมถูกตองอารูปวิโมกข
อันสงบ กาวลวงรูปวิโมกขทั้งหลาย ดวยกายบางหรือหนอ ฯ
สุ. มิใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๓๐๒] พ. ดูกรสุสิมะ คําตอบนี้ และการไมเขาถึงธรรมเหลานี้มีอยู
ในเรื่องนี้ ในบัดนี้ เรื่องนี้เปนอยางไรแน ฯ
ลําดับนั้นเอง ทานสุสิมะหมอบลงแทบพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาค
ดวยเศียรเกลา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา โทษไดตกถึง
ขาพระองค เทาที่โง เทาที่หลง เทาที่ไมฉลาด ขาพระองคบวชขโมยธรรมใน
ธรรมวินยั ที่พระองคตรัสดีแลวอยางนี้ ขอพระผูมีพระภาคจงรับโทษไวโดยความ
เปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไป ของขาพระองคดวยเถิด พระเจาขา ฯ
[๓๐๓] พ. เอาเถิด สุสิมะ โทษไดตกถึงเธอ เทาที่โง เทาที่หลง
เทาที่ไมฉลาด เธอบวชขโมยธรรมในธรรมวินัยที่เรากลาวดีแลวอยางนี้ เปรียบ
เหมือนเจาหนาที่จับโจรผูประพฤติผิดมาแสดงตัวแกพระราชา แลว กราบทูลวา
ขาแตพระองคผูสมมติเทพ โจรคนนี้ ประพฤติผิดแดพระองค ขอพระองคจงทรง
ลงอาชญาตามที่พระองคทรงพระประสงคแกโจรคนนี้เถิด พระราชาพึงรับสั่งใหลง
โทษโจรนั้นอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงไปมัดบุรุษนี้ไพลหลังใหมั่นดวยเชือกที่เหนียว
แลวเอามีดโกนโกนหัวเสีย พาเที่ยวตระเวนตามถนน ตามทางสี่แยก ดวยฆอง
ดวยกลองเล็กๆ ใหออกทางประตูดานทักษิณ แลวจงตัดศีรษะเสียขางดานทักษิณ
ของเมือง ราชบุรุษมัดโจรนั้นไพลหลังอยางมั่นคง ดวยเชือกที่เหนียวแลวเอามีด
โกนโกนหัว พาเที่ยวตระเวนตามถนน ตามทางสี่แยกดวยฆอง ดวยกลองเล็กๆ

พาออกทางประตูดานทักษิณ พึงตัดศีรษะเสียขางดานทักษิณของเมือง สุสิมะ
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นตองเสวยทุกขและโทมนัสอันมีกรรมนั้น
เปนเหตุหรือหนอ ฯ
สุ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๓๐๔] พ. ดูกรสุสิมะ บุรุษนั้นตองเสวยทุกขและโทมนัสอันมีกรรม
นั้นเปนเหตุ แตการบวชของเธอผูขโมยธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตกลาวดีแลว
อยางนี้ นี้ยังมีผลรุนแรงและเผ็ดรอนกวานั้น และยังเปนไปเพื่อวินิบาต แตเพราะ
เธอเห็นโทษ โดยความเปนโทษแลว ทําคืนตามธรรม เราจึงรับโทษนั้นของเธอ
ผูใดเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป ขอนี้
เปนความเจริญในวินัยของพระอริยะ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมหาวรรคที่ ๗
----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัสสุตตวตาสูตรที่ ๑ ๒. อัสสุตตวตาสูตรที่ ๒
๓. ปุตตมังสสูตร ๔. อัตถิราคสูตร ๕. นครสูตร
๖. สัมมสสูตร ๗. นฬาลาปยสูตร ๘. โกสัมพีสูตร
๙. อุปยสูตร ๑๐. สุสิมสูตร
---------สมณพราหมณวรรคที่ ๘
[๓๐๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ
[๓๐๖] ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชราและมรณะ
ไมรูเหตุเกิดชราและมรณะ ไมรูความดับชราและมรณะ ไมรูปฏิปทาอันใหถึง
ความดับชราและมรณะ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมไดรับสมมติวาเปน
สมณะในหมูสมณะ หรือไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง
ทานผูมีอายุเหลานั้นจะทําใหแจง ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะหรือประโยชน
แหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยูไมได ฯ
[๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะก็ดี หรือพราหมณก็ดี เหลาใด
เหลาหนึ่ง ยอมรูชราและมรณะ ยอมรูเหตุเกิดชราและมรณะ ยอมรูความดับชรา
และมรณะ ยอมรูปฏิปทาอันใหถึงความดับชราและมรณะ สมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ ยอมไดรับสมมติวาเปน

พราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้นยอมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนแหง
ความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวย
ตนเอง ในปจจุบันเขาถึงไดอยู
จบสูตรที่ ๑
[๓๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่งไมรูชาติ ฯลฯ ไมรูภพ ... ไมรูอุปาทาน ... ไมรูตัณหา ...
ไมรูเวทนา ... ไมรูผัสสะ ... ไมรูสฬายตนะ ... ไมรูนามรูป ... ไมรูวิญญาณ ...
ไมรูสังขาร ... ไมรูเหตุเกิดสังขาร ไมรูความดับสังขาร ไมรูปฏิปทาอันใหถึง
ความดับสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะ
ในหมูสมณะ หรือไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทาน
เหลานั้นจะทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความ
เปนพราหมณดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงอยูไมได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรู
ชาติ ฯลฯ ยอมรูภพ ... ยอมรูอปุ าทาน ... ยอมรูตัณหา ... ยอมรูเวทนา ...
ยอมรูผัสสะ ... ยอมรูสฬายตนะ ... ยอมรูนามรูป ... ยอมรูวิญญาณ ... ยอมรู
สังขาร ยอมรูเหตุเกิดแหงสังขาร ยอมรูความดับแหงสังขาร ยอมรูปฏิปทาอันให
ถึงความดับแหงสังขาร สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะ
ในหมูสมณะ และยอมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทาน
เหลานั้นยอมทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะและประโยชนแหงความ
เปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขาถึงไดอยู ฯ
จบสูตรที่ ๒ ถึงสูตรที่ ๑๑
จบสมณพราหมณวรรคที่ ๘
-----------หัวขอแหงสมณพราหมณวรรค ... พระผูมีพระภาคตรัสปจจยาการ ๑๑ โดย
จําแนกอริยสัจ ๔ ในปจจยาการหนึ่งๆ [วาเปนสูตรหนึ่งๆ ] สมณพราหมณวรรค
เปนเรื่องที่ 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 ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นชรามรณะ
ตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพือ่ ความรูในชรามรณะตามเปนจริง บุคคลเมื่อไมรู
ไมเห็นเหตุเกิดแหงชรามรณะตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพือ่ ความรูในเหตุเกิด
แหงชรามรณะตามเปนจริง บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นความดับแหงชรามรณะตามเปน
จริง พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง บุคคล
เมื่อไมรูไมเห็นปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง พึงแสวงหาครู
เพื่อความรูในปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงชรามรณะตามเปนจริง ฯ
[ไปยยาลแหงบาลีประเทศทั้งปวงอยางนี้]
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นชาติตามความเปนจริง ... เมื่อ
ไมรูไมเห็นภพตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นอุปาทานตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็น
ตัณหาตามเปนจริง ... เมื่อไมรไู มเห็นเวทนาตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นผัสสะ
ตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นสฬายตนะตามเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็นนามรูป
ตามความเปนจริง ... เมื่อไมรไู มเห็นวิญญาณตามความเปนจริง ... เมื่อไมรูไมเห็น
สังขารทั้งหลายตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพื่อความรูในสังขารทั้งหลายตามเปน
จริง เมื่อไมรูไมเห็นเหตุเกิดแหงสังขารตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพื่อความรู
ในเหตุเกิดแหงสังขารตามเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นความดับแหงสังขารตามเปนจริง
พึงแสวงหาครู เพื่อความรูความดับแหงสังขารตามเปนจริง เมื่อไมรูไมเห็นปฏิปทา
อันใหถึงความดับแหงสังขารตามเปนจริง พึงแสวงหาครู เพือ่ ความรูในปฏิปทาอัน
ใหถึงความดับแหงสังขารตามเปนจริง ฯ
[พึงกระทํากิจในอริยสัจ ๔ แหงปจจยาการทั้งปวง เปนสูตรหนึ่งๆ ]
[๓๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูไมเห็นชราและมรณะตามเปน
จริง พึงกระทําความศึกษาเพื่อความรูในชราและมรณะตามความเปนจริง ฯ
[ไปยยาลอยางนี้ พึงกระทํากิจอันเปนไปในสัจจะ ๔]
พึงกระทําความเพียร ... พึงกระทําฉันทะ ... พึงกระทําความอุตสาหะ ...
พึงกระทําความไมยอทอ ... พึงกระทําความเพียรแผดเผากิเลส ... พึงกระทําความ
เปนผูกลา ... พึงกระทําความเพียรเปนไปติดตอ ... พึงกระทําสติ ... พึงกระทํา
สัมปชัญญะ ... พึงกระทําความไมประมาท ... ดังนี้แล ฯ
จบอันตรไปยยาลที่ ๙
หัวขอแหงอันตรไปยยาล
พระผูมีพระภาคตรัส ครู ๑. ความศึกษา ๑. ความเพียร ๑.
ฉันทะ ๑. ความอุตสาหะ ๑. ความไมยอทอ ๑. อาตัปปะ ๑.
วิริยะ ๑. สาตัจจะ ๑. สติ ๑. สัมปชัญญะ ๑. อัปปมาท ๑.
จบอันตรไปยยาลอันเปนหัวขอพระสูตร

เบื้องตนมีหัวขอพระสูตร ๑๒ หัวขอ รวมเปน ๑๓๒ สูตร มีไปยยาลใน
ระหวาง พระผูม ีพระภาคตรัสดวยสัจจะ ๔ ฯ
จบหัวขอในอันตรไปยยาลทั้งหลาย ฯ
---------อภิสมยวรรคที่ ๑๐
๑. นขสิขสูตร
[๓๑๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน*อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงเอา
ปลายพระนขาชอนฝุนขึ้นเล็กนอย แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฝุนประมาณนอยนี้ที่เราเอาปลายเล็บ
ชอนขึ้น กับแผนดินใหญนี้ อยางไหนจะมากกวากันหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แหละมากกวา ฝุนประมาณเล็กนอยที่
พระผูมีพระภาคทรงเอาปลายพระนขาชอนขึ้นนี้มีประมาณนอย เมื่อเทียบกับ
แผนดินใหญแลว ฝุนที่พระผูมีพระภาคทรงเอาปลายพระนขาชอนขึ้นมีประมาณนอย
ยอมไมถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ ไมถึงเสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ฯ
[๓๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ความทุกขที่หมดไป สิ้น
ไปนี้แหละ ของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ตรัสรูแลว มีมาก
กวา สวนที่เหลือมีประมาณนอย ความที่ทุกขเปนสภาพยิ่งใน ๗ อัตภาพ เมื่อ
เทียบเขากับกองทุกขที่หมดสิ้นไปอันมีในกอน ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยว
ที่ ๑๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การตรัสรูธรรมใหสําเร็จประโยชน
ใหญอยางนี้แล การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. โปกขรณีสูตร
[๓๑๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน*อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สระโบกขรณียาว ๕๐ โยชน
กวาง ๕๐ โยชน ลึก ๕๐ โยชน มีน้ําเต็มเสมอขอบ กาดื่มกินได บุรุษพึงวิดน้ํา
ขึ้นจากสระโบกขรณีนั้นดวยปลายหญาคา เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปน
ไฉน น้ําที่บุรุษวิดขึ้นดวยปลายหญาคาก็ดี น้ําในสระโบกขรณีก็ดี ไหนจะมากกวา
กัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในสระโบกขรณีนี้แหละ
มากกวา น้ําที่บุรุษวิดขึ้นดวยปลายหญาคามีประมาณนอย น้ําที่บุรุษวิดขึ้นดวย
ปลายหญาคาเมื่อเทียบกันเขากับน้ําในสระโบกขรณี ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยว
ที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ

[๓๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ความทุกขที่หมดไป สิ้น
ไปนี้แหละ ของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ตรัสรูแลว เปน
ทุกขมากกวา สวนที่เหลืออยูม ีประมาณนอย ความที่ทุกขเปนสภาพยิ่งใน
๗ อัตภาพ เมื่อเทียบเขากับกองทุกขที่หมดไป สิ้นไปอันมีในกอน ไมเขาถึงเสี้ยว
ที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การตรัสรูธรรมให
สําเร็จประโยชนใหญอยางนี้แล การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. สัมเภชอุทกสูตรที่ ๑
[๓๑๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน*อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก*ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญเหลานี้คือ คงคา
ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลมาบรรจบกัน บุรุษพึงวักน้ําขึ้นสองสามหยาด
จากที่นั้น เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําสองสามหยาดที่บุรุษวัก
ขึ้นแลวก็ดี น้ําในที่บรรจบกันก็ดี ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในที่บรรจบกันนี้แหละมากกวาหยาดน้ําสองสามหยาดที่
บุรุษวักขึ้นแลว มีประมาณนอย หยาดน้ําสองสามหยาดที่บุรุษวักขึ้นแลว เมื่อ
เทียบเขากับน้ําในที่บรรจบกันไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่
๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ
[๓๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุ
ใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สัมเภชอุทกสูตรที่ ๒
[๓๑๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน*อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําใหญเหลานี้คือ คงคา
ยมุนา อจิรวดี สรภู มหี ไหลมาบรรจบกัน แมน้ํานั้นพึงหมดไป สิ้นไป ยัง
เหลืออยูสองสามหยาด เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําในที่บรรจบ
กันซึ่งหมดไป สิ้นไป กับน้ําที่ยังเหลืออยูสองสามหยาด ไหนจะมากกวากัน ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในที่บรรจบกันซึ่งหมดไป สิ้นไปนี้
แหละมากกวา น้ําที่ยังเหลืออยูส องสามหยาดมีประมาณนอย น้ําที่เหลืออยูสอง
สามหยาดเมื่อเทียบเขากับน้ําในที่บรรจบกัน ซึ่งหมดไป สิ้นไปแลว ไมเขาถึง
เสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสีย้ วที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ
[๓๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุ
ใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ

จบสูตรที่ ๔
๕. ปฐวีสูตรที่ ๑
[๓๑๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน*อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงวางกอนดินเทา
เมล็ดกระเบา ๗ กอนไวที่แผนดินใหญ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนดิน
เทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่บุรุษวางไวกับแผนดินใหญ ไหนจะมากกวากัน ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ แผนดินใหญนี้แหละมากกวา กอนดิน
เทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่บุรุษวางไวมีประมาณนอย กอนดินเทาเมล็ดกระเบา
๗ กอนที่บุรุษวางไวเมือ่ เทียบเขากับแผนดินใหญไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่
๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉนั ใด ฯ
[๓๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุ
ใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ปฐวีสูตรที่ ๒
[๓๒๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน*อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย แผนดินใหญพึงถึงความหมด
ไป สิ้นไป เหลือกอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอน เธอทั้งหลายสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน แผนดินใหญที่หมดไป สิ้นไป กับกอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่
ยังเหลืออยู ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
แผนดินใหญที่หมดไปสิ้นไปนี้แหละมากกวา กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่
ยังเหลืออยูมีประมาณนอย กอนดินเทาเมล็ดกระเบา ๗ กอนที่ยังเหลืออยูเมือ่ เทียบ
เขากับแผนดินใหญที่หมดไป สิ้นไป ยอมไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐
เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ
[๓๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุ
ใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สมุททสูตรที่ ๑
[๓๒๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน*อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษวักน้ําสองสามหยาดขึ้น
จากมหาสมุทร เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําสองสามหยาดที่
บุรุษวักขึ้นแลวกับน้ําในมหาสมุทร ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา

ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในมหาสมุทรนี้แหละมากกวาน้ําสองสามหยาดที่บุรุษวัก
ขึ้นแลวมีประมาณนอย น้ําสองสามหยาดที่บุรุษวักขึ้นแลว เมื่อเทียบกันเขากับน้ํา
ในมหาสมุทรไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ
[๓๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุ
ใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สมุททสูตรที่ ๒
[๓๒๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน*อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรพึงถึงการหมดไป
สิ้นไป ยังเหลือน้ําอยูสองสามหยาด เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
น้ําในมหาสมุทรที่หมดไปสิ้นไป กับน้ําสองสามหยาด ที่ยังเหลืออยูไหนจะมาก
กวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ น้ําในมหาสมุทรที่หมด
ไปสิ้นไปนี้แหละมากกวา น้ําสองสามหยาดที่เหลืออยูมีประมาณนอย น้ําสอง
สามหยาดที่เหลืออยูเมื่อเทียบกันเขากับน้ําในมหาสมุทรที่หมดไปสิ้นไป ไมเขาถึง
เสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสีย้ วที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ
[๓๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรมจักษุ
ใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ปพพตูปมสูตรที่ ๑
[๓๒๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน*อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายแลว ... ไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงวางกอนหิน
เทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนไวที่ขุนเขาหิมวันต เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนที่บุรุษวางไว กับขุนเขาหิมวันต
ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาหิมวันต
นี้แหละมากกวา กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนที่บุรุษวางไวมีประมาณนอย
กอนหินเทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนที่บุรุษวางไว เมื่อเทียบเขากับขุนเขาหิมวันต
ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉนั ใด ฯ
[๓๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯลฯ การไดธรรม
จักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ปพพตูปมสูตรที่ ๒
[๓๒๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน

อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขุนเขาหิมวันตพึงถึงความหมด
ไป สิ้นไป ยังเหลือกอนหินเทาเมล็ดพันธุ ผักกาดอยูเจ็ดกอน เธอทั้งหลายจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขุนเขาหิมวันตที่หมดไปสิ้นไป กับกอนหินเทาเมล็ด
พันธุผักกาดเจ็ดกอนที่ยังเหลืออยู ไหนจะมากกวากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาหิมวันตที่หมดไปสิ้นไป นี้แหละมากกวา กอนหิน
เทาเมล็ดพันธุผักกาดเจ็ดกอนที่ยังเหลืออยู มีประมาณนอย กอนหินเทาเมล็ด
พันธุผักกาดเจ็ดกอนที่ยังเหลืออยู เมือ่ เทียบเขากับขุนเขาหิมวันตที่หมดไปสิ้นไป
ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉนั ใด ฯ
[๓๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ความทุกขที่หมดไป
สิ้นไปนี้แหละของบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ตรัสรูแลว มี
มากกวา สวนที่เหลือมีประมาณนอย ความทุกขที่เปนสภาพยิ่งในเจ็ดอัตภาพ เมื่อ
เทียบกับกองทุกขที่หมดไปสิ้นไป ไมเขาถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยว
ที่ ๑๐๐,๐๐๐ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การตรัสรูธรรมใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้แล
การไดธรรมจักษุใหสําเร็จประโยชนใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. ปพพตูปมสูตรที่ ๓
[๓๓๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงวางกอนหินเทาเมล็ด
ถั่วเขียวเจ็ดกอนไวที่ขุนเขาสิเนรุ เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอน*หินเทาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดกอนที่บุรุษวางไวกับขุนเขาสิเนรุ ไหนจะมากกวากัน ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขุนเขาสิเนรุนี้แหละมากกวา กอนหิน
เทาเมล็ดถั่วเขียวเจ็ดกอนที่บุรุษวางไวมีประมาณนอย กอนหินเทาเมล็ดถั่วเขียว
เจ็ดกอนที่บุรุษวางไว เมื่อเทียบเขากับขุนเขาสิเนรุ ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยว
ที่ ๑,๐๐๐ เสี้ยวที่ ๑๐๐,๐๐๐ แมฉันใด ฯ
[๓๓๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล
การบรรลุคุณวิเศษแหงอัญญเดียรถียสมณพราหมณและปริพาชก เมื่อเทียบกับการ
บรรลุโสดาปตติมรรคแหงบุคคลผูเปนพระอริยสาวก สมบูรณดวยทิฐิ ไมเขาถึง
เสี้ยวที่ ๑๐๐ เสี้ยวที่ ๑,๐๐๐ เสีย้ วที่ ๑๐๐,๐๐๐ บุคคลผูสมบูรณดวยทิฐิ มีอธิคม
ใหญอยางนี้ มีอภิญญาใหญอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบอภิสมยวรรคที่ ๑๐
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ

๑. นขสิขสูตร ๒. โปกขรณีสูตร ๓. สัมเภชอุทกสูตร
ที่ ๑ ๔. สัมเภชอุทกสูตรที่ ๒ ๕. ปฐวีสูตรที่ ๑
๖. ปฐวีสูตรที่ ๒ ๗. สมุททสูตรที่ ๑ ๘. สมุททสูตร
ที่ ๒ ๙. ปพพตูปมสูตรที่ ๑ ๑๐. ปพพตูปมสูตรที่ ๒
๑๑. ปพพตูปมสูตรที่ ๓ ฯ
จบอภิสมยสังยุตตที่ ๑
------------ธาตุสังยุตต
นานัตตวรรคที่ ๑
๑. ธาตุสูตร
[๓๓๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความตางแหงธาตุ
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง จงกระทําไวในใจใหดี เราจักกลาว ณ
บัดนี้ ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๓๓๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 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
จบสูตรที่ ๑
๒. สัมผัสสสูตร
[๓๓๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน
จักขุธาตุ โสตธาตุ ฆานธาตุ ชิวหาธาตุ กายธาตุ มโนธาตุ นี้เราเรียกวาความ
ตางแหงธาตุ ฯ
[๓๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงผัสสะ บังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงธาตุเปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุ
โสตสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยโสตธาตุ ฆานสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยฆานธาตุ
ชิวหาสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาธาตุ โผฏฐัพพะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยกาย
ธาตุ มโนสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุ ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุอยางนี้แล ฯ

จบสูตรที่ ๒
๓. โนสัมผัสสสูตร
[๓๓๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
ผัสสะหามิได ความตางแหงธาตุเปนไฉน จักขุธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ นี้เราเรียกวา
ความตางแหงธาตุ ฯ
[๓๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงธาตุ ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหา
มิได เปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุ จักขุธาตุบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยจักขุสัมผัสหามิได ฯลฯ มโนสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุ มโนธาตุ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสหามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงธาตุ ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ
หามิได อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. เวทนาสูตร
[๓๓๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
แหงผัสสะ ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน จักขุธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ นี้เราเรียกวา
ความตางแหงธาตุ ฯ
[๓๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ
เปนไฉน จักขุสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุ จักขุสัมผัสสชาเวทนาบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัส ฯลฯ มโนสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุ มโน*สัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัส ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
แหงผัสสะ อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. โนเวทนาสูตร
[๓๔๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน*อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก

ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
แหงผัสสะ ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได
ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได ก็ความตางแหง
ธาตุเปนไฉน จักขุธาตุ ฯลฯ มโนธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ
[๓๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ
ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตาง
แหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได เปนไฉน จักขุสัมผัส
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุ จักขุสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุ
สัมผัส จักขุสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสสชาเวทนาหามิได จักขุธาตุ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสหามิได ฯลฯ มโนสัมผัสบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
มโนธาตุ มโนสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัส มโนสัมผัส
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสสชาเวทนาหามิได มโนธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
มโนสัมผัสหามิได ภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
ตางแหงธาตุ ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความ
ตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหงธาตุ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะหามิได อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. พาหิรธาตุสูตร
[๓๔๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความตางแหงธาตุ
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงตั้งใจฟง ... ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน รูปธาตุ
สัททธาตุ คันธธาตุ รสธาตุ โผฏฐัพพธาตุ ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตาง
แหงธาตุ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สัญญาสูตร
[๓๔๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
ตางแหงสัญญา ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ
ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหง

ปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงธาตุเปนไฉน
รูปธาตุ ฯลฯ ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ
[๓๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา
ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ ความตางแหง
ปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ เปนไฉน รูปสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
รูปธาตุ รูปสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญา รูปฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยรูปสังกัปปะ รูปปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปฉันทะ รูปปริเยสนาบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยรูปปริฬาหะ ฯลฯ ธรรมสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมธาตุ
ธรรมสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญา ธรรมฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ธรรมสังกัปปะ ธรรมปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมฉันทะ ธรรมปริเยสนา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงสัญญา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงสัญญา ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
สังกัปปะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะ ความ
ตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. โนสัญญาสูตร
[๓๔๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงสัญญา ฯลฯ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
แหงปริฬาหะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา
หามิได ความตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได
ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตาง
แหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญาหามิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตาง
แหงธาตุ เปนไฉน รูปธาตุ ฯลฯ ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ
[๓๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
สัญญา ฯลฯ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ
ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ความ

ตางแหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหง
สังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงสัญญา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงสัญญาหามิได เปนไฉน ภิกษุทั้งหลาย ความหมายรู
ในรูปบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุ ฯลฯ ความหมายรูในธรรมบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยธรรมธาตุ ธรรมสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญา ฯลฯ ธรรม
ปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะ ธรรมปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ธรรมปริเยสนาหามิได ธรรมฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะหามิได
ธรรมสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมฉันทะหามิได ธรรมสัญญาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยธรรมสังกัปปะหามิได ธรรมธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัญญาหา
มิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหง
สังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสัญญา ฯลฯ ความตางแหงปริเยสนา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะ ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ฯลฯ ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงสัญญาหามิได อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ผัสสสูตร
[๓๔๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
ตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ
ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงฉันทะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
แหงปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน รูปธาตุ ฯลฯ ธรรมธาตุ นี้เราเรียก
วา ความตางแหงธาตุ ฯ
[๓๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงสัญญา บังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงธาตุ ฯลฯ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
แหงปริเยสนาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุ
รูปสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัญญา รูปผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูป
สังกัปปะ รูปสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปสัมผัส รูปฉันทะบังเกิดขึ้น

เพราะอาศัยรูปสัมผัสสชาเวทนา รูปปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปฉันทะ รูป
ปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปปริฬาหะ รูปลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปปริ*เยสนา ฯลฯ ธรรมสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมธาตุ ธรรมสังกัปปะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยธรรมสัญญา ธรรมสัมผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสังกัปปะ
ธรรมสัมผัสสชาเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัมผัสสะ ธรรมฉันทะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยธรรมสัมผัสสชาเวทนา ธรรมปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมฉันทะ
ธรรมปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะ ธรรมลาภะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยธรรมปริเยสนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
สัญญา ฯลฯ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา
อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. โนผัสสสูตร
[๓๕๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
ตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ
ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงฉันทะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
แหงปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา
ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงลาภะหามิได ความตาง
แหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ความตางแหง
ฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงเวทนา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงผัสสะหามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
ตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
สัญญาหามิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงธาตุเปนไฉน รูปธาตุ ฯลฯ
ธรรมธาตุ นี้เราเรียกวา ความตางแหงธาตุ ฯ
[๓๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
สัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ ความ

ตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงฉันทะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
แหงปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา
ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงลาภะหามิได ความตาง
แหงฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงเวทนา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
แหงสัญญาหามิได เปนไฉน รูปสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปธาตุ ฯลฯ ธรรม
สัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมธาตุ ธรรมสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรม
สัญญา ฯลฯ ธรรมปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะ ธรรมลาภะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริเยสนา ธรรมปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรม
ลาภะหามิได ธรรมปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริเยสนาหามิได ธรรม
ฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมปริฬาหะหามิได ธรรมสัมผัสสชาเวทนาบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยธรรมฉันทะหามิได ธรรมสัมผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรม
สัมผัสสชาเวทนาหามิได ธรรมสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสัมผัสสะหา
มิได ธรรมสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมสังกัปปะหามิได ธรรมธาตุบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยธรรมสัญญาหามิได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงธาตุ ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
ตางแหงสัญญา ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงสังกัปปะ
ความตางแหงเวทนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงผัสสะ ความตางแหงฉันทะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงเวทนา ความตางแหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงฉันทะ ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตาง
แหงปริฬาหะ ความตางแหงลาภะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนา
ความตางแหงปริเยสนาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงลาภะหามิได ความตาง
แหงปริฬาหะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริเยสนาหามิได ความตางแหง
ฉันทะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงปริฬาหะหามิได ความตางแหงเวทนา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหงฉันทะหามิได ความตางแหงผัสสะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางแหงเวทนาหามิได ความตางแหงสังกัปปะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความตางแหงผัสสะหามิได ความตางแหงสัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
ตางแหงสังกัปปะหามิได ความตางแหงธาตุบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความตางแหง
สัญญาหามิได อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐

จบนานัตตวรรคที่ ๑
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ธาตุสูตร ๒. สัมผัสสสูตร ๓. โนสัมผัสสสูตร
๔. เวทนาสูตร ๕. โนเวทนาสูตร ๖. พาหิรธาตุสูตร
๗. สัญญาสูตร ๘. โนสัญญาสูตร ๙. ผัสสสูตร
๑๐. โนผัสสสูตร ฯ
------------ธาตุสังยุตต
ทุติยวรรคที่ ๒
๑. สัตติมสูตร
[๓๕๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน*อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุเหลานี้มี ๗ ประการ
ธาตุ ๗ ประการเปนไฉน คือ อาภาธาตุ สุภาธาตุ อากาสานัญจายตนธาตุ
วิญญาณัญจายตนธาตุ อากิญจัญญายตนธาตุ เนวสัญญานาสัญญายตนธาตุ
สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุ ๗ ประการเหลานี้แล ครั้นพระผูมี*พระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 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
จบสูตรที่ ๑
๒. สนิทานสูตร
[๓๕๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน*อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น
มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น พยาบาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น
วิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น ฯ
[๓๕๖] ก็กามวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น พยาบาท
วิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น วิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น
มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น อยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหมายรูในกามบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยกามธาตุ ความดําริในกามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรูในกาม
ความพอใจในกามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริในกาม ความเรารอนเพราะกาม
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในกาม การแสวงหากามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความเรารอนเพราะกาม ปุถุชนผูไมไดสดับ เมื่อแสวงหากาม ยอมปฏิบัติผิดโดย
ฐานะ ๓ คือ กาย วาจา ใจ ความหมายรูในพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะพยาปาท
ธาตุ ความดําริในพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรูในพยาบาท ความพอใจ
ในพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริในพยาบาท ความเรารอนเพราะพยาบาท
บังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความพอใจในพยาบาท การแสวงหาพยาบาทบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความเรารอนเพราะพยาบาท ปุถุชนผูไมไดสดับ เมื่อแสวงหาพยาบาท
ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ กาย วาจา ใจ ความหมายรูในวิหิงสาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยวิหิงสาธาตุ ความดําริในวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรูใน
วิหิงสา ความพอใจในวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริในวิหิงสา ความ
เรารอนเพราะวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในวิหิงสา การแสวงหา
วิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเรารอนเพราะวิหิงสา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชน
ผูไมไดสดับ เมื่อแสวงหาวิหงิ สา ยอมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือกาย วาจา ใจ ฯ
[๓๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษวางคบหญาที่ไฟติดแลวในปาหญาแหง
ถาหากเขาไมรีบดับดวยมือและเทาไซร ก็เมื่อเปนเชนนี้ สัตวมีชีวิตทั้งหลาย
บรรดาที่อาศัยหญาและไมอยู พึงถึงความพินาศฉิบหาย แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมณะหรือพราหมณคนใดคนหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมรบี ละ ไมรีบบรรเทา
ไมรีบทําใหสิ้นสุด ไมรีบทําใหไมมีซึ่งอกุศลสัญญาที่กอกวนอันบังเกิดขึ้นแลว
สมณะหรือพราหมณนั้น ยอมอยูเปนทุกข มีความอึดอัด คับแคน เรารอน ใน
ปจจุบัน เบื้องหนาแตมรณะ เพราะกายแตก พึงหวังทุคติได ฯ

[๓๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เนกขัมมวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมี
เหตุบังเกิดขึ้น อัพยาปาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น อวิหิงสา
วิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น ฯ
[๓๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เนกขัมมวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมี
เหตุบังเกิดขึ้น อัพยาปาทวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น
อวิหิงสาวิตกยอมมีเหตุบังเกิดขึ้น มิใชไมมีเหตุบังเกิดขึ้น อยางไร ภิกษุทั้งหลาย
ความหมายรูในเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนกขัมมธาตุ ความดําริในเนกขัมมะ
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรูในเนกขัมมะ ความพอใจในเนกขัมมะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความดําริในเนกขัมมะ ความเรารอนเพราะเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความพอใจในเนกขัมมะ การแสวงหาในเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความเรารอนเพราะเนกขัมมะ อริยสาวกผูไดสดับ เมื่อแสวงหาเนกขัมมะ ยอม
ปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ กาย วาจา ใจ ความหมายรูในอัพยาบาทบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยอัพยาปาทธาตุ ความดําริในอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความ
หมายรูในอัพยาบาท ความพอใจในอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริใน
อัพยาบาท ความเรารอนเพราะอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจใน
อัพยาบาท การแสวงหาในอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเรารอนเพราะ
อัพยาบาท อริยสาวกผูไดสดับ เมื่อแสวงหาอัพยาบาท ยอมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓
คือ กาย วาจา ใจ ความหมายรูใ นอวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุ ความ
ดําริในอวิหิงสาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรูในอวิหิงสา ความพอใจในอวิหงิ สา
บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริในอวิหงิ สา ความเรารอนเพราะอวิหิงสาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความพอใจในอวิหิงสา การแสวงหาในอวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ความเรารอนเพราะอวิหิงสา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ เมื่อแสวงหา
อวิหิงสา ยอมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ คือ กาย วาจา ใจ ฯ
[๓๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงวางคบหญาที่ไฟติดแลวในปาหญา
แหง เขาจึงรีบดับคบนั้นเสียดวยมือและเทา ก็เมื่อเปนเชนนี้สัตว มีชีวิตทั้งหลาย
บรรดาที่อาศัยหญาและไมอยู ไมพึงถึงความพินาศฉิบหาย แมฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณคนใดคนหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รีบละ รีบ
บรรเทา รีบทําใหหมด รีบทําใหไมมีซึ่งอกุศลสัญญาที่กอกวนอันบังเกิดขึ้นแลว
เขายอมอยูเปนสุข ไมมีความอึดอัด ความคับแคน ความเรารอน ในปจจุบัน
เบื้องหนาแตมรณะ เพราะกายแตก พึงหวังสุคติได ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. คิญชกาวสถสูตร
[๓๖๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระตําหนักที่สรางดวยอิฐ ใกล
หมูบานของพระญาติ ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร-

*ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ดังนี้
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุ
ทิฐิบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุ วิตกบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุ ฯ
[๓๖๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระกัจจานะได
ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทิฐิที่วา พระสัมมาสัมพุทธะ
ในบุคคลที่มิใชพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังนี้ ยอมปรากฏเพราะอาศัยอะไร ฯ
[๓๖๓] พ. ดูกรกัจจานะ ธาตุคืออวิชชานี้ เปนธาตุใหญแล ดูกร
กัจจานะ สัญญาที่เลว ทิฐิที่เลว วิตกที่เลว เจตนาที่เลว ความปรารถนาที่เลว
ความตั้งใจที่เลว บุคคลที่เลว วาจาที่เลว บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่เลว
บุคคลที่เลวนั้น ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอมแตงตั้ง ยอมเปดเผย
ยอมจําแนก ยอมทําใหตื้น ซึ่งธรรมที่เลว เรากลาววา อุปบัติของบุคคลที่เลวนั้น
ยอมเลว ดูกรกัจจานะ สัญญาที่ปานกลาง ทิฐิที่ปานกลาง วิตกที่ปานกลาง
เจตนาที่ปานกลาง ความปรารถนาที่ปานกลาง ความตั้งใจที่ปานกลาง บุคคลที่
ปานกลาง วาจาที่ปานกลาง บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่ปานกลาง บุคคลที่ปานกลาง
นั้น ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอมแตงตั้ง ยอมเปดเผย ยอม
จําแนก ยอมทําใหตื้น ซึ่งธรรมที่ปานกลาง เรากลาววา อุปบัติของบุคคลที่ปาน
กลางนั้น เปนปานกลาง ดูกรกัจจานะ สัญญาที่ประณีต ทิฐิที่ประณีต วิตก
ที่ประณีต เจตนาที่ประณีต ความปรารถนาที่ประณีต ความตั้งใจที่ประณีต
บุคคลที่ประณีต วาจาที่ประณีต บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยธาตุที่ประณีต บุคคลที่
ประณีตนั้น ยอมบอก ยอมแสดง ยอมบัญญัติ ยอมแตงตั้ง ยอมเปดเผย
ยอมจําแนก ยอมทําใหตื้น ซึ่งธรรมที่ประณีต เรากลาววา อุปบัติของบุคคลที่
ประณีตนั้น ยอมประณีต ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. หีนาธิมุตติสูตร
[๓๖๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคา
ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ยอมคบคา ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอมคบคา
ยอมสมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมในอดีตกาล สัตวทั้งหลายก็ได
คบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว
ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว กับสัตวจําพวกมีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวก
ที่มีอัธยาศัยดี ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัย
ดี แมในอนาคตกาล สัตวทั้งหลายก็จักคบคากัน จักสมาคมกัน โดยธาตุเทียว

คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว จักคบคากัน จักสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มี
อัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอธั ยาศัยดี จักคบคากัน จักสมาคมกัน กับสัตว
จําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. จังกมสูตร
[๓๖๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขต
พระนครราชคฤห ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรจงกรมอยูดวยกันกับ
ภิกษุหลายรูปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค ทานพระมหาโมคคัลลานะก็จงกรม
อยูดวยกันกับภิกษุหลายรูป ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค ทานพระมหากัสสปก็
จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค ทานพระอนุรุทธก็
จงกรมอยู ดวยกันกับภิกษุหลายรูป ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค ทานพระปุณณ*มันตานีบุตรก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูป ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค ทาน
พระอุบาลีก็จงกรมอยูดว ยกันกับภิกษุหลายรูป ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค ทาน
พระอานนทก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูป ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค แม
พระเทวทัตตก็จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูป ในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค ฯ
[๓๖๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นสารีบุตรกําลังจงกรมอยูดว ยกันกับภิกษุหลายรูปหรือ
ไม ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนมีปญญามาก พวกเธอเห็น
มหาโมคคัลลานะกําลังจงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ
ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนมีฤทธิ์มาก พวกเธอเห็นมหากัสสปกําลัง
จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ
ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนเปนธุตวาท พวกเธอเห็นอนุรุทธ กําลังจงกรม
อยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ
ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนเปนผูมีทิพยจักษุ พวกเธอเห็นปุณณมันตานีบุตร
กําลังจงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ
ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ

พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนเปนธรรมกถึก พวกเธอเห็นอุบาลีกําลังจงกรม
อยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ
ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนเปนผูทรงวินัย พวกเธอเห็นอานนท กําลัง
จงกรมอยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม ฯ
ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนเปนพหูสูต พวกเธอเห็นเทวทัตตกําลังจงกรม
อยูดวยกันกับภิกษุหลายรูปหรือไม
ภิ. เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ภิกษุทั้งหมดนี้ ลวนมีความปรารถนาลามก ฯ
[๓๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมในอดีตกาล สัตวทั้งหลายก็ได
คบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว
ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวก
ที่มีอัธยาศัยดี ไดคบคากันแลว ไดสมาคมกันแลว กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี
แมในอนาคตกาล สัตวทั้งหลายก็จักคบคากัน จักสมาคมกัน โดยธาตุเทียว
คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว จักคบคากัน จักสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มี
อัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอธั ยาศัยดี จักคบคากัน จักสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่
มีอัธยาศัยดี แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดย
ธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอธั ยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กันกับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สตาปารัทธสูตร
[๓๖๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว แมในอดีตกาล ...
แมในอนาคตกาล ... แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ฯ

[๓๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คูถกับคูถยอมเขากันได รวมกันได มูตร
กับมูตรยอมเขากันได รวมกันได เขฬะกับเขฬะยอมเขากันได รวมกันได
บุพโพกับบุพโพยอมเขากันได รวมกันได โลหิตกับโลหิตยอมเขากันได รวม
กันได แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายก็ฉันนั้นแล ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว แมในอดีตกาล ... แมในอนาคต
กาล ... แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดย
ธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอธั ยาศัยเลว ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยเลว
[๓๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคม กับสัตว
จําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมในอดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ... แมในปจจุบันกาล สัตว
ทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มี
อัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ฯ
[๓๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย น้ํานมสดกับน้ํานมสดยอมเขากันได รวม
กันได น้ํามันกับน้ํามันยอมเขากันได รวมกันได เนยใสกับเนยใสยอมเขากันได
รวมกันได น้ําผึ้งกับน้ําผึ้งยอมเขากันได รวมกันได น้ําออยกับน้ําออยยอมเขากัน
ได รวมกันได แมฉันใด สัตวทั้งหลายก็ฉันนั้นแล ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี แมในอดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ...
แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว
คือสัตวจําพวกที่มีอัธยาศัยดี ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก
ที่มีอัธยาศัยดี ฯ
[๓๗๒] พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงตรัสพระคาถาประพันธตอไปวา ฯ
กิเลสเพียงดังหมูไมในปา เกิดขึ้น เพราะการคบคาสมาคม
ยอมขาด เพราะไมคบคาสมาคม คนเกาะทอนไมเล็กๆ
พึงจมลงในหวงมหรรณพ ฉันใด แมสาธุชนก็ยอมจมลง
เพราะอาศัยคนเกียจคราน ฉันนั้น เพราะฉะนั้น พึงเวนคน
เกียจคราน มีความเพียรเลวนั้นเสีย พึงอยูรวมกับบัณฑิตผู
สงัด ผูเปนอริยะ ผูมีใจสูง ผูเพงพินิจ ผูป รารภความเพียร
เปนนิตย ฯ
จบ สูตรที่ ๖
๗. อัสสัทธมูลกสูตรที่ ๑

[๓๗๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสุตะ
นอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย สัตวจําพวก
ที่เกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่เกียจคราน
สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มี
สติหลงลืม สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม แมในอดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ... แมใน
ปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอ มคบคากัน ยอมสมาคมกันโดยธาตุเทียว คือสัตว
จําพวกที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา
สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีหิริ
สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่
ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย สัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กัน กับสัตวจําพวกที่เกียจคราน สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ฯ
[๓๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีศรัธทา สัตวจําพวกที่มีหิริ ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสุตะมาก ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก สัตวจําพวกที่ปรารภความ
เพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร สัตว
จําพวกที่มีสติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก
ที่มีสติมั่นคง สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกที่มีปญญา แมในอดีตกาล ... แมในอนาคตกาล ... แมในปจจุบันกาล
สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกทีม่ ี
ศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวก
ที่มีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่มี

โอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตว
จําพวกที่มีสุตะมาก ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก
สัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวก
ที่ปรารภความเพียร สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
จบ สูตรที่ ๗
๘. อัสสัทธมูลกสูตรที่ ๒
[๓๗๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีศรัทธา ยอมคบ
คากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีหิริ ยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา แมในอดีตกาล ... ในอนาคตกาล ...
แมในปจจุบันกาล สัตวทั้งหลายก็ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว
คือสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมี
ศรัทธา สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมี
หิริ สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มี
ปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว
จําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกันกับสัตว
จําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว
จําพวกที่มีปญญา ฯ
[๓๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีศรัทธา
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มี
โอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตว
จําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ

[๓๗๗] สัตวจําพวกที่ไมมศี รัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีสุตะมาก ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
[๓๗๘] สัตวจําพวกที่ไมมศี รัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กัน กับสัตวจําพวกที่เกียจคราน สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีศรัทธา ยอมคบ
คากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร สัตวจําพวก
ที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
[๓๗๙] สัตวจําพวกที่ไมมศี รัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีศรัทธา ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง สัตวจําพวกที่มีปญญา
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. อหิริกมูลกสูตร
[๓๘๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กันกับสัตวจําพวกที่ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีหริ ิ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มี
ปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
[๓๘๑] สัตวจําพวกที่ไมมหี ิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว

จําพวกที่ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีหิริ ยอมคบคากัน ยอม
คบคากัน กับสัตวจําพวกที่มีหริ ิ สัตวจําพวกทีม่ ีสุตะมาก ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
[๓๘๒] สัตวจําพวกที่ไมมหี ิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่เกียจคราน สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีหริ ิ ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร ยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร สัตวจําพวกที่มีปญญา
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
[๓๘๓] สัตวจําพวกที่ไมมหี ิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว
จําพวกที่ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกันกับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีหริ ิ ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. อโนตตัปปมูลกสูตร
[๓๘๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับ ณ พระเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกันโดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย ยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มี
โอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตว
จําพวกที่มีสุตะมาก ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก
สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
[๓๘๕] สัตวจําพวกที่ไมมโี อตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน

กับสัตวจําพวกที่เกียจคราน สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กัน กับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
[๓๘๖] สัตวจําพวกที่ไมมโี อตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีสติมั่น
คง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง สัตวจําพวกที่มี
ปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. อัปปสุตสูตร
[๓๘๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะนอย สัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่เกียจคราน สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีสุตะมาก
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก สัตวจําพวกที่ปรารภ
ความเพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร สัตว
จําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
[๓๘๘] สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกที่มีสุตะนอย สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กัน กับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีสุตะมาก ยอมคบ
คากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสุตะมาก สัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง สัตวจําพวกที่มี
ปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
๑๒. กุสิตสูตร
[๓๘๙] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม

ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกันโดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่เกียจคราน ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่เกียจคราน สัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติหลงลืม สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่ปรารภความ
เพียร ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ปรารภความเพียร สัตวจําพวก
ที่มีสติมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีสติมั่นคง สัตว
จําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
--------[สวนที่เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน ในที่ทุกแหง พึงทําเหมือนอยาง
ขางตนนั้น เทอญ]
จบทุติยวรรคที่ ๒
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สัตติมสูตร ๒. สนิทานสูตร ๓. คิญชกาวสถสูตร
๔. หีนาธิมุตติสูตร ๕. จังกมสูตร ๖. สตาปารัทธสูตร
๗. อัสสัทธมูลกสูตรที่ ๑ ๘. อัสสัทธมูลกสูตรที่ ๒.
๙. อหิรกิ มูลกสูตร ๑๐. อโนตตัปปมูลกสูตร ๑๑. อัปปสุตสูตร ๑๒. กุสิตสูตร ฯ
-----------ธาตุสังยุตต
ทสกัมมปถวรรคที่ ๓
๑. อสมาหิตสูตร
[๓๙๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่ไมมี
หิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่ไมมี
โอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ
สัตวจําพวกที่มีใจไมมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีใจ
ไมมั่นคง สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตว
จําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ

สัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีหิริ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับ
สัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีใจมั่นคง ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กัน กับสัตวจําพวกที่มีใจมั่นคง สัตวจําพวกที่มีปญญา ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ทุสสีลสูตร
[๓๙๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีศรัทธา สัตวจําพวกที่ไมมีหิริ ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีหิริ สัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ไมมีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่ทุศีล ยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่ทุศีล สัตวจําพวกที่มีปญญาทราม ยอมคบ
คากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญาทราม สัตวจําพวกที่มีศรัทธา
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีศรัทธา สัตวจําพวกที่มีหิริ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีหิริ สัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีโอตตัปปะ สัตวจําพวกที่มีศีล
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีศีล สัตวจําพวกที่มีปญญา
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับสัตวจําพวกที่มีปญญา ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ปญจสิกขาปทสูตร
[๓๙๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา
พระเจาขา ฯ
[๓๙๓] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย
ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือ พวกทําปาณาติบาต ยอมคบคา
กัน ยอมสมาคมกัน กับพวกทําปาณาติบาต พวกทําอทินนาทาน ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับพวกทําอทินนาทาน พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับพวกทํากาเมสุมิจฉาจาร พวกมุสาวาท ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับพวกมุสาวาท พวกดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ

ประมาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอัน
เปนที่ตั้งแหงความประมาท ฯ
[๓๙๔] พวกเวนขาดจากปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับพวกเวนขาดจากปาณาติบาต พวกเวนขาดจากอทินนาทาน ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากอทินนาทาน พวกเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร ยอม
คบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร พวกเวนขาดจาก
มุสาวาท ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากมุสาวาท พวกเวน
ขาดจากดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับพวกเวนขาดจากดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่แหงความ
ประมาท ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สัตตกัมมปถสูตร
[๓๙๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย 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
จบสูตรที่ ๔
๕. ทสกัมมปถสูตร
[๓๙๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ

บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวกทําปาณาติบาต ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับพวกทําปาณาติบาต พวกทําอทินนาทาน ... พวกทํากาเมสุมิจฉาจาร ... พวก
มุสาวาท ... พวกพูดสอเสียด ... พวกพูดคําหยาบ ... พวกพูดเพอเจอ ... ยอมคบ
คากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกพูดเพอเจอ พวกมีอภิชฌามาก ยอมคบคากัน
ยอมสมาคมกัน กับพวกมีอภิชฌามาก 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 พวกมีจิตไมพยาบาท ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน กับพวกมีจิตไมพยาบาท พวกสัมมาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคม
กัน กับพวกสัมมาทิฐิ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อัฏฐังคิกสูตร
[๓๙๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย ยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวกมิจฉาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับพวกมิจฉาทิฐิ พวกมิจฉาสังกัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวก
มิจฉาสังกัปปะ พวกมิจฉาวาจา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉา
วาจา พวกมิจฉากัมมันตะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉากัมมันตะ
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
จบสูตรที่ ๖
๗. ทสังคิกสูตร
[๔๐๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยอมคบคากัน ยอม
สมาคมกัน โดยธาตุเทียว คือพวกมิจฉาทิฐิ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน
กับพวกมิจฉาทิฐิ พวกมิจฉาสังกัปปะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวก
มิจฉาสังกัปปะ พวกมิจฉาวาจา ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉา
วาจา พวกมิจฉากัมมันตะ ยอมคบคากัน ยอมสมาคมกัน กับพวกมิจฉากัมมันตะ
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
พวกสัมมาวิมตุ ิ ฯ
จบสูตรที่ ๗
[ในที่ทุกแหงพึงทําอดีตอนาคตปจจุบัน]
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อสมาหิตสูตร ๒. ทุสสีลสูตร ๓. ปญจสิกขา
ปทสูตร ๔. สัตตกัมมปถสูตร ๕. ทสกัมมปถสูตร

๖. อัฏฐังคิกสูตร ๗. ทสังคิกสูตร
จบทสกัมมปถวรรคที่ ๓
---------------จตุตถวรรคที่ ๔
๑. จตัสสสูตร
[๔๐๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแลพระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุเหลานี้มี ๔ อยาง คือ
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ภิกษุทั้งหลาย ธาตุ ๔ อยางเหลานีแ้ ล
ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ปุพพสูตร
[๔๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กอนแตตรัสรู เมื่อเราเปนพระโพธิสัตว
ยังไมไดตรัสรู ไดมีความดําริดังนี้วา อะไรหนอเปนความแชมชื่น อะไรเปนโทษ
อะไรเปนเครื่องสลัดออก แหงปฐวีธาตุ อะไรเปนความแชมชื่น อะไรเปนโทษ
อะไรเปนเครื่องสลัดออก แหงอาโปธาตุ อะไรเปนความแชมชื่น อะไรเปนโทษ
อะไรเปนเครื่องสลัดออก แหงเตโชธาตุ อะไรเปนความแชมชื่น อะไรเปนโทษ
อะไรเปนเครื่องสลัดออก แหงวาโยธาตุ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความดําริ
ดังนี้วา สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยปฐวีธาตุ นี้เปนความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุ
ปฐวีธาตุเปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหง
ปฐวีธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในปฐวีธาตุ นี้เปนเครื่องสลัดออก
แหงปฐวีธาตุ สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาโปธาตุ นี้เปนความแชมชื่นแหง
อาโปธาตุ อาโปธาตุเปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
นี้เปนโทษแหงอาโปธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในอาโปธาตุ นี้เปน
เครื่องสลัดออกแหงอาโปธาตุ สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยเตโชธาตุ นี้เปน
ความแชมชื่นแหงเตโชธาตุ เตโชธาตุเปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวน
เปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงเตโชธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะใน
เตโชธาตุ นี้เปนเครื่องสลัดออกแหงเตโชธาตุ สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัย
วาโยธาตุ นี้เปนความแชมชื่นแหงวาโยธาตุ วาโยธาตุเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวาโยธาตุ การกําจัดฉันทราคะ การ
ละฉันทราคะในวาโยธาตุ นี้เปนเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุ ฯ
[๔๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตราบเทาที่เรายังไมไดทราบชัดตามความเปน
จริง ซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่อง
สลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก แหงธาตุเหลานี้เพียงใด เราก็ปฏิญาณ

ไมไดวา เปนผูไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
เพียงนั้น แตเมื่อใด เราไดทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความแชมชื่นโดยเปน
ความแชมชื่น ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่อง
สลัดออก แหงธาตุ ๔ เหลานี้ เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณไดวา เปนผูไดตรัสรูพระ
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู
สัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย อนึ่ง ญาณทัสสนะไดเกิดขึ้นแกเรา
วา วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติที่สุด บัดนี้การเกิดอีกยอมไมมี ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อจริสูตร
[๔๐๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดเที่ยวแสวงหาความแชมชื่น
แหงปฐวีธาตุ ไดพบความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุนั้นแลว เราไดเห็นความแชมชื่น
แหงปฐวีธาตุเทาที่มีอยูดวยดีแลวดวยปญญา เราไดแสวงหาโทษแหงปฐวีธาตุ ได
พบโทษแหงปฐวีธาตุนั้นแลว เราไดเห็นโทษแหงปฐวีธาตุเทาที่มีอยูดวยดีแลวดวย
ปญญา เราไดแสวงหาเครื่องสลัดออกแหงปฐวีธาตุ ไดพบเครื่องสลัดออกแหง
ปฐวีธาตุนั้นแลว เราไดเห็นเครื่องสลัดออกแหงปฐวีธาตุเทาที่มีอยูดวยดีแลวดวย
ปญญา ฯ
เราไดแสวงหาความแชมชื่นแหงอาโปธาตุ ฯลฯ เราไดแสวงหาความแชม
ชื่นแหงเตโชธาตุ ฯลฯ เราไดแสวงหาความแชมชื่นแหงวาโยธาตุ ไดพบความ
แชมชื่นแหงวาโยธาตุนั้นแลว เราไดเห็นความแชมชื่นแหงวาโยธาตุเทาที่มีอยู
ดวยดีแลว ดวยปญญา เราไดเที่ยวแสวงหาโทษแหงวาโยธาตุ ไดพบโทษแหง
วาโยธาตุนั้นแลว เราไดเห็นโทษแหงวาโยธาตุเทาที่มีอยูดวยดีแลวดวยปญญา เรา
ไดแสวงหาเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุ ไดพบเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุนั้น
แลว เราไดเห็นเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุเทาที่มีอยูดวยดีแลวดวยปญญา ฯ
[๔๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตราบเทาที่เรายังไมไดทราบชัดตามความเปน
จริง ซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่อง
สลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก แหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้เพียงใด เราก็ยัง
ปฏิญาณไมไดวา เปนผูไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและ
มนุษยเพียงนั้น แตเมื่อใด เราไดทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความแชมชื่นโดย
เปนความแชมชื่น ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปน
เครื่องสลัดออก แหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้ เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวาเปนผูไดตรัสรู

พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย อนึ่ง ญาณทัสสนะไดเกิด
ขึ้นแกเราวา วิมุตติของเราไมกําเริบ ชาตินี้เปนชาติที่สุด บัดนี้ การเกิดอีกยอม
ไมมี ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. โนเจทสูตร
[๔๐๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวาความแชมชื่นแหงปฐวีธาตุ
ไมไดมีแลวไซร สัตวทั้งหลายไมพึงยินดีในปฐวีธาตุ ก็เพราะความแชมชื่นแหง
ปฐวีธาตุมีอยูแล ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงยินดีในปฐวีธาตุ ถาวาโทษแหงปฐวีธาตุ
ไมไดมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงเบื่อหนายในปฐวีธาตุ ก็เพราะโทษแหง
ปฐวีธาตุมีอยูแล ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายในปฐวีธาตุ ถาวาเครื่องสลัด
ออกแหงปฐวีธาตุไมไดมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงสลัด [ตน] ออกจาก
ปฐวีธาตุ ก็เพราะเครื่องสลัดออกจากปฐวีธาตุมีอยูแล ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงสลัด
[ตน] ออกจากปฐวีธาตุ ถาวาความแชมชื่นแหงอาโปธาตุไมไดมีแลวไซร ... แหง
เตโชธาตุไมไดมีแลวไซร ... ถาวาความแชมชื่นแหงวาโยธาตุไมไดมีแลวไซร สัตว
ทั้งหลายก็ไมพึงยินดีในวาโยธาตุ ก็เพราะความแชมชื่นแหงวาโยธาตุมีอยูแล
ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงยินดีในวาโยธาตุ ถาวาโทษแหงวาโยธาตุไมไดมีแลวไซร
สัตวทั้งหลายก็ไมพึงเบื่อหนายในวาโยธาตุ ถาวาเครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุ
ไมไดมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงสลัด [ตน] ออกจากวาโยธาตุ ก็เพราะ
เครื่องสลัดออกแหงวาโยธาตุมีอยูแล ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงสลัด [ตน] ออก
จากวาโยธาตุ ฯ
[๔๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตราบเทาที่สัตวเหลานี้ยังไมทราบชัดตาม
ความเปนจริง ซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ
ซึ่งเครื่องสลัดออก โดยความเปนเครื่องสลัดออกแหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้เพียงใด
สัตวเหลานี้ก็ยงั สลัดตนออกไมได พรากออกไมได ยังไมหลุดพนไปจากโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และจากหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย มีใจขามพนจากแดนกิเลสและวัฏฏะไมไดเพียงนั้น ก็เมื่อใดแล
สัตวเหลานี้ไดทราบชัดตามความเปนจริงซึ่งความแชมชื่นโดยเปนความแชมชื่น ซึ่ง
โทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออกแหงธาตุ
ทั้ง ๔ เหลานี้ เมื่อนั้นสัตวเหลานี้ยอมสลัดตนออกได พรากออกได หลุดพนไป
จากโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก และจากหมูสัตวพรอมทั้งสมณ
พราหมณเทวดาและมนุษย จึงไดมีใจขามพนจากแดนกิเลสและวัฏฏะอยู ดังนี้ ฯ

จบสูตรที่ ๔
๕. ทุกขสูตร
[๔๑๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฐวีธาตุนี้ จักมีทุกขโดยสวน
เดียว อันทุกขติดตามถึง อันทุกขหยั่งลงถึง อันสุขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตว
ทั้งหลายก็ไมพึงยินดีในปฐวีธาตุ แตเพราะปฐวีธาตุอันสุขติดตามถึง อันสุขหยั่งลง
ถึง อันทุกขไมหยั่งลงถึง ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงยินดีในปฐวีธาตุนี้ ... อาโปธาตุนี้ ...
เตโชธาตุนี้ ... วาโยธาตุนี้จักมีทุกขโดยสวนเดียว อันทุกขติดตามถึง อันทุกข
หยั่งลงถึง อันสุขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงยินดีในวาโยธาตุ
แตเพราะวาโยธาตุ อันสุขติดตามถึง อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่งลงถึง ฉะนั้น
สัตวทั้งหลายจึงยินดีในวาโยธาตุ ฯ
[๔๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฐวีธาตุนี้จักมีสุขโดยสวนเดียว อันสุขติด
ตามถึง อันสุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึง
เบื่อหนายจากปฐวีธาตุ แตเพราะปฐวีธาตุมีทุกข อันทุกขติดตามถึง อันทุกขหยั่ง
ลงถึง อันสุขไมหยั่งลงถึง ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายจากปฐวีธาตุ อาโป*ธาตุนี้ ... เตโชธาตุนี้ ... วาโยธาตุนี้จักมีสุขโดยสวนเดียว อันสุขติดตามถึง อัน
สุขหยั่งลงถึง อันทุกขไมหยั่งลงถึงแลวไซร สัตวทั้งหลายก็ไมพึงเบื่อหนายจาก
วาโยธาตุ แตเพราะวาโยธาตุมีทุกข อันทุกขติดตามถึง อันทุกขหยั่งลงถึง อัน
สุขไมหยั่งลงถึง ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายจากวาโยธาตุ ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อภินันทนสูตร
[๔๑๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดยอมชื่นชมปฐวีธาตุ ผูนั้น
ชื่อวายอมชื่นชมทุกข ผูใดยอมชื่นชมทุกข เรากลาววาผูนั้นไมหลุดพนจากทุกข
ผูใดยอมชื่นชมอาโปธาตุ ... ผูใดยอมชื่นชมเตโชธาตุ ... ผูใดยอมชื่นชมวาโยธาตุ
ผูนั้นชื่อวาชื่นชมทุกข ผูใดชื่นชมทุกข เรากลาววา ผูนั้นไมหลุดพนจากทุกข
ดังนี้ ฯ
[๔๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดยอมไมชื่นชมปฐวีธาตุ ผูนั้นชื่อวาไม
ชื่นชมทุกข ผูใดไมชื่นชมทุกข เรากลาววาผูน ั้นหลุดพนจากทุกข ผูใดไมชื่นชม
อาโปธาตุ ... ผูใดไมชื่นชมเตโชธาตุ ... ผูใดไมชื่นชมวาโยธาตุ ผูนั้นชื่อวาไม
ชื่นชมทุกข ผูใดไมชื่นชมทุกข เรากลาววาผูน ั้นหลุดพนจากทุกข ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖

๗. อุปปาทสูตร
[๔๑๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิด ความตั้งอยู ความ
บังเกิด ความปรากฏแหงปฐวีธาตุ นั่นเปนความเกิดแหงทุกข เปนที่ตั้งแหงโรค
เปนความปรากฏแหงชรามรณะ ความเกิด ความตั้งอยู ความบังเกิด ความ
ปรากฏแหงอาโปธาตุ ... แหงเตโชธาตุ ... แหงวาโยธาตุ นั่นเปนความเกิดแหงทุกข
เปนที่ตั้งแหงโรค เปนความปรากฏแหงชรามรณะ ฯ
[๔๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับ ความสงบ ความสูญสิ้นแหง
ปฐวีธาตุ นั่นเปนความดับแหงทุกข เปนความสงบแหงโรค เปนความสูญสิ้น
แหงชรามรณะ ความดับ ความสงบ ความสูญสิ้นแหงอาโปธาตุ ... แหงเตโช*ธาตุ ... แหงวาโยธาตุ นั่นเปนความดับแหงทุกข เปนความสงบแหงโรค เปน
ความสูญสิ้นแหงชรามรณะ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
[๔๑๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุเหลานี้มี ๔ อยางคือ
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ก็สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไม
ทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความแชมชื่น โทษ และเครื่องสลัดออกแหงธาตุ
ทั้ง ๔ เหลานี้ สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไมไดรับสมมติวาเปนสมณะใน
หมูสมณะ ยอมไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณ ในหมูพราหมณ ทานสมณพราหมณ
เหลานั้นยอมไมกระทําใหแจง ซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชน
แหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
[๔๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณบางพวก ยอม
ทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความแชมชื่น โทษ และเครื่องสลัดออกแหงธาตุ
ทั้ง ๔ เหลานี้ สมณะหรือพราหมณเหลานั้นแล ยอมไดรับสมมติวาเปนสมณะ
ในหมูสมณะ ไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และทานเหลานั้น
ยอมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความ
เปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
[๔๑๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ

ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธาตุเหลานี้มี ๔ อยางคือ ปฐวี*ธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ก็สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไม
ทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งเหตุเกิด ความดับ ความแชมชื่น โทษ และ
เครื่องสลัดออกแหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้ สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไมได
รับสมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ ไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ
สวนสมณะหรือพราหมณบางพวก ยอมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งเหตุเกิด
ความดับ ความแชมชื่น โทษและเครื่องสลัดออกแหงธาตุทั้ง ๔ เหลานี้ ... ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. สมณพราหมณสูตรที่ ๓
[๔๑๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณบางพวก
ยอมไมทราบชัด ซึ่งปฐวีธาตุ เหตุเกิดแหงปฐวีธาตุ ความดับแหงปฐวีธาตุ
ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงปฐวีธาตุ ยอมไมทราบชัดซึ่งอาโปธาตุ ... ซึ่ง
เตโชธาตุ ... ซึ่งวาโยธาตุ เหตุเกิดแหงวาโยธาตุ ความดับแหงวาโยธาตุ ปฏิปทา
เครื่องใหถึงความดับแหงวาโยธาตุ สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไมไดรับ
สมมติวาเปนสมณะในหมูสมณะ ไมไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ
และทานเหลานั้น ยอมไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือ
ประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยงิ่ ดวยตนเอง ในปจจุบัน
เขาถึงอยู ฯ
[๔๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณบางพวกยอมทราบ
ชัด ซึ่งปฐวีธาตุ เหตุเกิดแหงปฐวีธาตุ ความดับแหงปฐวีธาตุ ปฏิปทาเครื่องให
ถึงความดับแหงปฐวีธาตุ ยอมทราบชัด ซึ่งอาโปธาตุ ... ซึ่งเตโชธาตุ ... ซึ่ง
วาโยธาตุ เหตุเกิดแหงวาโยธาตุ ความดับแหงวาโยธาตุ ปฏิปทาเครื่องใหถึง
ความดับแหงวาโยธาตุ สมณะหรือพราหมณพวกนั้น ยอมไดรับสมมติวาเปน
สมณะในหมูสมณะ ไดรับสมมติวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ และทานเหลา
นั้นยอมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความ
เปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบจตุตถวรรคที่ ๔
------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จตัสสสูตร ๒. ปุพพสูตร ๓. อจริสตู ร ๔. โนเจทสูตร
๕. ทุกขสูตร ๖. อภินันทนสูตร ๗. อุปปาทสูตร ๘. สมณ

พราหมณสูตรที่ ๑ ๙. สมณพราหมณสูตรที่ ๒ ๑๐. สมณ
พราหมณสูตรที่ ๓
จบธาตุสังยุตตที่ ๒
------------อนมตัคคสังยุตต
ปฐมวรรคที่ ๑
๑. ติณกัฏฐสูตร
[๔๒๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กาํ หนดที่สุดเบื้องตน
เบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนที่กางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องประกอบ
ไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ ฯ
[๔๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยางวา บุรุษตัดทอนหญา ไม
กิ่งไม ใบไม ในชมพูทวีปนี้ แลวจึงรวมกันไว ครั้นแลว พึงกระทําใหเปน
มัดๆ ละ ๔ นิ้ว วางไว สมมติวา นี้เปนมารดาของเรา นี้เปนมารดาของมารดา
ของเรา โดยลําดับ มารดาของมารดาแหงบุรุษนั้นไมพึงสิ้นสุด สวนวา หญา
ไม กิ่งไม ใบไม ในชมพูทวีปนี้ พึงถึงการหมดสิ้นไป ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมอี วิชชา
เปนที่กางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตน
ยอมไมปรากฏ พวกเธอไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพิ่มพูน
ปฐพีที่เปนปาชา ตลอดกาลนาน เหมือนฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียง
เทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อ
จะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ปฐวีสูตร
[๔๒๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กาํ หนดที่สุดเบื้องตน
เบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนที่กางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องประกอบ
ไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ ฯ
[๔๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยางวา บุรุษปนมหาปฐพีนี้ใหเปน
กอน กอนละเทาเม็ดกระเบาแลววางไว สมมติวา นี้เปนบิดาของเรา นี้เปนบิดา
ของบิดาของเรา โดยลําดับ บิดาของบิดาแหงบุรุษนั้นไมพึงสิ้นสุด สวนมหาปฐพี

นี้ พึงถึงการหมดสิ้นไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุด
เบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ พวกเธอไดเสวย
ทุกข ความเผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีที่เปนปาชา ตลอดกาลนาน
เหมือนฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนาย
ในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. อัสสุสูตร
[๔๒๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กาํ หนดที่สุดเบื้อง
ตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ําตาที่หลั่ง
ไหลของพวกเธอผูทองเที่ยวไปมา คร่ําครวญรองไหอยู เพราะประสบสิ่งที่ไมพอ
ใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ โดยกาลนานนี้ กับน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔
สิ่งไหนจะมากกวากัน ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค ยอมทราบ
ธรรมตามที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา น้ําตาที่หลั่งไหลออกของพวกขา*พระองค ผูทองเที่ยวไปมา คร่ําครวญรองไหอยู เพราะการประสบสิ่งที่ไมพอใจ
เพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ โดยกาลนานนี้แหละ มากกวา สวนน้ําใน
มหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย ฯ
[๔๒๖] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรมที่เรา
แสดงแลวอยางนี้ ถูกแลว น้ําตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอ ผูทองเที่ยวไปมา ฯลฯ
โดยกาลนานนี้แหละ มากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย พวก
เธอไดประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาลนาน น้ําตาที่หลั่งไหลออกของเธอ
เหลานั้น ผูประสบมรณกรรมของมารดา คร่ําครวญรองไหอยู เพราะประสบสิ่ง
ที่ไมพอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ นั่นแหละ มากกวา สวนน้ําใน
มหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย พวกเธอไดประสบมรณกรรมของบิดา ... ของ
พี่ชายนองชาย พี่สาวนองสาว ... ของบุตร ... ของธิดา ... ความเสื่อมแหงญาติ ...
ความเสื่อมแหงโภคะ ... ไดประสบความเสื่อมเพราะโรค ตลอดกาลนาน น้ําตา
ที่หลั่งไหลออกของเธอเหลานั้น ผูประสบความเสื่อมเพราะโรค คร่ําครวญรองไห
อยู เพราะประสบสิ่งที่ไมพอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ นั่นแหละมาก
กวา สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา
สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุ
เพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด
พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ

จบสูตรที่ ๓
๔. ขีรสูตร
[๔๒๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กาํ หนดที่สุดเบื้องตน
เบื้องปลายไมได ฯลฯ เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน น้ํานมมารดาที่
พวกเธอผูทองเที่ยวไปมาอยูโดยกาลนานนี้ ดื่มแลว กับน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔
ไหนจะมากกวากัน ฯ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคยอม
ทราบธรรมตามที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว น้ํานมมารดาที่พวกขาพระองคผู
ทองเที่ยวไปมาอยูโดยกาลนาน ดื่มแลวนั่นแหละ มากกวา น้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔
ไมมากกวาเลย ฯ
[๔๒๘] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรมที่เรา
แสดงแลวอยางนี้ ถูกแลว น้ํานมมารดาที่พวกเธอผูทองเที่ยวไปมาอยูโดยกาลนาน
ดื่มแลวนั่นแหละ มากกวา น้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะ
หลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ปพพตสูตร
[๔๒๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ฯลฯ เมื่อภิกษุรูปนั้นนั่งเรียบรอย
แลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ กัปหนึ่ง นาน
เพียงไรหนอแล
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ กัปหนึ่งนานแล มิใชงายที่จะนับกัป
นั้นวาเทานี้ป เทานี้ ๑๐๐ ป เทานี้ ๑,๐๐๐ ป หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ ป ฯ
ภิ. ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม พระเจาขา ฯ
[๔๓๐] พ. อาจอุปมาได ภิกษุ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุ
เหมือนอยางวา ภูเขาหินลูกใหญยาวโยชนหนึง่ กวางโยชนหนึ่ง สูงโยชนหนึ่ง
ไมมีชอง ไมมีโพรง เปนแทงทึบ บุรุษพึงเอาผาแควนกาสีมาแลวปดภูเขานั้น
๑๐๐ ปตอครั้ง ภูเขาหินลูกใหญนั้น พึงถึงการหมดไป สิ้นไป เพราะความ
พยายามนี้ ยังเร็วกวาแล สวนกัปหนึ่งยังไมถงึ การหมดไป สิ้นไป กัปนาน
อยางนี้แล บรรดากัปที่นานอยางนี้ พวกเธอทองเที่ยวไปแลว มิใชหนึ่งกัป มิใช
รอยกัป มิใชพันกัป มิใชแสนกัป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้

กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้
พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนาย ในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะ
หลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สาสปสูตร
[๔๓๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นภิกษุนั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ กัปหนึ่งนานเพียงไรหนอแล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ กัปหนึ่งนานแล มิใชงายที่จะนับกัป
นั้นวา เทานี้ป ฯลฯ หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ ป ฯ
ภิ. ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม พระเจาขา ฯ
[๔๓๒] พ. อาจอุปมาได ภิกษุ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุ
เหมือนอยางวา นครที่ทําดวยเหล็ก ยาวโยชน ๑ กวางโยชน ๑ สูงโยชน ๑
เต็มดวยเมล็ดพันธุผักกาด มีเมล็ดพันธุผักกาดรวมกันเปนกลุมกอน บุรุษพึงหยิบ
เอาเมล็ดพันธุผกั กาดเมล็ดหนึ่งๆ ออกจากนครนั้นโดยลวงไปหนึ่งรอยปตอเมล็ด
เมล็ดพันธุผักกาดกองใหญนั้น พึงถึงความสิ้นไป หมดไป เพราะความพยายาม
นี้ ยังเร็วกวาแล สวนกัปหนึ่งยังไมถึงความสิน้ ไป หมดไป กัปนานอยางนี้แล
บรรดากัปที่นานอยางนี้ พวกเธอทองเที่ยวไปแลวมิใชหนึ่งกัป มิใชรอยกัป มิใช
พันกัป มิใชแสนกัป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้อง
ตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สาวกสูตร
[๔๓๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุหลายรูปเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดทลู
ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ กัปทั้งหลายที่ผานไปแลว ลวงไป
แลว มากเทาไรหนอ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กัปทั้งหลายที่ผานไปแลว
ลวงไปแลว มีมาก มิใชงายที่จะนับกัปเหลานั้นวา เทานี้กัป เทานี้ ๑๐๐ กัป
เทานี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป ฯ
ภิ. ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม พระเจาขา ฯ
[๔๓๔] พ. อาจอุปมาได ภิกษุทั้งหลาย แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย มีสาวก ๔ รูปในศาสนานี้ เปนผูมีอายุ ๑๐๐ ป มีชีวิต ๑๐๐ ป

หากวาทานเหลานั้นพึงระลึกถอยหลังไปไดวันละแสนกัป กัปที่ทานเหลานั้นระลึก
ไมถึงพึงยังมีอยูอีก สาวก ๔ รูปของเราผูมีอายุ ๑๐๐ ป มีชีวิต ๑๐๐ ป พึงทํา
กาละโดยลวงไป ๑๐๐ ปๆ โดยแทแล กัปที่ผานไปแลว ลวงไปแลว มีจํานวน
มากอยางนี้แล มิใชงายที่จะนับกัปเหลานั้นวา เทานี้กัป เทานี้รอยกัป เทานี้
พันกัป หรือวาเทานี้แสนกัป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่
สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. คงคาสูตร
[๔๓๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวันกลันทก*นิวาปสถาน เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล พราหมณผูหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นพราหมณนั้นนั่งเรียบรอย
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ กัปที่ผานไปแลว ลวง
ไปแลว มากเทาไรหนอแล ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพราหมณ กัปทั้งหลายที่ผานไปแลว ลวง
ไปแลว มากแล มิใชงายที่จะนับกัปเหลานั้นวา เทานี้กัป เทานี้ ๑๐๐ กัป
เทานี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป ฯ
พราหมณ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ก็พระองคอาจจะอุปมาไดไหม ฯ
[๔๓๖] พ. อาจอุปมาได พราหมณ แลวจึงตรัสตอไปวา ดูกร
พราหมณ แมน้ําคงคานี้ยอมเกิดแตที่ใด และยอมถึงมหาสมุทร ณ ที่ใด
เมล็ดทรายในระยะนี้ไมเปนของงายที่จะกําหนดไดวา เทานี้เมล็ด เทานี้ ๑๐๐ เมล็ด
เทานี้ ๑,๐๐๐ เมล็ด หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ เมล็ด ดูกรพราหมณ กัปทั้งหลายที่
ผานไปแลว ลวงไปแลว มากกวาเมล็ดทรายเหลานั้น มิใชงายที่จะนับกัปเหลา
นั้นวา เทานี้กัป เทานี้ ๑๐๐ กัป เทานี้ ๑,๐๐๐ กัป หรือวาเทานี้ ๑๐๐,๐๐๐ กัป
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได
เมื่อเหลาสัตวผมู ีอวิชชาเปนที่กางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไป
มาอยู ที่สุดเบื้องตนไมปรากฏ สัตวเหลานั้นไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน ความ
พินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีที่เปนปาชาตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น ดูกรพราหมณ
ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพือ่ จะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลาย
กําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
[๔๓๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณผนู ั้นไดกราบทูล
วา แจมแจงยิ่งนัก ทานพระโคดม แจมแจงยิ่งนัก ทานพระโคดม ขอ
พระโคดมผูเจริญ จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ดังนี้ ฯ

จบสูตรที่ ๘
๙. ทัณฑสูตร
[๔๓๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุด
เบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมอี วิชชาเปนที่กางกั้น มีตัณหาเปนเครื่อง
ประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ ฯลฯ
[๔๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทอนไมที่บุคคลโยนขึ้นบนอากาศ บางคราว
ก็ตกลงทางโคน บางคราวก็ตกลงทางขวาง บางคราวก็ตกลงทางปลาย แมฉันใด
สัตวทั้งหลายผูม ีอวิชชาเปนที่กางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยว
ไปมาอยู ก็ฉันนั้นแล บางคราวก็จากโลกนี้ไปสูปรโลก บางคราวก็จากปรโลกมา
สูโลกนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลาย
ไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ปุคคลสูตร
[๔๔๐] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขต*พระนครราชคฤห ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ฯ
[๔๔๑] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนด
ที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ เมื่อบุคคลหนึ่งทองเที่ยวไปมาอยูตลอดกัปหนึ่ง
พึงมีโครงกระดูก รางกระดูก กองกระดูก ใหญเทาภูเขาเวปุลละนี้ ถากอง
กระดูกนั้นพึงเปนของที่จะขนมารวมกันได และกระดูกที่ไดสั่งสมไวแลว ก็ไมพึง
หมดไป ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลาย
ไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
[๔๔๒] พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
แลว จึงตรัสพระคาถาประพันธตอไปวา
เราผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ไดกลาวไวดังนี้วา กระดูกของ
บุคคลคนหนึ่งที่สะสมไวกัปหนึ่ง พึงเปนกองเทาภูเขา ก็ภูเขาที่
เรากลาวนั้น คือ ภูเขาใหญชื่อเวปุลละ อยูทิศเหนือของ
ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลเมืองราชคฤห อันมีภูเขาลอมรอบ
เมื่อใดบุคคลเห็นอริยสัจ คือทุกข เหตุเกิดแหงทุกข ความ
ลวงพนทุกข และอริยมรรคมีองค ๘ อันยังสัตวใหถึงความ
สงบทุกข ดวยปญญาอันชอบ เมื่อนั้น เขาทองเที่ยว ๗
ครั้งเปนอยางมาก ก็เปนผูทําที่สุดทุกขได เพราะสิ้นสัญโญชน

ทั้งปวง ดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรคที่ ๑
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ติณกัฏฐสูตร ๒. ปฐวีสูตร ๓. อัสสุสูตร
๔. ขีรสูตร ๕. ปพพตสูตร ๖. สาสปสูตร ๗. สาวกสูตร ๘. คงคาสูตร ๙. ทัณฑสูตร ๑๐. ปุคคลสูตร ฯ
-------------ทุติยวรรคที่ ๒
ทุคคตสูตร
[๔๔๓] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุด
เบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมอี วิชชาเปนที่กางกั้น มีตัณหาเปนเครื่อง
ประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ เธอทั้งหลายเห็น
ทุคตบุรุษผูมีมือและเทาไมสมประกอบ พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้วา เราทั้งหลาย
ก็เคยเสวยทุกขเห็นปานนี้มาแลว โดยกาลนานนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา
สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
สุขิตสูตร
[๔๔๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่
สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผมู ีอวิชชาเปนที่กางกั้น มีตัณหาเปน
เครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ ... เธอทั้งหลาย
เห็นบุคคลผูเพียบพรอมดวยความสุข มีบริวารคอยรับใช พึงลงสันนิษฐานใน
บุคคลนี้วา เราทั้งหลายก็เคยเสวยสุขเห็นปานนี้มาแลวโดยกาลนานนี้ ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะวา สงสารกําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ พอเพื่อ
จะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓ ติงสมัตตาสูตร
[๔๔๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน
เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล ภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ ๓๐ รูป ทั้งหมด

ลวนแตเปนผูอยูปาเปนวัตร ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร
ถือทรงผาไตรจีวรเปนวัตร แตทั้งหมดลวนยังเปนผูมีสังโยชนอยู เขาไปเฝาพระ
ผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๔๔๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา ภิกษุชาวเมือง
ปาวาประมาณ ๓๐ รูปเหลานี้แล ทั้งหมดลวนถือการอยูปาเปนวัตร ถือเที่ยว*บิณฑบาตเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร ถือทรงไตรจีวรเปนวัตร ทั้งหมดลวน
ยังมีสังโยชน ถากระไรหนอ เราพึงแสดงธรรมโดยประการที่ภิกษุเหลานี้จะพึงมี
จิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่น ณ อาสนะนี้ทีเดียว ลําดับนั้นแล พระ*ผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระ*ผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ฯ
[๔๔๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนด
ที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูยังมีอวิชชาเปนที่กางกั้น มีตัณหา
เปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ พวกเธอ
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผูทองเที่ยวไปมา
ซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้ กับน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ สิ่งไหนจะมากกวากัน
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายยอมทราบธรรม
ตามที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา โลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกขาพระองคผู
ทองเที่ยวไปมา ซึ่งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้แหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทร
ทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย ดังนี้ ฯ
[๔๔๘] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละๆ พวกเธอทราบธรรมที่เราแสดง
แลวอยางนี้ ถูกแลว โลหิตที่หลั่งไหลออกของพวกเธอ ผูทองเที่ยวไปมาซึ่งถูก
ตัดศีรษะโดยกาลนานนี้ นี้แหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย
เมื่อเธอทั้งหลายเกิดเปนโค ซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตที่หลั่งไหลออก
นั่นแหละมากกวา สวนน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย เมื่อเธอทั้งหลาย
เกิดเปนกระบือ ซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน โลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละ
มากกวา ... เมื่อเธอทั้งหลายเกิดเปนแกะ ... เกิดเปนแพะ ... เกิดเปนเนื้อ ... เกิด
เปนสุกร ... เกิดเปนไก ... เมื่อพวกเธอถูกจับตัดศีรษะโดยขอหาวา เปนโจรฆา
ชาวบานตลอดกาลนาน โลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกวา ... ถูกจับตัดศีรษะ
โดยขอหาวาเปนโจรคิดปลน ... ถูกจับตัดศีรษะ โดยขอหาวาเปนโจรประพฤติผิด
ในภรรยาของผูอื่น ตลอดกาลนาน โลหิตที่หลั่งไหลออกนั่นแหละมากกวา น้ํา
ในมหาสมุทรทั้ง ๔ ไมมากกวาเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาสงสารนี้กําหนด
ที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ... พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
[๔๔๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้แลว ภิกษุเหลานั้นตางพอใจชื่นชม
ภาษิตของพระผูมีพระภาค เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู จิตของ

ภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ ๓๐ รูป พนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔ มาตุสูตร
[๔๕๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้อง
ปลายไมได ฯลฯ สัตวที่ไมเคยเปนมารดา โดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวา สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได ฯลฯ
พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
[สูตรทั้งปวงก็มีเปยยาลอยางเดียวกันนี้]
๕ ปตุสูตร
[๔๕๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตน
เบื้องปลายไมได ฯลฯ สัตวที่ไมเคยเปนบิดา โดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย
ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖ ภาตุสูตร
[๔๕๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตน
เบื้องปลายไมได ฯลฯ สัตวที่ไมเคยเปนพี่ชายนองชาย โดยกาลนานนี้ มิใชหา
ไดงายเลย ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗ ภคินีสูตร
[๔๕๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้อง
ปลายไมได ฯลฯ สัตวที่ไมเคยเปนพี่หญิงนองหญิง โดยกาลนานนี้ มิใชหาได
งายเลย ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘ ปุตตสูตร
[๔๕๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ-

*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตน
เบื้องปลายไมได ฯลฯ สัตวที่ไมเคยเปนบุตร โดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย
ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙ ธีตุสูตร
[๔๕๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องตน
เบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนที่กางกั้น มีตัณหาเปนเครื่องประกอบ
ไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ สัตวที่ไมเคยเปนธิดาโดย
กาลนานนี้ มิใชหาไดงายเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาสงสารนี้กําหนดที่สุด
เบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมอี วิชชาเปนที่กางกั้น มีตัณหาเปนเครื่อง
ประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอไดเสวยทุกข ความเผ็ดรอน ความพินาศ ไดเพิ่มพูนปฐพีที่เปนปาชา
ตลอดกาลนาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนาย
ในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐ เวปุลลปพพตสูตร
[๔๕๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ เขต
พระนครราชคฤห ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ดังนี้ ฯ
[๔๕๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้
กําหนดที่สุดเบื้องตนเบื้องปลายไมได เมื่อเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนที่กางกั้น มี
ตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู ที่สุดเบื้องตนยอมไมปรากฏ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว เวปุลลบรรพตนี้ไดชื่อวา ปาจีนวังสะ
สมัยนั้นแล หมูมนุษยไดชื่อวา ติวรา หมูมนุษยชื่อติวรา มีอายุประมาณสี่หมื่นป
หมูมนุษยชื่อติวราขึ้นปาจีนวังสบรรพตเปนเวลา ๔ วัน ลงก็เปนเวลา ๔ วัน สมัย
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา กกุสันธ เสด็จอุบัติขึ้น
ในโลก พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวากกุสันธ มีพระสาวก
คูหนึ่ง เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ชื่อวาวิธรู ะ และสัญชีวะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงดูเถิด ชื่อแหงภูเขานี้นั้นแล อันตรธานไปแลว มนุษยเหลานั้นกระทํา
กาละไปแลว และพระผูมีพระภาคพระองคนั้นก็ปรินิพพานแลว สังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยงอยางนี้ ไมยั่งยืนอยางนี้ ไมนาชื่นใจอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุ

เพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนายในสังขารทั้งปวง พอเพื่อจะคลายกําหนัด
พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
[๔๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ภูเขาเวปุลละนี้มีชื่อวา
วงกฏ สมัยนั้นแล หมูมนุษยมีชื่อวา โรหิตัสสะ มีอายุประมาณสามหมื่นป
มนุษยชื่อวาโรหิตัสสะขึ้นวงกฏบรรพตเปนเวลา ๓ วัน ลงก็เปนเวลา ๓ วัน
สมัยนั้น พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวาโกนาคมนะ
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผูมพี ระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โกนา*คมนะ มีพระสาวกคูหนึ่ง เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ชื่อวาภิยโยสและอุตตระ ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูเถิด ชื่อแหงภูเขานี้นั้นแลอันตรธานไปแลว มนุษย
เหลานั้นทํากาละไปแลว และพระผูมีพระภาคพระองคนั้นก็ปรินิพพานแลว สังขาร
ทั้งหลายไมเที่ยงอยางนี้ ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
[๔๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว เวปุลลบรรพตนี้มีชื่อวา
สุปสสะ สมัยนั้นแล หมูมนุษยมีชื่อวาสุปปยา หมูมนุษยชื่อสุปปยามีอายุประมาณ
สองหมื่นป หมูมนุษยที่ชื่อวาสุปปยาขึ้นสุปสสบรรพต เปนเวลา ๒ วัน ลงก็เปน
เวลา ๒ วัน สมัยนั้น พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
กัสสป เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนาม
วากัสสป ไดมีพระสาวกคูหนึ่ง เปนคูเลิศ เปนคูเจริญ ชื่อวาติสสและภารทวาชะ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงดูเถิด ชื่อแหงภูเขานี้นั้นแลอันตรธานไปแลว
มนุษยเหลานั้นกระทํากาละไปแลว และพระผูมีพระภาคพระองคนั้นก็ปรินิพพาน
แลว สังขารทั้งหลายไมเที่ยงอยางนี้ ฯลฯ พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
[๔๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บัดนี้แล ภูเขาเวปุลละนี้มีชื่อเวปุลละทีเดียว
ก็บัดนี้หมูมนุษยเหลานี้มีชื่อวามาคธ หมูมนุษยที่ชื่อมาคธมีอายุนอย นิดหนอย ผูใด
มีชีวิตอยูนาน ผูนั้นมีอายุเพียงรอยป นอยกวาก็มี เกินกวาก็มี หมูมนุษยชื่อมาคธ
ขึ้นเวปุลลบรรพตเพียงครูเดียว ลงก็เพียงครูเดียว และบัดนี้ พระอรหันตสัมมา*สัมพุทธเจาพระองคนี้ เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก ก็เราแลมีสาวกคูหนึ่ง เปนคู
เลิศ เปนคูเจริญ ชื่อสารีบุตรและโมคคัลลานะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้นก็
จักมี และชื่อแหงบรรพตนี้จักอันตรธาน หมูม นุษยเหลานี้จกั ทํากาละ และเราก็
จักปรินิพพาน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไมเที่ยงอยางนี้ ไมยั่งยืนอยางนี้
ไมนาชื่นใจอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเทานี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อ
หนายในสังขารทั้งปวง พอเพือ่ จะคลายกําหนัด พอเพื่อจะหลุดพน ดังนี้ ฯ
[๔๖๑] พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
จบลงแลว จึงตรัสพระคาถาประพันธตอไปวา
ปาจีนวังสบรรพตของหมูมนุษยชื่อติวระ วงกฏบรรพตของหมู
มนุษยชื่อโรหิตัสสะ สุปสสบรรพตของหมูมนุษยชื่อสุปปยา

และเวปุลลบรรพตของหมูมนุษยชื่อมาคธะ สังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยงหนอ มีอันเกิดขึ้นแลเสื่อมไปเปนธรรมดา ครั้นเกิด
ขึ้นแลวยอมดับไป ความที่สังขารเหลานั้นสงบระงับไป
เปนสุข ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ทุคคตสูตร ๒. สุขิตสูตร ๓. ติงสมัตตาสูตร
๔. มาตุสูตร ๕. ปตุสูตร ๖. ภาตุสูตร
๗. ภคินีสูตร ๘. ปุตตสูตร ๙. ธีตุสูตร
๑๐. เวปุลลปพพตสูตร
จบอนมตัคคสังยุตตที่ ๓
-------------กัสสปสังยุตต
๑. สันตุฏฐสูตร
[๔๖๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยจีวร
ตามมีตามไดและเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได
ไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงจีวร ไมไดจวี ร ก็ไมสะดุง ครั้นได
จีวรแลว ก็ไมยนิ ดี ไมติดใจ ไมพัวพัน มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่อง
สลัดออก ยอมใชสอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยบิณฑบาต
ตามมีตามได และเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมี
ตามได ไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงบิณฑบาต ไมไดบิณฑบาต
ก็ไมสะดุง ครั้นไดบิณฑบาตแลว ก็ไมยินดี ไมติดใจ ไมพัวพัน มีปกติเห็นโทษ
มีปญญาเครื่องสลัดออก ยอมบริโภค ดูกรภิกษุทั้งหลาย กัสสปนี้เปนผูสันโดษ
ดวยเสนาสนะตามมีตามได และเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวย
เสนาสนะตามมีตามได ไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงเสนาสนะ
ไมไดเสนาสนะ ก็ไมสะดุง ครั้นไดเสนาสนะแลว ก็ไมยินดี ไมติดใจ ไม
พัวพัน มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องสลัดออก ยอมใชสอย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กัสสปนี้เปนผูสันโดษดวยเภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได และ
เปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวยเภสัชบริขาร ซึ่งเปนปจจัยแหง
คนไขตามมีตามได ไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะเหตุแหงเภสัชบริขารซึ่ง
เปนปจจัยแหงคนไข ไมไดเภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัยแหงคนไข ก็ไมสะดุง
ครั้นไดเภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขแลว ก็ไมยินดี ไมติดใจ ไมพัวพัน

มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องสลัดออก ยอมบริโภค ฯ
[๔๖๓] เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา
เราทั้งหลายจักเปนผูสันโดษดวยจีวรตามมีตามได และจักเปนผูกลาวสรรเสริญคุณ
แหงความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได จักไมถึงการแสวงหาอันไมควร เพราะ
เหตุแหงจีวร ไมไดจีวรแลว ก็จักไมสะดุง ครั้นไดจีวรแลว จักไมยินดี ไมติดใจ
ไมพัวพัน จักเปนผูมีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องสลัดออก ใชสอย [พึงทํา
อยางนี้ทุกบท] เราทั้งหลายจักเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ฯลฯ จักเปน
ผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ฯลฯ จักเปนผูสันโดษดวยเภสัชบริขารซึ่งเปน
ปจจัยแหงคนไขตามมีตามได จักเปนผูกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษดวย
เภสัชบริขาร ซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขตามมีตามได จักไมถึงการแสวงหาอันไมควร
เพราะเหตุแหงเภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัยแหงคนไข ไมไดเภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัย
แหงคนไข ก็ไมสะดุง ครั้นไดเภสัชบริขารซึ่งเปนปจจัยแหงคนไขแลว ก็ไมยินดี
ไมติดใจ ไมพัวพัน จักเปนผูมีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องสลัดออกบริโภค
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เราจักกลาว
สอนพวกเธอตามอยางกัสสป ก็หรือผูใดพึงเปนผูเชนกัสสป และพวกเธอเมือ่ ได
รับโอวาทแลว พึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนัน้ ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อโนตตัปปสูตร
[๔๖๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปและทานพระสารีบุตรอยูในปาอิสิปตน*มฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรออกจากที่พักผอน
ในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลว ไดสนทนา
ปราศรัยกับทานพระมหากัสสป ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๔๖๕] ครั้นแลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระมหากัสสป
ดังนี้วา ทานกัสสป ผมกลาวดังนี้วา ผูไมมีความเพียร เครื่องเผากิเลส ผูไมมี
ความสะดุงกลัว เปนผูไมควรเพื่อความตรัสรู ไมควรเพื่อพระนิพพาน ไมควร
เพื่อบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม สวนผูมีความเพียรเครื่อง
เผากิเลส ผูมีความสะดุงกลัว เปนผูควรเพื่อความตรัสรู ควรเพื่อพระนิพพาน
ควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม ดูกรผูมีอายุ ดวยเหตุ
เพียงเทาไรหนอ จึงจะชื่อวาเปนผูไมมีความเพียรเครื่องเผากิเลส เปนผูไมมีความ
สะดุงกลัว เปนผูไมควรเพื่อความตรัสรู ไมควรเพื่อพระนิพพาน ไมควรเพื่อ
บรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม ก็แลดวยเหตุเพียงเทาไร จึงจัก
ไดชื่อวาเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส เปนผูมีความสะดุงกลัว เปนผูควรเพื่อ

ความตรัสรู ควรเพื่อพระนิพพาน ควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ
อยางยอดเยี่ยม ฯ
[๔๖๖] ทานพระมหากัสสปกลาววา อาวุโส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
ไมทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวา อกุศลธรรมลามกที่ยังไมเกิดขึ้น เมื่อ
เกิดขึ้นแกเรา จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ไมทําความเพียรเครื่องเผากิเลส
โดยคิดวา อกุศลธรรมอันลามกบังเกิดขึ้นแลว เมื่อเรายังละไมได จะพึงเปนไป
เพื่อความเสียประโยชน ไมทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวากุศลธรรมที่ยัง
ไมเกิดขึ้น เมื่อไมเกิดขึ้นแกเรา จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ไมทําความ
เพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวแกเรา เมื่อดับ จะพึง
เปนไปเพื่อความเสียประโยชน อาวุโส ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุจึงไดชื่อวา
เปนผูไมมีความเพียรเครื่องเผากิเลส ฯ
[๔๖๗] สา. อาวุโส ก็ภิกษุชื่อวาเปนผูไมมีความสะดุงกลัวอยางไร ฯ
ก. อาวุโส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ไมสะดุงกลัว โดยคิดวา อกุศล*ธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อเกิดขึ้น จะพึงเปนไปเพื่อความเสีย
ประโยชน ไมสะดุงกลัว โดยคิดวา อกุศลธรรมที่ลามกที่เกิดขึ้นแลวแกเรา
เมื่อเรายังละไมได จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ไมสะดุงกลัว โดยคิดวา
กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อไมเกิดขึ้น จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน
ไมสะดุงกลัว โดยคิดวา กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแกเรา เมื่อดับ จะพึงเปนไปเพื่อ
ความเสียประโยชน อาวุโส ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุจึงไดชื่อวา เปนผูไมมี
ความสะดุงกลัว อาวุโส ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุเปนผูไมมีความเพียรเครื่อง
เผากิเลส ไมมีความสะดุงกลัว เปนผูไมควรเพื่อความตรัสรูไ มควรเพื่อพระนิพพาน
ไมควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยีย่ ม ฯ
[๔๖๘] สา. อาวุโส ก็ภิกษุชื่อวาเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส
อยางไร ฯ
ก. อาวุโส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดย
คิดวา อกุศลธรรมอันลามกที่ยงั ไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อเกิดขึ้น จะพึงเปนไปเพื่อ
ความเสียประโยชน ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวา อกุศลธรรมอัน
ลามกที่เกิดขึ้นแลวแกเรา เมื่อเรายังละไมได จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน
ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวา กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อไม
เกิดขึ้น จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดย
คิดวา กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวแกเรา เมื่อดับ จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน
อาวุโส ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุจึงจะชื่อวาเปนผูมีความเพียรเครื่องเผากิเลส ฯ
[๔๖๙] สา. อาวุโส ก็ภิกษุชื่อวาเปนผูมีความสะดุงกลัวอยางไร ฯ
ก. อาวุโส ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา อกุศล

ธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อเกิดขึ้น จะพึงเปนไปเพื่อความเสีย
ประโยชน ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา อกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลวแกเรา
เมื่อเรายังละไมได จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา
กุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้นแกเรา เมื่อไมเกิดขึ้น จะพึงเปนไปเพื่อความเสียประโยชน
ยอมสะดุงกลัว โดยคิดวา กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวแกเรา เมื่อดับ จะพึงเปนไป
เพื่อความเสียประโยชน อาวุโส ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุจงึ จะชื่อวาเปนผูมี
ความสะดุงกลัว อาวุโส ดวยอาการอยางนี้แล ภิกษุเปนผูมีความเพียรเครื่อง
เผากิเลส มีความสะดุงกลัว เปนผูควรเพื่อความตรัสรู ควรเพือ่ พระนิพพาน
ควรเพื่อบรรลุธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. จันทูปมาสูตร
[๔๗๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเปนประดุจพระจันทร
จงพรากกาย พรากจิตออก เปนผูใหมเปนนิตย เปนผูไมคนองในสกุลทั้งหลาย
เขาไปสูสกุลเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงพรากกาย พรากจิต
แลดูบอน้ําซึ่งคร่ําครา หรือที่เปนหลุมเปนบอบนภูเขา หรือแมน้ําที่ขาดเปนหวงๆ
ฉันใด พวกเธอจงเปนประดุจพระจันทร จงพรากกาย พรากจิตออก เปนผูใหม
เปนนิตย ไมคนองในสกุล เขาไปสูสกุล ฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย กัสสป
เปรียบประดุจพระจันทร พรากกาย พรากจิตออกแลว เปนผูใหมอยูเปนนิตย
ไมคนองในสกุลทั้งหลาย เขาไปสูสกุล ฯ
[๔๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุ
ชนิดไร จึงสมควรเขาไปสูสกุล ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทัง้ หลายของ
ขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมี*พระภาคเปนที่พึ่งอาศัย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอใหเนื้อความแหงภาษิตนี้ จง
แจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอพระผูมีพระภาคแลว
จักทรงจําไว ดังนี้ ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงโบกฝาพระหัตถในอากาศ ตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ฝามือนี้ ไมของ ไมยึด ไมพัวพันในอากาศ ฉันใด จิตของภิกษุ
ผูเขาไปสูสกุล ไมของ ไมยึด ไมพัวพัน ฉันนั้นเหมือนกัน โดยตั้งใจวา
ผูปรารถนาลาภ จงไดลาภ สวนผูปรารถนาบุญ จงทําบุญ ดังนี้ ภิกษุเปนผูพอใจ
ดีใจ ดวยลาภตามที่เปนของตน ฉันใด ก็เปนผูพลอยพอใจ ดีใจ ดวยลาภของ
ชนเหลาอื่น ฉันนั้น ภิกษุผูเห็นปานนี้แล จึงควรเขาไปสูสกุล ภิกษุทั้งหลาย

จิตของภิกษุผูเขาไปสูสกุล ไมของ ไมยึด ไมพัวพันในสกุลทั้งหลาย โดยคิดวา
ผูปรารถนาลาภ จงไดลาภ สวนผูปรารถนาบุญ จงทําบุญ ดังนี้ กัสสปเปนผู
พอใจ ดีใจ ดวยลาภตามที่เปนของตน ฉันใด ก็เปนผูพลอยพอใจ ดีใจ ดวยลาภ
ของชนเหลาอืน่ ฉันนั้น ฯ
[๔๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ธรรมเทศนาของภิกษุชนิดไร ไมบริสุทธิ์ ธรรมเทศนาของภิกษุชนิดไร บริสุทธิ์ ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทัง้ หลายของพวก
ขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเปนผูนํา มีพระผูมี*พระภาคเปนที่พึ่งอาศัย ขาแตพระองคผูเจริญ ขอใหเนื้อความแหงภาษิตนี้
จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายไดสดับตอพระผูมีพระภาคแลว
จักทรงจําไว ดังนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้นพวกเธอจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้น
พระพุทธเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
มีความคิดอยางนี้วา โอหนอ ชนทั้งหลายพึงฟงธรรมของเรา ก็แลครั้นฟงแลว
พึงเลื่อมใสซึ่งธรรม ผูที่เลื่อมใสแลวเทานั้น จะพึงทําอาการของผูเลื่อมใสตอเรา
ดังนี้ ยอมแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเทศนาของภิกษุเห็น
ปานนี้แล ไมบริสุทธิ์ สวนภิกษุใดแล เปนผูมีความคิดอยางนี้วา พระธรรมอัน
พระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว เปนขอปฏิบัติอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบ
ดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน
โอหนอ ชนทั้งหลายพึงฟงธรรมของเรา ก็แลครั้นฟงแลว จะพึงรูทั่วถึงธรรม
ก็แลครั้นรูทั่วถึงแลว จะพึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ดังนี้ จึงแสดงธรรมแก
ชนเหลาอื่น อาศัยความที่แหงพระธรรมเปนธรรมอันดี จึงแสดงธรรมแกชน
เหลาอื่น อาศัยความกรุณา จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความเอ็นดู จึง
แสดงธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความอนุเคราะห จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น
ดวยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเทศนาของภิกษุเห็นปานนี้แล บริสุทธิ์ ฯ
[๔๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กัสสปเปนผูมีความคิดอยางนี้วา พระธรรม
อันพระผูมีพระภาคตรัสไวดีแลว เปนขอปฏิบัติอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไม
ประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพึงรู
เฉพาะตน โอหนอ ชนทั้งหลายพึงฟงธรรมของเรา ก็แลครั้นฟงแลว จะพึงรูท ั่ว
ถึงธรรม ก็แลครั้นรูทั่วถึงแลว จะพึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ดังนี้ จึงแสดง
ธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความที่ธรรมเปนธรรมอันดี จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น
อาศัยความกรุณา จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น อาศัยความเอ็นดู จึงแสดงธรรม

แกชนเหลาอื่น อาศัยความอนุเคราะห จึงแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักกลาวสอนพวกเธอตามอยางกัสสป หรือผูใดพึงเปนเชนกัสสป
เราก็จักกลาวสอนใหประพฤติตามผูนั้น ก็แลพวกเธอไดรับโอวาทแลว พึงปฏิบัติ
เพื่อความเปนอยางนั้น ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. กุลูปกสูตร
[๔๗๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน ภิกษุชนิดไร สมควรเขาไปสูสกุล ภิกษุชนิดไร ไมสมควรเขาไปสูสกุล ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทัง้ หลายของพวก
ขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ ฯ
[๔๗๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุรูปใด
รูปหนึ่งมีความคิดอยางนี้วา ขอชนทั้งหลายจงใหแกเราเทานั้น อยาไมให จงให
แกเราใหมาก อยาใหนอย จงใหเราแตสิ่งประณีตเทานั้น อยาใหสิ่งเศราหมอง
จงใหเราเร็วพลันทีเดียว อยาใหชา จงใหเราโดยความเคารพเทานั้น อยาใหโดย
ไมเคารพเขาไปสูสกุล ภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้เขาไปสูสกุล
ชนทั้งหลายไมให ภิกษุยอมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่ง
มีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหนอย ไมใหมาก ฯลฯ ใหของเศราหมอง ไมให
ของประณีต ใหชา ไมใหเร็ว ภิกษุยอมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไดเสวย
ทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหโดยไมเคารพ ไมใหโดยเคารพ
ภิกษุยอมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ
ภิกษุเห็นปานนี้แล ไมควรเปนผูเขาไปสูสกุล ฯ
[๔๗๖] สวนภิกษุใดแล มีความคิดอยางนี้วา ขอใหชนทั้งหลายใน
สกุลอื่นจงใหเราเทานั้น อยาไมให จงใหเรามากเทานั้น อยาใหนอย จงใหเรา
แตสิ่งประณีตเทานั้น อยาใหสิ่งเศราหมอง จงใหเราพลันทีเดียว อยาใหชา จงให
เราโดยเคารพเทานั้น อยาใหโดยไมเคารพนั้น อันนั้นจะพึงไดในเรื่องนี้แตที่ไหน
ดังนี้ เขาไปสูสกุล ภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุนั้นมีความคิดอยางนี้ เขาไปสูสกุล
ชนทั้งหลายไมให ภิกษุยอมไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไมไดเสวยทุกข*โทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหนอย ไมใหมาก ภิกษุยอมไมอดึ อัด
เพราะขอนั้น เธอยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลาย
ใหสิ่งเศราหมอง ไมใหสิ่งประณีต ... ใหชา ไมใหเร็ว ภิกษุยอ มไมอึดอัดเพราะ
ขอนั้น เธอยอมไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหโดย
ไมเคารพ ไมใหโดยเคารพ ภิกษุยอมไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอยอมไมไดเสวย

ทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ภิกษุเห็นปานนี้แล ควรเปนผูเขาไปสูสกุล ฯ
[๔๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กัสสปมีความคิดอยางนี้วา ชนทั้งหลายจง
ใหแกเราเทานั้น อยาไมให จงใหแกเรามากทีเดียว อยาใหนอย ฯลฯ อันนั้น
จะพึงไดในเรื่องนี้แตที่ไหนดังนี้ เขาไปสูสกุล ชนทั้งหลายไมให กัสสปไมอึดอัด
เพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหนอย
ไมใหมาก กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้น
เปนเหตุ ชนทั้งหลายใหสิ่งเศราหมอง ไมใหสิ่งประณีต กัสสปไมอึดอัดเพราะ
ขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ชนทั้งหลายใหชา ไมให
โดยเร็ว กัสสปไมอึดอัดเพราะขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้น
เปนเหตุ ชนทั้งหลายใหโดยไมเคารพ ไมใหโดยเคารพ กัสสปไมอึดอัดเพราะ
ขอนั้น เธอไมไดเสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ภิกษุทั้งหลาย เราจัก
กลาวสอนพวกเธอใหตามกัสสป หรือผูใดจะพึงเปนเชนกัสสป เราจักกลาวสอน
ใหประพฤติตามผูนั้น พวกเธอเมื่อไดรับโอวาทแลว พึงปฏิบัติเพื่อความเปนอยาง
นั้น ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕ ชิณณสูตร
[๔๗๘] ขาพเจาสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน ฯลฯ เขตพระนคร
ราชคฤห ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๔๗๙] เมื่อพระมหากัสสปนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
ดังนี้วา กัสสป บัดนี้เธอชราแลว ผาปานบังสุกุลเหลานี้ของเธอหนัก ไมนา
นุงหม เพราะเหตุนั้นแล เธอจงทรงคฤหบดีจีวร จงบริโภคโภชนะที่เขานิมนต
แลจงอยูในสํานักของเราเถิด ฯ
ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เปนเวลานานมา
แลว ขาพระองคเปนผูอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูอยูปา
เปนวัตร เปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผู
เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหง
ความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร และกลาวสรรเสริญ
คุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร เปนผูมีความมักนอย และกลาวสรรเสริญ
คุณแหงความเปนผูมักนอย เปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ
สันโดษ เปนผูสงัดจากหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดจากหมู เปนผู
ไมคลุกคลีดวยหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลี เปนผูปรารภ
ความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร ดังนี้ ฯ

[๔๘๐] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรกัสสป ก็เธอเล็งเห็นอํานาจ
ประโยชนอยางไร จึงเปนผูอยูป าเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผู
อยูปาเปนวัตร สิ้นกาลนาน ฯ
[เปยยาลอยางเดียวกัน]
เปนผูเที่ยวไปบิณฑบาตเปนวัตร ... เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... เปน
ผูทรงไตรจีวรเปนวัตร ... เปนผูมักนอย ... เปนผูสันโดษ ... เปนผูสงัดจากหมู ...
เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู ... เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหง
การปรารภความเพียร ดังนี้ ฯ
[๔๘๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเล็งเห็นอํานาจประโยชน ๒
ประการ จึงอยูป าเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูอยูปาเปนวัตร
สิ้นกาลนาน ฯลฯ เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ... ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... ทรงไตร
จีวรเปนวัตร ... มีความปรารถนานอย ... เปนผูสันโดษ ... เปนผูสงัดจากหมู ...
เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู เปนผูป รารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหง
ความปรารภความเพียร เล็งเห็นการอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม และอนุเคราะห
ประชุมชนในภายหลังวา ทําไฉน ประชุมชนในภายหลังพึงถึงทิฏฐานุคติวา ไดยิน
วา พระพุทธเจาและพระสาวกผูตรัสรูตามพระพุทธเจา ที่ไดมีมาแลว ทานเปนผู
อยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความอยูปาเปนวัตรสิ้นกาลนาน ฯลฯ
เที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ... ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... ทรงไตรจีวรเปนวัตร ...
เปนผูมักนอย ... เปนผูสันโดษ ... เปนผูสงัดจากหมู ... เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู ...
เปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียรมาแลว
สิ้นกาลนาน ทานเหลานั้นจักปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น ขอปฏิบัติของทาน
เหลานั้น จักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข สิ้นกาลนานดังนี้ ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคเล็งเห็นอํานาจประโยชน ๒ ประการเหลานี้ จึงอยูปา
เปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความอยูปาเปนวัตร เที่ยวบิณฑบาตเปน
วัตร ... ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ... ทรงไตรจีวรเปนวัตร ... มีความปรารถนานอย ...
เปนผูสันโดษ ... เปนผูสงัดจากหมู ... เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู ... ปรารภความ
เพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียรสิ้นกาลนาน ฯ
[๔๘๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดีละ ดีละ กัสสป ไดยินวา เธอ
ปฏิบัติเพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อ
อนุเคราะหแกโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ดูกรกัสสป เพราะเหตุนั้นแล เธอจงทรงผาปานบังสุกุลอันไมนา
นุงหม จงเทียวบิณฑบาต และจงอยูในปาเถิด ฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. โอวาทสูตรที่ ๑

[๔๘๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน เขตพระนคร
ราชคฤห ... ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่สมควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นทานพระมหากัสสปนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้วา
ดูกรกัสสป เธอจงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย จงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย
เราหรือเธอ พึงกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย เราหรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภกิ ษุ
ทั้งหลาย ฯ
[๔๘๔] พระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ ภิกษุ
ทั้งหลายในบัดนี้ เปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมที่ทําใหเปนผูวายาก ไมอดทน
ไมรับอนุศาสนีโดยเคารพ ขาแตพระองคผูเจริญ ในพระธรรมวินัยนี้ ขาพระองค
ไดเห็นภิกษุชื่อภัณฑะ ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของพระอานนท และภิกษุชื่ออาภิชชิกะ
ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของพระอนุรุทธ กลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะวา จงมาเถิด
ภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนาน
กวากัน ดังนี้ ฯ
[๔๘๕] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอจงมา จงเรียกภัณฑภิกษุ สัทธิวิหาริกของอานนท และอาภิชชิก*ภิกษุ สัทธิวิหาริกของอนุรุทธ มาตามคําของเราวา พระศาสดาตรัสเรียกทานผูมี
อายุทั้งหลาย ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา แลวเขาไปหา
ภิกษุเหลานั้นถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลวไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นดังนี้วา พระ*ศาสดาตรัสเรียกทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นรับคําภิกษุนั้นวา ขอรับ ผูมีอายุ
ดังนี้แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๔๘๖] ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถาม
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา พวกเธอไดกลาวลวงเกินกันและกัน ดวยสุตะวา
จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาว
ไดนานกวากัน ดังนี้จริงหรือ ฯ
ภิกษุเหลานั้นทูลรับวา จริงอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงไวแลวอยางนีห้ รือ
หนอ พวกเธอจึงกลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะอยางนี้วา จงมาเถิดภิกษุ ใคร
จักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน ฯ
ภิ. ไมเปนอยางนั้นเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวาพวกเธอไมรูทวั่ ถึงธรรมที่เราแสดงแลวอยาง
นี้ ดูกรโมฆบุรษุ เมื่อเปนเชนนั้น พวกเธอรูอ ะไร เห็นอะไร บวชอยูในธรรม
วินัยที่เรากลาวดีแลวอยางนี้ ยอมกลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะไปทําไมเลาวา

จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาว
ไดนานกวากัน ฯ
[๔๘๗] ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้นซบศีรษะใกลพระบาทพระผูมีพระภาค
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงํา
ขาพระองคทั้งหลาย ผูพาลอยางไร ผูหลงอยางไร ผูไมฉลาดอยางไร ขาพระองค
เหลาใดบวชในพระธรรมวินยั ที่พระผูมีพระภาคตรัสดีแลวอยางนี้ กลาวลวงเกินกัน
และกันดวยสุตะวา จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาวไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดี
กวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค
จงทรงรับโทษโดยความเปนโทษ แหงขาพระองคทั้งหลายเหลานั้น เพื่อสํารวม
ตอไป ฯ
[๔๘๘] พ. เอาเถิดภิกษุทั้งหลาย โทษไดครอบงําพวกเธอ ผูพาลอยาง
ไร ผูหลงอยางไร ผูไมฉลาดอยางไร เธอเหลาใดบวชในธรรมวินัยที่เรากลาวดี
แลวอยางนี้ ไดกลาวลวงเกินกันและกันดวยสุตะวา จงมาเถิดภิกษุ ใครจักกลาว
ไดมากกวากัน ใครจักกลาวไดดีกวากัน ใครจักกลาวไดนานกวากัน ดังนี้ ดูกร*ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดแล พวกเธอมาเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนเสีย
ตามสมควรแกธรรม เมื่อนั้นเราทั้งหลายขอรับโทษนั้นของเธอเหลานั้น ก็การที่
บุคคลเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนเสียตามสมควรแกธรรม และถึง
ความสํารวมตอไปนี้ เปนความเจริญในวินัยของพระอริยเจา ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. โอวาทสูตรที่ ๒
[๔๘๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน เขตพระนครราช*คฤห ... ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ...
ครั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรกัสสป เธอจงกลาวสอน
ภิกษุทั้งหลาย จงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย เราหรือเธอพึงกลาวสอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราหรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภกิ ษุทั้งหลาย ฯ
[๔๙๐] ทานพระมหากัสสปกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ
ภิกษุทั้งหลายในบัดนี้ เปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมที่ทําใหเปนผูวายาก ไม
อดทน ไมรับอนุศาสนีโดยเคารพ บุคคลบางคนไมมีศรัทธา ไมมีหิริ ไมมี
โอตตัปปะ ไมมีความเพียร ไมมีปญญา ในกุศลธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวัน
ของเขาที่ผานมาเปนอันหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น หวัง
ความเจริญไมไดเลย เปรียบเหมือนพระจันทรในขางแรม ยอมเสื่อมจากวรรณ
จากมณฑล จากรัศมี จากความยาวและความกวาง ในคืนหรือวันที่ผานมา ฉันใด
บุคคลบางคนไมมีศรัทธา ... ไมมีหิริ ... ไมมีโอตตัปปะ ... ไมมีความพากเพียร ...
ไมมีปญญา ในกุศลธรรมทั้งหลายตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา เปนอันหวัง

ไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น หวังความเจริญไมไดเลย เหมือน
ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่บุรุษบุคคลไมมีศรัทธานี้ เปนความเสื่อมโทรม
ขอที่บุรุษบุคคลไมมีหิรินี้ เปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลไมมีโอตตัปปะนี้
เปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลเปนคนเกียจครานนี้ เปนความเสื่อมโทรม
ขอที่บุรุษบุคคลมีปญญาทรามนี้ เปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลมักโกรธนี้
เปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลผูกโกรธนี้ เปนความเสื่อมโทรม ขอที่ไมมี
ภิกษุผูกลาวสอนนี้ เปนความเสื่อมโทรม ฯ
[๔๙๑] ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนมีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ
มีความเพียร มีปญญา ในกุศลธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา
เปนอันหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น หวังความเสื่อมไมไดเลย
เปรียบเหมือนพระจันทรในขางขึ้น ยอมเปลงปลั่งดวยวรรณ ดวยมณฑล ดวย
รัศมี ดวยความยาวและความกวาง ในคืนหรือวันที่ผานมา ฉันใด บุคคลบางคน
ผูมีศรัทธา ... มีหิริ ... มีโอตตัปปะ ... มีความเพียร ... มีปญญา ในกุศลธรรม
ทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา เปนอันหวังไดแตความเจริญในกุศล
ธรรมทั้งหลายเทานั้น หวังความเสื่อมไมไดเลยเหมือนฉะนั้น ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอที่บุรุษบุคคลมีศรัทธานี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลมี
หิรินี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลมีโอตตัปปะนี้ ไมเปนความเสื่อม
โทรม ขอที่บุรุษบุคคลมีความพากเพียรนี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษ
บุคคลมีปญญานี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลไมมักโกรธนี้ ไมเปน
ความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลไมผูกโกรธนี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่มี
ภิกษุผูกลาวสอนนี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ฯ
[๔๙๒] พ. ดีแลว ดีแลว กัสสป บุคคลบางคนไมมีศรัทธา ไมมี
หิริ ... ไมมีโอตตัปปะ ... ไมมีความเพียร ... ไมมีปญญา ในกุศลธรรมทั้งหลาย
ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา เปนอันหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรม
ทั้งหลายเทานั้น หวังความเจริญไมไดเลย เปรียบเหมือนพระจันทรในขางแรม
ยอมเสื่อมจากวรรณ จากมณฑล จากรัศมี จากความยาวและความกวาง ในคืน
หรือวันที่ผานมา ฉันใด บุคคลบางคนไมมีศรัทธา ... ไมมีหิริ ... ไมมีโอตตัปปะ ...
ไมมีความเพียร ไมมีปญญา ในกุศลธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาที่
ผานมา เปนอันหวังไดแตความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น หวังความเจริญ
ไมไดเลย เหมือนฉะนั้น ดูกรกัสสป ขอที่บุรุษบุคคลไมมีศรัทธานี้ เปนความ
เสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลไมมีหิริ ฯลฯ ขอที่บุรุษบุคคลผูไมมีโอตตัปปะ ฯลฯ
ขอที่บุรุษบุคคลเปนคนเกียจคราน ฯลฯ ขอที่บุรุษบุคคลมีปญญาทราม ฯลฯ ขอที่
บุรุษบุคคลมักโกรธ ฯลฯ ขอที่บุรุษบุคคลผูกโกรธนี้ เปนความเสื่อมโทรม ขอที่
ไมมีภิกษุผูกลาวสอนนี้ เปนความเสื่อมโทรม ฯ

[๔๙๓] ดูกรกัสสป บุคคลบางคนมีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ ... มีความ
เพียร ... มีปญญา ... ในกุศลธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา
เปนอันหวังไดแตความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น หวังความเสื่อมไมได
เลย เปรียบเหมือนพระจันทรในขางขึ้น ยอมเปลงปลั่งดวยวรรณ ดวยมณฑล
ดวยรัศมี ดวยความยาวและความกวาง ในคืนหรือวันที่ผานมา ฉันใด บุคคล
บางคนผูมีศรัทธา ... มีหิริ ... มีโอตตัปปะ ... มีความเพียร ... มีปญญา ใน
กุศลธรรมทั้งหลาย ตลอดคืนหรือวันของเขาที่ผานมา เปนอันหวังไดแตความเจริญ
ในกุศลธรรมทั้งหลายเทานั้น หวังความเสื่อมไมไดเลย เหมือนฉะนั้น ดูกรกัสสป
ขอที่บุรุษบุคคลมีศรัทธานี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่บุรุษบุคคลมีหิริ ฯลฯ
ขอที่บุรุษบุคคลมีโอตตัปปะ ฯลฯ ขอที่บุรุษบุคคลมีความเพียร ฯลฯ ขอที่บุรุษ
บุคคลมีปญญา ฯลฯ ขอที่บุรุษบุคคลเปนคนไมมักโกรธ ฯลฯ ขอที่บุรุษบุคคล
เปนคนไมผูกโกรธนี้ ไมเปนความเสื่อมโทรม ขอที่มีภิกษุผูกลาวสอนนี้ ไมเปน
ความเสื่อมโทรม ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. โอวาทสูตรที่ ๓
[๔๙๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาป*สถาน เขตพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสป เขาไปเฝาพระผูมี*พระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรกัสสป เธอจงกลาวสอนภิกษุ
ทั้งหลาย จงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย กัสสป เราหรือเธอพึงกลาวสอน
ภิกษุทั้งหลาย เราหรือเธอพึงกระทําธรรมีกถาแกภิกษุทั้งหลาย ฯ
ทานพระมหากัสสปไดกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคผูเจริญ ภิกษุ
ทั้งหลายในบัดนี้ เปนผูวายาก ประกอบดวยธรรมที่ทําใหเปนผูวายาก ไมอดทน
ไมรับอนุศาสนีโดยเคารพ ฯ
[๔๙๕] พ. ดูกรกัสสป ก็เปนความจริงอยางนั้น ครั้งกอน ภิกษุทั้งหลาย
ผูเปนเถระ เปนผูถือการอยูปา เปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือ
การอยูปาเปนวัตร เปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณ
แหงความเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาว
สรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร
และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร เปนผูมีความปรารถนา
นอย และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนานอย เปนผูสันโดษ
และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ เปนผูสงัดจากหมู และกลาวสรรเสริญ
คุณแหงความสงัดจากหมู เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหง
ความไมคลุกคลีดวยหมู เปนผูป รารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการ

ปรารภความเพียร บรรดาภิกษุเหลานั้น ภิกษุใดเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร และ
กลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการอยูป าเปนวัตร เปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร เปนผู
ทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปน
วัตร เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรง
ไตรจีวรเปนวัตร เปนผูมีความปรารถนานอย และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ
เปนผูมีความปรารถนานอย เปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ
สันโดษ เปนผูสงัดจากหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดจากหมู เปน
ผูไมคลุกคลีดวยหมู และกลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลีดวยหมู เปนผู
ปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร ภิกษุทั้งหลาย
ผูเปนเถระยอมนิมนตเธอใหนั่งดวยคําวา มาเถิดภิกษุ ภิกษุรปู นี้ชื่อไร ชางรุงเรือง
หนอ ใครตอการศึกษาแท มาเถิดภิกษุ นี้อาสนะ นิมนตทานนั่ง ดูกรกัสสป
เมื่อภิกษุทั้งหลายกระทําสักการะอยางนั้น ภิกษุใหมๆ พากันคิดเห็นวา ทราบวา
ภิกษุรูปที่ถือการอยูปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการอยูปา
เปนวัตร เปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ... เปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ...
เปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร ... เปนผูมีความปรารถนานอย... เปนผูสันโดษ... เปน
ผูชอบสงัดจากหมู... เปนผูไมคลุกคลีดวยหมู ... เปนผูปรารภความเพียร และ
กลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระยอมนิมนต
เธอใหนั่งดวยคําวา มาเถิดภิกษุ ภิกษุรูปนี้ชื่อไร ชางรุงเรืองหนอ ใครตอการ
ศึกษาแท มาเถิดทาน นี้อาสนะ นิมนตทานนั่ง ภิกษุใหมๆ เหลานั้นก็ปฏิบัติ
เพื่อความเปนอยางนั้น การปฏิบัติตามของพวกเธอนั้น เปนการอํานวยประโยชน
สุขชั่วกาลนาน ฯ
[๔๙๖] ดูกรกัสสป ก็บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระ ไมเปนผูถือการ
อยูปาเปนวัตร และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือการอยูปาเปนวัตร
ไมเปนผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปน
ผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ไมเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร และไมกลาว
สรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงผาบังสุกุลเปนวัตร ไมเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร
และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูทรงไตรจีวรเปนวัตร ไมเปนผูมีความ
ปรารถนานอย และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนานอย
ไมเปนผูสันโดษ และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความสันโดษ ไมเปนผูสงัด
จากหมู และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดจากหมู ไมเปนผูไมคลุกคลี
ดวยหมู และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงการไมคลุกคลีดวยหมู ไมเปนผูปรารภ
ความเพียร และไมกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร บรรดาภิกษุ
เหลานั้น ภิกษุใดเปนผูมีชื่อเสียง มียศ ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและ

คิลานปจจัยเภสัชบริกขาร พวกภิกษุผูเปนเถระยอมนิมนตเธอใหนั่งดวยคําวา
มาเถิดภิกษุ ภิกษุรูปนี้ชื่อไร ชางรุงเรืองหนอ ใครตอเพื่อนสพรหมจารีดว ยกันแท
มาเถิดภิกษุ นี้อาสนะ นิมนตทานนั่ง ดูกรกัสสป เมื่อภิกษุทั้งหลายกระทํา
สักการะอยางนั้น ภิกษุใหมๆ พากันคิดวา ทราบวา ภิกษุที่มีชื่อเสียง มียศ
ไดจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร พวกภิกษุผูเปนเถระ
พากันนิมนตเธอใหนั่งดวยคําวา มาเถิดภิกษุ ภิกษุรูปนี้ชื่อไร ชางรุงเรืองหนอ
ใครตอเพื่อนสพรหมจารีดว ยกันแท มาเถิดภิกษุ นี้อาสนะ นิมนตทานนั่ง
ภิกษุใหมๆ เหลานั้นก็ปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น การปฏิบัติตามของพวกเธอนั้น
ไมอํานวยประโยชน มีแตทุกขชั่วกาลนาน ดูกรกัสสป บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ
ควรกลาววา ผูป ระพฤติพรหมจรรยถูกอันตรายแหงพรหมจรรยเบียดเบียนเสียแลว
ผูประพฤติพรหมจรรยซึ่งมีความปรารถนาเกินประมาณ ถูกความปรารถนาเกิน
ประมาณสําหรับพรหมจรรยเบียดเบียนแลว ดูกรกัสสป บัดนี้ บุคคลเมื่อจะ
กลาวโดยชอบ ควรกลาววา ผูประพฤติพรหมจรรยถูกอันตรายแหงพรหมจรรย
เบียดเบียนเสียแลว ผูประพฤติพรหมจรรยซงึ่ มีความปรารถนาเกินประมาณ ถูก
ความปรารถนาเกินประมาณสําหรับพรหมจรรยเบียดเบียนเสียแลว ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ฌานาภิญญาสูตร
[๔๙๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลาย ... แลวไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังสงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข อันเกิดแตวิเวก
อยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึง
ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[๔๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป
มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงทุติยฌาน มีความ
ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตกไมมีวจิ าร เพราะวิตก
วิจารสงบไป มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[๔๙๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเปนผูมอี เุ บกขา มีสติสัมปชัญญะ
และเสวยสุขดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป เขาถึงตติยฌาน ที่พระอริยเจาทั้งหลาย
สรรเสริญวา ผูไ ดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุขไดเทาใด แมกัสสป
ก็หวังเปนผูมีอเุ บกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติ
สิ้นไป เขาถึงตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมี
อุเบกขา มีสติ อยูเปนสุขไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ

[๕๐๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุให
สติบริสุทธิ์อยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุให
สติบริสุทธิ์อยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๐๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงอากาสานัญจายตนะ มีอารมณ
วา อากาศไมมีที่สุด เพราะลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจถึงนานัตต*สัญญา โดยประการทั้งปวงอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงอากาสานัญจายตนะ
มีอารมณวา อากาศไมมีที่สุด เพราะลวงรูปสัญญา ดับปฏิฆสัญญา ไมใสใจ
นานัตตสัญญาอยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๐๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ มีอารมณวา
วิญญาณไมมีที่สุด เพราะลวงอากาสานัญจายตนะได โดยประการทั้งปวงอยูได
เทาใด แมกัสสปก็หวังเขาถึงวิญญาณัญจายตนะ มีอารมณวา วิญญาณไมมีที่สุด
เพราะลวงอากาสานัญจายตนะไดโดยประการทั้งปวงอยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงอากิญจัญญายตนะ มีอารมณวา
หนอยหนึ่งไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการทั้งปวงอยูไดเทาใด
แมกัสสปก็หวังเขาถึงอากิญจัญญายตนะ มีอารมณวา หนอยหนึ่งไมมี เพราะลวง
วิญญาณัญจายตนะได โดยประการทั้งปวงอยูไ ดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ
เพราะลวงอากิญจัญญายตนะไดโดยประการทั้งปวงอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวัง
เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะไดโดยประการทั้งปวง
อยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวง
เนวสัญญานาสัญญายตนะได โดยประการทั้งปวงอยูไดเทาใด แมกัสสปก็หวัง
เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะไดโดยประการ
ทั้งปวงอยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังบรรลุอทิ ธิวิธีหลายประการ คือคนเดียว
เปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได
ทะลุฝา กําแพง ภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงใน
แผนดิน เหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตก เหมือนเดินบนแผนดินก็ได
เหาะไปในอากาศ เหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย ซึ่งมีฤทธิ์
มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได อยางใด
แมกัสสปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกันคือ กัสสปบรรลุอิทธิวธิ ีหลายประการ ฯลฯ
ใชอํานาจทางกายไปตลอดถึงพรหมโลกก็ได ฯ

[๕๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังวา เราไดยินเสียงสองชนิด คือ
เสียงทิพยและเสียงมนุษย ทั้งที่อยูไกลทั้งอยูใ กลไดอยางใด แมกัสสปก็หวัง
อยางนั้นไดเหมือนกัน คือกัสสปไดยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพยและเสียงมนุษย
ทั้งอยูที่ไกลทั้งอยูใกล ฯ
[๕๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังวา เรายอมกําหนดรูใจของสัตวอื่น
ของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวา
จิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวา
จิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รูวา
จิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู จิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปน
มหัคคตะ ก็รูวาจิตเปนมหัคคตะ จิตไมเปนมหัคคตะ ก็รูวาจิตไมเปนมหัคคตะ
จิตที่ยังมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รวู าจิตที่ยังมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตที่ไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รวู า
จิตที่ไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ จิตไมเปนสมาธิ ก็รูวา
จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตยังไมหลุดพน ก็รูวาจิต
ยังไมหลุดพนไดอยางใด แมกัสสปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกัน คือ กัสสปยอม
กําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ ก็รูวาจิตมีราคะ ฯลฯ
หรือจิตยังไมหลุดพน ก็รูวาจิตยังไมหลุดพน ฯ
[๕๐๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังวา เราตามระลึกชาติกอนไดเปน
อันมาก คือตามระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง
หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบ
ชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอเนกบาง
ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอเนกบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอเนกบางวา ในภพโนน
เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวย
สุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไป
เกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็มีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้น
จุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ไดอยางใด แมกัสสปก็หวัง
อยางนั้นไดเหมือนกัน คือกัสสปตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือตามระลึก
ไดชาติหนึ่งบาง ฯลฯ ยอมตามระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ฯ
[๕๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย 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 สวนสัตวเหลานีท้ ี่ประกอบดวยกายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ เมื่อ
ตายไป เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เรายอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมอยูดวยประการฉะนี้ได
อยางใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมกัสสปก็หวังอยางนั้นไดเหมือนกัน คือกัสสป
เห็นหมูสัตวผกู ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซึ่งหมูสตั ว
ผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ฯ
[๕๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ
อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเขาถึงอยู
ไดอยางใด แมกัสสปก็ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม เขาถึงอยูอยางนั้นได
เหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ภิกขุนูปสสยสูตร
[๕๑๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี-้
สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว
ถือบาตรและจีวรเขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลวไดกลาว
กะทานพระมหากัสสปวา ขาแตทานผูเจริญ นิมนตทานไปยังที่พํานักของภิกษุณี
ดวยกันเถิด ทานพระมหากัสสปจึงกลาววา ทานไปเถิด อาวุโสอานนท ทานเปน
ผูมีกิจมาก มีธุระมาก แมครั้งที่สอง ทานพระอานนทก็พูดกับทานพระมหากัสสป
วา ขาแตทานผูเจริญ นิมนตทานไปยังที่พํานักของภิกษุณีดวยกันเถิด ทาน
พระมหากัสสปก็กลาววา ทานไปเถิดอาวุโสอานนท ทานเปนผูมีกิจมาก มีธุระมาก
แมครั้งที่สาม ทานพระอานนทก็พูดกับทานพระมหากัสสปวา ขาแตทานผูเจริญ
นิมนตทานไปยังที่พํานักของภิกษุณีดวยกันเถิด ฯ
[๕๑๓] ครั้งนั้นแล เวลาเชา ทานพระมหากัสสปนุงแลวถือบาตรและ
จีวร มีทานพระอานนทเปนปจฉาสมณะ เขาไปยังที่พํานักของภิกษุณี ครั้นเขาไป
แลวจึงนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว ครั้งนั้นภิกษุณีเปนอันมาก พากันเขาไปหาทาน
พระมหากัสสปถึงที่พัก ครั้นเขาไปแลวจึงกราบทานพระมหากัสสป แลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นภิกษุณีเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว ทานพระมหากัสสป
ยังภิกษุณีเหลานั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา

ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัสสปครั้นยังภิกษุณีเหลานั้นใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถาแลว จึงลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ
[๕๑๔] ครั้งนั้นแล ภิกษุณีชื่อถุลลติสสาไมพอใจ ถึงเปลงคําแสดง
ความไมพอใจวา เพราะเหตุไรเลา พระผูเปนเจามหากัสสปจึงสําคัญธรรมที่ตน
ควรกลาวตอหนาพระผูเปนเจาอานนท ผูเปนมุนีเปรื่องปราชญ เปรียบเหมือน
พอคาเข็มสําคัญวาควรขายเข็มในสํานักของชางเข็มผูชํานาญ ฉันใด พระผูเปน
เจามหากัสสปยอมสําคัญธรรมที่ตนควรกลาวตอหนาพระผูเปนเจา อานนทผูเปนมุนี
เปรื่องปราชญ ฉันนั้นเหมือนกัน ทานพระมหากัสสปไดยินภิกษุณี ถุลลติสสากลาว
วาจานี้แลว จึงกลาวกะทานพระอานนทวา อาวุโสอานนท เราเปนพอคาเข็ม
ทานเปนชางเข็ม หรือเราเปนชางเข็ม ทานเปนพอคาเข็ม ทานพระอานนทจึงตอบวา
ขาแตทานพระมหากัสสปผูเจริญ ขอทานโปรดประทานโทษเถิด มาตุคาม
เปนคนโง ฯ
[๕๑๕] งดไวกอนอาวุโสอานนท หมูของทานอยาเขาไปสอดเห็นให
เกินไปนัก ดูกรอาวุโสอานนท ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานถูกนําเขาไป
เปรียบในหมูภิกษุ เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคบางหรือวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราหวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร
มีปติและสุขอันเกิดวิเวกอยูไดเทาใด แมอานนทก็หวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยูได
เทานั้นเหมือนกัน ฯ
ทานพระอานนทกลาววา หาเปนเชนนั้นไม ทานผูเจริญ ฯ
ก. ดูกรทานผูมีอายุ เราเองถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภิกษุเฉพาะพระ
พักตรพระผูมีพระภาควา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยูไดเทาใด
แมกัสสปก็หวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลวเขาถึงปฐมฌาน ฯลฯ
อยูไดเทานั้นเหมือนกัน ฯ
[อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ และอภิญญา ๕ มีเปยยาลอยางนี้]
[๕๑๖] อาวุโสอานนท ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานถูกนํา
เขาไปเปรียบในหมูภิกษุ เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคบางหรือวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะ
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรม เขาถึงอยูไดอยางใด แมอานนทก็ทําให
แจงซึ่งเจโตวิมตุ ิปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญา
ยิ่งเองในทิฏฐธรรมเขาถึงอยูไ ดอยางนั้นเหมือนกัน ฯ
อา. หาเปนเชนนั้นไม ทานผูเจริญ ฯ
ดูกรอาวุโส เราเองถูกนําเขาไปเปรียบในหมูภิกขุเฉพาะพระพักตรพระ-

*ผูมีพระภาควา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมเขาถึงอยูไ ด
อยางใด แมกัสสปก็ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในทิฏฐธรรม เขาถึงอยูไดอยางนั้น เหมือน
กัน ฯ
[๕๑๗] ดูกรอาวุโส ผูใดสําคัญเราวา ควรปกปดไดดวยอภิญญา ๖ ผูนั้น
ก็ควรสําคัญชาง ๗ ศอกหรือ ๗ ศอกครึ่งวา จะพึงปกปดดวยใบตาลได ฯ
ก็แลภิกษุณีชื่อถุลลติสสาเคลื่อนจากพรหมจรรยเสียแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. จีวรสูตร
[๕๑๘] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปอยู ณ พระเวฬุวันกลันทกนิวาป
สถาน เขตพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้น ทานพระอานนทเที่ยวจาริกไปในทักขิณา
คิรีชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญก็โดยสมัยนี้แล ภิกษุผูเปนสัทธิวิหาริกของ
ทานประมาณ ๓๐ รูป โดยมากยังเปนเด็กหนุม พากันลาสิกขา เวียนมาเพื่อความ
เปนหินเพศ ฯ
[๕๑๙] ครั้งนั้น ทานพระอานนทเที่ยวจาริกไปตามชอบใจในทักขิณาคิรี
ชนบท แลวกลับไปสูพระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน เขตพระนครราชคฤห
เขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลว อภิวาทมหากัสสปแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระอานนทนั่งเรียบรอยแลว ทานพระมหากัสสปได
กลาวปราศรัยกะทานพระอานนทวา อาวุโสอานนท พระผูมีพระภาคทรงอาศัย
อํานาจประโยชนเทาไรหนอ จึงทรงบัญญัติการขบฉันถึง ๓ หมวดในตระกูล
เขาไว ฯ
[๕๒๐] ทานพระอานนทกลาววา ขาแตทานกัสสปผูเจริญ พระผูมี
พระภาคทรงอาศัยอํานาจประโยชน ๓ ขอ จึงไดทรงบัญญัติการขบฉันถึง ๓ หมวด
ในตระกูลเขาไว คือเพื่อขมคนหนาดาน เพื่อใหภิกษุผูมีศีลเปนที่รักอยูเปนสุข
และเพื่ออนุเคราะห ตระกูลโดยเหตุ ที่พวกมีความปรารถนาลามก อาศัยสมัครพรรค*พวกแลวจะพึงทําสงฆใหแตกกันไมได พระผูมีพระภาคทรงอาศัยอํานาจประโยชน
๓ ขอเหลานี้แล จึงไดทรงบัญญัติการขบฉันถึง ๓ หมวดในตระกูลเขาไว ฯ
[๕๒๑] ก. อาวุโสอานนท เมื่อเปนเชนนี้ เธอเที่ยวไปกับภิกษุเหลานี้
ผูไมคุมครองทวารในอินทรียท ั้งหลาย ไมรูจกั ประมาณในโภชนะ ไมประกอบ
ความเพียร เพื่อประโยชนอะไรเลา เธอมัวแตจาริกไปเหยียบย่ําขาวกลา มัวแต
จาริกไปเบียดเบียนตระกูล อาวุโสอานนท บริษัทของเธอยอมลุยหลุดไป สัทธิ
วิหาริกของเธอซึ่งโดยมากเปนผูใหม ยอมแตกกระจายไป เธอนี้ยังเปนเด็ก ไมรูจัก
ประมาณ ฯ

อ. ขาแตทานผูเจริญ บนศีรษะของกระผม ผมหงอกแลวมิใชหรือ
ถึงอยางนั้น พวกกระผมก็ยังไมพนจากทานพระมหากัสสปวาเปนเด็ก ฯ
ก. ก็เปนจริงอยางนั้น อาวุโสอานนท เธอยังไปเที่ยวกับภิกษุใหมๆ
เหลานี้ ผูไมคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ไมรูจักประมาณในโภชนะ ไม
ประกอบความเพียร เธอมัวแตจาริกไปเหยียบย่ําขาวกลา มัวแตจาริกไปเบียดเบียน
ตระกูล อาวุโสอานนท บริษัทของเธอยอมลุยหลุดไป สัทธิวิหาริกของเธอซึง่
โดยมากเปนผูใหม ยอมแตกกระจายไป เธอนี้ยังเปนเด็ก ไมรูจักประมาณ ฯ
[๕๒๒] ภิกษุณีถุลลนันทาไดยินแลวคิดวา ทราบวาพระผูเปนเจาอานนท
ผูเปนมุนีเปรื่องปราชญ ถูกพระผูเปนเจามหากัสสปรุกรานดวยวาทะวาเปนเด็ก
ไมพอใจ จึงเปลงวาจาแสดงความไมพอใจวา อะไรเลาพระผูเ ปนเจามหากัสสป
ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย จึงสําคัญพระคุณเจาอานนทผูเปนมุนีเปรื่องปราชญวา ตน
ควรรุกรานดวยวาทะวาเปนเด็ก ทานพระมหากัสสปไดยินภิกษุณีถุลลนันทากลาว
วาจานี้แลว ฯ
[๕๒๓] ครั้งนั้นแล ทานมหากัสสปจึงกลาวกะทานพระอานนทวา
อาวุโสอานนท ภิกษุณีถุลลนันทายังไมทันพิจารณา ก็กลาววาจาพลอยๆ เพราะ
เราเองปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ไมนึกเลยวา เราบวชอุทิศศาสดาอื่น นอกจากพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ครั้งกอน เมื่อเรายังเปนคฤหัสถเคยคิดวา ฆราวาส
ชางคับแคบเปนทางมาแหงธุลี บรรพชาปลอดโปรง ผูอยูครองเรือนจะประพฤติ
พรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณโดยสวนเดียว ประดุจสังขขัด ไมใชทําไดงายนัก
ทางที่ดี เราควรปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต สมัยตอมา เราทําผาสังฆาฏิแหงผาที่เกา 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 ที่นั้นเอง ไดกราบทูลกะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระองค ขาพระองคเปนสาวก ขาแต
พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาของขาพระองค ขาพระองคเปน
สาวก ดังนี้ ฯ
[๕๒๔] เมื่อเรากราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเราวา
ดูกรกัสสป ผูใดเลายังไมทราบชัดถึงสาวกผูประมวลมาดวยจิตทั้งหมด อยางนี้แลว

จะพึงพูดวารู ยังไมเห็นเลย จะพึงพูดวาเห็น ศีรษะของบุคคลนั้นพึงแตก ดูกร
กัสสป แตเรารูอยู จึงพูดวารู เห็นอยู จึงพูดวาเห็น เพราะเหตุนั้นแหละกัสสป เธอ
พึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเขาไปตั้งหิริโอตตัปปะอยางแรงกลาในภิกษุทั้งหลายผูเปน
เถระ ผูนวกะ ผูมัชฌิมะ ... เราจักฟงธรรมอยางใดอยางหนึ่งซึ่งประกอบดวยกุศล
จักกระทําธรรมนั้นทั้งหมดใหเกิดประโยชน ใสใจถึงธรรมนั้นทั้งหมด จักประมวล
มาดวยจิตทั้งหมด เงี่ยโสตสดับพระธรรม ... เราจักไมละกายคตาสติที่สหรคตดวย
กุศลความสําราญ ดูกรกัสสป เธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ ดูกรอาวุโส พระผูมพี ระ*ภาคทรงโอวาทเราดวยพระโอวาทนี้เสด็จลุกจากอาสนะแลวทรงหลีกไป ดูกรอาวุโส
เราเปนหนี้ บริโภคกอนขาวของราษฎรถึงหนึ่งสัปดาห วันที่ ๘ พระอรหันต
ผลจึงปรากฏขึ้น คราวนั้นพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกจากหนทางตรงไปยังโคนตนไม
แหงหนึ่ง เราจึงเอาผาสังฆาฏิแหงผาที่เกาปูเปนสี่ชั้นถวาย แลวกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคประทับนั่งบนผาผืนนี้ เพื่อ
ประโยชนและความสุขแกขาพระองคตลอดกาลนาน ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาค
ก็ประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวาย ครั้นประทับนั่งแลวพระผูม ีพระภาคไดตรัสกะเรา
วา กัสสปผาสังฆาฏิแหงผาที่เกาของเธอผืนนีอ้ อนนุม เราก็กราบทูลวา ขาแตพระ*องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคไดโปรดอนุเคราะหทรงรับผาสังฆาฏิแหงผาที่เกาของ
ขาพระองคเถิด พระองคตรัสวา ดูกรกัสสป เธอจักครองผาบังสุกุลที่ทําดวยผาปาน
ซึ่งยังใหมหรือ เราก็กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักครองผา
บังสุกุลที่ทําดวยผาปานซึ่งยังใหมของพระผูมีพระภาค ดังนี้ ฯ
[๕๒๕] ดูกรอาวุโส เราไดมอบถวายผาสังฆาฏิแหงผาที่เกาแดพระผูมี
พระภาค และไดรับผาบังสุกุลที่ทําดวยผาปานซึ่งยังใหมของพระผูมีพระภาค ดูกร
อาวุโส ก็เมื่อบุคคลจะพูดใหถูก พึงพูดถึงผูใดวา บุตรผูเกิดแตอก เกิดแต
พระโอฐ ของพระผูมีพระภาค เกิดแตพระธรรม อันธรรมนิรมิตแลว เปนธรรม
ทายาท จึงรับผาบังสุกุลที่ทําดวยผาปานซึ่งยังใหม เขาเมื่อจะพูดใหถูก พึงพูดถึง
ผูนั้นคือเราวา บุตรผูเกิดแตอก เกิดแตพระโอฐ ของพระผูมีพระภาค เกิดแต
พระธรรม อันธรรมนิรมิตแลว เปนธรรมทายาท รับผาบังสุกุลที่ทําดวยผาปาน
ซึ่งยังใหม ฯ
[๕๒๖] ดูกรอาวุโส เราหวังสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม แลว
เขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู ดูกรอาวุโส
เราหวัง ฯลฯ
[อนุปุพพวิหารสมาบัติ ๙ และอภิญญา ๙ มีเปยยาลอยางนี้]
[๕๒๗] ดูกรอาวุโส เราทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันรูยิ่งเองในทิฏฐธรรม เขาถึงอยู
ผูใดสําคัญเราวา ควรปกปดดวยอภิญญา ๖ ผูนั้นก็ควรสําคัญชาง ๗ ศอกหรือ

๗ ศอกครึ่งวา จะพึงปกปดดวยใบตาลได ฯ
ก็และภิกษุณีถุลลนันทาเคลื่อนจากพรหมจรรยเสียแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
๑๒. ปรัมมรณสูตร
[๕๒๘] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัสสปและทานพระสารีบุตรอยู ณ ปา
อิสิปตนมฤคทายวัน เขตพระนครพาราณสี ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรออกจาก
ที่เรนในเวลาเย็น เขาไปหาทานพระมหากัสสปถึงที่อยูครั้นเขาไปหาแลวไดปราศรัย
กะทานพระมหากัสสป ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๕๒๙] ครั้นทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลวไดถามทานพระมหา*กัสสปวา ดูกรทานกัสสป สัตวเมื่อตายไปแลวเกิดอีกหรือ ฯ
ทานพระมหากัสสปตอบวา ขอนี้พระผูมีพระภาคมิไดทรงพยากรณไว ฯ
สา. สัตวเมื่อตายไปแลวไมเกิดอีกหรือ ฯ
ก. แมขอนี้ พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงพยากรณไว ฯ
สา. สัตวเมื่อตายไปแลว เกิดก็มี ไมเกิดก็มี หรือ ฯ
ก. ขอนี้ พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงพยากรณไว ฯ
สา. สัตวเมื่อตายไปแลว เกิดอีกก็หามิได ไมเกิดอีกก็หามิได หรือ ฯ
ก. แมขอนี้ พระผูมีพระภาคก็มิไดทรงพยากรณไว ฯ
สา. เพราะเหตุไรหรือ ขอที่กลาวถึงนั้นๆ พระผูมีพระภาคจึงมิไดทรง
พยากรณไว ฯ
ก. เพราะขอนั้นไมมีประโยชน ไมเปนเบื้องตนแหงการประพฤติพรหม*จรรย ไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับกิเลส เพื่อเขาไป
สงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงมิได
ทรงพยากรณไว ฯ
[๕๓๐] สา. ถาเชนนั้น พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไวอยางไรเลา ฯ
ก. พระผูมีพระภาคทรงพยากรณไววา นีท้ ุกข นี้เหตุเกิดแหงทุกข
นี้ความดับทุกข นี้ทางใหถึงความดับทุกข ฯ
สา. ก็เพราะเหตุอะไร ขอนี้พระผูมีพระภาคจึงทรงพยากรณไว ฯ
ก. เพราะขอนั้นมีประโยชน เปนเบื้องตนแหงการประพฤติพรหมจรรย
เปนไปเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับกิเลส เพื่อเขาไปสงบ เพื่อ
รูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคจึงทรงพยากรณไว ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร
[๕๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของ

ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ทานพระมหากัสสปเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทแลวนัง่ ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นพระมหากัสสปนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลถามวา ขาแต
พระองคผูเจริญ อะไรหนอแล เปนเหตุ เปนปจจัย ใหเมื่อกอนสิกขาบทมีนอย
และภิกษุตั้งอยูในพระอรหัตผลมีมาก และอะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบัดนี้
สิกขาบทมีมาก และภิกษุตั้งอยูในพระอรหัตผลมีนอย ฯ
[๕๓๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกัสสป ขอนั้นเปนอยางนี้คือ
เมื่อหมูสัตวเลวลง พระสัทธรรมกําลังเลือนหายไป สิกขาบทจึงมีมากขึ้น ภิกษุที่
ตั้งอยูในพระอรหัตผลจึงนอยเขา สัทธรรมปฏิรูปยังไมเกิดขึ้นในโลกตราบใด
ตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไมเลือนหายไป และสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อ
ใด เมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลือนหายไป ทองเทียมยังไมเกิดขึ้นในโลก ตราบใด
ตราบนั้นทองคําธรรมชาติก็ยังไมหายไป และเมื่อทองเทียมเกิดขึ้น ทองคําธรรม*ชาติจึงหายไป ฉันใด พระสัทธรรมก็ฉันนัน้ สัทธรรมปฏิรูปยังไมเกิดขึ้นในโลก
ตราบใด ตราบนั้นพระสัทธรรมก็ยังไมเลือนหายไป เมื่อสัทธรรมปฏิรูปเกิดขึ้น
เมื่อใด เมื่อนั้นพระสัทธรรมจึงเลือนหายไป ฯ
[๕๓๓] ดูกรกัสสป ธาตุดินยังพระสัทธรรมใหเลือนหายไปไมได ธาตุ
น้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ก็ยังพระสัทธรรมใหเลือนหายไปไมได ที่แทโมฆบุรุษใน
โลกนี้ตางหาก เกิดขึ้นมาก็ทําใหพระสัทธรรมเลือนหายไป เปรียบเหมือนเรือจะ
อัปปาง ก็เพราะตนหนเทานั้น พระสัทธรรมยังไมเลือนหายไปดวยประการฉะนี้ ฯ
[๕๓๔] ดูกรกัสสป เหตุฝายต่ํา ๕ ประการเหลานี้ ยอมเปนไปพรอม
เพื่อความฟนเฟอน เพื่อความเลือนหายแหงพระสัทธรรม เหตุฝายต่ํา ๕ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในธรรมวินัยนี้ ไมเคารพ
ยําเกรงในพระศาสดา ๑ ในพระธรรม ๑ ในพระสงฆ ๑ ในสิกขา ๑ ในสมาธิ
๑ เหตุฝายต่ํา ๕ ประการเหลานี้แล ยอมเปนไปพรอมเพื่อความฟนเฟอน เพื่อ
ความเลือนหายแหงพระสัทธรรม ฯ
[๕๓๕] ดูกรกัสสป เหตุ ๕ ประการเหลานี้แล ยอมเปนไปพรอมเพื่อ
ความตั้งมั่น 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 ประการเหลานี้แล ยอมเปนไปพรอมเพื่อความตั้งมั่น ไมฟนเฟอน
ไมเลือนหายแหงพระสัทธรรม ฯ
จบสูตรที่ ๑๓
จบกัสสปสังยุตตที่ ๔
-----------

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สันตุฏฐสูตร ๒. อโนตตัปปสูตร ๓. จันทูปมสูตร
๔. กุลูปกสูตร ๕. ชิณณสูตร ๖. โอวาทสูตรที่ ๑ ๗. โอวาท
สูตรที่ ๒ ๘. โอวาทสูตรที่ ๓ ๙. ฌานาภิญญาสูตร
๑๐. ภิกขุนูปสสยสูตร ๑๑. จีวรสูตร ๑๒. ปรัมมรณสูตร
๑๓. สัทธรรมปฏิรูปกสูตร ฯ
---------ลาภสักการสังยุตต
ปฐมวรรคที่ ๑
๑. สุทธกสูตร
[๕๓๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา
พระเจาขา ฯ
[๕๓๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอัน
เกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอืน่ ยิ่งไปกวา เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักละลาภสักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแลวเสีย และ
ลาภสักการะและชื่อเสียงที่บังเกิดขึ้นแลว จักครอบงําจิตของเราทั้งหลายตั้งอยูไม
ได เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. พฬิสสูตร
[๕๓๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะ และชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย
เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ ไปกวา ฯ
[๕๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนปลาบางตัวเห็นแกเหยื่อ กลืน
เบ็ดที่พรานเบ็ดเกี่ยวเหยือ่ หยอนลงในหวงน้าํ ลึก มันกลืนเบ็ดของพรานเบ็ดอยางนี้
แลว ไดรับทุกข ถึงความพินาศ พรานเบ็ดพึงทําไดตามความพอใจ ฉะนั้น ฯ
[๕๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา "พรานเบ็ด" นี้เปนชื่อของมารใจบาป
คําวา "เบ็ด" เปนชื่อของลาภ สักการะและชื่อเสียง ภิกษุบางรูปยินดี พอใจ
ลาภ สักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแลว ภิกษุนี้เรากลาววา กลืนเบ็ดของมาร
ไดรับทุกข ถึงความพินาศ อันมารใจบาปพึงทําไดตามความพอใจ ภิกษุทั้งหลาย

ลาภ สักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการ
บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอืน่ ยิ่งไปกวา อยางนี้แล ฯ
[๕๔๑] เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลาย
จักละ ลาภ สักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแลวเสีย และลาภ สักการะและชื่อเสียง
ที่บังเกิดขึ้นแลว จักครอบงําจิตของเราทั้งหลายตั้งอยูไมได เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. กุมมสูตร
[๕๔๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย
เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ ไปกวา ฯ
[๕๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ในหวงน้ําแหงหนึ่ง มี
ตระกูลเตาใหญอยูอาศัยมานาน ครั้งหนึ่ง เตาตัวหนึ่งเขาไปหาเตาอีกตัวหนึง่ พูดวา
พอเตา เจาอยาไดไปยังประเทศนั้นนะ ฯ
เตาตัวนั้นไดไปยังประเทศนั้นแลว ถูกนายพรานยิงดวยลูกดอก ลําดับ
นั้น เตาตัวที่ถูกยิงเขาไปหาเตาตัวนั้น เตาตัวนั้นไดเห็นเตาตัวที่ถูกยิงกําลังมาแต
ไกล จึงถามวา พอเตา เจาไมไดไปยังประเทศนั้นหรือ ฯ
เตาตัวที่ถูกยิงตอบวา พอเตา ฉันไดไปยังประเทศนั้นมาแลว ฯ
เตาตัวนั้นถามวา พอเตา เจาไมไดถูกทุบถูกตีดอกหรือ ฯ
เตาตัวที่ถูกยิงตอบวา ฉันไมไดถูกทุบถูกตี แตฉันมีเชือกเสนหนึ่งติด
หลังมานี้ ฯ
เตาตัวนั้นกลาววา พอเตา เจาไมไดถูกทุบถูกตีก็ดีละ พอเตา บิดา
มารดา ปู ยา ตา ยาย ของเจาไดรับทุกข ถึงความพินาศ เพราะเชือกเสนนี้
แหละ ไปเดี๋ยวนี้ เจาไมใชพวกของเราแลว ฯ
[๕๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา "พราน" นี้เปนชื่อของมารใจบาป
คําวา "ลูกดอก" เปนชื่อของลาภ สักการะและชื่อเสียง คําวา "เชือก" นี้
เปนชื่อของนันทิราคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปยินดี พอใจ ลาภ สักการะ
และชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแลว ภิกษุนี้เรากลาววา ไดรับทุกข ถึงความพินาศ เพราะ
ลาภ สักการะและชื่อเสียง ดุจลูกดอก ถูกมารทําไดตามความพอใจ ลาภ
สักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ทีฆโลมสูตร
[๕๔๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ

บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แกะขนยาวเขาไปสูชัฏหนาม มันพึงของอยู
อันหนามเกี่ยวไว ติดอยูในที่นั้นๆ ไดรับทุกข ถึงความพินาศในที่นั้นๆ ฉันใด
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อันลาภ สักการะและชื่อเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว
ก็ฉันนั้น เวลาเชานุงแลวถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม เธอ
ของอยู อันปจจัยเกี่ยวไว ผูกไวในที่นั้นๆ ยอมไดรับทุกขถึงความพินาศในที่นั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. เอฬกสูตร
[๕๔๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย
เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ ไปกวา ฯ
[๕๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมลงฉูฉี่กินขี้เต็มทอง และขางหนายังมี
กองขี้ใหญ มันพึงดูหมิ่นแมลงฉูฉี่เหลาอื่นวา เรากินขี้เต็มทองแลว และเรายังมี
กองขี้ใหญอยูขางหนาอีกฉันใด ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ อันลาภสักการะและ
ชื่อเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว ก็ฉันนั้น เวลาเชา นุงแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ฉันอยู ณ ที่นั้น พอแกความตองการแลว และ
ทายกนิมนตเพื่อใหฉันในวันรุง ขึ้น แมบิณฑบาตของเธอจะเต็มแลว เธอไปอาราม
แลว อวดอางที่ทามกลางหมูภิกษุวา ผมฉันพอแกความตองการแลว ทายกยัง
นิมนตเพื่อใหฉันในวันรุงขึ้น บิณฑบาตของผมก็เต็ม และยังจะไดจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขารอีก สวนภิกษุเหลาอื่นนี้มีบุญนอย มีศักดิ์
นอย จึงไมไดจวี ร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร เธออัน
ลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงําย่ํายีจิตแลว ยอมดูหมิ่นภิกษุเหลาอื่นผูมีศีลเปน
ที่รัก ขอนั้นของโมฆบุรุษนั้นยอมเปนไปเพื่อสิ่งที่ไมเปนประโยชน เพื่อทุกขสิ้น
กาลนาน ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึง
ศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. อสนิสูตร
[๕๔๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขวานฟาตกถูกใคร ลาภสักการะและ
ชื่อเสียงยอมตามถึงพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล คําวา "ขวานฟา" นี้เปน
ชื่อของลาภสักการะและชื่อเสียง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง
ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ทิฏฐิสูตร
[๕๕๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อะไรแทงใครดวยลูกศรคือทิฐิ ลาภสักการะ
และชื่อเสียงยอมตามถึงพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล คําวา "ลูกศร" นี้เปน
ชื่อของลาภสักการะและชื่อเสียง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง
ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สิคาลสูตร
[๕๕๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเห็นสุนัขจิ้งจอกแกซึ่งอยูใน
กลางคืนตลอดถึงเชาตรูหรือหนอ ฯ
ภิ. เห็นพระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุนัขจิ้งจอกแกตัวนั้นเปนโรคอุกกรรณ [โรค*เรื้อน] อยูบนบกก็ไมสบาย อยูโคนไมก็ไมสบาย อยูในที่แจงก็ไมสบาย เดิน
ยืน นั่ง นอนในที่ใดๆ ก็ไมสบาย เปนทุกขในที่นั้นๆ ภิกษุบางรูปในธรรม
วินัยนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน อันลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว
อยูที่เรือนวางก็ไมสบาย อยูที่โคนไมก็ไมสบาย อยูในที่แจงก็ไมสบาย เดิน
ยืน นั่ง นอนในที่ใดๆ ก็ไมสบาย เปนทุกขในที่นั้นๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๘

๙. เวรัมภสูตร
[๕๕๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลมชื่อวาเวรัมภาพัดอยูในอากาศเบื้องบน
ซัดนกที่บินอยูในอากาศนั้น เมื่อมันถูกลมเวรัมภาซัดเทาไปขางหนึ่ง ปกไปขาง
หนึ่ง ศีรษะไปขางหนึ่ง ตัวไปขางหนึ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปใน
ธรรมวินยั นี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน อันลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงํา ย่ํายีจิต
แลว เวลาเชานุงแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมรักษากาย
วาจา จิต ไมดํารงสติ ไมสํารวมอินทรีย เธอเห็นมาตุคามที่นุงหมผาลับๆ ลอๆ
ในบานหรือนิคมนั้น ครั้นเห็นแลว ราคะยอมครอบงําจิต เธอมีจิตอันราคะ
ครอบงําแลว ยอมลาสิกขา สึกออกมา ภิกษุพวกหนึ่งเอาจีวรของเธอไป พวก
หนึ่งเอาบาตร พวกหนึ่งเอาผานิสีทนะ พวกหนึ่งเอากลองเข็ม เปรียบดังนกถูก
ลมเวรัมภาซัดไป ฉะนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะและชื่อเสียง
ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. สคัยหกสูตร
[๕๕๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเห็นคนบางคนในโลกนี้ อันสักการะ
ครอบงํา ย่ํายีจิตแลว เมื่อตายไป เพราะกายแตกทําลาย ตองเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก อนึ่ง เราเห็นคนบางคนในโลกนี้ อันความเสื่อมสักการะครอบงํา
ย่ํายีจิตแลว เมื่อตายไป เพราะกายแตกทําลาย ตองเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก เราเห็นคนบางคนในโลกนี้ อันสักการะและความเสื่อมสักการะทั้งสองอยาง
ครอบงํา ย่ํายีจิตแลว เมื่อตายไป เพราะกายแตกทําลาย ตองเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
[๕๕๙] พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสคําไวยากรณภาษิต
นี้แลว ไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
สมาธิของผูใด ที่เขาสักการะ อยูดวยผล สมาธิหาประมาณ
มิได ไมหวั่นไหวดวยสักการะ และความเสื่อมสักการะ ผู

นั้นเพงอยู ทําความเพียรเปนไปติดตอ เห็นแจงดวยทิฐิ
อยางละเอียด ยินดีในพระนิพพานเปนที่สิ้นอุปาทาน บัณฑิต
ทั้งหลายเรียกวา สัปปุรุษ ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรคที่ ๑
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สุทธกสูตร ๒. พฬิสสูตร ๓. กุมมสูตร
๔. ทีฆโลมสูตร ๕. เอฬกสูตร ๖. อสนิสูตร ๗. ทิฐิ
สูตร ๘. สิคาลสูตร ๙. เวรัมภสูตร ๑๐. สคัยหกสูตร ฯ
----------ทุติยวรรคที่ ๒
๑. สุวัณณปาติสูตร
[๕๖๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ได
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน
หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอืน่ ยิ่ง
ไปกวา ฯ
[๕๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบ ุคคลบาง
คนในโลกนี้อยางนี้วา แมเพราะถาดทองคํา อันเต็มดวยผงแรเปนเหตุ ทานผูนี้
ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เราเห็นเขาถูกลาภสักการะและชื่อเสียง ครอบงํา
ย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาทั้งที่รูได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะและชื่อเสียง
ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. รูปยปาติสูตร
[๕๖๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย
เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ ไปกวา ฯ
[๕๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลวยอมรู บุคคลบาง
คนในโลกนี้อยางนี้วา แมเพราะถาดรูปยะ อันเต็มดวยผงแรทองคําเปนเหตุ
ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เราเห็นเขาถูก ลาภ สักการะและชื่อ
เสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาทั้งที่รูได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ
สักการะและชื่อเสียงทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้

แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. สุวัณณนิกขสูตร
[๕๖๔] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใ จดวยใจแลว ยอมรูบุคคล
บางคนในโลกนี้อยางนี้วา แมเพราะแทงทองคําเปนเหตุ ... ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สุวัณณนิกขสตสูตร
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนใน
โลกนี้อยางนีว้ า แมเพราะรอยแหงแทงทองคําเปนเหตุ ... ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. สิงคินิกขสูตร
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนใน
โลกนี้อยางนีว้ า แมเพราะแทงแหงทองสิงคิเปนเหตุ ... ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สิงคินิกขสตสูตร
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนใน
โลกนี้อยางนีว้ า แมเพราะรอยแทงแหงทองสิงคิเปนเหตุ ... ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ปฐวีสูตร
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนใน
โลกนี้อยางนีว้ า แมเพราะแผนดินที่เต็มดวยทองเปนเหตุ ... ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. อามิสกิญจิกขสูตร
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนใน
โลกนี้อยางนีว้ า แมเพราะเห็นแกของกํานัลเพียงเล็กนอยเปนเหตุ ... ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ชีวิตสูตร
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนใน
โลกนี้อยางนีว้ า แมเพราะเหตุแหงชีวิตเปนเหตุ ... ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ชนปทกัลยาณีสูตร
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดรูใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนใน
โลกนี้อยางนีว้ า แมเพราะนางงามประจําชนบทเปนเหตุ ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา
แตสมัยตอมา เราเห็นเขาถูกลาภ สักการะและชื่อเสียงครอบงําย่ํายีจิตแลว ก็

กลาวมุสาทั้งที่รูได ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ลาภ สักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ
อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบทุติยวรรคที่ ๒
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สุวัณณปาติสูตร ๒. รูปยปาติสูตร ๓. สุวัณณนิกขสูตร
๔. สุวัณณนิกขสตสูตร ๕. สิงคินิกขสูตร ๖. สังคินิกขสต
สูตร ๗. ปฐวีสูตร ๘. อามิสกิญจิกขสูตร ๙. ชีวิตสูตร
๑๐. ชนปทกัลยาณีสูตร ฯ
----------ตติยวรรคที่ ๓
๑. มาตุคามสูตร
[๕๖๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัส
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย
เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ ไปกวา ฯ
[๕๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามคนเดียวยอมไมอาจย่ํายีจิตของภิกษุ
รูปหนึ่งได แตลาภสักการะและชื่อเสียงยอมอาจย่ํายีจิตได ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ลาภ สักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. ชนปทกัลยาณีสูตร
[๕๖๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นางงามประจําชนบทคนเดียว ยอมไมอาจ
ย่ํายีจิตของภิกษุรูปหนึ่งได แตลาภสักการะและชื่อเสียง ยอมอาจย่ํายีได ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะและชื่อเสียง ฯลฯ ทารุณอยางนี้แล เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ปุตตสูตร
[๕๖๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน

อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ได
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบ*คาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่
ไปกวา ฯ
[๕๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธาเมื่อวิงวอนบุตรคนเดียว
ซึ่งเปนที่รัก เปนที่โปรดปราน โดยชอบ พึงวิงวอนอยางนีว้ า ขอพอจงเปนเชน
จิตตคฤหบดี แลหัตถกอาฬวกอุบาสกเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาอุบาสกผู
เปนสาวกของเรา จิตตคฤหบดีและหัตถกอาฬวกอุบาสก เปนดุลเปนประมาณ
เชนนี้ ถาพอออกบวช ก็ขอจงเปนเชนพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูเปนสาวกของเรา สารีบุตรและโมคคัลลานะเปน
ดุลเปนประมาณเชนนี้ ขอพอจงอยาเปนเชนพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล ถูก
ลาภสักการะแลชื่อเสียงครอบงํา ถาลาภสักการะแลชื่อเสียงครอบงําภิกษุผูเปน
พระเสขะไมบรรลุอรหัตผลไซร ก็ยอมเปนอันตรายแกเธอ ลาภสักการะแลชื่อ
เสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. เอกธีตุสูตร
[๕๗๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ได
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ สักการะแลชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบ
คาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่ง
ไปกวา ฯ
[๕๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกาผูมีศรัทธาเมื่อวิงวอนธิดาคนเดียว
ผูเปนที่รัก เปนที่โปรดปราน โดยชอบ พึงวิงวอนอยางนีว้ า ขอแมจงเปนเชน
นางขุชชุตตราอุบาสิกา และนางนันทามารดาของนางเวฬุกัณฑกีเถิด ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย บรรดาอุบาสิกา ผูเปนสาวิกาของเรา ขุชชุตตราอุบาสิกา และนางนันทา
มารดาของนางเวฬุกัณฑกี เปนดุลเปนประมาณเชนนี้ ถาแมออกบวชก็ขอจงเปน
เชนพระเขมาภิกษุณี และอุบลวรรณาภิกษุณีเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดา
ภิกษุณีผูเปนสาวิกาของเรา เขมาภิกษุณีและอุบลวรรณาภิกษุณี เปนดุลเปนประมาณ
เชนนี้ ขอแมจงอยาเปนเชนพระเสขะผูยังไมบรรลุอรหัตผล ถูกลาภสักการะ
และชื่อเสียงครอบงํา ถาลาภสักการะและชื่อเสียงยอมครอบงําภิกษุณีผูเปนพระ*เสขะ ยังไมบรรลุอรหัตผลไซร ก็ยอมเปนอันตรายแกเธอ ลาภสักการะและชื่อ
เสียงทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. สมณพราหมณสูตรที่ ๑

[๕๗๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ได
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย
เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิง่ ไปกวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ บางพวกไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่ง
ความยินดี โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงลาภสักการะและชื่อเสียง บาง
พวกทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความยินดี โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก
แหงลาภสักการะและชื่อเสียง ยอมกระทําใหแจงดวยปญญาอันรูยงิ่ เอง แลว
เขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
[๕๗๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งเหตุ
เกิด เหตุดับ ความยินดี โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงลาภสักการะและ
ชื่อเสียง ฯ
[๕๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวก ยอมทราบชัด
ตามความเปนจริง ซึ่งเหตุเกิด เหตุดับ ความยินดี โทษ และอุบายเครื่องสลัด
ออกแหงลาภสักการะและชื่อเสียง ยอมกระทําใหแจงดวยปญญาอันรูยิ่งเอง แลว
เขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. สมณพราหมณสูตรที่ ๓
[๕๗๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณบางพวกยอมไมทราบชัดซึ่งลาภสักการะและชื่อเสียง
เหตุเกิดแหงลาภสักการะและชื่อเสียง ความดับแหงลาภสักการะและชื่อเสียง
และปฏิปทาเครื่องใหถงึ ความดับแหงลาภสักการะและชื่อเสียง บางพวกยอมทราบ
ชัดตามความเปนจริงซึ่งลาภสักการะและชื่อเสียง เหตุเกิดแหงลาภสักการะและชื่อ
เสียง ความดับแหงลาภสักการะและชื่อเสียง และปฏิปทาเครื่องใหถงึ ความดับ
แหงลาภสักการะและชื่อเสียง ยอมกระทําใหแจง ดวยปญญาอันรูยงิ่ เอง แลว

เขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ฉวิสูตร
[๕๗๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ยอมตัดผิว แลวตัดหนัง แลวตัดเนื้อ แลว
ตัดเอ็น แลวตัดกระดูก แลวตั้งอยูจดถึงเยื่อในกระดูก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภ*สักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. รัชชุสูตร
[๕๗๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ยอมตัดผิว แลวตัดหนัง แลวตัดเนื้อ
แลวตัดเอ็น แลวตัดกระดูก แลวตั้งอยูจ ดถึงเยือ่ ในกระดูก ฯ
[๕๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษแข็งแรง เอาเชือกหาง
สัตวอยางเหนียว พันแขง แลวสีไปสีมา เชือกนั้นพึงบาดผิว แลวบาดหนัง
แลวบาดเนื้อ แลวตัดเอ็น แลวตัดกระดูก แลวตั้งอยูจดถึงเยื่อในกระดูก ฉันใด
ลาภสักการะและชื่อเสียง ยอมตัดผิว แลวตัดหนัง แลวตัดเนือ้ แลวตัดเอ็น
แลวตัดกระดูก แลวตั้งอยูจดถึงเยื่อในกระดูก ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณอยางนี้แล ฯลฯ เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ภิกขุสูตร
[๕๘๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรายอมกลาวถึงลาภสักการะและชื่อเสียงวา เปนอันตรายแมแกภิกษุผู
เปนอรหันตขีณาสพ เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ ทานพระอานนทจึงทูลถาม
พระผูมีพระภาควา เพราะเหตุไรเลาพระเจาขา ลาภสักการะและชื่อเสียงจึงเปน

อันตรายแกภิกษุขีณาสพ ฯ
[๕๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เรากลาวถึงลาภสักการะ
และชื่อเสียงวาเปนอันตรายแกเจโตวิมุติอันไมกําเริบของภิกษุขีณาสพนั้นหามิได
แตเรากลาวถึงลาภสักการะและชื่อเสียง วาเปนอันตรายแกธรรมเครือ่ งอยูเปนสุขใน
ปจจุบัน อันภิกษุขีณาสพผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยูนั้น
บรรลุแลว กะเธอทั้งหลาย ดูกรอานนท ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ
เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมี
ธรรมอื่นยิ่งไปกวานี้ เพราะเหตุนั้นแล อานนท เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา
เราทั้งหลายจักละลาภสักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแลวเสีย และลาภสักการะ
และชื่อเสียงที่บังเกิดขึ้นแลว จักครอบงําจิตของเราทั้งหลายตั้งอยูไมได เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบตติยวรรคที่ ๓
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มาตุคามสูตร ๒. ชนปทกัลยาณีสูตร ๓. ปุตตสูตร
๔. เอกธีตุสูตร ๕. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๒ ๗. สมณพราหมณ
สูตรที่ ๓ ๘. ฉวิสูตร ๙. รัชชุสูตร ๑๐. ภิกขุ
สูตร ฯ
----------จตุตถวรรคที่ ๔
๑. ภินทิสูตร
[๕๘๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เทวทัตถูกลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว จึงทําลาย
สงฆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. มูลสูตร
[๕๘๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กุศลมูลของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตถึง
ความขาดสูญแลว ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ธรรมสูตรที่ ๑
[๕๘๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กุศลธรรมของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงํา ย่ํายีจติ
ถึงความขาดสูญแลว ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. ธรรมสูตรที่ ๒
[๕๘๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สุกกธรรมของเทวทัตผูถูกลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงํา ย่ํายีจติ
ถึงความขาดสูญแลว ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. ปกกันตสูตร
[๕๘๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ
เขตพระนครราชคฤห เมื่อพระเทวทัตหลีกไปยังไมนาน ณ ที่นั้นแล พระผูมี
พระภาคทรงปรารภพระเทวทัตตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ลาภสักการะและชื่อเสียง เกิดแกเทวทัต เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฯ
[๕๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตนกลวยเผล็ดผล เพื่อฆา
ตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดแกเทวทัต เพื่อ
ฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไมไผออกขุย เพือ่ ฆาตน
เอง เพื่อความเสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดแกเทวทัต เพื่อฆา

ตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนไมออออกดอก เพื่อฆาตน
เอง เพื่อความเสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดแกเทวทัต เพื่อฆา
ตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๕๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนแมมาอัสดรตั้งครรภ เพือ่
ฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันใด ลาภสักการะและชื่อเสียงเกิดแกเทวทัต
เพื่อฆาตนเอง เพื่อความเสื่อม ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะ
และชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
[๕๙๑] พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
แลว จึงไดตรัสคําเปนคาถาประพันธตอไปอีกวา
ผลกลวยฆาตนกลวย ขุยฆาไมไผ ดอกฆาไมออ ลูกฆา
แมมาอัสดร ฉันใด สักการะก็ฆาคนชั่ว ฉันนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. รถสูตร
[๕๙๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน
เขตพระนครราชคฤห สมัยนั้น พระเจาอชาตสัตรูราชกุมารเสด็จไปบํารุงพระเทว*ทัต ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ดวยรถประมาณ ๕๐๐ คัน และรับสั่งใหนําภัตตาหาร
สําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐ หมอ ครั้งนัน้ ภิกษุหลายรูปเขาไปเฝาพระผูมี*พระภาค ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมแลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
ภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจา
อชาตสัตรูราชกุมารจักเสด็จไปบํารุงพระเทวทัต ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ดวยรถ
ประมาณ ๕๐๐ คัน และจักรับสั่งใหนําภัตตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐
หมอ พระเจาขา ฯ
[๕๙๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยายินดี
ลาภสักการะและชื่อเสียงของเทวทัตเลย เพราะพระเจาอชาตสัตรูราชกุมารจักเสด็จ
ไปบํารุงเทวทัต ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ดวยรถประมาณ ๕๐๐ คัน และจักรับสั่งให
นําภัตตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐ หมอเพียงใด เทวทัตก็พึงหวังความ
เสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมพึงหวังความเจริญ เพียงนั้น ฯ
[๕๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสุนัขดุที่เขาขยี้ดี [ดีหมีดีปลา]
ใสในจมูก เมื่อเปนเชนนี้ มันก็ยิ่งดุรายกวาเดิมหลายเทาโดยแท ฉันใด พระ*เจาอชาตสัตรูราชกุมารจักเสด็จไปบํารุงเทวทัตทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ดวยรถประมาณ
๕๐๐ คัน และจักรับสั่งใหนําภัตตาหารสําหรับบูชาไปพระราชทาน ๕๐๐ หมอ
เพียงใด เทวทัตก็พึงหวังความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลาย ไมพึงหวังความเจริญ
เพียงนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ ฯลฯ อยางนี้แล

เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. มาตุสูตร
[๕๙๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคน
ในโลกนี้ อยางนี้วา แมเพราะเหตุมารดา ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัย
ตอมา เราเห็นเขาถูกลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงํา ย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสา
ทั้งที่รูได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบ
คาย เปนอันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลาย
จักละลาภสักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแลวเสีย และลาภสักการะและชื่อเสียงที่
ยังไมเกิดขึ้น ก็จักไมครอบงําจิตของพวกเราตัง้ อยูไมได ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
พึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ปตุสูตร
[๕๙๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ... ไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปน
อันตรายแกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ฯ
[๕๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคน
ในโลกนี้ อยางนี้วา แมเพราะเหตุบิดา ... ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ภาตุสูตร
... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา
แมเพราะเหตุพี่ชายนองชาย ... ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ภคินิสูตร
... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา
แมเพราะเหตุพี่สาวนองสาว ... ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. ปุตตสูตร

... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา
แมเพราะเหตุแหงบุตร ... ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
๑๒. ธีตุสูตร
... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา
แมเพราะเหตุแหงธิดา ... ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
๑๓. ปชาปติสูตร
... เรากําหนดใจดวยใจแลว ยอมรูบุคคลบางคนในโลกนี้ อยางนี้วา
แมเพราะเหตุแหงภรรยา ทานผูนี้ก็ไมจงใจพูดมุสา แตสมัยตอมา เราเห็นเขา
ถูกลาภสักการะและชื่อเสียงครอบงําย่ํายีจิตแลว ก็กลาวมุสาทั้งที่รูได ดูกรภิกษุ*ทั้งหลาย ลาภสักการะและชื่อเสียง ทารุณ เผ็ดรอน หยาบคาย เปนอันตราย
แกการบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ ซึ่งไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวาอยางนี้ เพราะเหตุ
นั้นแล ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักละลาภ
สักการะและชื่อเสียงที่เกิดขึ้นแลวเสีย และลาภสักการะและชื่อเสียงที่บังเกิดขึ้น
แลว จักย่ํายีจิตของเราทั้งหลายตั้งอยูไมได เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑๓
จบจตุตถวรรคที่ ๔
------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ภินทิสูตร ๒. มูลสูตร ๓. ธรรมสูตรที่ ๑
๔. ธรรมสูตรที่ ๒ ๕. ปกกันตสูตร ๖. รถสูตร
๗. มาตุสูตร ๘. ปตุสูตร ๙. ภาตุสูตร
๑๐. ภคินิสูตร ๑๑. ปุตตสูตร ๑๒. ธีตุสูตร
๑๓. ปชาปติสูตร
จบลาภสักการสังยุตตที่ ๕
--------ราหุลสังยุตต
ปฐมวรรคที่ ๑
๑. จักขุสูตร
[๕๙๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระราหุลเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว

นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ทานพระราหุลเมือ่ นั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระ*ผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส ขอ
พระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ที่ขาพระองคไดสดับแลว
พึงเปนผูๆ เดียวหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียรสงตนไปแลว อยู ฯ
[๖๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละ
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[เปยยาลเหมือนกัน]
พ. โสต ... ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... ใจ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละหรือ
ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๖๐๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยู
อยางนี้ ยอมเบือ่ หนายทั้งในจักษุ ยอมเบื่อหนายทั้งในโสต ยอมเบื่อหนายทั้งใน
ฆานะ ยอมเบื่อหนายทั้งในชิวหา ยอมเบื่อหนายทั้งในกาย ยอมเบื่อหนายทั้งใน
ใจ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมือ่
จิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูว า จิตหลุดพนแลว ดังนี้ อริยสาวกนั้นยอม
ทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๑
[พึงทําสูตรทั้ง ๑๐ สูตร โดยเปยยาลเชนนี้]
๒. รูปสูตร
[๖๐๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูป ... เสียง ... กลิ่น ... รส ... โผฏฐัพพะ ...
ธรรมารมณเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ

ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๐๓] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในรูป ยอมเบื่อหนายทั้งในเสียง ยอมเบื่อหนายทั้งในกลิ่น ยอมเบื่อหนายทั้ง
ในรส ยอมเบื่อหนายทั้งในโผฏฐัพพะ ยอมเบื่อหนายทั้งในธรรมารมณ เมื่อเบื่อ
หนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. วิญญาณสูตร
[๖๐๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักขุวิญญาณ ... โสตวิญญาณ ... ฆานวิญญาณ ...
ชิวหาวิญญาณ ... กายวิญญาณ ... มโนวิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๐๕] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในจักขุวิญญาณ ยอมเบื่อหนายทั้งในโสตวิญญาณ ยอมเบื่อหนายทั้งในฆาน*วิญญาณ ยอมเบื่อหนายทั้งในชิวหาวิญญาณ ยอมเบื่อหนายทั้งในกายวิญญาณ
ยอมเบื่อหนายทั้งในมโนวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สัมผัสสสูตร
[๖๐๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักขุสัมผัส ... โสตสัมผัส ... ฆานสัมผัส ...
ชิวหาสัมผัส ... กายสัมผัส ... มโนสัมผัส เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๐๗] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในจักขุสัมผัส ยอมเบื่อหนายทั้งในโสตสัมผัส ยอมเบื่อหนายทั้งในฆาน*สัมผัส ยอมเบื่อหนายทั้งในชิวหาสัมผัส ยอมเบื่อหนายทั้งในกายสัมผัส ยอม
เบื่อหนายทั้งในมโนสัมผัส เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. เวทนาสูตร
[๖๐๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เวทนาที่เกิดแตจักขุสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแต
โสตสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตฆานสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตชิวหาสัมผัส ...
เวทนาที่เกิดแตกายสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตมโนสัมผัส เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ

ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๐๙] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในเวทนาที่เกิดแตจักขุสัมผัส ยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนาที่เกิดแตโสตสัมผัส
ยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนาที่เกิดแตฆานสัมผัส ยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนาที่เกิด
แตชิวหาสัมผัส ยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนาที่เกิดแตกายสัมผัส ยอมเบื่อหนายทั้ง
ในเวทนาที่เกิดแตมโนสัมผัส เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สัญญาสูตร
[๖๑๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปสัญญา ... สัททสัญญา ... คันธสัญญา ...
รสสัญญา ... โผฏฐัพพสัญญา ... ธัมมสัญญา เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๑๑] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในรูปสัญญา ยอมเบื่อหนายทั้งในสัททสัญญา ยอมเบื่อหนายทั้งในคันธสัญญา
ยอมเบื่อหนายทั้งในรสสัญญา ยอมเบื่อหนายทั้งในโผฏฐัพพสัญญา ยอมเบื่อ*หนายทั้งในธัมมสัญญา เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. เจตนาสูตร
[๖๑๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปสัญเจตนา ... สัททสัญเจตนา ...
คันธสัญเจตนา ... รสสัญเจตนา ... โผฏฐัพพสัญเจตนา ... ธัมมสัญเจตนา เที่ยง
หรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๑๓] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในรูปสัญเจตนา ยอมเบื่อหนายทั้งในสัททสัญเจตนา ยอมเบื่อหนายทั้งใน
คันธสัญเจตนา ยอมเบื่อหนายทั้งในรสสัญเจตนา ยอมเบื่อหนายทั้งในโผฏฐัพพ*สัญเจตนา ยอมเบื่อหนายทั้งในธัมมสัญเจตนา เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลาย
กําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ตัณหาสูตร
[๖๑๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร

ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปตัณหา ... สัททตัณหา ... คันธตัณหา ...
รสตัณหา ... โผฏฐัพพตัณหา ... ธัมมตัณหา เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๑๕] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในรูปตัณหา ยอมเบื่อหนายทั้งในสัททตัณหา ยอมเบื่อหนายทั้งในคันธตัณหา
ยอมเบื่อหนายทั้งในรสตัณหา ยอมเบื่อหนายทั้งในโผฏฐัพพตัณหา ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในธัมมตัณหา เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ธาตุสูตร
[๖๑๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ปฐวีธาตุ ... อาโปธาตุ ... เตโชธาตุ ...
วาโยธาตุ ... อากาสธาตุ ... วิญญาณธาตุ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
[๖๑๗] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในปฐวีธาตุ ยอมเบื่อหนายทั้งในอาโปธาตุ ยอมเบื่อหนายทั้งในเตโชธาตุ ยอม
เบื่อหนายทั้งในวาโยธาตุ ยอมเบื่อหนายทั้งในอากาสธาตุ ยอมเบื่อหนายทั้งใน
วิญญาณธาตุ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ขันธสูตร
[๖๑๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ...
วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละ
หรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ดังนี้ ฯ
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๖๑๙] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในรูป ยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนา ยอมเบื่อหนายทั้งในสัญญา ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในสังขาร ยอมเบื่อหนายทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด
เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา

จิตหลุดพนแลว ดังนี้ อริยสาวกนั้นยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรคที่ ๑
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จักขุสูตร ๒. รูปสูตร
๓. วิญญาณสูตร ๔. สัมผัสสสูตร
๕. เวทนาสูตร ๖. สัญญาสูตร
๗. เจตนาสูตร ๘. ตัณหาสูตร
๙. ธาตุสูตร ๑๐. ขันธสูตร
-----------ทุติยวรรคที่ ๒
๑. จักขุสูตร
[๖๒๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระราหุลไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๖๒๑] ครั้นทานพระราหุลนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถาม
ทานวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ
ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. โสต ... ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... ใจ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ
ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ

[๖๒๒] ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในจักษุ ยอมเบื่อหนายทั้งในโสต ยอมเบื่อหนายทั้งในฆานะ ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในชิวหา ยอมเบื่อหนายทั้งในกาย ยอมเบื่อหนายทั้งในใจ เมื่อเบื่อหนาย
ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว
ยอมมีญาณหยั่งรูวา จิตหลุดพนแลว อริยสาวกนั้นยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
[พึงทําสูตรทั้ง ๑๐ โดยเปยยาลเชนนี้]
๒. รูปสูตร
[๖๒๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูป ... เสียง ... กลิ่น ... รส ...
โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. วิญญาณสูตร
[๖๒๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักขุวิญญาณ ... โสตวิญญาณ ... ฆาน*วิญญาณ ... ชิวหาวิญญาณ ... กายวิญญาณ ... มโนวิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. สัมผัสสสูตร
[๖๒๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล
เธอจะสําคัญความนั้นเปนไฉน จักขุสัมผัส ... โสตสัมผัส ... ฆานสัมผัส ...
ชิวหาสัมผัส ... กายสัมผัส ... มโนสัมผัส เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. เวทนาสูตร
[๖๒๖] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เวทนาที่เกิดแตจักขุสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแต

โสตสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตฆานสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตชิวหาสัมผัส ...
เวทนาที่เกิดแตกายสัมผัส ... เวทนาที่เกิดแตมโนสัมผัส เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สัญญาสูตร
[๖๒๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปสัญญา ... สัททสัญญา ... คันธสัญญา ...
รสสัญญา ... โผฏฐัพพสัญญา ... ธัมมสัญญา เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. เจตนาสูตร
[๖๒๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรราหุล
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปสัญเจตนา ... สัททสัญเจตนา ... คันธสัญ*เจตนา ... รสสัญเจตนา ... โผฏฐัพพสัญเจตนา ... ธัมมสัญเจตนา เที่ยงหรือ
ไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ตัณหาสูตร
[๖๒๙] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปตัณหา ... สัททตัณหา ... คันธ*ตัณหา ... รสตัณหา ... โผฏฐัพพตัณหา ... ธัมมตัณหา เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. ธาตุสูตร
[๖๓๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร
ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ปฐวีธาตุ ... อาโปธาตุ ... เตโชธาตุ ...
วาโยธาตุ ... อากาสธาตุ ... วิญญาณธาตุ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ... ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. ขันธสูตร

[๖๓๑] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกร*ราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ...
วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรละหรือ
ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรตามเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในรูป ยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนา ยอมเบื่อหนายทั้งในสัญญา ยอมเบื่อหนาย
ทั้งในสังขาร ยอมเบื่อหนายทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด
เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา
จิตหลุดพนแลว ดังนี้ อริยสาวกนั้นยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. อนุสยสูตร
[๖๓๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระราหุลเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง เมื่อทานพระราหุลนัง่ เรียบรอยแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูอ ยางไร ทิฐิวาเปนเรา ตัณหาวาเปนของเรา และ
มานานุสัย จึงจะไมมีในกายที่มีใจครองนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก ฯ
[๖๓๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราหุล รูปอยางใดอยางหนึ่ง ที่
เปนอดีตก็ดี ที่เปนอนาคตก็ดี ที่เปนปจจุบันก็ดี ที่เปนภายในก็ดี ที่เปนภายนอก
ก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในที่ไกลก็ดี อยูในที่ใกล
ก็ดี รูปทั้งหมดนั้น อันอริยสาวกยอมเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังนี้ เวทนา
อยางใดอยางหนึ่ง ... สัญญาอยางใดอยางหนึง่ ... สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ...
วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี ที่เปนอนาคตก็ดี ที่เปนปจจุบันก็ดี
ที่เปนภายในก็ดี ที่เปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีต
ก็ดี อยูในที่ไกลก็ดี อยูในที่ใกลก็ดี วิญญาณทั้งหมดนั้น อันอริยสาวกยอม
เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปน

เรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังนี้ ดูกรราหุล เมือ่ บุคคลรูอยูเห็นอยูอยางนี้แล
ทิฐิวาเปนเรา ตัณหาวาเปนของเรา และมานานุสัย จึงไมมีในกายที่มีใจครองนี้
และในสรรพนิมิตภายนอก ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
๑๒. อปคตสูตร
[๖๓๔] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระราหุลเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อทานพระราหุลนั่งเรียบรอยแลว ไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูเห็นอยูอยางไร มนัสจึงจะ
ปารศจากอหังการ มมังการและมานะ ในกายที่มีใจครองนี้ และในสรรพนิมิต
ภายนอก กาวลวงสวนแหงมานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว ฯ
[๖๓๕] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราหุล รูปอยางใดอยางหนึ่ง ที่
เปนอดีตก็ดี ที่เปนอนาคตก็ดี ที่เปนปจจุบันก็ดี ที่เปนภายในก็ดี ที่เปนภาย
นอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในที่ไกลก็ดี อยูในที่
ใกลก็ดี รูปทั้งหมดนั้น อันอริยสาวกเห็นแลวดวยปญญาอันชอบตามความเปน
จริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังนี้
ยอมเปนผูหลุดพนไปเพราะไมถือมั่น [ขันธทั้งหาก็ควรทําอยางนี้]
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ... สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ... สังขารเหลาใด
เหลาหนึ่ง ... วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตก็ดี ที่เปนอนาคตก็ดี ที่
เปนปจจุบันก็ดี ที่เปนภายในก็ดี ที่เปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี
เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในที่ไกลก็ดี อยูในที่ใกลก็ดี วิญญาณทั้งหมดนั้น
อันอริยสาวกเห็นแลวดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใช
ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังนี้ ยอมเปนผูห ลุดพนไป
เพราะไมถือมั่น ดูกรราหุล เมือ่ บุคคลรูอยูเห็นอยูอยางนี้แล มนัสจึงจะ
ปราศจากอหังการ มมังการ และมานะในกายที่มีใจครองนี้ และในสรรพนิมิต
ภายนอก กาวลวงสวนแหงมานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
จบทุติยวรรคที่ ๒
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จักขุสูตร ๒. รูปสูตร
๓. วิญญาณสูตร ๔. สัมผัสสสูตร
๕. เวทนาสูตร ๖. สัญญาสูตร

๗. เจตนาสูตร ๘. ตัณหาสูตร
๙. ธาตุสูตร ๑๐. ขันธสูตร
๑๑. อนุสยสูตร ๑๒. อปคตสูตร
จบราหุลสังยุตตที่ ๖
-------------ลักขณสังยุตต
ปฐมวรรคที่ ๑
๑. อัฏฐิสูตร
[๖๓๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน
เขตพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะ
อยูบนภูเขาคิชฌกูฏ ฯ
[๖๓๗] ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา ทานพระมหาโมคคัลลานะ นุงแลว
ถือบาตรและจีวรเขาไปหาทานพระลักขณะจนถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลวไดกลาว
ชวนทานพระลักขณะวา มาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห ดวยกันเถิดทานลักขณะ
ทานพระลักขณะรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะวา อยางนั้น ลําดับนั้นแล ทาน
พระมหาโมคคัลลานะกําลังลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดยิ้มแยมขึ้นในที่แหงหนึ่ง ทีนั้น
ทานพระลักขณะไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทานโมคคัลลานะ อะไรเลา
เปนเหตุ เปนปจจัย ทําใหยิ้มแยม ทานมหาโมคคัลลานะตอบวา ทานลักขณะ
มิใชเวลาที่จะเฉลยปญหาขอนี้ ทานจงถามผมในสํานักพระผูมีพระภาคเถิด ฯ
[๖๓๘] ครั้งนั้นแล ทานพระลักขณะกับทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยว
บิณฑบาตในพระนครราชคฤห กลับจากบิณฑบาต ภายหลังภัตตาหารแลว เขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นทานพระลักขณะนั่งเรียบรอยแลว ไดถาม
ทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทานมหาโมคคัลลานะ เมื่อลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ได
ยิ้มแยมขึ้นแลวในที่แหงหนึ่ง ดูกรทานพระมหาโมคคัลลานะ อะไรเลาเปนเหตุ
เปนปจจัย ทําใหยิ้มแยมขึ้น ฯ
[๖๓๙] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขา
คิชฌกูฏ ไดเห็นโครงกระดูกลอยอยูในเวหาส พวกแรงบาง กาบาง นกตะกรุม
บาง ตางก็โผถลาตามเจาะ จิก ทึ้งโครงกระดูกนั้น ไดยินวา โครงกระดูกนั้น
สงเสียงรองครวญคราง ผมคิดวา อัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีมาหนอ สัตวแม
เห็นปานนี้ก็จักมี ยักษแมเห็นปานนี้ก็จักมี การไดอัตภาพแมเห็นปานนี้
ก็จักมี ฯ
[๖๔๐] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย สาวกทั้งหลายเปนผูมีจักษุหนอ เปนผูมีญาณหนอ เพราะวา แมสาวก
ก็จักรู จักเห็นสัตวเชนนี้ หรือจักเปนพยาน เมื่อกอนเราไดเห็นสัตวตนนั้น
เหมือนกัน แตวาไมไดพยากรณไว หากวาเราพึงพยากรณสัตวนั้นไซร คนอืน่ ๆ
ก็จะไมพึงเชื่อถือเรา ขอนั้นพึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อความทุกข
สิ้นกาลนาน แกผูไมเชื่อถือเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้เปนคนฆาโคอยูในพระนคร
ราชคฤหนี้เอง ดวยผลของกรรมนั้น เขาจึงหมกไหมอยูในนรกสิ้นป สิ้นรอยป
พันป แสนป เปนอันมาก ดวยผลของกรรมนั่นแหละยังเหลืออยู เขาจึงตอง
เสวยการไดอัตภาพเห็นปานนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
[สูตรทุกสูตรนี้ขึ้นตนเหมือนสูตรที่ ๑ แตมีเนื้อความตางกันดังตอไปนี้]
๒. เปสิสูตร
[๖๔๑] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงจากภูเขา
คิชฌกูฏ ไดเห็นชิ้นเนื้อลอยอยูในเวหาส พวกแรงบาง กาบาง นกตะกรุมบาง
ตางก็โผถลาตามจิก ทึ้ง ชิ้นเนื้อนั้น ไดยินวา ชิ้นเนื้อนั้นสงเสียงรองครวญ*คราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนคนฆาโคอยูในพระนครราชคฤห
นี้เอง ฯลฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ปณฑสูตร
[๖๔๒] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก
ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นกอนเนื้อลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง นกตะกรุม
บาง ตางก็โผถลาตามจิก ทึ้ง กอนเนื้อนั้น ไดยนิ วา กอนเนื้อนัน้ สงเสียง
รองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนคนฆานกขาย อยูใน
พระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. นิจฉวิสูตร
[๖๔๓] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก
ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษไมมีผิวหนังลอยอยูใ นเวหาส แรงบาง กาบาง นก
ตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก ทึ้ง บุรุษนั้น ไดยินวา บุรุษนั้นสงเสียงรอง
ครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนคนฆาแกะขาย อยูในพระนคร
ราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. อสิสูตร
[๖๔๔] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขา
คิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษผูมีขนเปนดาบลอยอยูในเวหาส ดาบเหลานั้นของบุรษุ นั้น

ลอยขึ้นไปๆ แลวก็ตกลงที่กายของบุรุษนั้นแหละ ไดยินวา บุรุษนั้นสงเสียงรอง
ครวญคราง ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนคนฆาสุกรขาย อยูในพระนคร
ราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สัตติสูตร
[๖๔๕] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก
ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษมีขนเปนหอกลอยอยูในเวหาส หอกเหลานั้นของ
บุรุษนั้นลอยขึ้นไปๆ แลวก็ตกลงที่กายของบุรุษนั้นเอง ไดยินวา บุรุษนั้น
สงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนคนฆาเนื้อขาย อยู
ในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อุสุสูตร
[๖๔๖] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก
ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษมีขนเปนลูกธนูลอยอยูในเวหาส ลูกธนูเหลานั้นของ
บุรุษนั้นลอยขึ้นไปๆ แลวก็ตกลงที่กายของบุรุษนั้นเอง ไดยินวาบุรุษนั้นสง
เสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนเพชฌฆาตอยูใน
พระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. สูจิสูตรที่ ๑
[๖๔๗] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก
ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษมีขนเปนประตักลอยอยูในเวหาส ประตักเหลานั้นของ
บุรุษนั้นลอยขึ้นไปๆ แลวก็ตกลงที่กายของบุรุษนั้นเอง ไดยินวา บุรุษนั้น
สงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนคนฝกมา อยูใน
พระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. สูจิสูตรที่ ๒
[๖๔๘] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก
ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษมีขนเปนเข็มลอยอยูใ นเวหาส เข็มเหลานั้นของบุรษุ นั้น
เขาไปในศีรษะแลวออกทางปาก เขาไปในปากแลวออกทางอก เขาไปในอกแลว
ออกทางทอง เขาไปในทองแลวออกทางขาออน เขาไปในขาออนแลวออกทาง
แขง เขาไปในแขงแลวออกทางเทา ไดยินวา บุรุษนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้เปนคนสอเสียดอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. อัณฑภารีสตู ร

[๖๔๙] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงจากภูเขา
คิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษมีอัณฑะใหญเทาหมอลอยอยูในเวหาส บุรุษนั้นแมเมื่อเดิน
ไปก็แบกอัณฑะนั้นไวบนบา แมเมื่อนั่งก็ทับอัณฑะนั้นแหละ แรงบาง กาบาง
นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก ทึ้ง บุรุษนั้น ไดยินวา บุรุษนั้นสงเสียงรอง
ครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนผูพิพากษาตัดสินอรรถคดีโกง
อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบปฐมวรรคที่ ๑
-------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัฏฐิสูตร ๒. เปสิสูตร ๓. ปณฑสูตร ๔. นิจฉวิ
สูตร ๕. อสิสูตร ๖. สัตติสูตร ๗. อุสุสูตร
๘. สูจิสูตรที่ ๑ ๙. สูจิสูตรที่ ๒ ๑๐. อัณฑภารีสูตร ฯ
----------ทุติยวรรคที่ ๒
๑. กูปนิมุคคสูตร
[๖๕๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวัน กลันทกนิวาป*สถาน เขตพระนครราชคฤห ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผม
ลงจากภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษจมอยูในหลุมคูถจนมิดศีรษะ ฯลฯ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนคนทําชูกับภรรยาของผูอื่น อยูในพระนครราชคฤห
นี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๑
[พึงทําเปยยาลอยางนั้น]
๒. คูถขาทิสูตร
[๖๕๑] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก
ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นบุรุษผูจมอยูในหลุมคูถ ใชมือทั้งสองกอบคูถกิน ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวนี้ไดเปนพราหมณอยูในพระนครราชคฤหนี้เอง พราหมณ
นั้นนิมนตพระภิกษุสงฆในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาดวยภัตแลว เอา
คูถใสจนเต็มรางแลว ใชใหคนไปบอกเวลาแลวกลาววา ทานเจาขา ขอพวก
ทานจงฉันและจงนําไปจนพอแกความตองการเถิด ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. นิจฉวิตถีสตู ร
[๖๕๒] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก

ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นหญิงผูไมมีผิวหนังลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง นก
ตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก ทึ้ง หญิงนั้น ไดยินวาหญิงนัน้ สงเสียงรอง
ครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หญิงนี้ไดเปนหญิงประพฤตินอกใจสามี
อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. มังคุฬิตถีสูตร
[๖๕๓] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงจากภูเขา
คิชฌกูฏ ไดเห็นหญิงมีกลิ่นเหม็นนาเกลียดลอยอยูในเวหาส แรงบาง กาบาง
นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก ทึ้ง หญิงนั้น ไดยินวา หญิงนั้นสงเสียง
รองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย หญิงนี้ไดเปนหญิงแมมด อยูใน
พระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. โอกิลินีสูตร
[๖๕๔] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก
ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นหญิงผูมีนา้ํ เหลืองไหลเยิม้ เต็มไปดวยถานเพลิงลอยอยูใน
เวหาส ไดยินวา หญิงนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
หญิงนี้ไดเปนพระอัครมเหสี ของพระเจากาลิงค นางถูกความหึงครอบงํา ไดเอา
เตาซึ่งเต็มดวยถานเพลิงเทรดหญิงรวมผัว ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. สีสัจฉินนสูตร
[๖๕๕] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก
ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นตัวกะพันธไมมีศีรษะ มีตาและปากอยูที่อก ลอยอยูใน
เวหาส แรงบาง กาบาง นกตะกรุมบาง ตางก็โผถลาตามจิก ทึ้ง ตัวกะพันธ
นั้น ไดยินวา ตัวกะพันธนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัตวนี้ไดเปนเพชฌฆาตผูฆาโจร ชื่อวาหาริก อยูในพระนครราชคฤหนี้เอง ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. ภิกขุสูตร
[๖๕๖] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก
ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นภิกษุลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคตเอว
ก็ดี รางกายก็ดี ของภิกษุนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติชวงแลว ไดยินวา ภิกษุนั้น
สงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ไดเปนภิกษุผูชั่วชาใน
ศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. ภิกขุนีสูตร

[๖๕๗] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก
ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นภิกษุณีลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคต
เอวก็ดี รางกายก็ดี ของภิกษุณีนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติชวงแลว ไดยินวา
ภิกษุณีนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีนี้ไดเปนภิกษุณี
ผูชั่วชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. สิกขมานาสูตร
[๖๕๘] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก
ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นสิกขมานาลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคต
เอวก็ดี รางกายก็ดี ของสิกขมานานั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติชวงแลว ไดยินวา
สิกขมานานั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิกขมานานี้ไดเปน
สิกขมานาผูชั่วชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. สามเณรสูตร
[๖๕๙] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจาก
ภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นสามเณรลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคต
เอวก็ดี รางกายก็ดี ของสามเณรนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติชวงแลว ไดยินวา
สามเณรนั้นสงเสียงรองครวญคราง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สามเณรนั้นเปน
สามเณรผูชั่วชาในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. สามเณรีสูตร
[๖๖๐] ฯลฯ ทานพระมหาโมคคัลลานะไดตอบวา เมื่อผมลงมาจากภูเขา
คิชฌกูฏ ไดเห็นสามเณรีลอยอยูในเวหาส ผาสังฆาฏิก็ดี บาตรก็ดี ประคตเอว
ก็ดี รางกายก็ดี ของสามเณรีนั้น อันไฟติดทั่วลุกโชติชวงแลว ไดยินวา สามเณรี
นั้นสงเสียงรองครวญคราง ผมคิดวา นาอัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีมาหนอ
สัตวแมเห็นปานนี้ก็จักมี ยักษแมเห็นปานนี้ก็จักมี การไดอัตภาพแมเห็นปานนี้
ก็จักมี ฯ
[๖๖๑] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สาวกทั้งหลายเปนผูมีจักษุหนอ เปนผูมีญาณหนอ เพราะแมสาวกก็จัก
รูจักเห็นสัตวเห็นปานนี้ หรือจักเปนพยาน เมื่อกอน สามเณรีนั้นเราก็ไดเห็นแลว
เหมือนกัน แตวามิไดพยากรณ หากวาเราจะพึงพยากรณสามเณรีนี้ไซร คนอื่น
ก็จะไมพึงเชื่อถือเรา ขอนั้นพึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชน เพื่อความทุกขสิ้น
กาลนาน แกผูที่ไมเชื่อถือเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สามเณรีไดเปนสามเณรีผูชั่วชา
ในศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ดวยผลของกรรมนั้น สามเณรีนั้นหมก

ไหมแลวในนรกสิ้นรอยป พันป หมื่นป แสนป เปนอันมาก ดวยผลของกรรม
นั่นแหละยังเหลืออยู สามเณรีนั้นจึงตองเสวยการไดอัตภาพเห็นปานดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบทุติยวรรคที่ ๒
-----------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กูปนิมุคคสูตร ๒. คูถขาทิสูตร
๓. นิจฉวิตถีสูตร ๔. มังคุฬิตถีสูตร
๕. โอกิลินีสูตร ๖. สีสัจฉินนสูตร
๗. ภิกขุสูตร ๘. ภิกขุนีสูตร
๙. สิกขมานาสูตร ๑๐. สามเณรสูตร
๑๑. สามเณรีสูตร
จบลักขณสังยุตตที่ ๗
-------------โอปมมสังยุตต
๑. กูฏาคารสูตร
[๖๖๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ... พระผูมีพระภาค ไดตรัส
วา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กลอนทัง้ หลายของเรือนยอดทั้งหมดไปรวมที่ยอด ประชุม
กันที่ยอด มียอดเปนที่รวม สิ่งเหลานั้นทั้งหมด ยอมรวมกันเขาที่ยอด แมฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล อกุศล*ธรรมเหลานัน้ ทั้งหมด มีอวิชชาเปนมูล ประชุมกันที่อวิชชา มีอวิชชาเปนที่รวม
อกุศลธรรมเหลานั้นทั้งหมดยอมรวมกันเขาที่อวิชชา เพราะเหตุดังนี้นั้น พวกเธอ
พึงศึกษาอยางนี้วา พวกเราจักเปนผูไมประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึง
ศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. นขสิขสูตร
[๖๖๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุน
เล็กนอยไวที่ปลายพระนขาแลวตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ฝุนเล็กนอยที่เราชอนขึ้นไวที่ปลายเล็บนี้
กับมหาปฐพีนี้ อยางไหนมากกวากัน ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ มหาปฐพีนั่นแหละมาก

กวา ฝุนเล็กนอยที่พระผูมีพระภาคทรงชอนขึ้นไวที่ปลายพระนขานี้มีประมาณนอย
ยอมไมถึงแมซงึ่ การนับ ยอมไมถึงแมซึ่งการเทียบเคียง ยอมไมถึงแมซึ่งสวน
แหงเสี้ยว เพราะเทียบมหาปฐพีเขาแลว ฝุนที่พระผูมีพระภาคทรงชอนขึ้นไวที่
ปลายพระนขามีประมาณเล็กนอย ฯ
[๖๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวกลับมาเกิดในหมูมนุษยมีประมาณนอย
สัตวไปเกิดในกําเนิดอื่นจากมนุษยมีมากกวามากทีเดียว ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ
เหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูไมประมาท ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. กุลสูตร
[๖๖๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สกุลใดสกุลหนึ่งมีสตรีมาก มีบุรุษนอย สกุลเหลานั้นยอมถูก
พวกโจรปลนไดงาย แมฉันใด ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไมเจริญเมตตาเจโตวิมุติ ไม
กระทําใหมากแลว ภิกษุรูปนัน้ ยอมถูกพวกอมนุษยกําจัดไดงาย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๖๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สกุลเหลาใดเหลาหนึ่งมีสตรีนอ ย มีบุรุษมาก
สกุลเหลานั้นยอมถูกพวกโจรปลนไดยาก แมฉันใด ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เจริญ
เมตตาเจโตวิมุติ กระทําใหมากแลว ภิกษุรูปนั้นยอมเปนผูอนั อมนุษยกําจัดไดยาก
เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเจริญเมตตาเจโตวิมุติ
กระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน กระทําใหเปนที่ตั้งอาศัย ใหมั่นคง
สั่งสม ปรารภดวยดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. โอกขาสูตร
[๖๖๗] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ผูใดพึงใหทานประมาณ ๑๐๐ หมอใหญในเวลาเชา ผูใดพึงใหทาน
ประมาณ ๑๐๐ หมอใหญในเวลาเที่ยง ผูใดพึงใหทานประมาณ ๑๐๐ หมอใหญใน
เวลาเย็น ผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเชา โดยที่สุดแมเพียงชั่วการหยดน้ํานม
แหงแมโค หรือผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยง โดยที่สุดแมเพียงชั่วการหยด
น้ํานมแหงแมโค หรือผูใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็น โดยที่สุดแมเพียงชั่วการ
หยดน้ํานมแหงแมโค การเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกวาทานที่บุคคลใหแลว ๓ ครั้ง
ในวันหนึ่งนั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเจริญ
เมตตาเจโตวิมุติ กระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน กระทําใหเปนที่ตั้ง
อาศัย ใหมั่นคง สั่งสม ปรารภดวยดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษา

อยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. สัตติสูตร
[๖๖๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย หอกมีใบอันคม ถาบุรุษพึงมากลาววา เราจักงอเขา จักพับ จักมวน
ซึ่งหอกมีใบอันคมนี้ดวยฝามือ หรือดวยกํามือ ดังนี้ เธอจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน บุรุษนั้นเปนผูสามารถเพื่อจะงอเขา เพื่อจะพับ เพื่อจะมวน ซึ่งหอก
มีใบอันคมโนนดวยฝามือ หรือดวยกํามือไดหรือหนอ ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เปนไปไมได พระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเพราะเหตุไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวาการที่จะงอเขา จะพับและจะมวนซึ่ง
หอกมีใบอันคมดวยฝามือหรือดวยกํามือ กระทําไมไดงาย ก็แหละบุรุษนั้น พึง
เปนผูมีสวนแหงความเหน็ดเหนื่อยลําบากถายเดียว แมฉันใด ฯ
[๖๖๙] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เจริญเมตตา*เจโตวิมุติ กระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน กระทําใหเปนที่ตั้งอาศัย
ใหมั่นคง สั่งสม ปรารภดวยดี ถาอมนุษยจะพึงกระทําจิตของภิกษุนั้นใหฟุงซาน
อมนุษยนั้นพึงเปนผูมีสวนแหงความเหน็ดเหนื่อย ลําบากถายเดียว ฉันนั้น
เหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเจริญเมตตา
เจโตวิมุติ กระทําใหมาก กระทําใหเปนประดุจยาน กระทําใหเปนที่ตั้งอาศัย ให
มั่นคง สั่งสม ปรารภดวยดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้
แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๕
๖. ธนุคคหสูตร
[๖๗๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นายขมังธนู ๔ คน ถือธนูอันมั่นคง ไดศึกษามาดีแลว เปนผูมีความ
ชํานาญ เปนผูมีศิลปอันไดแสดงแลว ยืนอยูแลวในทิศทั้ง ๔ ถาบุรุษพึงมากลาววา
เราจักจับลูกธนูทั้งหลายที่นายขมังธนูทั้ง ๔ เหลานี้ยิงมาจากทิศทั้ง ๔ ไมใหตกถึง
แผนดิน เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ควรจะกลาวไดวาบุรุษผูมี
ความเร็ว ประกอบดวยความเร็วอยางยอดเยี่ยม ดังนี้หรือ ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาแมบุรุษจะพึงจับ
ลูกธนูที่นายขมังธนูเพียงคนเดียวยิง ไมใหตกถึงแผนดิน ก็ควรจะกลาวไดวา บุรุษ
ผูมีความเร็ว ประกอบดวยความเร็วอยางยอดเยี่ยม จะกลาวไปไยถึงการจับลูกธนู

ทั้ง ๔ ลูกที่นายขมังธนู ๔ คนยิงมาจาก ๔ ทิศ แมฉันใด ฯ
[๖๗๑] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยางวา ความเร็วของพระจันทร
และพระอาทิตย เร็วกวาความเร็วของบุรุษนั้น ความเร็วของเทวดาที่ไปขางหนา
พระจันทรพระอาทิตย เร็วกวาความเร็วของบุรุษและความเร็วของพระจันทรและ
พระอาทิตย อายุสังขารสิ้นไปเร็วกวาความเร็วนั้นๆ เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจักเปนผูไมประมาทอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. อาณิสูตร
[๖๗๒] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ตะโพนชื่ออานกะของพวกกษัตริยผูมีพระนามวา
ทสารหะไดมีแลว เมื่อตะโพนแตก พวกทสารหะไดตอกลิ่มอืน่ ลงไป สมัยตอมา
โครงเกาของตะโพนชื่ออานกะก็หายไป ยังเหลือแตโครงลิม่ แมฉันใด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พวกภิกษุในอนาคตกาล เมื่อเขากลาวพระสูตรที่ตถาคตกลาวแลว อันลึก
มีอรรถอันลึก เปนโลกุตตระ ประกอบดวยสุญญตธรรม อยู จักไมปรารถนาฟง
จักไมเขาไปตั้งจิตเพื่อรู และจักไมสําคัญธรรมเหลานั้น วาควรเลาเรียน ควรศึกษา
แตวาเมื่อเขากลาวพระสูตรอันนักปราชญรจนาไว อันนักปราชญรอยกรองไว มี
อักษรอันวิจิตร มีพยัญชนะอันวิจิตร เปนของภายนอก เปนสาวกภาษิต อยู จัก
ปรารถนาฟงดวยดี จักเงี่ยโสตลงสดับ จักเขาไปตั้งไวซึ่งจิตเพื่อรู และจักสําคัญ
ธรรมเหลานั้น วาควรเรียน ควรศึกษา ฯ
[๖๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสูตรเหลานั้น ที่ตถาคตกลาวแลว
อันลึก มีอรรถอันลึก เปนโลกุตตระ ประกอบดวยสุญญตธรรม จักอันตรธาน
ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เมื่อเขา
กลาวพระสูตรที่ตถาคตกลาวแลว อันลึก มีอรรถอันลึก เปนโลกุตตระ ประกอบ
ดวยสุญญตธรรม อยู พวกเราจักฟงดวยดี จักเงี่ยโสตลงสดับ จักเขาไปตั้งไวซึ่ง
จิตเพื่อรู และจักสําคัญธรรมเหลานั้นวา ควรเรียน ควรศึกษา ดังนี้ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. กลิงครสูตร
[๖๗๔] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปา
มหาวัน เขตเมืองเวสาลี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายไดทูลรับพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ฯ
[๖๗๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในปจจุบัน พวก

กษัตริยลิจฉวีผทู รงไวซึ่งหมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทา ยอมเปนผูไมประมาท
มีความเพียรในการฝกซอมศิลป พระเจาอชาตสัตรูเวเทหิบุตร พระเจาแผนดิน
มคธ ยอมไมไดชอง ไมไดโอกาส แตกษัตริยลิจฉวีเหลานั้น ในอนาคตกาล
พวกกษัตริยลิจฉวีจักเปนกษัตริยสุขุมาลชาติ มีมือและเทาอันออนนุม จักสําเร็จ
การนอนบนที่นอน มีฟูกและหมอนหนาอันออนนุม จนกวาพระอาทิตยขึ้น
พระเจาอชาตสัตรูเวเทหิบุตร พระเจาแผนดินมคธ จักไดชอง ไดโอกาส แต
กษัตริยลิจฉวีเหลานั้น ฯ
[๖๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในปจจุบัน พวกภิกษุผูเขาไปทรงไวซึ่ง
หมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทา ยอมเปนผูไมประมาท มีความเพียร ในการ
เริ่มตั้งความเพียรอยู มารผูมีบาป ยอมไมไดชอง ยอมไมไดโอกาส แตภิกษุ
เหลานั้น ในอนาคตกาล พวกภิกษุจักเปนสุขุมาลชาติ มีมือเทาอันออนนุม จัก
สําเร็จการนอนบนที่นอนมีฟูกและหมอนหนาอันออนนุม จนกวาพระอาทิตยขึ้น
มารผูมีบาปยอมไดชอง ไดโอกาส แตพวกเธอเหลานั้น เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูทรงไวซึ่งหมอนทอนไมหนุนศีรษะและเทา
ไมประมาท มีความเพียร ในการเริ่มตั้งความเพียรไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๘
๙. นาคสูตร
[๖๗๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล ภิกษุใหมรูปหนึ่ง เขาไป
สูสกุลเกินเวลา ภิกษุทั้งหลายจึงกลาวกะเธออยางนี้วา ทานผูมีอายุ อยาเขาไปสู
สกุลเกินเวลาเลย เธอถูกพวกภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู จึงกลาวอยางนีว้ า ก็ภกิ ษุ
ชั้นเถระเหลานี้จักสําคัญสกุลทั้งหลายวา ควรเขาไปหา สวนเราไฉนจักเขาไป
ไมได ครั้งนั้นแล พวกภิกษุมากรูปดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่ง
เรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุใหม
รูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้ เขาไปสูสกุลเกินเวลา ภิกษุทั้งหลายกลาวกะเธออยาง
นี้วา ทานผูมีอายุ อยาเขาไปสูสกุลเกินเวลาเลย เธอเมื่อถูกภิกษุวากลาวอยู ได
กลาวอยางนีว้ า ก็ภิกษุชั้นเถระเหลานี้ จักสําคัญสกุลทั้งหลายวา ควรเขาไปหา
สวนเราไฉนจักเขาไปไมได ฯ
[๖๗๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว
มีสระใหญที่ชายปาแหงหนึ่ง ชางทั้งหลายอาศัยสระเหลานั้นอยู ชางเหลานั้นลงสู
สระน้ําแลว ถอนเงาและรากบัวขึ้นดวยงวง ลางใหดีแลว เคี้ยวกินเงาและรากบัว

ที่ไมมีเปอกตม ขอนั้นยอมเปนไปเพื่อวรรณและเพื่อกําลังแกชางเหลานั้น ชางเหลา
นั้นยอมไมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ สวนลูกชาง
เล็กๆ สําเหนียกตามชางใหญเหลานั้นนั่นเทียว พวกมันลงสูส ระนั้นแลว ถอนเงา
และรากบัวขึ้นดวยงวง ไมลางใหดีจึงเคี้ยวกินทั้งเปอกตม ขอนั้นยอมไมเปนไป
เพื่อวรรณและเพื่อกําลังแกลูกชางเหลานั้น ลูกชางเหลานั้นยอมเขาถึงความตาย
หรือทุกขปางตาย ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ฯ
[๖๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุผูเถระในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือน
กัน เวลาเชา นุงผาถือเอาบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาต
พวกเธอยอมกลาวธรรมในที่นั้น คฤหัสถทั้งหลายผูเลื่อมใสยอมกระทําอาการเลื่อม
ใสแกพวกเธอ พวกเธอไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมพัวพัน มักเห็นโทษ
มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก ยอมบริโภคลาภนั้น ขอนั้นยอมเปนไปเพื่อวรรณและ
เพื่อกําลังแกภกิ ษุผูเถระเหลานั้น พวกเธอยอมไมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย
ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ สวนพวกภิกษุใหม ผูตามสําเหนียกภิกษุผูเถระเหลานัน้ นั่น
เทียว เวลาเชา นุงผาถือเอาบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาต
พวกเธอยอมกลาวธรรมในที่นั้น คฤหัสถทั้งหลายผูเลื่อมใส ยอมกระทําอาการ
เลื่อมใสแกพวกเธอ พวกเธอกําหนัด หมกมุน พัวพัน มักไมเห็นโทษ ไมมี
ปญญาเปนเครื่องสลัดออก ยอมบริโภคลาภนัน้ ขอนั้นยอมไมเปนไปเพื่อวรรณ
และเพื่อกําลังแกพวกเธอ พวกเธอยอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย ซึ่งมีขอ
นั้นเปนเหตุ เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราทั้งหลายจัก
ไมกําหนัด ไมหมกมุน ไมพัวพัน มักเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออก
บริโภค ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. วิฬารสูตร
[๖๘๐] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน*อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเที่ยว
ในสกุลเกินเวลา ภิกษุทั้งหลายกลาวกะเธออยางนี้วา ทานผูมีอายุ อยาเขาไป
เที่ยวในสกุลเกินเวลาเลย ภิกษุนั้นถูกพวกภิกษุวากลาวอยู ยอมไมพอใจ ลําดับนั้น
ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้เขาไป
เที่ยวในสกุลเกินเวลา ภิกษุทั้งหลายกลาวกะเธออยางนีว้ า ทานผูมีอายุ อยาเขา
ไปเที่ยวในสกุลเกินเวลาเลย ภิกษุนั้นถูกพวกภิกษุวากลาวอยูยอมไมพอใจ ฯ
[๖๘๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว
มีแมวไดยืนคอยจับลูกหนูอยูในที่กองหยักเยือ่ ที่ทางระบายคูถโคในบาน ระหวางที่

ตอเรือนสองหลัง ดวยคิดวา ลูกหนูจักไปหาเหยื่อในที่ใด เราจักจับมันกินเสีย
ในที่นั้น ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล ลูกหนูไดออกไปหาเหยือ่ แมวจับลูกหนูนั้น
แลวรีบกัดกลืนลงไป ลูกหนูนั้นกัดทั้งไสใหญและไสนอยของแมวนั้น แมวนั้น
ยอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย ซึ่งมีขอนั้นเปนเหตุ ฯ
[๖๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉนั นั้นเหมือน
กัน เวลาเชา นุงแลวถือเอาบาตรและจีวรเขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาต
มีกายวาจาและจิตอันไมรักษาแลว มีสติไมเขาไปตั้งไวแลว มีอินทรียอันไมสํารวม
แลว เธอเห็นมาตุคามในบานหรือนิคมนั้น นุง หมผาลับๆ ลอๆ ความกําหนัด
ยอมรบกวนจิตของเธอ เพราะเห็นมาตุคามนุงหมผาลับๆ ลอๆ เธอมีจิตอันราคะ
รบกวน ชื่อวายอมเขาถึงความตายหรือทุกขปางตาย การที่เธอบอกคืนสิกขาเวียน
มาเพื่อหินเพศนั้น ชื่อวาเปนความตายในอริยวินัย ดูกรภิกษุทั้งหลาย การที่เธอ
ตองอาบัติเศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง การปรากฏแหงการออกจากอาบัติตามที่
ตองนั้น ชื่อวาเปนทุกขปางตายทีเดียว เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้วา เราจักมีกายวาจาและจิตอันรักษาแลว มีสติเขาไปตั้งไวแลว มีอินทรีย
อันสํารวมแลว เขาไปสูบานหรือนิคม เพื่อบิณฑบาต ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. สิคาลสูตรที่ ๑
[๖๘๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอไดฟงเรือ่ งของสุนัขจิ้งจอกผูอยูในปจจุสมัยแหงราตรีแลวมิใช
หรือ ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไดฟงมาแลว พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุนัขจิ้งจอกแกนี้แล เปนโรคเรื้อน มันอยากจะ
ไปทางไหนก็ไปทางนั้น อยากจะยืนที่ไหนๆ ก็ยืนที่นั่น อยากจะนั่งที่ไหนก็นั่งที่
นั่น อยากจะนอนที่ไหนก็นอนที่นั่น ลมเย็นๆ ยอมรําเพยใหมัน ฯ
[๖๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ผูปฏิญาณวา
เปนศากยบุตร ไดเสวยการไดเฉพาะซึ่งอัตภาพแมเห็นปานนี้ เปนการดีนักหนา
เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูไมประมาทอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
๑๒. สิคาลสูตรที่ ๒
[๖๘๕] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย พวกเธอไดฟงเรือ่ งของสุนัขจิ้งจอกผูอยูในปจจุสสมัยแหงราตรีแลวมิใช
หรือ ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไดฟงแลว พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกตัญูบางอยาง ความกตเวทีบางอยาง
พึงมีในสุนัขจิ้งจอกแกนั้น แตความกตัญูบางอยาง ความกตเวทีบางอยาง ไมพึงมี
ในภิกษุบางรูป ผูปฏิญาณวาเปนศากยบุตรในธรรมวินัยนี้เลย เพราะเหตุดังนี้นั้น
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูกตัญู เราจักเปนผูกตเวที อุปการะ
แมนอยที่บุคคลกระทําแลวในพวกเรา จักไมเสื่อมหายไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แหละ ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
--------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กูฏาคารสูตร ๒. นขสิขสูตร ๓. กุลสูตร ๔. โอกขาสูตร
๕. สัตติสูตร ๖. ธนุคคหสูตร ๗. อาณิสูตร ๘. กลิงคร
สูตร ๙. นาคสูตร ๑๐. วิฬารสูตร ๑๑. สิคาลสูตรที่ ๑
๑๒. สิคาลสูตรที่ ๒ ฯ
จบโอปมมสังยุตตที่ ๘
------------ภิกขุสังยุตต
๑. โกลิตสูตร
[๖๘๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะ
เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายไดรับคําทานพระมหา*โมคคัลลานะแลว ฯ
[๖๘๗] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
ความปริวิตกแหงใจไดบังเกิดขึ้นแกเรา ผูเรนอยูในที่ลับอยางนี้วา ที่เรียกวาดุษณี
ภาพอันประเสริฐ ดุษณีภาพอันประเสริฐ ดังนี้ ดุษณีภาพอันประเสริฐเปนไฉน
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ความดําริไดมีแกเราดังนี้วา ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้
เพราะระงับวิตกและวิจารเสียได จึงเขาสูทุติยฌาน เปนความผองใสแหงใจใน
ภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู
นี้เรียกวาดุษณีภาพอันประเสริฐ ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เรานั้น เพราะระงับ
วิตกและวิจารเสียได จึงเขาสูทุติยฌานเปนความผองใสแหงใจในภายใน เปน
ธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เมื่อเรานั้น

อยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญาและมนสิการอันประกอบดวยวิตก ยอมฟุงขึ้น ดูกร
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวยฤทธิ์
ตรัสพระพุทธพจนนี้วา โมคคัลลานะๆ ผูเปนพราหมณอยาประมาทดุษณีภาพอัน
ประเสริฐ เธอจงรวมจิตตั้งไวในดุษณีภาพอันประเสริฐ จงกระทําจิตใหเปนธรรม
เอกผุดขึ้นในดุษณีภาพอันประเสริฐ จงตั้งจิตมั่นไวในดุษณีภาพอันประเสริฐ สมัย
ตอมาเรานั้น เพราะระงับวิตกและวิจารเสียได จึงเขาสูทุติยฌาน เปนความผองใส
แหงใจในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิด
แตสมาธิอยู ก็บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ หมายถึงบุคคลใด พึงกลาววาสาวกผู
อันพระศาสดาทรงอนุเคราะห ไดบรรลุความรูอันยิง่ ใหญแลว บุคคลเมื่อจะกลาว
โดยชอบ พึงกลาวหมายถึงเรานั้นวา สาวกผูอนั พระศาสดาทรงอนุเคราะห ได
บรรลุความรูอนั ยิ่งใหญแลว ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑
๒. อุปติสสสูตร
[๖๘๘] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ... ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายไดรบั คําทานพระสารีบุตร
แลว ฯ
[๖๘๙] ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ความ
ปริวิตกแหงใจไดบังเกิดขึ้นแกเราผูเรนอยูในที่ลับอยางนี้วา โสกปริเทวทุกขโทมนัส
และอุปายาสพึงบังเกิดขึ้นแกเรา เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นแหงสัตวหรือ
สังขารใด สัตวหรือสังขารบางอยางนั้น ยังมีอยูในโลกหรือ เราไดมีความดําริวา
โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสไมพึงบังเกิดขึ้นแกเรา เพราะความแปรปรวน
เปนอยางอื่นแหงสัตวหรือสังขารใด สัตวหรือสังขารบางอยางนั้น ไมมีอยู
ในโลกเลย ฯ
[๖๙๐] เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนีแ้ ลว ทานพระอานนทไดกลาว
กะทานพระสารีบุตรดังนี้วา ดูกรทานสารีบุตรผูมีอายุ โสกปริเทวทุกขโทมนัส
และอุปายาสไมพึงบังเกิดขึ้นแกทาน เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นแมแหง
พระศาสดาแลหรือ พระสารีบตุ รกลาววา ดูกรทานผูมีอายุ โสกปริเทวทุกข
โทมนัสและอุปายาสไมพึงบังเกิดขึ้นแกเรา เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่น
แมแหงพระศาสดาแล อนึ่ง ผมดําริวา พระผูม ีพระภาคเปนสัตวผูมีศักดาใหญ
มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก อันตรธานไปแลว ถาพระองคพึงดํารงอยูตลอดกาลนาน
ขอนั้นจักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก เพื่อสุขแกชนเปนอันมาก
เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกเทพยดาและมนุษย
ทั้งหลาย ก็ความจริง ทานพระสารีบุตรถอนอหังการ มมังการ และมานานุสัย

ไดนานแลว เพราะฉะนั้น โสกปริเทวทุกขโทมนัสและอุปายาสทั้งหลาย จึง
ไมบังเกิดขึ้นแกทานพระสารีบุตร เพราะความแปรปรวนเปนอยางอื่นแมแหง
พระศาสดาแล ดวยประการดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
๓. ฆฏสูตร
[๖๙๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรและทาน
พระมหาโมคคัลลานะอยูในวิหารเดียวกัน ในพระเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ครั้ง
นั้นแล เวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจากที่เรน เขาไปหาทานพระมหา*โมคคัลลานะถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลว ไดสนทนาปราศรัยกับทานพระมหา*โมคคัลลานะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
[๖๙๒] ครั้นทานพระสารีบุตรนั่งเรียบรอยแลว ไดกลาวกะทานพระมหา
โมคคัลลานะวา ทานโมคคัลลานะ อินทรียของทานผองใสนัก ผิวหนาของทาน
บริสุทธิ์ผองแผว ชรอยวันนี้ ทานมหาโมคคัลลานะ จะอยูดวยวิหารธรรมอัน
ละเอียด ฯ
ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา อาวุโส วันนี้ผมอยูดว ยวิหารธรรมอัน
หยาบ อนึ่ง ผมไดมีธรรมีกถา ฯ
สา. ทานมหาโมคคัลลานะไดมีธรรมีกถากับใคร ฯ
ม. ผมไดมีธรรมีกถากับพระผูมีพระภาค ฯ
สา. เดี๋ยวนี้พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ไกลนัก ทานมหาโมคคัลลานะไป
เฝาพระผูมีพระภาคดวยฤทธิ์หรือ หรือวาพระผูมีพระภาคเสด็จมาหาทานมหา*โมคคัลลานะดวยฤทธิ์ ฯ
ม. ผมไมไดไปเฝาพระผูมีพระภาคดวยฤทธิ์ แมพระผูมีพระภาคก็ไมได
เสด็จมาหาผมดวยฤทธิ์ แตผมมีทิพยจักษุและทิพยโสตธาตุอันหมดจดเทาพระผูมี
พระภาค แมพระผูมีพระภาคก็ทรงมีทิพยจักษุและทิพยโสตธาตุอันหมดจดเทาผม ฯ
สา. ทานมหาโมคคัลลานะไดมีธรรมีกถากับพระผูมีพระภาคอยางไร ฯ
[๖๙๓] ม. ผมไดกราบทูลพระผูมีพระภาคในที่นี้ดังนี้วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวาผูปรารภความเพียรๆ ดังนี้ ก็บุคคลจะชื่อวาเปนผูปรารภความ
เพียรดวยเหตุประมาณเทาไร พระพุทธเจาขา อาวุโส เมื่อผมกราบทูลอยางนี้แลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะผมดังนี้วา โมคคัลลานะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปน
ผูปรารภความเพียร ดวยตั้งสัตยาธิษฐานวา จะเหลืออยูแตหนัง เอ็นและกระดูก

ก็ตามที เลือดและเนื้อในรางกายจงเหือดแหงไปเถิด ผลอันใดที่จะพึงบรรลุไดดวย
เรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของบุรุษ ยังไม
บรรลุผลนั้นแลว จะหยุดความเพียรเสียเปนอันไมมี โมคคัลลานะ ภิกษุยอมเปน
ผูปรารภความเพียรอยางนี้แล อาวุโส ผมไดมธี รรมีกถากับพระผูมีพระภาค
อยางนี้แล ฯ
[๖๙๔] สา. อาวุโส เปรียบเหมือนกอนหินเล็กๆ ที่บุคคลเอาไปวาง
เปรียบเทียบกับขุนเขาหิมพานตฉันใด เราเมื่อเปรียบเทียบเคียงกับทานมหาโมค*คัลลานะก็ฉันนั้นเหมือนกัน แทจริง ทานมหาโมคคัลลานะเปนผูมีฤทธิ์มาก มี
อานุภาพมาก เมื่อจํานงอยู พึงตั้งอยูไดตลอดกัปแล ฯ
[๖๙๕] ม. อาวุโส กอนเกลือเล็กๆ ที่บุคคลหยิบเอาไปวางเปรียบเทียบ
กับหมอเกลือใหญ ฉันใด ผมเมื่อเปรียบเทียบทานสารีบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน
แทจริง ทานพระสารีบุตรเปนผูอันพระผูมีพระภาคทรงชม ทรงสรรเสริญ ทรง
ยกยองแลวโดยปริยายมิใชนอย มีอาทิวา ภิกษุผูถึงซึ่งฝงคือพระนิพพาน เปนผู
เยี่ยมดวยปญญา ดวยศีลและอุปสมะ คือพระสารีบุตร ดังนี้ ฯ
ทานมหานาคทั้งสองนั้น เพลิดเพลินคําสนทนาที่เปนสุภาษิตของกันและ
กัน ดวยประการดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๓
๔. นวสูตร
[๖๙๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี สมัยนั้นแล ภิกษุใหมรูปหนึ่ง เดินกลับ
จากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เขาไปสูวิหารแลว เปนผูมีความขวนขวายนอย
นิ่งอยู ไมชวยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลาทําจีวร ครั้งนั้นแล ภิกษุมากดวยกัน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๖๙๗] ครั้นภิกษุเหลานั้นนั่งเรียบรอยแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
ดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุใหมรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้เดินกลับจาก
บิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตเขาไปสูวิหารแลว เปนผูมีความขวนขวายนอยนิง่ อยู
ยอมไมชวยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลากระทําจีวร ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอจงไปบอกภิกษุนั้นตามคําของเราวา
พระศาสดาใหหา ภิกษุนั้นทูลรับสนองพระพุทธพจนแลวเขาไปหาภิกษุนั้น ครั้น
เขาไปหาแลวไดกลาวกะเธอวา พระศาสดาตรัสเรียกทาน เธอรับคําของภิกษุนั้น
แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นภิกษุนั้นนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเธอวา จริงหรือ

ภิกษุ ไดยินวาเธอเดินกลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต เขาไปสูวิหารแลว
เปนผูมีความขวนขวายนอย นิง่ อยู ไมชวยเหลือภิกษุทั้งหลายในเวลากระทําจีวร ฯ
ภิกษุนั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคก็กระทํากิจสวนตัว
เหมือนกัน ฯ
[๖๙๘] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหงจิตของ
ภิกษุนั้นดวยพระทัย จึงตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธออยา
ยกโทษภิกษุนี้เลย ภิกษุนี้เปนผูมีปรกติ ไดฌาน ๔ อันเปนสุขวิหารธรรมในปจจุบัน
อันอาศัยอธิจิต ตามความปรารถนา ไมยาก ไมลําบาก กระทําใหแจงซึ่งที่สุด
แหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ
ตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ
[๖๙๙] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
บุคคลปรารภความเพียรอันยอหยอน ปรารภความเพียรดวย
กําลังนอย ไมพึงบรรลุพระนิพพานอันเปนเครื่องปลดเปลื้อง
กิเลสทั้งปวงได แตภิกษุหนุมรูปนี้ เปนอุดมบุรุษ ชํานะมาร
ทั้งพาหนะไดแลว ยอมทรงไวซงึ่ อัตภาพมีในที่สุด ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
๕. สุชาตสูตร
[๗๐๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถ*บิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระสุชาตไปเฝาพระผูมี*พระภาคถึงที่ประทับ ฯ
[๗๐๑] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นพระสุชาตมาแตที่ไกลเทียว
แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรนี้ยอมงามดวยสมบัติสอง
อยาง คือมีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณอันงามยิ่งนัก และ
กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวช
เปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึง
อยู ฯ
[๗๐๒] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
ภิกษุนี้ยอมงามดวยใจอันซื่อตรงหนอ เปนผูหลุดพน เปนผู
พราก เปนผูดับ เพราะไมถือมั่น ชํานะมารพรอมทั้งพาหนะ
ไดแลว ยอมทรงไวซงึ่ อัตภาพมีในที่สุด ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕

๖. ภัททีสูตร
[๗๐๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระลกุณฏกภัททิยะ
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯ
[๗๐๔] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นทานพระลกุณฏกภัททิยะมา
แตที่ไกลเทียว แลวตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็น
หรือไม ซึ่งภิกษุกําลังมาอยูโนน มีวรรณะไมงาม ไมนาดู เตี้ย เปนที่ดูแคลน
ของภิกษุทั้งหลาย ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็นพระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั่นแล มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก อนึ่ง
สมาบัติที่เธอไมเคยเขา เธอก็ไดโดยงาย เธอกระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหม*จรรยอันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
[๗๐๕] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้แลว
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
สัตวทั้งหลาย จําพวกหงส นกกะเรียน นกยูง ชาง
เนื้อฟาน ทั้งหมด ยอมกลัวราชสีห ความเสมอกันในกาย
ไมมี ฉันใด ในมนุษยทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถาคน
หนุมมีปญญา เขาก็ยอมเปนใหญในมนุษยเหลานั้น ไม
เหมือนคนพาล ซึ่งถือรางกายเปนใหญ ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
๗. วิสาขสูตร
[๗๐๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารสาลา ปามหาวัน เขต
พระนครเวสาลี สมัยนั้นแล ทานพระวิสาขปญจาลบุตร ยังภิกษุทั้งหลายใหเห็น
แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา ประกอบดวยวาจา
ไพเราะ สละสลวยปราศจากโทษ นับเนื่องเขาในวาจาที่ใหเขาใจเนื้อความ ไมอิง
อาศัยวัฏฏะ ในอุปฏฐานศาลา ฯ
[๗๐๗] ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรน
เสด็จไปทางอุปฏฐานศาลา ครั้นเสด็จถึงแลวประทับบนอาสนะที่แตงตั้งไว แลว
ตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ใครหนอแลยังภิกษุทั้งหลายใหเห็น
แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา ประกอบดวยวาจา
ไพเราะ สละสลวยปราศจากโทษ นับเนื่องเขาในวาจาที่ใหเขาใจเนื้อความ ไม

อิงอาศัยวัฏฏะ ในอุปฏฐานศาลา ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระวิสาขปญจาล*บุตร ฯลฯ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสกะทานวิสาขปญจาลบุตรวา ดีแลว ดีแลว
วิสาขะ เธอยังภิกษุทั้งหลายใหเห็นแจง ... ดวยธรรมีกถา ฯลฯ ดีนักแล ฯ
[๗๐๘] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
ชนทั้งหลายยอมไมรจู ักคนที่ไมพูด วาเจือดวยพาลหรือเปน
บัณฑิต แตยอมรูจักคนที่พูด ผูแสดงทางอมฤตอยู บุคคล
พึงกลาวธรรม พึงสองธรรม พึงประคองธงชัยของฤาษี ฤาษี
ทั้งหลายมีสุภาษิตเปนธง ธรรมนั่นเองเปนธงชัยของพวก
ฤาษี ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
๘. นันทสูตร
[๗๐๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระนันทะผูเปนบุตร
ของพระเจาแมนาแหงพระผูมีพระภาค หมจีวรที่ทุบและกลับทุบแลว หยอด
นัยนตา ถือบาตรมีสีใส เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝา
แลว ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๗๑๐] ครั้นทานพระนันทะนั่งเรียบรอยแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสดังนี้
วา ดูกรนันทะ ขอที่เธอหมจีวรที่ทุบและกลับทุบแลว หยอดนัยนตา และถือ
บาตรมีสีใส ไมสมควรแกเธอผูเปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา
ขอที่เธอถืออยูป าเปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ถือผาบังสุกลุ เปนวัตร และไม
พึงเปนผูเพงเล็งในกามทั้งหลายอยูอยางนี้ จึงสมควรแกเธอผูเ ปนกุลบุตรออกบวช
เปนบรรพชิตดวยศรัทธา ฯ
[๗๑๑] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
เมื่อไร เราจะพึงไดเห็นนันทะ ถืออยูปาเปนวัตร ถือผา
บังสุกุลเปนวัตร ยังอัตภาพใหเปนไปดวยโภชนะที่เจือปนกัน
ผูไมอาลัยในกามทั้งหลาย ดังนี้ ฯ
[๗๑๒] ลําดับนั้น ทานพระนันทะ โดยสมัยตอมา ไดเปนผูอยูปา
เปนวัตร ถือบิณฑบาตเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร และไมอาลัยในกาม
ทั้งหลายอยู ฯ

จบสูตรที่ ๘
๙. ติสสสูตร
[๗๑๓] พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระติสสะผูเปนโอรส
พระเจาอาของพระผูมีพระภาค เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไป
เฝาแลว ถวายอภิวาทแลว นั่งเปนทุกขเสียใจหลั่งน้ําตาอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ฯ
[๗๑๔] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระติสสะวา
ดูกรติสสะ ไฉนหนอ เธอจึงมานั่งเปนทุกขเสียใจหลั่งน้ําตาอยู ฯ
ทานพระติสสะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุทั้งหลายกลุมรุม
เสียดแทงขาพระองคดวยวาจาดุจประฏัก ฯ
พ. จริงอยางนั้น ติสสะ เธอวาเขาขางเดียว แตเธอไมอดทนตอ
ถอยคํา ขอที่เธอวาเขาขางเดียว ไมอดทนตอถอยคํานั้น ไมสมควรแกเธอผูเ ปน
กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา แตขอที่เธอวาเขาดวย อดทนตอถอยคํา
ไดดวย นั่นแล สมควรแกเธอผูเ ปนกุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา ฯ
[๗๑๕] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
เธอโกรธทําไมหนอ เธออยาโกรธ ติสสะ ความไมโกรธ
เปนความประเสริฐของเธอ แทจริง บุคคลยอมประพฤติ
พรหมจรรย เพื่อกําจัดความโกรธ ความถือตัว และความ
ลบหลูคุณทาน ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๙
๑๐. เถรนามสูตร
[๗๑๖] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระเวฬุวันกลันทก*นิวาปสถาน เขตพระนครราชคฤห สมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งมีชื่อวาเถระ มี
ปรกติอยูผูเดียว และสรรเสริญการอยูผูเดียว เธอเปนผูเดียว เขาไปสูบานเพื่อ
บิณฑบาต เปนผูเดียวเดินกลับ ยอมนั่งในที่ลับผูเดียว และยอมเปนผูเดียว
อธิษฐานจงกรม ครั้งนั้นแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นภิกษุเหลานั้น
นั่งเรียบรอยแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุ
รูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้ มีชื่อวาเถระ มีปรกติอยูคนเดียว และมีปรกติกลาว
สรรเสริญการอยูคนเดียว ฯ
[๗๑๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสวา
ดูกรภิกษุ เธอจงไปบอกภิกษุชื่อเถระตามคําของเราวา พระศาสดารับสั่งใหหา

ภิกษุนั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาทานพระเถระถึงที่อยู ครั้นเขาไปหา
แลวกลาววา อาวุโส พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ทานพระเถระรับคําภิกษุนั้น
แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ถวายอภิวาทแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ฯ
[๗๑๘] ครั้นทานพระเถระนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคไดตรัส
ถามวา ดูกรเถระ ไดยินวา เธอมีปรกติอยูคนเดียวและมักสรรเสริญการอยูคน
เดียว จริงหรือ ฯ
พระเถระกราบทูลวา จริง พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรเถระ ก็เธอมีปรกติอยูคนเดียว และมักกลาวสรรเสริญการอยู
คนเดียวอยางไร ฯ
ถ. ขาแตพระองคผูเจริญ ในขอนี้ คือขาพระองคคนเดียวเขาไปสูบาน
เพื่อบิณฑบาต เดินกลับคนเดียว นั่งในที่ลับคนเดียว อธิษฐานจงกรมคนเดียว
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีปรกติอยูค นเดียว และมักกลาวสรรเสริญการ
อยูคนเดียว อยางนี้แล ฯ
[๗๑๙] พ. ดูกรเถระ การอยูคนเดียวนี้มีอยู เราจะกลาววาไมมีก็หา
ไม เถระ อนึ่ง การอยูคนเดียวของเธอยอมเปนอันบริบูรณโดยพิสดารกวาดวย
ประการใด เธอจงฟงประการนั้น จงทําไวในใจใหดี เราจักกลาว ทานพระเถระ
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสดังตอไปนี้ ฯ
[๗๒๐] ดูกรเถระ ก็การอยูค นเดียว ยอมเปนอันบริบูรณโดยพิสดาร
กวาอยางไร ในขอนี้ สิ่งใดที่ลวงไปแลว สิ่งนั้นก็ละไดแลว สิ่งใดยังไมมาถึง
สิ่งนั้นก็สละคืนไดแลว ฉันทราคะในการไดอัตภาพที่เปนปจจุบันถูกกําจัดแลวดวย
ดี การอยูคนเดียวยอมเปนอันบริบูรณโดยพิสดารกวา อยางนี้แล ฯ
[๗๒๑] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
เรายอมเรียกนรชนผูครอบงําขันธ อายตนะ ธาตุ และไตรภพ
ทั้งหมดได ผูรูทุกขทุกอยาง ผูมีปญญาดี ผูไมแปดเปอนใน
ธรรมทั้งปวง ผูละสิ่งทั้งปวงเสียได ผูหลุดพน ในเพราะ
นิพพานเปนที่สิ้นตัณหา วาเปนผูมีปรกติอยูคนเดียว ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
๑๑. กัปปนสูตร
[๗๒๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัปปนะเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯ

[๗๒๓] พระผูมีพระภาค ไดทอดพระเนตรเห็น ทานพระมหากัปปนะผูมา
แตไกล แลวจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ
เห็นภิกษุที่กําลังมานั่นหรือไม เปนผูขาวโปรง จมูกโดง ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั่นแลมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก แตเธอ
ไมไดสมาบัติที่เธอไมเคยเขางายนัก เธอกระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอัน
ยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวย
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
[๗๒๔] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
ในชุมนุมชนที่ยังรังเกียจกันดวยโคตร กษัตริยเปนผูประเสริฐ
ในเทวดาและมนุษย ผูที่สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ เปน
ผูประเสริฐ พระอาทิตยยอมแผดแสงในกลางวัน พระจันทร
สองสวางในกลางคืน กษัตริยผูผูกสอดเครื่องรบยอมมีสงา
พราหมณผูเพงฌาน ยอมรุงเรือง สวนพระพุทธเจายอม
รุงโรจนดว ยเดชานุภาพตลอดวันและคืนทั้งหมด ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
๑๒. สหายสูตร
[๗๒๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี-้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ภิกษุผูเปนเพื่อนกัน
๒ รูป ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของทานพระมหากัปปนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ฯ
[๗๒๖] พระผูมีพระภาคไดทอดพระเนตรเห็นเธอทั้ง ๒ มาอยูแตไกล
จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นภิกษุ
สหาย ๒ รูปผูเปนสัทธิวิหาริกของมหากัปปนะกําลังมาอยูนั่นหรือไม ฯ
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ๒ รูปนั่นแล มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก
แตไมไดสมาบัติที่เธอไมเคยเขางายนัก เธอทั้ง ๒ กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหง
พรหมจรรยอนั ยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตอง
การนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ฯ
[๗๒๗] พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
ภิกษุเหลานี้เปนสหายกัน เปนผูมีความรูคูเคียงกันมาตลอด

กาลนาน สัทธรรมของเธอเหลานั้นยอมเทียบเคียงไดในธรรม
ที่พระพุทธเจาประกาศแลว เธออันกัปปนะแนะนําดีแลวใน
ธรรมที่พระอริยเจาประกาศแลว เธอทั้งสองชํานะมารพรอม
ทั้งพาหนะไดแลว ยอมทรงไวซงึ่ อัตภาพมีในที่สุด ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
จบภิกขุสังยุตตที่ ๙
------------รวมพระสูตรทีม่ ีในวรรคนี้ คือ
๑. โกลิตสูตร ๒. อุปติสสสูตร ๓. ฆฏสูตร ๔. นวสูตร
๕. สุชาตสูตร ๖. ภัททีสูตร ๗. วิสาขสูตร ๘. นันทสูตร
๙. ติสสสูตร ๑๐. เถรนามสูตร ๑๑. กัปปนสูตร ๑๒. สหายสูตร ฯ
--------------รวมสังยุตตที่มีในภาคนี้ คือ
๑. อภิสมยสังยุตต ๒. ธาตุสังยุตต ๓. อนมตัคคสังยุตต
๔. กัสสปสังยุตต ๕. ลาภสังการสังยุตต ๖. ราหุลสังยุตต
๗. ลักขณสังยุตต ๘. โอปมมสังยุตต ๙. ภิกขุสังยุตต ฯ
จบนิทานวรรคสังยุตต
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