
๑. อาหารสุตฺต
[๑๑] เอวมฺเม สุต ํ:- เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรต ิเชตวเน  อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. 

จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อาหารา ภูตาน ํวา สตฺตาน ํฐิติยา สมฺภเวสีนํ วา อนุคฺคหาย. กตเม จตฺตาโร ? 
กวฬีกาโร1  อาหาโร โอฬาริโก วา สุขุโม วา, ผสฺโส ทุติโย, มโนสญฺเจตนา ตติยา, วิญฺญาณํ       
จตุตฺถํ. อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อาหารา ภูตานํ วา สตฺตานํ ฐิติยา สมฺภเวสีนํ วา อนุคฺคหาย.

อิเม ภิกฺขเว จตฺตาโร อาหารา กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวา ? อิเม จตฺตาโร       
อาหารา ตณฺหานิทานา ตณฺหาสมุทยา ตณฺหาชาติกา ตณฺหาปภวา. ตณฺหา จายํ ภิกฺขเว           
กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวา ? ตณฺหา เวทนานิทานา เวทนาสมุทยา เวทนาชาติกา     
เวทนาปภวา. เวทนา จายํ ภิกฺขเว กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวา ? เวทนา ผสฺสนิทานา 
ผสฺสสมุทยา ผสฺสชาติกา ผสฺสปภวา. ผสฺโส จายํ ภิกฺขเว กึนิทาโน  กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโว ? 
ผสฺโส สฬายตนนิทาโน  สฬายตนสมุทโย สฬายตนชาติโก สฬายตนปภโว. สฬายตนญฺจิทํ 
ภิกฺขเว  กึนิทาน ํกึสมุทยํ กึชาติกํ กึปภวํ ? สฬายตนํ นามรูปนิทาน ํนามรูปสมุทยํ นามรูปชาติกํ           
นามรูปปภวํ. นามรูปญฺจิทํ ภิกฺขเว กึนิทาน ํ กึสมุทยํ กึชาติกํ กึปภวํ ? นามรูปํ วิญฺญาณนิทานํ 
วิญฺญาณสมุทยํ วิญฺญาณชาติกํ วิญฺญาณปภวํ. วิญฺญาณญฺจิท ํ ภิกฺขเว กึนิทานํ กึสมุทยํ           
กึชาติกํ กึปภวํ ? วิญฺญาณํ สงฺขารนิทานํ สงฺขารสมุทยํ สงฺขารชาติกํ สงฺขารปภวํ. สงฺขารา          
จิเม ภิกฺขเว กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวา ? สงฺขารา อวิชฺชานิทานา อวิชฺชาสมุทยา        
อวิชฺชาชาติกา อวิชฺชาปภวา.

อิติ โข ภิกฺขเว อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ ฯเปฯ เอวเมตสฺส        
เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ,                 
สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ. ปฐมํ.

๓. อุปนิสสุตฺต
[๒๓] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ชานโตหํ ภิกฺขเว ปสฺสโต อาสวานํ ขยํ วทามิ, โน  อชานโต โน 

อปสฺสโต. กิญฺจ ภิกฺขเว ชานโต กึ ปสฺสโต อาสวาน ํขโย โหต ิ ? อิต ิ รูปํ อิติ รูปสฺส สมุทโย อิติ     
รูปสฺส อตฺถงฺคโม, อิต ิ เวทนา ฯเปฯ อิต ิ สญฺญา ฯเปฯ อิติ สงฺขารา ฯเปฯ อิติ วิญฺญาณํ อิติ 
วิญฺญาณสฺส สมุทโย อิติ วิญฺญาณสฺส อตฺถงฺคโมติ. เอวํ โข ภิกฺขเว ชานโต เอวํ ปสฺสโต อาสวานํ 
ขโย โหติ.

ยมฺป2ิ  ตํ ภิกฺขเว ขยสฺมึ ขเยญาณํ, ตมฺป ิ สอุปนิส ํ วทามิ, โน  อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว 
ขเยญาณสฺส อุปนิสา ? “วิมุตฺตี”ติสฺส วจนียํ. วิมุตฺติมฺปห ํ ภิกฺขเว สอุปนิส ํ วทามิ, โน อนุปนิสํ.     
กา จ ภิกฺขเว วิมุตฺติยา อุปนิสา ? “วิราโค”ติสฺส วจนียํ. วิราคมฺปห ํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, โน    
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อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว วิราคสฺส อุปนิสา ? “นิพฺพิทา”ติสฺส วจนียํ นิพฺพิทมฺปาห ํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ    
วทามิ, โน  อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว นิพฺพิทาย อุปนิสา ? “ยถาภูตญาณทสฺสนนฺ”ติสฺส วจนียํ, ยถา
ภูตญาณทสฺสนมฺปห ํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, โน  อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว ยถาภูตญาณทสฺสนสฺส 
อุปนิสา ? “สมาธี”ติสฺส วจนียํ. สมาธิมฺปหํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, โน อนุปนิสํ.

กา จ ภิกฺขเว สมาธิสฺส อุปนิสา ? “สุขนฺ”ติสฺส วจนียํ. สุขมฺปห ํภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, โน 
อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว สุขสฺส อุปนิสา ? “ปสฺสทฺธี”ติสฺส วจนียํ. ปสฺสทฺธิมฺปห ํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ      
วทามิ, โน  อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว ปสฺสทฺธิยา อุปนิสา ? “ปีตี”ติสฺส วจนียํ. ปีติมฺปหํ ภิกฺขเว        
สอุปนิส ํวทามิ, โน  อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว ปีติยา. อุปนิสา ? “ปามุชฺชนฺ”ติสฺส วจนียํ. ปามุชฺชมฺปหํ 
ภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, โน  อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว ปามุชฺชสฺส อุปนิสา ? “สทฺธา”ติสฺส วจนียํ.     
สทฺธมฺปหํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, โน อนุปนิสํ.

กา จ ภิกฺขเว สทฺธาย อุปนิสา ? “ทุกฺขนฺ”ติสฺส วจนียํ. ทุกฺขมฺปหํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, 
โน อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว ทุกฺขสฺส อุปนิสา ? “ชาตี”ติสฺส วจนียํ. ชาติมฺปห ํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ         
วทามิ, โน  อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว ชาติยา อุปนิสา ? “ภโว”ติสฺส วจนียํ. ภวมฺปห ํภิกฺขเว สอุปนิสํ   
วทามิ, โน  อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว ภวสฺส อุปนิสา ? “อุปาทานนฺ”ติสฺส วจนียํ. อุปาทานมฺปหํ 
ภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, โน  อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว อุปาทานสฺส อุปนิสา ? “ตณฺหา”ติสฺส วจนียํ. 
ตณฺหมฺปหํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, โน อนุปนิสํ.

กา จ ภิกฺขเว ตณฺหาย อุปนิสา ? “เวทนา”ติสฺส วจนียํ. ฯเปฯ “ผสฺโส”ติสฺส วจนียํ... 
“สฬายตนนฺ”ติสฺส วจนียํ... “นามรูปนฺ”ติสฺส วจนียํ... “วิญฺญาณนฺ”ติสฺส วจนียํ... “สงฺขารา”ติสฺส    
วจนียํ. สงฺขาเรปหํ ภิกฺขเว สอุปนิเส วทามิ, โน  อนุปนิเส. กา จ ภิกฺขเว สงฺขารานํ อุปนิสา ?        
“อวิชฺชา”ติสฺส วจนียํ.

อิติ โข ภิกฺขเว อวิชฺชูปนิสา สงฺขารา, สงฺขารูปนิส ํ วิญฺญาณํ, วิญฺญาณูปนิสํ นามรูปํ, 
นามรูปูปนิส ํ สฬายตนํ, สฬายตนูปนิโส ผสฺโส, ผสฺสูปนิสา เวทนา, เวทนูปนิสา ตณฺหา,           
ตณฺหูปนิส ํ อุปาทานํ, อุปาทานูปนิโส ภโว, ภวูปนิสา ชาติ, ชาตูปนิสํ ทุกฺขํ, ทุกฺขูปนิสา สทฺธา, 
สทฺธูปนิสํ ปามุชฺช ํ , ปามุชฺชูปนิสา ปีติ, ปีตูปนิสา ปสฺสทฺธิ, ปสฺสทฺธูปนิส ํสุขํ, สุขูปนิโส สมาธิ, 
สมาธูปนิสํ ยถาภูตญาณทสฺสนํ, ยถาภูตญาณทสฺสนูปนิสา นิพฺพิทา, นิพฺพิทูปนิโส วิราโค,         
วิราคูปนิสา วิมุตฺติ, วิมุตฺตูปนิสํ ขเยญาณํ.

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว อุปร ิปพฺพเต ถุลฺลผุสิตเก เทเว วสฺสนฺเต ต ํอุทกํ ยถานินฺน ํปวตฺตมานํ 
ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา ปริปูเรติ, ปพฺพตกนฺทรปทรสาขาปริปูรา กุสุพฺเภ3  ปริปูเรนฺติ. กุสพฺภา     
ปริปูรา มหาโสพฺเภ ปริปูเรนฺติ. มหาโสพฺภา ปริปูรา กุนฺนทิโย ปริปูเรนฺติ, กุนฺนทิโย ปริปูรา       
มหานทิโย ปริปูเรนฺติ, มหานทิโย ปริปูรา มหาสมุทฺทํ ปริปูเรนฺติ.

เอวเมว โข ภิกฺขเว อวิชฺชูปนิสา สงฺขารา, สงฺขารูปนิสํ วิญฺญาณํ, วิญฺญาณูปนิส ํนามรูปํ, 
นามรูปูปนิส ํ สฬายตนํ, สฬายตนูปนิโส ผสฺโส, ผสฺสูปนิสา เวทนา, เวทนูปนิสา ตณฺหา,           
ตณฺหูปนิส ํ อุปาทานํ, อุปาทานูปนิโส ภโว, ภวูปนิสา ชาติ, ชาตูปนิสํ ทุกฺขํ, ทุกฺขูปนิสา สทฺธา, 
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สทฺธูปนิสํ ปามุชฺชํ, ปามุชฺชูปนิสา ปีติ, ปีตูปนิสา ปสฺสทฺธิ, ปสฺสทฺธูปนิสํ สุขํ, สุขูปนิโส สมาธิ, 
สมาธูปนิสํ ยถาภูตญาณทสฺสนํ, ยถาภูตญาณทสฺสนูปนิสา นิพฺพิทา, นิพฺพิทูปนิโส วิราโค,          
วิราคูปนิสา วิมุตฺติ, วิมุตฺตูปนิสํ ขเยญาณนฺติ. ตติยํ.

๓. ญาณวตฺถุสุตฺต
[๓๓] สาวตฺถิยํ วิหรติ... จตุจตฺตารีสํ โว ภิกฺขเว ญาณวตฺถูนิ เทเสสฺสามิ, ตํ สุณาถ,     

สาธุกํ มนสิกโรถ, ภาสิสฺสามีติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ:
กตมาน ิ จ4  ภิกฺขเว จตุจตฺตาฬีส ํ ญาณวตฺถูนิ ? ชรามรเณ ญาณํ, ชรามรณสมุทเย 

ญาณํ, ชรามรณนิโรเธ ญาณํ, ชรามรณนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณํ, ชาติยา ญาณํ, ชาติ
สมุทเย ญาณํ, ชาตินิโรเธ ญาณํ, ชาตินิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณํ, ภเว ญาณํ, ภวสมุทเย 
ญาณํ, ภวนิโรเธ ญาณํ, ภวนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณํ. อุปาทาเน  ญาณํ, อุปาทานสมุทเย 
ญาณํ, อุปาทานนิโรเธ ญาณํ, อุปาทานนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณํ, ตณฺหาย ญาณํ, ตณฺหา
สมุทเย ญาณํ, ตณฺหานิโรเธ ญาณํ, ตณฺหานิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณํ, เวทนาย ญาณํ,    
เวทนาสมุทเย ญาณํ, เวทนานิโรเธ ญาณํ, เวทนานิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณํ, ผสฺเส ญาณํ... 
สฬายตเน  ญาณํ... นามรูเป ญาณํ... วิญฺญาเณ  ญาณํ... สงฺขาเรส ุญาณํ, สงฺขารสมุทเย ญาณํ, 
สงฺขารนิโรเธ ญาณํ, สงฺขารนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณํ. อิมานิ วุจฺจนฺต ิภิกฺขเว จตุจตฺตาฬีสํ 
ญาณวตฺถูนิ.

กตมญฺจ ภิกฺขเว ชรามรณํ ? ยา เตสํ เตสํ สตฺตาน ํตมฺห ิตมฺห ิสตฺตนิกาเย ชรา ชีรณตา 
ขณฺฑิจฺจํ ปาลิจฺจํ วลิตฺตจตา อายุโน สํหาน ิอินฺทฺริยาน ํปริปาโก, อยํ วุจฺจต ิชรา. ยา เตส ํ เตสํ     
สตฺตาน ํตมฺหา ตมฺหา สตฺตนิกายา จุติ จวนตา เภโท อนฺตรธานํ มจฺจ ุมรณํ กาลกิริยา ขนฺธานํ    
เภโท กเฬวรสฺส นิกฺเขโป, อิท ํ วุจฺจต ิ มรณํ. อิติ อยญฺจ ชรา อิทญฺจ มรณํ, อิทํ วุจฺจต ิ ภิกฺขเว     
ชรามรณํ.

ชาติสมุทยา ชรามรณสมุทโย, ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ, อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก     
มคฺโค ชรามรณนิโรธคามินี ปฏิปทา. เสยฺยถีทํ ? สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ.

ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวโก เอวํ ชรามรณํ ปชานาติ, เอวํ ชรามรณสมุทยํ ปชานาติ, เอวํ 
ชรามรณนิโรธํ ปชานาติ, เอวํ ชรามรณนิโรธคามิน ึปฏิปท ํปชานาติ. อิทมสฺส ธมฺเม ญาณํ, โส    
อิมินา ธมฺเมน ทิฏเฐน วิทิเตน อกาลิเกน ปตฺเตน ปริโยคาเฬฺหน อตีตานาคเตน ยํ เนติ.

เย โข เกจ ิ อตีตมทฺธาน ํ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ชรามรณํ อพฺภญฺญํสุ, ชรามรณ
สมุทยํ อพฺภญฺญํสุ, ชรามรณนิโรธํ อพฺภญฺญํสุ, ชรามรณนิโรธคามินึ ปฏิปท ํอพฺภญฺญํสุ, สพฺเพ 
เต เอวเมว อพฺภญฺญํสุ, เสยฺยถาปาหํ เอตรหิ.

เยปิ หิ เกจิ อนาคตมทฺธานํ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ชรามรณํ อภิชานิสฺสนฺติ,         
ชรามรณสมุทยํ อภิชานิสฺสนฺติ, ชรามรณนิโรธํ อภิชานิสฺสนฺติ, ชรามรณนิโรธคามิน ึ ปฏิปทํ        
อภิชานิสฺสนฺติ, สพฺเพ เต เอวเมว อภิชานิสฺสนฺติ, เสยฺยถาปาหํ เอตรหีติ. อิทมสฺส อนฺวเย ญาณํ.
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ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อิมานิ เทฺว ญาณานิ ปริสุทฺธาน ิโหนฺติ ปริโยทาตานิ ธมฺเม 
ญาณญฺจ อนฺวเย ญาณญฺจ. อยํ วุจฺจต ิ ภิกฺขเว อริยสาวโก ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  อิติปิ, ทสฺสนสมฺปนฺโน 
อิติปิ, อาคโต อิม ํสทฺธมฺม ํอิติปิ, ปสฺสต ิอิม ํสทฺธมฺมํ อิติปิ, เสกฺเขน ญาเณน  สมนฺนาคโต อิติปิ, 
เสกฺขาย วิชฺชาย สมนฺนาคโต อิติปิ, ธมฺมโสตํ สมาปนฺโน  อิติปิ, อริโย นิพฺเพธิกปญฺโญ อิติปิ,   
อมตทฺวารํ อาหจฺจ ติฏฺฐติ อิติปีติ.

กตมา จ ภิกฺขเว ชาต ิฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว ภโว... กตมญฺจ ภิกฺขเว อุปาทานํ... กตมา จ 
ภิกฺขเว ตณฺหา... กตมา จ ภิกฺขเว เวทนา... กตโม จ ภิกฺขเว ผสฺโส,.. กตมญฺจ ภิกฺขเว สฬายตนํ... 
กตมญฺจ ภิกฺขเว นามรูปํ... กตมญฺจ ภิกฺขเว วิญฺญาณํ... กตเม จ ภิกฺขเว สงฺขารา ? ตโยเม 
ภิกฺขเว สงฺขารา: กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโรติ.5 อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว สงฺขารา.

อวิชฺชาสมุทยา สงฺขารสมุทโย, อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ, อยเมว อริโย อฏฺฐงฺคิโก    
มคฺโค สงฺขารนิโรธคามินี ปฏิปทา. เสยฺยถีทํ ? สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ.

ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวโก เอวํ สงฺขาเร ปชานาติ, เอวํ สงฺขารสมุทยํ ปชานาติ, เอวํ     
สงฺขารนิโรธํ ปชานาติ, เอวํ สงฺขารนิโรธคามิน ึปฏิปทํ ปชานาติ. อิทมสฺส ธมฺเม ญาณํ, โส อิมินา 
ธมฺเมน ทิฏฺเฐน วิทิเตน อกาลิเกน ปตฺเตน ปริโยคาเฬฺหน อตีตานาคเตน ยํ เนติ.

เย โข เกจิ อตีตมทฺธาน ํสมณา วา พฺราหฺมณา วา สงฺขาเร อพฺภญฺญํสุ, สงฺขารสมุทยํ 
อพฺภญฺญํสุ, สงฺขารนิโรธํ อพฺภญฺญํสุ, สงฺขารนิโรธคามิน ึปฏิปทํ อพฺภญฺญํสุ, สพฺเพ เต เอวเมว 
อพฺภญฺญํสุ, เสยฺยถาปาหํ เอตรหิ.

เยปิ หิ เกจ ิอนาคตมทฺธาน ํสมณา วา พฺราหฺมณา วา สงฺขาเร อภิชานิสฺสนฺติ, สงฺขาร  
สมุทยํ อภิชานิสฺสนฺติ, สงฺขารนิโรธํ อภิชานิสฺสนฺติ, สงฺขารนิโรธคามินึ ปฏิปท ํ อภิชานิสฺสนฺติ,    
สพฺเพ เต เอวเมว อภิชานิสฺสนฺติ, เสยฺยถาปาหํ เอตรหิ. อิทมสฺส อนฺวเย ญาณํ.

ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อิมานิ เทฺว ญาณานิ ปริสุทฺธาน ิโหนฺติ ปริโยทาตานิ ธมฺเม 
ญาณญฺจ อนฺวเย ญาณญฺจ. อยํ วุจฺจต ิ ภิกฺขเว อริยสาวโก ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน  อิติปิ, ทสฺสนสมฺปนฺโน 
อิติปิ, อาคโต อิม ํสทฺธมฺม ํอิติปิ, ปสฺสต ิอิม ํสทฺธมฺมํ อิติปิ, เสกฺเขน ญาเณน  สมนฺนาคโต อิติปิ, 
เสกฺขาย วิชฺชาย สมนฺนาคโต อิติปิ, ธมฺมโสตํ สมาปนฺโน  อิติปิ, อริโย นิพฺเพธิกปญฺโญ อิติปิ,   
อมตทฺวารํ อาหจฺจ ติฏฺฐติ อิติปีติ. ตติยํ.

๘. เจตนาสุตฺต
[๓๘] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ยญฺจ ภิกฺขเว เจเตติ, ยญฺจ ปกปฺเปติ, ยญฺจ อนุเสติ. อารมฺมณ

เมตํ โหต ิ วิญฺญาณสฺส ฐิติยา, อารมฺมเณ สติ ปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส โหติ, ตสฺม ึ ปติฏฺฐิเต 
วิญฺญาเณ  วิรูเฬฺห อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺต ิโหติ, อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา สต ิอายต ึชาติ 
ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส      
สมุทโย โหติ.
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โน เจ6 ภิกฺขเว เจเตติ, โน  เจ ปกปฺเปต ิอถ เจ อนุเสต ิอารมฺมณเมตํ โหติ วิญฺญาณสฺส    
ฐิติยา, อารมฺมเณ  สต ิ ปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส โหติ, ตสฺม ึ ปติฏฺฐิเต วิญฺญาเณ  วิรูเฬฺห อายตึ        
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ, อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา สต ิอายตึ ชาติชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺข- 
โทมนสฺสุปายาสา สมฺภนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.

ยโต จ โข ภิกฺขเว โน  เจว เจเตติ, โน  จ ปกปฺเปติ, โน จ อนุเสติ. อารมฺมณเมตํ น  โหติ 
วิญฺญาณสฺส ฐิติยา, อารมฺมเณ อสติ ปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส น  โหติ, ตทปฺปติฏฺฐิเต วิญฺญาเณ      
อวิรูเฬฺห อายต ึปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ น โหติ, อายต ึปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา อสต ิอายตึ ชาติชรา
มรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ     
โหตีติ. อฏฺฐมํ.

๙. ทุติยเจตนาสุตฺต
[๓๙] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ยญฺจ ภิกฺขเว เจเตติ, ยญฺจ ปกปฺเปต ิยญฺจ อนุเสติ. อารมฺมณ

เมตํ โหต ิ วิญฺญาณสฺส ฐิติยา, อารมฺมเณ สติ ปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส โหติ, ตสฺม ึ ปติฏฺฐิเต 
วิญฺญาเณ  วิรูเฬฺห นามรูปสฺส อวกฺกนฺต ิโหติ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, 
ผสฺสปจฺจยา เวทนา... ตณฺหา... อุปาทานํ... ภโว... ชาติ... ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุ-   
ปายาสา สมฺภวนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.

โน เจ ภิกฺขเว เจเตต ิโน  เจ ปกปฺเปติ, อถ เจ อนุเสติ. อารมฺมณเมตํ โหติ วิญฺญาณสฺส    
ฐิติยา, อารมฺมเณ  สติ ปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส โหติ, ตสฺมึ ปติฏฺฐิเต วิญฺญาเณ วิรูเฬฺห นามรูปสฺส 
อวกฺกนฺ”ติ โหติ. นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.

ยโต จ โข ภิกฺขเว โน  เจว เจเตติ, โน  จ ปกปฺเปติ, โน จ อนุเสติ. อารมฺมณเมตํ น  โหติ 
วิญฺญาณสฺส ฐิติยา, อารมฺมเณ อสติ ปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส น  โหติ, ตทปฺปติฏฺฐิเต วิญฺญาเณ      
อวิรูเฬฺห นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ น โหติ. นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส 
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ. นวมํ.

๑๐. ตติยเจตนาสุตฺต
[๔๐] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ยญฺจ ภิกฺขเว เจเตติ, ยญฺจ ปกปฺเปติ, ยญฺจ อนุเสติ. อารมฺมณ

เมตํ โหต ิ วิญฺญาณสฺส ฐิติยา, อารมฺมเณ สติ ปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส โหติ. ตสฺม ึ ปติฏฺฐิเต 
วิญฺญาเณ  วิรูเฬฺห นติ โหติ, นติยา สติ อาคติคติ7  โหติ, อาคติคติยา สติ จุตูปปาโต โหติ,            
จุตูปปาเต สต ิ อายต ึ ชาติชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ; เอวเมตสฺส      
เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.
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โน จ ภิกฺขเว เจเตติ, โน  เจ ปกปฺเปติ, อถ จ อนุเสติ. อารมฺมณเมตํ โหต ิ วิญฺญาณสฺส     
ฐิติยา, อารมฺมเณ สต ิปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส โหติ, ตสฺมึ ปติฏฺฐิเต วิญฺญาเณ  วิรูเฬฺห นต ิ โหติ,     
นติยา สติ อาคติคต ิโหติ, อาคติคติยา สติ จุตูปปาโต โหติ, จุตูปปาเต สติ อายต ึชาติชรามรณํ 
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.

ยโต จ โข ภิกฺขเว โน  เจว เจเตติ, โน  จ ปกปฺเปติ, โน จ อนุเสติ. อารมฺมณเมตํ น  โหติ 
วิญฺญาณสฺส ฐิติยา, อารมฺมเณ อสติ ปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส น  โหติ, ตทปฺปติฏฺฐิเต วิญฺญาเณ     
อวิรูเฬฺห นต ิ น  โหติ, นติยา อสต ิ อาคติคต ิ น  โหติ, อาคติคติยา อสต ิ จุตูปปาโต น  โหติ,            
จุตูปปาเต อสติ อายต ึ ชาติชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ; เอวเมตสฺส     
เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ. ทสมํ.

๓. ทุกฺขสุตฺต
[๔๓] X สาวตฺถิยํ วิหรติ... ทุกฺขสฺส ภิกฺขเว สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ เทเสสฺสามิ, ตํ 

สุณาถ, สาธุกํ มนสิกโรถ, ภาสิสฺสามีติ. “เอวํ ภนฺเต”ต ิ โข เต  ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา 
เอตทโวจ : 

กตโม จ ภิกฺขเว ทุกฺขสฺส สมุทโย ? จกฺขุญฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุวิญฺญาณํ,     
ติณฺณํ สงฺคติ ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา. อยํ โข ภิกฺขเว ทุกฺขสฺส สมุทโย.

โสตญฺจ ปฏิจฺจ สทฺเท จ อุปฺปชฺชติ โสตวิญฺญาณํ ฯเปฯ ฆานญฺจ ปฏิจฺจ คนฺเธ จ... 
ชิวฺหญฺจ ปฏิจฺจ รเส จ... กายญฺจ ปฏิจฺจ โผฏฺฐพฺเพ จ... มนญฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโน
วิญฺญาณํ, ติณฺณํ สงฺคต ิ ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา. อยํ โข ภิกฺขเว       
ทุกฺขสฺส สมุทโย.

กตโม จ ภิกฺขเว ทุกฺขสฺส อตฺถงฺคโม ? จกฺขุญฺจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปฺปชฺชต ิจกฺขุวิญฺญาณํ, 
ติณฺณํ สงฺคต ิผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา. ตสฺสาเยว ตณฺหาย อเสสวิราค
นิโรธา อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา ชรามรณํ 
โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. อยํ 
โข ภิกฺขเว ทุกฺขสฺส อตฺถงฺคโม.

โสตญฺจ ปฏิจฺจ สทฺเท จ อุปฺปชฺชติ โสตวิญฺญาณํ ฯเปฯ ฆานญฺจ ปฏิจฺจ คนฺเธ จ... 
ชิวฺหญฺจ ปฏิจฺจ รเส จ... กายญฺจ ปฏิจฺจ โผฏฺฐพฺเพ จ... มนญฺจ ปฏิจฺจ ธมฺเม จ อุปฺปชฺชติ มโน
วิญฺญาณํ, ติณฺณํ สงฺคติ ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา, เวทนาปจฺจยา ตณฺหา. ตสฺสาเยว ตณฺหาย 
อเสสวิราคนิโรธา อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา 
ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ: เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ 
โหติ. อยํ โข ภิกฺขเว ทุกฺขสฺส อตฺถงฺคโมติ. ตติยํ.
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๒. อุปาทานสุตฺต
[๕๒]X สาวตฺถิยํ วิหรติ... ตตฺร โข ภควา... อุปาทานิเยส ุภิกฺขเว ธมฺเมส ุอสฺสาทานุ-

ปสฺสิโน  วิหรโต ตณฺหา ปวฑฺฒติ, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา 
ชาติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ, เอวเมตสฺส เกวลสฺส   
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ทสนฺน ํวา กฏฺฐวาหาน ํวีสาย วา กฏฺฐวาหานํ ตึสาย วา กฏฺฐวาหานํ 
จตฺตาฬีสาย วา กฏฺฐวาหานํ มหาอคฺคิกฺขนฺโธ ชเลยฺย, ตตฺร ปุริโส กาเลน  กาลํ สุกฺขาน ิ เจว        
ติณาน ิ ปกฺขิเปยฺย, สุกฺขานิ จ โคมยาน ิปกฺขิเปยฺย, สุกฺขาน ิ จ กฏฺฐานิ ปกฺขิเปยฺย. เอวญฺหิ โส 
ภิกฺขเว มหาอคฺคิกฺขนฺโธ ตทาหาโร ตทุปาทาโน  จิร ํ ทีฆมทฺธานํ ชเลยฺย. เอวเมว โข ภิกฺขเว           
อุปาทานิเยส ุธมฺเมส ุอสฺสาทานุปสฺสิโน  วิหรโต ตณฺหา ปวฑฺฒติ, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทาน ํฯเปฯ 
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.

อุปาทานิเยส ุ ภิกฺขเว ธมฺเมส ุอาทีนวานุปสฺสิโน  วิหรโต ตณฺหา นิรุชฺฌติ, ตณฺหานิโรธา 
อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา ชรามรณํ โสก-    
ปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ.

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ทสนฺน ํวา กฏฺฐวาหาน ํวีสาย วา กฏฺฐวาหานํ ตีสาย วา กฏฺฐวาหานํ 
จตฺตาฬีสาย วา กฏฺฐวาหาน ํมหาอคฺคิกฺขนฺโธ ชเลยฺย, ตตฺร ปุริโส น  กาเลน กาล ํสุกฺขานิ เจว 
ติณาน ิปกฺขิเปยฺย, น สุกฺขานิ จ โคมยาน ิปกฺขิเปยฺย, น  สุกฺขาน ิจ กฏฺฐานิ ปกฺขิเปยฺย. เอวญฺหิ โส 
ภิกฺขเว มหาอคฺคิกฺขนฺโธ ปุริมสฺส จ อุปาทานสฺส ปริยาทานา อญฺญสฺส จ อนุปหารา8  อนาหาโร 
นิพฺพาเยยฺย. เอวเมว โข ภิกฺขเว อุปาทานิเยสุ ธมฺเมสุ อาทีนวานุปสฺสิโน วิหรโต ตณฺหา นิรุชฺฌติ, 
ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ. ทุติยํ.

๘. นามรูปสุตฺต
[๕๘] X สาวตฺถิยํ วิหรติ... ตตฺร โข ภควา... สญฺโญชนิเยส ุภิกฺขเว ธมฺเมสุ อสฺสาทานุ-

ปสฺสิโน  วิหรโต นามรูปสฺส อวกฺกนฺต ิ โหติ, นามรูปปจฺจยา สฬายตน ํฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส 
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว มหารุกฺโข. ตสฺส ยาน ิ เจว มูลาน ิ อโธคมาน ิ ยานิ จ ติริยงฺคมานิ,      
สพฺพานิ ตานิ อุทฺธํ โอช ํ อภิหรนฺติ. เอวญฺห ิ โส ภิกฺขเว มหารุกฺโข ตทาหาโร ตทุปาทาโน  จิรํ        
ทีฆมทฺธาน ํ ติฏฺเฐยฺย. เอวเมว โข ภิกฺขเว สญฺโญชนิเยสุ ธมฺเมสุ อสฺสาทานุปสฺสิโน วิหรโต           
นามรูปสฺส อวกฺกนฺต ิ โหติ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส 
สมุทโย โหติ.

สญฺโญชนิเยส ุ ภิกฺขเว ธมฺเมส ุ อาทีนวานุปสฺสิโน  วิหรโต นามรูปสฺส อวกฺกนฺต ิน  โหติ, 
นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ.
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เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว มหารุกฺโข. อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย กุทฺทาลปิฏกํ อาทาย ฯเปฯ อายตึ 
อนุปฺปาทธมฺโม. เอวเมว โข ภิกฺขเว สญฺโญชนิเยส ุธมฺเมสุ อาทีนวานุปสฺสิโน วิหรโต นามรูปสฺส 
อวกฺกนฺติ น  โหติ, นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ 
โหตีติ. อฏฺฐมํ.

๙. วิญฺญาณสุตฺต
[๕๙] X สาวตฺถิยํ วิหรติ... ตตฺร โข ภควา... สญฺโญชนิเยส ุภิกฺขเว ธมฺเมสุ อสฺสาทานุ-

ปสฺสิโน  วิหรโต วิญฺญาณสฺส อวกฺกนฺติ โหติ, วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส 
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว มหารุกฺโข. ตสฺส ยานิ เจว มูลานิ ฯเปฯ เอวเมว โข ภิกฺขเว       
สญฺโญชนิเยส ุ ธมฺเมสุ อสฺสาทานุปสฺสิโน  วิหรโต วิญฺญาณสฺส อวกฺกนฺต ิ โหติ, วิญฺญณปจฺจยา 
นามรูปํ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.

สญฺโญชนิเยส ุภิกฺขเว ธมฺเมสุ อาทีนวานุปสฺสิโน  วิหรโต วิญฺญาณสฺส อวกฺกนฺติ น โหติ, 
วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ.

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว มหารุกฺโข, อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย กุทฺทาลปิฏกํ อาทาย ฯเปฯ อายตึ 
อนุปฺปาทธมฺโม. เอวเมว โข ภิกฺขเว สญฺโญชนิเยส ุธมฺเมส ุอาทีนวานุปสฺสิโน  วิหรโต วิญฺญาณสฺส 
อวกฺกนฺติ น  โหติ, วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ 
โหตีติ. นวมํ.

______________________
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๑. อาหารสูตร
ว่าด้วยอาหาร

[๑๑]X ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ  พระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัต

ถี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อย่างนี ้เป็นไปเพ่ือการดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเพ่ืออนุเคราะห์

หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด9

อาหาร ๔ อย่าง อะไรบ้าง คือ
๑. X กวฬิงการาหาร (อาหาร คือคำข้าว) ที่หยาบหรือละเอียด 
๒. X ผัสสาหาร (อาหาร คือผัสสะ)
๓. X มโนสัญเจตนาหาร (อาหาร คือมโนสัญเจตนา) 
๔. X วิญญาณาหาร (อาหาร คือวิญญาณ) 
อาหาร ๔ อย่างนี้ เป็นไปเพ่ือการดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเพ่ืออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้

แสวงหาที่เกิด
อาหาร ๔ อย่างนี้ มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด 
อาหาร ๔ อย่างนี ้ มีตัณหาเป็นเหต ุ มีตัณหาเป็นเหตุเกิด มีตัณหาเป็นกำเนิด มีตัณหาเป็นแดน

เกิด 
อนึ่ง ตัณหานี้ มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด 
ตัณหามีเวทนาเป็นเหตุ มีเวทนาเป็นเหตุเกิด มีเวทนาเป็นกำเนิด มีเวทนาเป็นแดนเกิด 
เวทนานี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็น แดนเกิด 
เวทนามีผัสสะเป็นเหตุ มีผัสสะเป็นเหตุเกิด มีผัสสะเป็นกำเนิด มีผัสสะเป็น แดนเกิด 
ผัสสะนี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็น แดนเกิด 
ผัสสะมีสฬายตนะเป็นเหต ุมีสฬายตนะเป็นเหตุเกิด มีสฬายตนะเป็นกำเนิด มีสฬายตนะเป็นแดน

เกิด 
สฬายตนะนี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด 
สฬายตนะมีนามรูปเป็นเหตุ มีนามรูปเป็นเหตุเกิด มีนามรูปเป็นกำเนิด มีนามรูปเป็นแดนเกิด 
นามรูปนี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็น แดนเกิด 
นามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุ มีวิญญาณเป็นเหตุเกิด มีวิญญาณเป็นกำเนิด มีวิญญาณเป็นแดน

เกิด 
วิญญาณนี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็น แดนเกิด 
วิญญาณมีสังขารเป็นเหตุ มีสังขารเป็นเหตุเกิด มีสังขารเป็นกำเนิด มีสังขารเป็นแดนเกิด 
อนึ่ง สังขารเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด 
สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุ มีอวิชชาเป็นเหตุเกิด มีอวิชชาเป็นกำเนิด มีอวิชชาเป็นแดนเกิด
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9 สัตว์ผู้แสวงหาท่ีเกิด แปลจากคำว่า สัมภเวสี หมายถึงสัตว์ที่เกิดในกำเนิดทั้ง ๔ ได้แก่ (๑)  อัณฑชะ (เกิดจากไข่) (๒)  ชลาพุชะ 
(เกิดจากครรภ์)  (๓)  สังเสทชะ (เกิดในเถ้าไคล)  (๔) โอปปาติกะ  (เกิดผุดขึ้น) สัตว์จำพวกที่เป็นอัณฑชะ และชลาพุชะ ท่านเรียก
ว่า สัมภเวสี เพราะยังอยู่ในไข่และในครรภ์ ถ้าออก จากไข่และครรภ์แล้วไม่เรียกว่า สัมภเวสี แต่ท่านเรียกว่า สัตว์ผู้เกิดแล้ว สัตว์
จำพวกที่เป็นสังเสทชะ และ โอปปาติกะนั้น  ท่านเรียกว่า สัมภเวสี ในขณะจิตแรกที่เกิดขึ้น  ตั้งแต่ขณะจิตที ่๒ ไป ท่านเรียกว่า สัตว์
ผู้เกิดแล้ว (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๑๑/๒๖)



ภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี 
ฯลฯ ดังพรรณนามาฉะนี้ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

อนึ่ง เพราะอวิชชานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
ฯลฯ ดังพรรณนามาฉะนี้ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

อาหารสูตรท่ี ๑ จบ

๓. อุปนิสสูตร
ว่าด้วยธรรมท่ีอาศัยกัน

[๒๓]X พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี 
ภิกษุทั้งหลาย เราเมื่อรู้เห็น  จึงกล่าวถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เราเมื่อไม่รู้เห็น  จึงไม่

กล่าวถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย 
เมื่อรู้เห็นอะไร ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจึงมี คือ เมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้ว่า 
รูปเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้ 
เวทนาเป็นอย่างนี้ ฯลฯ 
สัญญาเป็นอย่างนี้ ฯลฯ 
สังขารเป็นอย่างนี้ ฯลฯ
วิญญาณเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้
เราเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจึงมี
เมื่อธรรมเป็นที่สิ้นไป10  มีอยู่ ขยญาณ(ญาณในธรรมเป็นที่สิ้นไป) แม้ใด ย่อมม ี เรากล่าวว่าขย

ญาณแม้นั้นมีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งขยญาณ  สิ่งนั้นควรเรียกว่า 
วิมุตติ11

เรากล่าวว่าแม้วิมุตติก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งวิมุตต ิ สิ่งนั้น
ควรเรียกว่า วิราคะ12

เรากล่าวว่าแม้วิราคะก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัย แห่งวิราคะ สิ่งนั้น
ควรเรียกว่า นิพพิทา13

เรากล่าวว่าแม้นิพพิทาก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่ อาศัยแห่งนิพพิทา สิ่ง
นั้นควรเรียกว่า ยถาภูตญาณทัสสนะ14

เรากล่าวว่าแม้ยถาภูตญาณทัสสนะก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไร เล่าเป็นที่อาศัย
แห่งยถาภูตญาณทัสสนะ สิ่งนั้นควรเรียกว่า สมาธิ

10

10 ธรรมเป็นท่ีสิ้นไป ในที่นี้หมายถึงมรรคและผล (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๖๐-๖๑)

11 วิมุตติ ในที่นี้หมายถึงความหลุดพ้นด้วยอรหัตตผล (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๖๑)

12 วิราคะ ในที่นี้หมายถึงมรรค คือ ธรรมเครื่องกำจัดกิเลส (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๖๑)

13  นิพพิทา ในที่นี้หมายถึงนิพพิทาญาณ  คือ ญาณที่พิจารณาเห็นสังขารว่ามีโทษจนเกิดความเบื่อหน่าย (สํ.นิ.อ. (บาลี) 
๒/๒๓/๖๑)

14 ยถาภูตญาณทัสสนะ ในที่นี้หมายถึงญาณที่พิจารณาเห็นสังขารตามความเป็นจริง (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๖๒)



เรากล่าวว่าแม้สมาธิก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งสมาธิ สิ่งนั้น
ควรเรียกว่า สุข

เรากล่าวว่าแม้สุขก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัย แห่งสุข สิ่งนั้นควร
เรียกว่า ปัสสัทธิ15

เรากล่าวว่าแม้ปัสสัทธิก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งปัสสัทธิ สิ่ง
นั้นควรเรียกว่า ปีติ

เรากล่าวว่าแม้ปีติก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัย แห่งปีต ิ สิ่งนั้นควร
เรียกว่า ปราโมทย์

เรากล่าวว่าแม้ปราโมทย์ก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งปราโมทย์ 
สิ่งนั้นควรเรียกว่า ศรัทธา

เรากล่าวว่าแม้ศัทธาก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งศรัทธา สิ่งนั้น
ควรเรียกว่า ทุกข์

เรากล่าวว่าแม้ทุกข์ก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งทุกข์ สิ่งนั้นควร
เรียกว่า ชาติ

เรากล่าวว่าแม้ชาติก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งชาต ิ สิ่งนั้นควร
เรียกว่า ภพ

เรากล่าวว่าแม้ภพก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัย แห่งภพ สิ่งนั้นควร
เรียกว่า อุปาทาน

เรากล่าวว่าแม้อุปาทานก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งอุปาทาน 
สิ่งนั้นควรเรียกว่า ตัณหา

เรากล่าวว่าแม้ตัณหาก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งตัณหา สิ่งนั้น
ควรเรียกว่า เวทนา ฯลฯ 

สิ่งนั้นควรเรียกว่า ผัสสะ ... สิ่งนั้นควรเรียกว่า สฬายตนะ ... สิ่งนั้นควรเรียกว่า นามรูป ... สิ่งนั้น
ควรเรียกว่า วิญญาณ ... สิ่งนั้นควรเรียกว่า สังขารทั้งหลาย 

เรากล่าวว่าแม้สังขารทั้งหลายก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่ง
สังขารทั้งหลาย สิ่งนั้นควรเรียกว่า อวิชชา

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้ สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นที่อาศัย วิญญาณมีสังขารเป็นที่อาศัย 
นามรูปมีวิญญาณเป็นที่อาศัย สฬายตนะมีนามรูปเป็นที่อาศัย ผัสสะมีสฬายตนะเป็นที่อาศัย เวทนามีผัสส
ะเป็นที่อาศัย ตัณหามีเวทนาเป็นที่อาศัย อุปาทานมีตัณหาเป็นที่อาศัย ภพมีอุปาทานเป็นที่อาศัย ชาติมีภพ
เป็นที่อาศัย ทุกข์ มีชาติเป็นที่อาศัย ศรัทธามีทุกข์เป็นที่อาศัย ปราโมทย์มีศรัทธาเป็นที่อาศัย ปีติมีปราโมทย์
เป็นที่อาศัย ปัสสัทธิมีปีติเป็นที่อาศัย สุขมีปัสสัทธิเป็นที่อาศัย สมาธิ มีสุขเป็นที่อาศัย ยถาภูตญาณทัสสนะ
มีสมาธิเป็นที่อาศัย นิพพิทามียถาภูต ญาณทัสสนะเป็นที่อาศัย วิราคะมีนิพพิทาเป็นที่อาศัย วิมุตติมีวิราคะ
เป็นที่อาศัย ขยญาณมีวิมุตติเป็นที่อาศัย

เมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกบนยอดภูเขา น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่ม ทำให้ซอกเขา ลำธาร และห้วยเต็มเปี่ยม 
ซอกเขา ลำธารและห้วยทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้ว ทำหนองน้ำให้เต็ม หนองน้ำเต็มเปี่ยมแล้ว ทำบึงให้เต็ม บึง
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15  ปัสสัทธ ิหมายถึงธรรมที่สงบระงับความกระวนกระวาย อันเป็นปัจจัยแห่งความสุขที่เป็นเบื้องต้นแห่ง สมาธิที่แน่วแน่ (สํ.นิ.อ. 
(บาลี) ๒/๒๓/๖๒)



เต็มแล้ว ทำแม่น้ำน้อยให้เต็ม แม่น้ำน้อย เต็มแล้ว ทำแม่น้ำใหญ่ให้เต็ม แม่น้ำใหญ่เต็มแล้ว ก็ทำ
มหาสมุทรให้เต็ม แม้ฉันใด

ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นที่อาศัย วิญญาณมีสังขารเป็นที่ อาศัย นามรูปมี
วิญญาณเป็นที่อาศัย สฬายตนะมีนามรูปเป็นที่อาศัย ผัสสะมี สฬายตนะเป็นที่อาศัย เวทนามีผัสสะเป็นที่
อาศัย ตัณหามีเวทนาเป็นที่อาศัย อุปาทานมีตัณหาเป็นที่อาศัย ภพมีอุปาทานเป็นที่อาศัย ชาติมีภพเป็นที่
อาศัย ทุกข์มีชาติเป็นที่อาศัย ศรัทธามีทุกข์เป็นที่อาศัย ปราโมทย์มีศรัทธาเป็นที่อาศัย ปีติมีปราโมทย์เป็นที่
อาศัย ปัสสัทธิมีปีติเป็นที่อาศัย สุขมีปัสสัทธิเป็นที่อาศัย สมาธิมีสุขเป็นที่อาศัย ยถาภูตญาณทัสสนะมี
สมาธิเป็นที่อาศัย นิพพิทามียถาภูตญาณทัสสนะเป็นที่อาศัย วิราคะมีนิพพิทาเป็นที่อาศัย วิมุตติมีวิราคะ
เป็นที่อาศัย ขยญาณมี วิมุตติเป็นที่อาศัย ฉันนั้นเหมือนกัน

อุปนิสสูตรท่ี ๓ จบ

๓. ญาณวัตถุสูตร
ว่าด้วยญาณวัตถุ

[๓๓]X พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี 
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงญาณวัตถุ ๔๔ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจัก

กล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 
ญาณวัตถุ ๔๔ อะไรบ้าง คือ 
๑. X ความรู้ในชราและมรณะ 
๒. X ความรู้ในความเกิดแห่งชราและมรณะ 
๓. X ความรู้ในความดับแห่งชราและมรณะ 
๔. X ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ 
๕. X ความรู้ในชาติ 
๖. X ความรู้ในความเกิดแห่งชาติ 
๗. X ความรู้ในความดับแห่งชาติ 
๘. X ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชาติ 
๙. X ความรู้ในภพ 
๑๐. X ความรู้ในความเกิดแห่งภพ 
๑๑. X ความรู้ในความดับแห่งภพ 
๑๒. X ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งภพ 
๑๓. X ความรู้ในอุปาทาน 
๑๔. X ความรู้ในความเกิดแห่งอุปาทาน 
๑๕. X ความรู้ในความดับแห่งอุปาทาน 
๑๖. X ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งอุปาทาน 
๑๗.X ความรู้ในตัณหา 
๑๘. X ความรู้ในความเกิดแห่งตัณหา 
๑๙. X ความรู้ในความดับแห่งตัณหา 
๒๐. X ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งตัณหา 
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๒๑. X ความรู้ในเวทนา 
๒๒.X ความรู้ในความเกิดแห่งเวทนา 
๒๓.X ความรู้ในความดับแห่งเวทนา 
๒๔.X ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนา 
๒๕.X ความรู้ในผัสสะ ... (๒๖๒๘)
๒๙.X ความรู้ในสฬายตนะ ... (๓๐๓๒)
๓๓.X ความรู้ในนามรูป ... (๓๔๓๖)
๓๗.X ความรู้ในวิญญาณ ... (๓๘๔๐)
๔๑.X ความรู้ในสังขารทั้งหลาย
๔๒.X ความรู้ในความเกิดแห่งสังขาร 
๔๓.X ความรู้ในความดับแห่งสังขาร 
๔๔.X ความรู้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร 
เหล่านี้เรียกว่า ญาณวัตถุ ๔๔ 
ชราและมรณะ เป็นอย่างไร 
คือ ความแก่ ความคร่ำคร่า ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยวย่น  ความเสื่อม

อายุ ความแก่หง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่า สัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า ชรา 
ความจุติ ความเคลื่อนไป ความทำลายไป ความหายไป ความตายกล่าวคือมฤตยู การทำกาละ 

ความแตกแห่งขันธ์ ความทอดทิ้งร่างกาย ความขาดแห่ง
ชีวิตินทรีย์ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ จากหมู่สัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า มรณะ 
ชราและมรณะ ดังพรรณนามาฉะนี้ นี้เรียกว่า ชราและมรณะ
เพราะชาติเกิด ชราและมรณะจึงเกิด เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เท่านั้น คือ 
๑.X สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ XX ๘.X สัมมาสมาธิ 
ชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ 
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด อริยสาวกรู้ชัดชราและมรณะอย่างนี้ รู้ชัดความเกิด แห่งชราและมรณะ

อย่างนี ้ รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้ นี้
ชื่อว่าธัมมญาณของอริยสาวกนั้น  เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณานัยในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ ซึ่งตน
เห็นแล้ว รู้แล้ว ไม่ประกอบด้วยกาล อันตนได้บรรลุแล้ว อันตนหย่ังรู้แล้ว

สมณะหรือพราหมณ์ในอดีตเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ก็ได้รู้ชราและมรณะ ได้รู้ความเกิด แห่งชราและ
มรณะ ได้รู้ความดับแห่งชราและมรณะ ได้รู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ เหมือนอย่างที่เรารู้
ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น

สมณะหรือพราหมณ์ในอนาคตเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็จักรู้ชราและมรณะ จักรู้ความเกิดแห่งชราและ
มรณะ จักรู้ความดับชราและมรณะ จักรู้ปฏิปทาที่ให้ถึง ความดับแห่งชราและมรณะ เหมือนอย่างที่เรารู้ใน
บัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น นี้ชื่อว่า อันวยญาณของอริยสาวกนั้น
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ญาณ  ๒ ประการนี้ คือ (๑)  ธัมมญาณ16 (๒) อันวยญาณ17ของอริยสาวก เป็นธรรมชาติบริสุทธ์ิ
ผุดผ่อง อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้าง ผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้าง ผู้ถึงสัทธรรมนี้บ้าง 
เห็นสัทธรรมนี้บ้าง ประกอบด้วย ญาณอันเป็นเสขะบ้าง ประกอบด้วยวิชชาอันเป็นเสขะบ้าง บรรลุกระแส
แห่งธรรมบ้าง เป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้าง ดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตนิพพานบ้าง

ชาติเป็นอย่างไร ฯลฯ ภพเป็นอย่างไร ... อุปาทานเป็นอย่างไร ... ตัณหาเป็นอย่างไร ... เวทนา
เป็นอย่างไร ...ผัสสะเป็นอย่างไร ... สฬายตนะเป็นอย่างไร ... นามรูปเป็นอย่างไร ... วิญญาณเป็น
อย่างไร ... 

สังขารทั้งหลาย มีเท่าไร 
สังขารมี ๓ ประการนี้ คือ 
๑.X กายสังขาร X
๒.X วจีสังขาร X
๓.X จิตตสังขาร 
นี้เรียกว่าสังขารทั้งหลาย
เพราะอวิชชาเกิด สังขารจึงเกิด เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ 
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เท่านั้น คือ 
๑. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ X  ๘.X สัมมาสมาธิ 
ชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร 
เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดสังขารทั้งหลายอย่างนี ้ รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารอย่างนี้ รู้ชัดความดับแห่ง

สังขารอย่างนี้ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี ้ นี้ชื่อว่าธัมมญาณของอริยสาวกนั้น เมื่อนั้น
อริยสาวกนั้นพิจารณานัยในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ ซึ่งตนเห็นแล้ว รู้แล้ว  ไม่ประกอบด้วยกาล อันตน
ได้บรรลุแล้ว อันตนหย่ังรู้แล้ว

สมณะหรือพราหมณ์ในอดีตเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ก็ได้รู้สังขารทั้งหลาย ได้รู้ความเกิดแห่งสังขาร ได้รู้
ความดับแห่งสังขาร ได้รู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น

สมณะหรือพราหมณ์ในอนาคตเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ก็จักรู้สังขารทั้งหลาย จักรู้ความเกิดแห่งสังขาร 
จักรู้ความดับสังขาร จักรู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร เหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น  นี้
ชื่อว่าอันวยญาณของอริยสาวกนั้น

ภิกษุทั้งหลาย ญาณ  ๒ ประการนี ้ คือ (๑) ธัมมญาณ  (๒) อันวยญาณ  ของอริยสาวก เป็น
ธรรมชาติบริสุทธ์ิผุดผ่อง อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ถึงพร้อม ด้วยทิฏฐิบ้าง ผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้าง ผู้ถึง
สัทธรรมนี้บ้าง เห็นสัทธรรมนี้บ้าง ประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้าง ประกอบด้วยวิชชาอันเป็นเสขะบ้าง 
บรรลุกระแสแห่งธรรมบ้าง เป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้าง ดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตนิพพานบ้าง

ญาณวัตถุสูตรท่ี ๓ จบ

14

16 ธัมมญาณ ในที่นี้หมายถึงมัคคญาณ  คือ ญาณในอริยมรรค คือความหย่ังรู้ที่ให้สำเร็จภาวะอริยบุคคลแต่ละชั้น  อรรถกถากล่าว
ว่า เป็นเสขภูมิของพระขีณาสพ เป็นญาณอันดับที ่ ๑๔ ในญาณ  ๑๖  (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๓๓/๗๗,  ขุ.ป. (ไทย) 
๓๑/๖๑-๖๒/๙๙-๑๐๒, วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๘๐๖-๘๑๕/๓๕๓-๓๕๙)

17  อันวยญาณ ในที่นี้หมายถึงปัจจเวกขณญาณ  คือ ญาณหย่ังรู้ด้วยการพิจารณาทบทวนคือสำรวจรู้ มรรคผล กิเลสที่ละได้แล้ว 
กิเลสที่ยังเหลืออยู่ และนิพพาน  เว้นพระอรหันต์ไม่มีการพิจารณากิเลสที่ยัง เหลืออยู่ ญาณนี้เป็นญาณอันดับที ่๑๖ ในญาณ  ๑๖ 
(สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๓๓/๗๗, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๖๕/๑๐๖-๑๐๙)



๘. เจตนาสูตร
ว่าด้วยเจตนา

[๓๘]X พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจงใจ ดำร ิ และนึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัย18  เพ่ือความตั้งมั่น

แห่งวิญญาณ  เมื่ออารัมมณปัจจัยมี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้ว  เจริญขึ้น
แล้ว ความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปจึงม ี เมื่อความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปม ี ชาต ิ ชรา มรณะ โสกะ ปริ
เทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงมีต่อไป ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

ภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำริ แต่ยังนึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัย เพื่อความตั้งมั่นแห่ง
วิญญาณ  เมื่ออารัมมณปัจจัยม ี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงม ี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้ว เจริญขึ้นแล้ว 
ความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปจึงม ี เมื่อความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปมี ชาต ิ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส จึงมีต่อไป ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

ภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำร ิ และไม่นึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นไม่เป็นอารัมมณปัจจัยเพ่ือความตั้งมั่นแห่ง
วิญญาณ  เมื่ออารัมมณปัจจัยไม่ม ีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มี เมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งมั่นแล้ว ไม่เจริญ
ขึ้นแล้ว ความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปจึงไม่มี เมื่อความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปไม่มี ชาติ ชรา มรณะ โสก
ะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

เจตนาสูตรท่ี ๘ จบ

๙. ทุติยเจตนาสูตร
ว่าด้วยเจตนา สูตรท่ี ๒

[๓๙]X พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจงใจ ดำริ และนึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยเพ่ือความตั้งมั่นแห่ง

วิญญาณ  เมื่ออารัมมณปัจจัยม ี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงม ี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้ว เจริญขึ้นแล้ว 
ความหย่ังลงแห่งนามรูปจึงม ี เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึง
มี เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงม ี ... ตัณหา ... อุปาทาน  ... ภพ ... ชาต ิ ... ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

ภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำริ แต่ยังนึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยเพื่อ ความตั้งมั่นแห่ง
วิญญาณ  เมื่ออารัมมณปัจจัยม ี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงม ี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้ว เจริญขึ้นแล้ว 
ความหย่ังลงแห่งนามรูปจึงม ี เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงม ี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้ง
มวลนี้ มีได้ด้วย ประการฉะนี้

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำริ และไม่นึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นไม่เป็น  อารัมมณปัจจัยเพ่ือความ
ตั้งมั่นแห่งวิญญาณ  เมื่ออารัมมณปัจจัยไม่มี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มี เมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งมั่น
แล้ว ไม่เจริญขึ้นแล้ว ความหย่ังลงแห่งนามรูปจึงไม่ม ี เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ฯลฯ ความดับ
แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

ทุติยเจตนาสูตรท่ี ๙ จบ
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18 อารัมมณปัจจัย ในที่นี้หมายถึงธรรมชาติมีเจตนาเป็นต้น (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๓๘/๘๐)



๑๐. ตติยเจตนาสูตร
ว่าด้วยเจตนา สูตรท่ี ๓

[๔๐]X พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจงใจ ดำริ และนึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยเพ่ือความตั้งมั่นแห่ง

วิญญาณ  เมื่ออารัมมณปัจจัยม ี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงม ี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้ว เจริญขึ้นแล้ว 
นติ19จึงมี เมื่อนติมี คติภพในการเวียนมา จึงม ี เมื่อคติภพในการเวียนมามี จุติและอุบัติจึงม ี เมื่อจุติและ
อุบัติม ีชาต ิชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนัส และอุปายาสจึงม ีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข ์ทั้งมวลนี้ 
มีได้ด้วยประการฉะนี้

ภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำร ิ แต่นึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยเพ่ือความตั้งมั่นแห่งวิญญาณ 
เมื่ออารัมมณปัจจัยม ีความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงม ี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้ว เจริญขึ้นแล้ว นติจึงม ี เมื่อ
นติม ี คติภพในการเวียนมาจึงม ี เมื่อคติภพในการเวียนมาม ี จุติและอุบัติจึงม ี เมื่อจุติและอุบัติมี ชาต ิ ชรา 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์ โทมนัส และอุปายาสจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการ
ฉะนี้

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำริ และไม่นึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นไม่เป็น  อารัมมณปัจจัยเพ่ือความ
ตั้งมั่นแห่งวิญญาณ  เมื่ออารัมมณปัจจัยไม่มี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มี เมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งมั่น
แล้ว ไม่เจริญขึ้นแล้ว นติจึงไม่มี เมื่อนติไม่ม ีคติภพในการเวียนมาจึงไม่ม ีเมื่อคติภพในการเวียนมาไม่มี จุติ
และอุบัติจึงไม่มี เมื่อจุติและอุบัติไม่มี ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 

และอุปายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้
ตติยเจตนาสูตรท่ี ๑๐ จบ

๓. ทุกขสูตร20 
ว่าด้วยทุกข์

[๔๓]X พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี 
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดแห่งทุกข์ และความดับแห่งทุกข์ เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจ

ให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระ ดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย ความเกิดแห่งทุกข์ เป็นอย่างไร 
คือ เพราะอาศัยจักขุ(ตา)และรูป จักขุวิญญาณจึงเกิด ความประจวบแห่งธรรม ๓ ประการเป็น

ผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงเกิด ความเกิดแห่งทุกข์ เป็น
อย่างนี้แล

เพราะอาศัยโสตะ(หู)และเสียง โสตวิญญาณจึงเกิด ฯลฯ เพราะอาศัยฆานะ(จมูก) และกลิ่น  ... 
เพราะอาศัยชิวหา(ลิ้น)และรส ... เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ... เพราะอาศัยมโน(ใจ)และธรรมารมณ์ 
มโนวิญญาณจึงเกิด ความประจวบแห่งธรรม ๓ ประการ เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงเกิด 

ความเกิดแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้แล
ความดับแห่งทุกข์ เป็นอย่างไร 
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19 นติ ในที่นี้หมายถึงตัณหาคือความปรารถนาในภพ ๓ (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๔๐/๘๒, สํ.นิ.ฏีกา (บาลี) ๒/๔๐/๑๐๒)

20 ทุกขสูตร ปรากฏชื่อว่าทุกขสมุทยสูตร ใน สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๐๖/๑๑๙



คือ เพราะอาศัยจักขุและรูป จักขุวิญญาณจึงเกิด ความประจวบแห่งธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงเกิด เพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือ
ด้วยวิราคะ อุปาทานจึงดับ เพราะ อุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี ้มีได ้ด้วยประการ
ฉะนี้ 

ความดับแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้แล 
เพราะอาศัยโสตะและเสียง โสตวิญญาณจึงเกิด ฯลฯ เพราะอาศัยฆานะ และกลิ่น  ... เพราะ

อาศัยชิวหาและรส ... เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ... เพราะอาศัยมโนและธรรมารมณ์ มโนวิญญาณจึง
เกิด ความประจวบแห่งธรรม ๓ ประการเป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงเกิด เพราะเวทนาเป็น
ปัจจัย ตัณหา จึงเกิด เพราะตัณหานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึง
ดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงดับ 
ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย ความดับแห่งทุกข์ เป็นอย่างนี้แล
ทุกขสูตรท่ี ๓ จบ

๒. อุปาทานสูตร
ว่าด้วยความยึดม่ันถือม่ัน

[๕๒]X พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาค...
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลาย ที่เป็นปัจจัยแห่ง

อุปาทาน ตัณหาย่อมเจริญ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงม ีเพราะ
ภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี เพราะชาติเป็น  ปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงมี 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

เปรียบเหมือนกองไฟใหญ่ที่สุมด้วยไม ้ ๑๐ เล่มเกวียนบ้าง ๒๐ เล่มเกวียนบ้าง ๓๐ เล่มเกวียน
บ้าง ๔๐ เล่มเกวียนบ้าง พึงลุกโพลง บุรุษใส่หญ้าแห้ง โคมัยแห้งและไม้แห้งเข้าไปในกองไฟนั้น  ทุก ๆ ระยะ 
ก็เมื่อเป็นอย่างนี ้กองไฟใหญ่นั้น  ได้อาหาร21  อย่างนั้น  ได้เชื้ออย่างนั้น  พึงลุกโพลงตลอดกาลนาน  อุปมานี้
ฉันใด อุปไมย ก็ฉันนั้น เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่ง 
อุปาทาน ตัณหาย่อมเจริญ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงม ีฯลฯ ความเกิดขึ้น  แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ 
มีได้ด้วยประการฉะนี้

เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทาน ตัณหาย่อมดับ 
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี ้ มีได้ด้วยประการ
ฉะนี้

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนกองไฟใหญ่ที่สุมด้วยไม้ ๑๐ เล่มเกวียนบ้าง ๒๐ เล่มเกวียนบ้าง ๓๐ 
เล่มเกวียนบ้าง ๔๐ เล่มเกวียนบ้าง พึงลุกโพลง บุรุษ ไม่ใส่หญ้าแห้ง โคมัยแห้งและไม้แห้งเข้าไปในกองไฟ
นั้นทุก ๆ ระยะ ก็เมื่อเป็นอย่างนี ้กองไฟใหญ่นั้นไม่ได้อาหารอย่างนั้น ไม่ได้เชื้ออย่างนั้น  พึงดับไป เพราะสิ้น
เชื้อเก่า และไม่เติมเชื้อใหม่ อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมทั้ง
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21 อาหาร ในที่นี้หมายถึงปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดไฟ (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๕๒/๙๓)



หลายที่เป็นปัจจัยแห่งอุปาทาน  ตัณหาย่อมดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทาน  จึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกอง
ทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

อุปาทานสูตรท่ี ๒ จบ

๘. นามรูปสูตร
ว่าด้วยนามรูป

[๕๘]X พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาค ...
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายที่ เป็นปัจจัยแห่ง

สังโยชน์ นามรูปย่อมหย่ังลง เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงม ีฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล
นี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากหย่ังลงและแผ่ขยายไปรอบ ๆ รากทั้งหมดนั้นย่อมดูดอาหารขึ้นไป
ข้างบน  เมื่อเป็นอย่างนี้ ต้นไม้ใหญ่นั้นได้อาหารอย่างนั้น  ได้สารอย่างนั้น พึงยืนต้นอยู่ได้ตลอดกาลนาน 
อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น  เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่ง
สังโยชน์ นามรูปย่อมหย่ังลง เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงม ีฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวล
นี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลาย ที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน ์นามรูปย่อมไม่หย่ัง
ลง เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ (ยืนต้นอยู่อย่างนั้น) ทีนั้นบุรุษถือจอบ และตะกร้าเดินมา 
ฯลฯ เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายที่
เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน ์ นามรูปย่อมไม่หย่ังลง เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกอง
ทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

นามรูปสูตรท่ี ๘ จบ
๙. วิญญาณสูตร
ว่าด้วยวิญญาณ

[๕๙]X พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาค ...
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่ง

สังโยชน์ วิญญาณย่อมหย่ังลง เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงม ี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้ง
มวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีรากหย่ังลงและแผ่ขยายไปรอบ ๆ ฯลฯ อุปมานี้ ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น 
เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความพอใจเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลาย ที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน ์ วิญญาณย่อมหย่ังลง 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูป จึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน ์ วิญญาณย่อมไม่
หย่ังลง เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่ง กองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ (ยืนต้นอยู่อย่างนั้น) ทีนั้นบุรุษถือจอบและตะกร้าเดินมา 
ฯลฯ เกิดขึ้นต่อ ไม่ได้ อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น  เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นโทษเนือง ๆ ในธรรมทั้งหลายที่
เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน ์ วิญญาณย่อมไม่หย่ังลง เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกอง
ทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้

วิญญาณสูตรท่ี ๙ จบ
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