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สุตฺตนฺตปิฏก สํยุตฺตนิกาย 
นิทานวคฺค 
------------ 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส. 

๑. นิทานสํยุตฺต  1

๑. พุทฺธวคฺค 
๑. ปฏิจฺจสมุปฺปาทสุตฺต 

[๑] เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. ตตฺร โข 
ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ “ภิกฺขโว”ติ. “ภทนฺเต”ติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ “ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ 
โว ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ,  ตํ สุณาถ, สาธุกํ มนสิกโรถ,  ภาสิสฺสามี”ติ. “เอวํ ภนฺ เต”ติ โข เต ภิกฺขู ภควโต 2 3

ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ: 
กตโม จ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ? อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ, 

วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา,            
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา ชาติ, ชาติปจฺจยา         
ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ; อยํ 
วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท. 

 อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ, วิญฺญาณนิโรธา 
นามรูปนิโรโธ, นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ, สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ, ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ, เวทนา
นิโรธา ตณฺหานิโรโธ, ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ,         
ชาตินิโรธา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ 
โหตีติ. อิทมโวจ ภควา. อตฺตมนา เต ภิกฺขู ภควโต ภาสิตํ อภินนฺทุนฺติ. ปฐมํ. 

๒. วิภงฺคสุตฺต 
[๒] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ปฏิจฺจสมุปฺปาทํ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ วิภชิสฺสามิ, ตํ สุณาถ, สาธุกํ          

มนสิกโรถ, ภาสิสฺสามีติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ: 
 กตโม จ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ? อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ, 

วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปํ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา,            
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา ชาติ, ชาติปจฺจยา         
ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 

 ก. อภิสมตยสํยุตฺต1

 ฉ. เทเสสฺสามิ2

 ฉ. มนสิ กโรถ3
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กตมญฺจ ภิกฺขเว ชรามรณํ ? ยา เตสํ เตสํ สตฺตานํ ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชรา ชีรณตา ขณฺฑิจฺจํ 
ปาลิจฺจํ วลิตฺตจตา อายุโน สํหานิ อินฺทฺริยานํ ปริปาโก, อยํ วุจฺจติ ชรา. กตมญฺจ ภิกฺขเว มรณํ๔? ยา เตสํ เตสํ 4

สตฺตานํ ตมฺหา ตมฺหา สตฺตนิกายา จุติ จวนตา เภโท อนฺตรธานํ มจฺจุ มรณํ กาลกิริยา ขนฺธานํ เภโท          
กเฬวรสฺส นิกฺเขโป ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉโท,  อิทํ วุจฺจติ มรณํ. อิติ อยญฺจ ชรา อิทํ จ มรณํ; อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว 5

ชรามรณํ. 
กตมา จ ภิกฺขเว ชาติ ? ยา เตสํ เตสํ สตฺตานํ ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชาติ สญฺชาติ โอกฺกนฺติ 

นิพฺพตฺติ อภินิพฺพตฺติ ขนฺธานํ ปาตุภาโว อายตนานํ ปฏิลาโภ; อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ชาติ. 
กตโม จ ภิกฺขเว ภโว ? ตโยเม ภิกฺขเว ภวา: กามภโว รูปภโว อรูปภโว; อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ภโว. 
กตมญฺจ ภิกฺขเว อุปาทานํ ? จตฺตาริมานิ ภิกฺขเว อุปาทานานิ: กามุปาทานํ ทิฏฺฐุปาทานํ                

สีลพฺพตุปาทานํ อตฺตวาทุปาทานํ; อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อุปาทานํ. 
กตมา จ ภิกฺขเว ตณฺหา ? ฉยิเม ภิกฺขเว ตณฺหากายา: รูปตณฺหา สทฺทตณฺหา คนฺธตณฺหา รสตณฺหา 

โผฏฺฐพฺพตณฺหา ธมฺมตณฺหา; อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ตณฺหา. 
กตมา จ ภิกฺขเว เวทนา ? ฉยิเม ภิกฺขเว เวทนากายา: จกฺขุสมฺผสฺสชา เวทนา โสตสมฺผสฺสชา 

เวทนา ฆานสมฺผสฺสชา เวทนา ชิวฺหาสมฺผสฺสชา เวทนา กายสมฺผสฺสชา เวทนา มโนสมฺผสฺสชา เวทนา; อยํ 
วุจฺจติ ภิกฺขเว เวทนา. 

กตโม จ ภิกฺขเว ผสฺโส ? ฉยิเม ภิกฺขเว ผสฺสกายา: จกฺขุสมฺผสฺโส โสตสมฺผสฺโส ฆานสมฺผสฺโส         
ชิวฺหาสมฺผสฺโส กายสมฺผสฺโส มโนสมฺผสฺโส; อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ผสฺโส. 

กตมญฺจ ภิกฺขเว สฬายตนํ ? จกฺขายตนํ โสตายตนํ ฆานายตนํ ชิวฺหายตนํ กายายตนํ มนายตนํ; 
อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สฬายตนํ. 

กตมญฺจ ภิกฺขเว นามรูปํ ? เวทนา สญฺญา เจตนา ผสฺโส มนสิกาโร; อิทํ วุจฺจติ นามํ. จตฺตาโร จ 
มหาภูตา จตุนฺนญฺจ มหาภูตานํ อุปาทายรูปํ; อิทํ วุจฺจติ รูปํ. อิติ อิทญฺจ นามํ อิทญฺจ รูปํ; อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว 
นามรูปํ. 

กตมญฺจ ภิกฺขเว วิญฺญาณํ ? ฉยิเม ภิกฺขเว วิญฺญาณกายา: จกฺขุวิญฺญาณํ โสตวิญฺญาณํ           
ฆานวิญฺญาณํ ชิวฺหาวิญฺญาณํ กายวิญฺญาณํ มโนวิญฺญาณํ; อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว วิญฺญาณํ. 

กตเม จ ภิกฺขเว สงฺขารา ? ตโยเม ภิกฺขเว สงฺขารา: กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโร; อิเม       
วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว สงฺขารา. 

กตมา จ ภิกฺขเว อวิชฺชา ? ยํ โข ภิกฺขเว ทุกฺเข อญฺญาณํ ทุกฺขสมุทเย อญฺญาณํ ทุกฺขนิโรเธ 
อญฺญาณํ ทุกฺขนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย อญฺญาณํ; อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อวิชฺชา. 

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. ทุติยํ. 

 -๔ ฉ. กตมญฺจ... มรณนฺติ อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ4

 ฉ. ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉโทติ อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ5
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๓. ปฏิปทาสุตฺต 
[๓] สาวตฺถิยํ วิหรติ... มิจฺฉาปฏิปทญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ สมฺมาปฏิปทญฺจ, ตํ สุณาถ, สาธุกํ 

มนสิกโรถ, ภาสิสฺสามีติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ: 
กตมา จ ภิกฺขเว มิจฺฉาปฏิปทา ? อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ ฯเปฯ 

เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ; อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว มิจฺฉาปฏิปทา. 
กตมา จ ภิกฺขเว สมฺมาปฏิปทา ? อวิชฺชาย ตฺเวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา 

วิญฺญาณนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ; อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาปฏิปทาติ. 
ตติยํ. 

๔. วิปสฺสีสุตฺต 
[๔] สาวตฺถิยํ วิหรติ... วิปสฺสิสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปุพฺเพว สมฺโพธา            

อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต เอตทโหสิ “กิจฺฉํ วตายํ โลโก อาปนฺโน ชายติ จ ชียติ จ มิยฺยติ จ จวติ จ 
อุปปชฺชติ จ, อถ จ ปนิมสฺส ทุกฺขสฺส นิสฺสรณํ นปฺปชานาติ ชรามรณสฺส. กุทาสฺสุ นาม อิมสฺส ทุกฺขสฺส          
นิสฺสรณํ ปญฺญายิสฺสติ ชรามรณสฺสา”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ ชรามรณํ โหติ, กึปจฺจยา              
ชรามรณนฺ”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “ชาติยา โข 
สติ ชรามรณํ โหติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ ชาติ โหติ, กึปจฺจยา ชาตี”ติ ?       
อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “ภเว โข สติ ชาติ โหติ,     
ภวปจฺจยา ชาตี”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ ภโว โหติ, กึปจฺจยา ภโว”ติ ? อถ โข 
ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “อุปาทาเน โข สติ ภโว โหติ,              
อุปาทานปจฺจยา ภโว”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ อุปาทานํ โหติ, กึปจฺจยา               
อุปาทานนฺ”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “ตณฺหาย โข 
สติ อุปาทานํ โหติ, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺ”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ ตณฺหา โหติ, กึปจฺจยา ตณฺหา”ติ ? 
อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “เวทนาย โข สติ ตณฺหา โหติ, 
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ เวทนา โหติ, กึปจฺจยา เวทนา”ติ ? 
อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “ผสฺเส โข สติ เวทนา โหติ, 
ผสฺสปจฺจยา เวทนา”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ ผสฺโส โหติ, กึปจฺจยา ผสฺโส”ติ ? 
อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “สฬายตเน โข สติ ผสฺโส โหติ, 
สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ สฬายตนํ โหติ, กึปจฺจยา               
สฬายตนนฺ”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “นามรูเป โข 
สติ สฬายตนํ โหติ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนนฺ”ติ. 
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อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ นามรูปํ โหติ, กึปจฺจยา นามรูปนฺ”ติ 
? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “วิญฺญาเณ โข สติ นามรูปํ 
โหติ, วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปนฺ”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ วิญฺญาณํ โหติ, กึปจฺจยา 
วิญฺญาณนฺ”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “สงฺขาเรสุ โข 
สติ วิญฺญาณํ โหติ, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณนฺ”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ สงฺขารา โหนฺติ, กึปจฺจยา              
สงฺขารา”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “อวิชฺชาย โข สติ 
สงฺขารา โหนฺติ, อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา”ติ. 

อิติ หิทํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส 
สมุทโย โหติ. “สมุทโย สมุทโย”ติ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, 
ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ ชรามรณํ น โหติ, กิสฺส นิโรธา 
ชรามรณนิโรโธ”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “ชาติยา 
โข อสติ ชรามรณํ น โหติ, ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ ชาติ น โหติ, กิสฺส นิโรธา           
ชาตินิโรโธ”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “ภเว โข อสติ 
ชาติ น โหติ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ ภโว น โหติ, กิสฺส นิโรธา              
ภวนิโรโธ”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “อุปาทาเน โข 
อสติ ภโว น โหติ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ อุปาทานํ น โหติ, กิสฺส นิโรธา 
อุปาทานนิโรโธ”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “ตณฺหาย 
โข อสติ อุปาทานํ น โหติ, ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ ตณฺหา น โหติ, กิสฺส นิโรธา       
ตณฺหานิโรโธ”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “เวทนาย โข 
อสติ ตณฺหา น โหติ, เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ เวทนา น โหติ, กิสฺส นิโรธา 
เวทนานิโรโธ”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “ผสฺเส โข 
อสติ เวทนา น โหติ, ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ ผสฺโส น โหติ, กิสฺส นิโรธา          
ผสฺสนิโรโธ”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “สฬายตเน โข 
อสติ ผสฺโส น โหติ, สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ สฬายตนํ น โหติ, กิสฺส นิโรธา 
สฬายตนนิโรโธ”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “นามรูเป 
โข อสติ สฬายตนํ น โหติ, นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ”ติ. 



 5

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ นามรูปํ น โหติ, กิสฺส นิโรธา  
นามรูปนิโรโธ”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “วิญฺญาเณ 
โข อสติ นามรูปํ น โหติ, วิญฺญาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ วิญฺญาณํ น โหติ, กิสฺส นิโรธา 
วิญฺญาณนิโรโธ”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย            
“สงฺขาเรสุ โข อสติ วิญฺญาณํ น โหติ, สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ”ติ. 

อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ สงฺขารา น โหนฺติ, กิสฺส นิโรธา     
สงฺขารนิโรโธ”ติ ? อถ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “อวิชฺชาย โข 
อสติ สงฺขารา น โหนฺติ, อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ”ติ. 

อิติ หิทํ อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส        
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. “นิโรโธ นิโรโธ”ติ โข ภิกฺขเว วิปสฺสิสฺส โพธิสตฺตสฺส ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ 
อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทีติ. จตุตฺถํ. 

[สตฺตนฺนํปิ พุทฺธานํ เอวํ วิตฺถาเรตพฺโพ.] 

๕. สิขีสุตฺต 
[๕] สิขิสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.... 

๖. เวสฺสภูสุตฺต 
[๖] เวสฺสภุสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.... 

๗. กกุสนฺธสุตฺต 
[๗] กกุสนฺธสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.... 

๘. โกณาคมนสุตฺต 
[๘] โกณาคมนสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.... 

๙. กสฺสปสุตฺต 
[๙] กสฺสปสฺส ภิกฺขเว ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.... 

๑๐. โคตมสุตฺต 
[๑๐] ปุพฺเพว เม ภิกฺขเว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส โพธิสตฺตสฺเสว สโต เอตทโหสิ “กิจฺฉํ วตายํ โลโก 

อาปนฺโน ชายติ จ ชิยฺยติ จ มิยฺยติ จ จวติ จ อุปปชฺชติ จ. อถ จ ปนิมสฺส ทุกฺขสฺส นิสฺสรณํ นปฺปชานาติ        
ชรามรณสฺส. กุทาสฺสุ นาม อิมสฺส ทุกฺขสฺส นิสฺสรณํ ปญฺญายิสฺสติ ชรามรณสฺสา”ติ. 

ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ ชรามรณํ โหติ, กึปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ ? ตสฺส มยฺหํ 
ภิกฺขเว โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “ชาติยา โข สติ ชรามรณํ โหติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ. 

ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ ชาติ โหติ ฯเปฯ ภโว... อุปาทานํ... ตณฺหา... เวทนา... 
ผสฺโส... สฬายตนํ... นามรูปํ... วิญฺญาณํ... สงฺขารา โหนฺติ, กึปจฺจยา สงฺขารา”ติ ? ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว โยนิโส
มนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “อวิชฺชาย โข สติ สงฺขารา โหนฺติ, อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา”ติ. 
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อิติ หิทํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส 
สมุทโย โหติ. “สมุทโย สมุทโย”ติ โข เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ อุทปาทิ, 
ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ ชรามรณํ น โหติ, กิสฺส นิโรธา ชรามรณนิโรโธ”ติ ? 
ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “ชาติยา โข อสติ ชรามรณํ น โหติ, ชาตินิโรธา 
ชรามรณนิโรโธ”ติ. 

ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ ชาติ น โหติ ฯเปฯ ภโว... อุปาทานํ... ตณฺหา... 
เวทนา... ผสฺโส,.. สฬายตนํ... นามรูปํ... วิญฺญาณํ... สงฺขารา น โหนฺติ, กิสฺส นิโรธา สงฺขารนิโรโธ”ติ ? ตสฺส 
มยฺหํ ภิกฺขเว โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺญาย อภิสมโย “อวิชฺชาย โข อสติ สงฺขารา น โหนฺติ, อวิชฺชานิโรธา      
สงฺขารนิโรโธ”ติ. 

อิติ หิทํ อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส      
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. “นิโรโธ นิโรโธ”ติ โข เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุํ อุทปาทิ, ญาณํ 
อุทปาทิ, ปญฺญา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทีติ. ทสโม. 

พุทฺธวคฺโค ปฐโม. 
ตสฺสุทฺทานํ 

เทสนา วิภงฺคปฏิปทา จ 
วิปสฺสี สิขี จ เวสฺสภู 
กกุสนฺโธ โกณาคมโน จ กสฺสโป 
มหาสกฺยมุนิ จ โคตโมติ. 

------------- 

๒. อาหารวคฺค 
๑. อาหารสุตฺต 

[๑๑] เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. จตฺตาโรเม 
ภิกฺขเว อาหารา ภูตานํ วา สตฺตานํ ฐิติยา สมฺภเวสีนํ วา อนุคฺคหาย. กตเม จตฺตาโร ? กวฬีกาโร  อาหาโร 6

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 กึ
สมุทยา กึชาติกา กึปภวา ? เวทนา ผสฺสนิทานา ผสฺสสมุทยา ผสฺสชาติกา ผสฺสปภวา. ผสฺโส จายํ ภิกฺขเว     
กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโว ? ผสฺโส สฬายตนนิทาโน สฬายตนสมุทโย สฬายตนชาติโก สฬายตน
ปภโว. สฬายตนญฺจิทํ ภิกฺขเว กึนิทานํ กึสมุทยํ กึชาติกํ กึปภวํ ? สฬายตนํ นามรูปนิทานํ นามรูปสมุทยํ     
นามรูปชาติกํ นามรูปปภวํ. นามรูปญฺจิทํ ภิกฺขเว กึนิทานํ กึสมุทยํ กึชาติกํ กึปภวํ ? นามรูปํ วิญฺญาณนิทานํ 
วิญฺญาณสมุทยํ วิญฺญาณชาติกํ วิญฺญาณปภวํ. วิญฺญาณญฺจิทํ ภิกฺขเว กึนิทานํ กึสมุทยํ กึชาติกํ กึปภวํ ? 

 ฉ. กพพิกาโร, สี.อิ. กพฬีกาโร, ก. กพพิงฺกาโร6
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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. 

๒. โมลิยผคฺคุนสุตฺต 
[๑๒] สาวตฺถิยํ วิหรติ... จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อาหารา ภูตานํ วา สตฺตานํ ฐิติยา สมฺภเวสีนํ วา         

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

เอวํ วุตฺเต อายสฺมา โมลิยผคฺคุโน  ภควนฺ ตํ เอตทโวจ “โก นุ โข ภนฺเต วิ ญฺญาณาหารํ อาหาเร7

ตี”ติ ? “โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ, “อาหาเรตี”ติ อหํ น วทามิ. “อาหาเรตี”ติ จาหํ วเทยฺยํ, ตตฺรสฺส กลฺโล 
ปโญฺห “โก นุ โข ภนฺเต อาหาเรตี”ติ ? เอวญฺจาหํ น วทามิ, เอวํ มํ อวทนฺตํ โย เอวํ ปุจฺเฉยฺย “กิสฺส นุ โข ภนฺเต 
วิญฺญาณาหาโร”ติ ? เอส กลฺโล ปโญฺห, ตตฺร กลฺลํ เวยฺยากรณํ “วิญฺญาณาหาโร อายตึ                              
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา ปจฺจโย,  ตสฺมึ ภูเต สติ สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส”ติ. 8

โก นุ โข ภนฺเต ผุสตีติ ? “โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ, “ผุสตี”ติ อหํ น วทามิ. “ผุสตี”ติ จาหํ       
วเทยฺยํ, ตตฺรสฺส กลฺโล ปโญฺห “โก นุ โข ภนฺเต ผุสตี”ติ ? เอวญฺจาหํ น วทามิ. เอวํ มํ อวทนฺตํ โย เอวํ ปุจฺเฉยฺย 
“กึปจฺจยา นุ โข ภนฺเต ผสฺโส”ติ ? เอส กลฺโล ปโญฺห, ตตฺร กลฺลํ เวยฺยากรณํ “สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, 
ผสฺสปจฺจยา เวทนา”ติ. 

โก นุ โข ภนฺเต เวทยตี”ติ  ? “โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ, “เวทยตี”ติ อหํ น วทามิ. “เวทยตี”ติ 9

จาหํ วเทยฺยํ, ตตฺรสฺส กลฺโล ปโญฺห “โก นุ โข ภนฺเต เวทยตี”ติ ? เอวญฺจาหํ น วทามิ. เอวํ มํ อวทนฺตํ โย เอวํ 
ปุจฺเฉยฺย “กึปจฺจยา นุ โข ภนฺเต เวทนา”ติ ? เอส กลฺโล ปโญฺห, ตตฺร กลฺลํ เวยฺยากรณํ “ผสฺสปจฺจยา เวทนา 
เวทนาปจฺจยา ตณฺหา”ติ. 

โก นุ โข ภนฺเต ตณฺหิยตีติ  ? “โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ, “ตณฺ หิยตี”ติ อหํ  น วทามิ.    10

“ตณฺหิยตี”ติ จาหํ วเทยฺยํ, ตตฺรสฺส กลฺโล ปโญฺห “โก นุ โข ภนฺเต ตณฺหิยตี”ติ ? เอวญฺจาหํ น วทามิ, เอวํ มํ     
อวทนฺตํ โย เอวํ ปุจฺเฉยฺย “กึปจฺจยา นุ โข ภนฺเต ตณฺหา”ติ ? เอส กลฺโล ปโญฺห, ตตฺร กลฺลํ เวยฺยากรณํ        
“เวทนาปจฺจยา ตณฺหา, ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺ”ติ. 

โก นุ โข ภนฺเต อุปาทิยตี”ติ ? “โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ, “อุปาทิยตี”ติ อหํ น วทามิ. “อุปาทิ
ยตี”ติ จาหํ วเทยฺยํ, ตตฺรสฺส กลฺโล ปโญฺห “โก นุ โข ภนฺเต อุปาทิยตี”ติ ? เอวญฺจาหํ น วทามิ, เอวํ มํ  อวทนฺตํ 
โย เอวํ ปุจฺเฉยฺย “กึปจฺจยา นุ โข ภนฺเต อุปาทานนฺ”ติ ? เอส กลฺโล ปโญฺห, ตตฺร กลฺลํ เวยฺยากรณํ             
“ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ, อุปาทานปจฺจยา ภโว”ติ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 

 ฉ. โมฬิยผคฺคุโน7

 ก. ปจฺจโยติ อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ8

 สี.อิ.ก. เวทิยตีติ9

 ฉ. ตสตีติ10
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ฉนฺนํ เตฺวว ผคฺคุน ผสฺสายตนานํ อเสสวิราคนิโรธา ผสฺสนิโรโธ, ผสฺสนิโรธา เวทนา- นิโรโธ, เวทนา
นิโรธา ตณฺหานิโรโธ, ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ, ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ,            
ชาตินิโรธา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ, เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ 
โหตีติ. ทุติยํ. 

๓. สมณพฺราหฺมณสุตฺต 
[๑๓] สาวตฺถิยํ วิหรติ... เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา ชรามรณํ นปฺปชานนฺติ,         

ชรามรณสมุทยํ นปฺปชานนฺติ, ชรามรณนิโรธํ นปฺปชานนฺติ, ชรามรณนิโรธคามินี-ปฏิปทํ นปฺปชานนฺติ. ชาตึ 
ฯเปฯ ภวํ... อุปาทานํ... ตณฺหํ... เวทนํ... ผสฺสํ... สฬายตนํ... นามรูปํ... วิญฺญาณํ... สงฺขาเร นปฺปชานนฺติ,     
สงฺขารสมุทยํ นปฺปชานนฺติ, สงฺขารนิโรธํ นปฺปชานนฺติ, สงฺขารนิโรธคามินีปฏิปทํ นปฺปชานนฺติ, น เมเต  11

ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา สมเณสุ วา สมณสมฺมตา, พฺราหฺมเณสุ วา พฺราหฺมณสมฺมตา, น จ ปน เต 
อายสฺมนฺโต สามญฺญตฺถํ วา พฺรหฺมญฺญตฺถํ  วา ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ. 12

เย จ โข เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา ชรามรณํ ปชานนฺติ, ชรามรณสมุทยํ ปชานนฺติ,     
ชรามรณนิโรธํ ปชานนฺติ, ชรามรณนิโรธคามินีปฏิปทํ ปชานนฺติ. ชาตึ ฯเปฯ ภวํ... อุปาทานํ... ตณฺหํ...         
เวทนํ... ผสฺสํ... สฬายตนํ... นามรูปํ... วิญฺญาณํ... สงฺขาเร ปชานนฺติ, สงฺขารสมุทยํ ปชานนฺติ, สงฺขารนิโรธํ    
ปชานนฺติ, สงฺขารนิโรธคามินีปฏิปทํ ปชานนฺติ. เต โขเม  ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา สมเณสุ เจว 13

สมณสมฺมตา, พฺราหฺมเณสุ จ พฺราหฺมณสมฺมตา, เต จ ปนายสฺมนฺโต สามญฺญตฺถญฺจ พฺรหฺมญฺญตฺถญฺจ 
ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ. ตติยํ. 

๔. ทุติยสมณพฺราหฺมณสุตฺต 
[๑๔] สาวตฺถิยํ วิหรติ... เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิเม ธมฺเม นปฺปชานนฺติ, อิเมสํ 

ธมฺมานํ สมุทยํ นปฺปชานนฺติ, อิเมสํ ธมฺมานํ นิโรธํ นปฺปชานนฺติ, อิเมสํ ธมฺมานํ นิโรธคามินึ ปฏิปทํ            
นปฺปชานนฺติ. กตเม ธมฺเม นปฺปชานนฺติ, กตเมสํ ธมฺมานํ สมุทยํ นปฺปชานนฺติ, กตเมสํ ธมฺมานํ นิโรธํ          
นปฺปชานนฺติ, กตเมสํ ธมฺมานํ นิโรธคามินึ ปฏิปทํ นปฺปชานนฺติ ? 

ชรามรณํ นปฺปชานนฺติ, ชรามรณสมุทยํ นปฺปชานนฺติ, ชรามรณนิโรธํ นปฺปชานนฺติ, ชรามรณนิโรธ
คามินึ ปฏิปทํ นปฺปชานนฺติ. ชาตึ ฯเปฯ ภวํ... อุปาทานํ... ตณฺหํ... เวทนํ... ผสฺสํ... สฬายตนํ... นามรูปํ... 
วิญฺญาณํ... สงฺขาเร นปฺปชานนฺติ, สงฺขารสมุทยํ นปฺปชานนฺติ, สงฺขารนิโรธํ นปฺปชานนฺติ, สงฺขารนิโรธคามินึ 
ปฏิปทํ นปฺปชานนฺติ. อิเม ธมฺเม นปฺปชานนฺติ, อิเมสํ ธมฺมานํ สมุทยํ นปฺปชานนฺติ, อิเมสํ ธมฺมานํ นิโรธํ        
นปฺปชานนฺติ, อิเมสํ ธมฺมานํ นิโรธคามินึ ปฏิปทํ นปฺปชานนฺติ. น เม เต ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา     
สมเณสุ วา สมณสมฺมตา, พฺราหฺมเณสุ วา พฺราหฺมณสมฺมตา, น จ ปน เต อายสฺมนฺโต สามญฺญตฺถํ วา 
พฺรหฺมญฺญตฺถํ วา ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ. 

 เย จ โข เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อิเม ธมฺเม ปชานนฺติ, อิเมสํ ธมฺมานํ สมุทยํ      
ปชานนฺติ, อิเมสํ ธมฺมานํ นิโรธํ ปชานนฺติ, อิเมสํ ธมฺมานํ นิโรธคามินึ ปฏิปทํ ปชานนฺติ, กตเม ธมฺเม              

 ฉ. เม เต11

 ฉ. พฺรหฺมญฺญตฺถํ12

 ฉ. โข เม13
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ปชานนฺติ, กตเมสํ ธมฺมานํ สมุทยํ ปชานนฺติ, กตเมสํ ธมฺมานํ นิโรธํ ปชานนฺติ, กตเมสํ ธมฺมานํ นิโรธคามินึ 
ปฏิปทํ ปชานนฺติ ? 

ชรามรณํ ปชานนฺติ, ชรามรณสมุทยํ ปชานนฺติ, ชรามรณนิโรธํ ปชานนฺติ, ชรามรณนิโรธคามินึ    
ปฏิปทํ ปชานนฺติ. ชาตึ ฯเปฯ ภวํ... อุปาทานํ... ตณฺหํ... เวทนํ... ผสฺสํ... สฬายตนํ... นามรูปํ... วิญฺญาณํ... 
สงฺขาเร ปชานนฺติ, สงฺขารสมุทยํ ปชานนฺติ, สงฺขารนิโรธํ ปชานนฺติ, สงฺขาร-นิโรธคามินึ ปฏิปทํ ปชานนฺติ. อิเม 
ธมฺเม ปชานนฺติ, อิเมสํ ธมฺมานํ สมุทยํ ปชานนฺติ, อิเมสํ ธมฺมานํ นิโรธํ ปชานนฺติ, อิเมสํ ธมฺมานํ นิโรธคามินึ 
ปฏิปทํ ปชานนฺติ. เต โข เม ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา สมเณสุ เจว สมณสมฺมตา, พฺราหฺมเณสุ จ       
พฺราหฺมณสมฺมตา, เต จ ปนายสฺมนฺโต สามญฺญตฺถญฺจ พฺรหฺมญฺญตฺถญฺจ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา 
สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ. จตุตฺถํ. 

๕. กจฺจานโคตฺตสุตฺต 
 [๑๕] สาวตฺถิยํ วิหรติ... อถ โข อายสฺมา กจฺจานโคตฺโต เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา 

ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา กจฺจานโคตฺโต ภควนฺตํ เอตทโวจ          
“สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาทิฏฺฐีติ ภนฺเต วุจฺจติ, กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต สมฺมาทิฏฺฐิ โหตี”ติ ? 

ทฺวยนิสฺสิโต ขฺวายํ กจฺจาน โลโก เยภุยฺเยน อตฺถิตญฺเจว นตฺถิตญฺจ. โลกสมุทยํ จ  โข กจฺจาน     14

ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสโต ยา โลเก นตฺถิตา, สา น โหติ. โลกนิโรธํ โข กจฺจาน ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย 
ปสฺสโต ยา โลเก อตฺถิตา, สา น โหติ. อุปยุปาทานาภินิเวสวินิพนฺโธ  ขฺวายํ กจฺ จาน โลโก เยภุยฺเยน,        15

ตญฺจายํ อุปยุปาทานํ  เจตโส อธิฏฺฐานํ อภินิ เวสานุสยํ น อุเปติ น อุปาทิ ยติ นาธิฏฺฐาติ “อตฺตา เม”ติ.        16

“ทุกฺขเมว อุปฺปชฺชมานํ อุปฺปชฺชติ, ทุกฺขํ นิรุชฺฌมานํ นิรุชฺฌตี”ติ น กงฺขติ น วิจิกิจฺฉติ, อปรปจฺจยา             
ญาณเมวสฺส เอตฺถ โหติ. เอตฺตาวตา โข กจฺจาน สมฺมาทิฏฺฐิ โหติ. 

“สพฺพมตฺถี”ติ โข กจฺจาน อยเมโก อนฺโต, “สพฺพํ นตฺถี”ติ อยํ ทุติโย อนฺโต, เอเต เต กจฺจาน อุโภ      
อนฺเต อนุปคมฺม มชฺเฌน ตถาคโต ธมฺมํ เทเสติ: อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ ฯเปฯ       
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธ
า วิญฺญาณนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ. ปญฺจมํ. 

๖. ธมฺมกถิกสุตฺต 
[๑๖] สาวตฺถิยํ วิหรติ... อถ โข อญฺญตโร ภิกฺขุ เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ     

อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ. เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข โส ภิกฺขุ ภควนฺตํ เอตทโวจ “ธมฺมกถิโก ธมฺมกถิโก”ติ ภนฺเต 
วุจฺจติ, กิตฺตาวตา นุ โข ภนฺเต ธมฺมกถิโก โหตี”ติ ? 

ชรามรณสฺส เจ ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ธมฺมํ เทเสติ, “ธมฺมกถิโก ภิกฺขู”ติ อลํ วจนาย. 
ชรามรณสฺส เจ ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ, “ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิ- ปนฺโน ภิกฺขู”ติ อลํ        
วจนาย. ชรามรณสฺส เจ ภิกฺขุ นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทาวิมุตฺโต โหติ, “ทิฏฺฐธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต       
ภิกฺขู”ติ อลํ วจนาย. 

 ฉ. จสทฺโท น ทิสฺสติ14

 ก. อุปายุปาทานาภินิเวสวินืพนฺโธ15

 ก. อุปายุปาทานํ16
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ชาติยา เจ ภิกฺขุ ฯเปฯ ภวสฺส เจ ภิกฺขุ... อุปาทานสฺส เจ ภิกฺขุ... ตณฺหาย เจ ภิกฺขุ... เวทนาย เจ 
ภิกฺขุ... ผสฺสสฺส เจ ภิกฺขุ... สฬายตนสฺส เจ ภิกฺขุ... นามรูปสฺส เจ ภิกฺขุ... วิญฺญาณสฺส เจ ภิกฺขุ...                   
สงฺขารานญฺเจ ภิกฺขุ... อวิชฺชาย เจ ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ธมฺมํ เทเสติ, “ธมฺมกถิโก ภิกฺขู”ติ อลํ      
วจนาย. อวิชฺชาย เจ ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ, “ธมฺมา-นุธมฺมปฺปฏิปนฺโน ภิกฺขู”ติ อลํ 
วจนาย. อวิชฺชาย เจ ภิกฺขุ นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทาวิมุตฺโต โหติ, “ทิฏฺฐธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต ภิกฺขู”ติ 
อลํ วจนายาติ. ฉฏฺฐํ. 

๗. อเจลกสฺสปสุตฺต 
[๑๗] เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป. อถ โข ภควา 

ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ราชคหํ  ปิณฺฑาย ปาวิสิ. อทฺทสา โข อเจโล กสฺสโป ภควนฺตํ ทูร17

โตว อาคจฺฉนฺตํ, ทิสฺวาน เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ, สมฺโมทนียํ กถํ        
สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ; เอกมนฺตํ ฐิโต โข อเจโล กสฺสโป ภควนฺตํ เอตทโวจ “ปุจฺเฉยฺยาม มยํ 
ภวนฺตํ โคตมํ กญฺจิเทว  เทสํ, สเจ โน ภวํ โคตโม โอกาสํ กโรติ ปญฺหสฺส เวยฺยากรณายา”ติ. 18

อกาโล โข ตาว กสฺสป ปญฺหสฺส, อนฺตรฆรํ ปวิฏฺฐมฺหาติ. ทุติยํปิ โข อเจโล กสฺสโป ภควนฺตํ           
เอตทโวจ “ปุจฺเฉยฺยาม มยํ ภวนฺตํ โคตมํ กญฺจิเทว เทสํ, สเจ โน ภวํ โคตโม โอกาสํ กโรติ ปญฺหสฺส              
เวยฺยากรณายา”ติ. อกาโล โข ตาว กสฺสป ปญฺหสฺส, อนฺตรฆรํ ปวิฏฺฐมฺหาติ. ตติยํปิ โข ฯเปฯ อนฺตรฆรํ         
ปวิฏฺฐมฺหาติ. เอวํ วุตฺเต อเจโล กสฺสโป ภควนฺตํ เอตทโวจ “น โข ปน มยํ ภวนฺตํ โคตมํ พหุเทว                   
ปุจฺฉิตุกามา”ติ. ปุจฺฉ กสฺสป, ยทากงฺขสีติ. 

กึ นุ โข โภ โคตม สยํกตํ ทุกฺขนฺติ ? “มา เหวํ กสฺสปา”ติ ภควา อโวจ. กึ ปน โภ โคตม ปรํกตํ        19

ทุกฺขนฺติ ? “มา เหวํ กสฺสปา”ติ ภควา อโวจ. กึ นุ โข โภ โคตม สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ ทุกฺขนฺติ ? “มา เหวํ กสฺส
ปา”ติ ภควา อโวจ. กึ ปน โภ โคตม อสยํการํ อปรํการํ  อธิจฺจสมุปฺ ปนฺนํ ทุกฺขนฺติ ? “มา เหวํ กสฺสปา”ติ 20

ภควา อโวจ. กึ นุ โข โภ โคตม นตฺถิ ทุกฺขนฺติ ? น โข กสฺสป นตฺถิ ทุกฺขํ, อตฺถิ โข กสฺสป ทุกฺขนฺติ. เตนหิ ภวํ    
โคตโม ทุกฺขํ น ชานาติ น ปสฺสตีติ ? น ขฺวาหํ กสฺสป ทุกฺขํ น ชานามิ น ปสฺสามิ, ชานามิ ขฺวาหํ กสฺสป ทุกฺขํ, 
ปสฺสามิ ขฺวาหํ กสฺสป ทุกฺขนฺติ. 

“กึ นุ โข โภ โคตม สยํกตํ ทุกฺขนฺ”ติ อิติ ปุฏฺโฐ สมาโน “มา เหวํ กสฺสปา”ติ วเทสิ. “กึ ปน โภ โคตม 
ปรํกตํ ทุกฺขนฺ”ติ อิติ ปุฏฺโฐ สมาโน “มา เหวํ กสฺสปา”ติ วเทสิ. “กึ นุ โข โภ โคตม สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ         
ทุกฺขนฺ”ติ อิติ ปุฏฺโฐ สมาโน “มา เหวํ กสฺสปา”ติ วเทสิ. “กึ ปน โภ โคตม อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ 
ทุกฺขนฺ”ติ อิติ ปุฏฺโฐ สมาโน “มา เหวํ กสฺสปา”ติ วเทสิ. “กึ นุ โข โภ โคตม นตฺถิ ทุกฺขนฺ”ติ อิติ ปุฏฺโฐ สมาโน 
“น โข กสฺสป นตฺถิ ทุกฺขํ, อตฺถิ โข กสฺสป ทุกฺขนฺ”ติ วเทสิ. “เตนหิ ภวํ โคตโม ทุกฺขํ น ชานาติ น ปสฺสตี”ติ อิติ 

 ก. ราชคเห17

 ก. กิญฺจิเทว18

 ก. ปรกตํ19

 ก. อปรการํ20
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ปุฏฺโฐ สมาโน “น ขฺวาหํ กสฺสป ทุกฺขํ น ชานามิ น ปสฺสามิ, ชานามิ ขฺวาหํ กสฺสป ทุกฺขํ, ปสฺสามิ ขฺวาหํ กสฺสป 
ทุกฺขนฺ”ติ วเทสิ. อาจิกฺขตุ จ  เม ภนฺเต ภควา ทุกฺขํ. เทเสตุ จ๒๑ เม ภนฺเต ภควา ทุกฺขนฺติ. 21

“โส กโรติ โส ปฏิสํเวทยตี”ติ  โข กสฺสป อาทิโต สโต “สยํกตํ ทุกฺขนฺ”ติ  อิติ วทํ สสฺสตํ เอตํ ปเรติ. 22

“อญฺโญ กโรติ อญฺโญ ปฏิสํเวทยตี”ติ โข กสฺสป เวทนาภิตุนฺนสฺส สโต “ปรํกตํ ทุกฺขนฺ”ติ อิติ วทํ อุจฺเฉทํ เอตํ 
ปเรติ. เอเต เต กสฺสป อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺเฌน ตถาคโต ธมฺมํ เทเสติ: อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา,             
สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราค     
นิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ. 

เอวํ วุตฺเต อเจโล กสฺสโป ภควนฺตํ เอตทโวจ “อภิกฺกนฺตํ ภนฺเต, อภิกฺกนฺตํ ภนฺเต, เสยฺยถาปิ ภนฺเต 
นิกฺกุชฺชิตํ วา อุกฺกุชฺเชยฺย ฯเปฯ ‘จกฺขุมนฺโต รูปานิ ทกฺขนฺตี’ติ, เอวเมว  ภควตา อเนกปริ ยาเยน ธมฺโม          23

ปกาสิโต, เอสาหํ ภนฺเต ภควนฺตํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมญฺจ ภิกฺขุสํฆญจ, ลเภยฺยาหํ ภนฺเต ภควโต สนฺติเก 
ปพฺพชฺชํ, ลเภยฺยํ อุปสมฺปทนฺ”ติ. 

โย โข กสฺสป อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อากงฺขติ ปพฺพชฺชํ อากงฺขติ อุปสมฺปทํ, โส         
จตฺตาโร มาเส ปริวสติ, จตุนฺนํ มาสานํ อจฺจเยน ปริวุตฺถปริวาสํ  อารทฺธจิ ตฺตา ภิกฺขู อากงฺขมานา              24 25

ปพฺพาเชนฺติ อุปสมฺปาเทนฺติ ภิกฺขุภาวาย. อปิจ มยา ปุคฺคลเวมตฺตตา วิทิตาติ. 
สเจ ภนฺเต อญฺญติตฺถิยปุพฺโพ อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อากงฺขติ ปพฺพชฺชํ อากงฺขติ อุปสมฺปทํ, จตฺตาโร 

มาเส ปริวสติล จตุนฺนํ มาสานํ อจฺจเยน ปริวุตฺถปริวาเส อารทฺธจิตฺตา ภิกฺขู อากงฺขมานา ปพฺพาเชนฺติ         
อุปสมฺปาเทนฺติ ภิกฺขุภาวาย, อหํ จตฺตาริ วสฺสานิ ปริวสิสฺสามิ, จตุนฺนํ วสฺสานํ อจฺจเยน ปริวุตฺถปริวาสํ อารทฺธ
จิตฺตา ภิกฺขู ปพฺพาเชนฺตุ อุปสมฺปาเทนฺตุ ภิกฺขุภาวายาติ. 

อลตฺถ โข อเจโล กสฺสโป ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺชํ, อลตฺถ อุปสมฺปทํ. อจิรูปสมฺปนฺโน จ ปนายสฺมา 
กสฺสโป เอโก วูปกฏฺโฐ อปฺปมตฺโต อาตาปี ปหิตตฺโต วิหรนฺโต นจิรสฺเสว, ยสฺสตฺถาย กุลปุตฺตา สมฺมเทว      
อคารสฺมา อนคาริยํ ปพฺพชนฺติ, ตทนุตฺตรํ พฺรหฺมจริยปริโยสานํ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา          
อุปสมฺปชฺช วิหาสิ, “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ อพฺภญฺญาสิ. อญฺญตโร จ 
ปนายสฺมา กสฺสโป อรหตํ อโหสีติ. สตฺตมํ. 

๘. ติมฺพรุกสุตฺต 
[๑๘] สาวตฺถิยํ วิหรติ... อถ โข ติมฺพรุกฺโข  ปริพฺ พาชโก เยน ภควา เตนุปสงฺ กมิ , อุปสงฺกมิตฺ วา 26

ภควตา สทฺธึ สมฺโมทิ. สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ. เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข ติมฺพรุกฺโข 
ปริพฺพาชโก ภควนฺตํ เอตทโวจ: 

 สี. จสทฺโท น ทิสฺสติ21

 สี.อิ.ก. ปฏิสํเวทิยตีติ22

 ฉ. เอวเมวํ23

 ฉ. ปริวุตฺถปริวาสนฺติ อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ24

 ฉ. อากงฺขมานา อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ25

 ฉ. ติมฺพรุโก26
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“กึ นุ โข โภ โคตม สยํกตํ สุขทุกฺขนฺติ ? “มา เหวํ ติมฺพรุกา”ติ ภควา อโวจ. กึ ปน โภ โคตม ปรํกตํ 
สุขทุกฺขนฺติ ? “มา เหวํ ติมฺพรุกา”ติ ภควา อโวจ. กึ นุ โข โภ โคตม สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ สุขทุกฺขนฺติ ? “มา 
เหวํ ติมฺพรุกา”ติ ภควา อโวจ. กึ ปน โภ โคตม อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ สุขทุกฺขนฺติ ? “มา เหวํ      
ติมฺพรุกา”ติ ภควา อโวจ. กึ นุ โข โภ โคตม นตฺถิ สุขทุกฺขนฺติ ? “น โข ติมฺพรุกฺข นตฺถิ สุขทุกฺขํ, อตฺถิ โข         
ติมฺพรุกฺข สุขทุกฺขนฺ”ติ. เตนหิ ภวํ โคตโม สุขทุกฺขํ น ชานาติ น ปสฺสตีติ ? น ขฺวาหํ ติมฺพรุกฺข สุขทุกฺขํ น          
ชานามิ น ปสฺสามิ, ชานามิ ขฺวาหํ ติมฺพรุกฺข สุขทุกฺขํ, ปสฺสามิ ขฺวาหํ ติมฺพรุกฺข สุขทุกฺขนฺติ. 

“กึ นุ โข โภ โคตม สยํกตํ สุขทุกฺขนฺ”ติ อิติ ปุฏฺโฐ สมาโน “มา เหวํ ติมฺพรุกา”ติ วเทสิ. “กึ ปน โภ 
โคตม ปรํกตํ สุขทุกฺขนฺ”ติ อิติ ปุฏฺโฐ สมาโน “มา เหวํ ติมฺพรุกา”ติ วเทสิ. “กึ นุ โข โภ โคตม สยํกตญฺจ 
ปรํกตญฺจ สุขทุกฺขนฺ”ติ อิติ ปุฏฺโฐ สมาโน “มา เหวํ ติมฺพรุกฺขา”ติ วเทสิ. “กึ ปน โภ โคตม อสยํการํ อปรํการํ 
อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ สุขทุกฺขนฺ”ติ อิติ ปุฏฺโฐ สมาโน “มา เหวํ ติมฺพรุกา”ติ วเทสิ. “กึ นุ โข โภ โคตม นตฺถิ            
สุขทุกฺขนฺ”ติ อิติ ปุฏฺโฐ สมาโน “น โข ติมฺพรุกฺข นตฺถิ สุขทุกฺขํ, อตฺถิ โข ติมฺพรุกฺข สุขทุกฺขนฺ”ติ วเทสิ. “เตนหิ 
ภวํ โคตโม สุขทุกฺขํ น ชานาติ น ปสฺสตี”ติ อิติ ปุฏฺโฐ สมาโน “น ขฺวาหํ ติมฺพรุกฺข สุขทุกฺขํ น ชานามิ น          
ปสฺสามิ, ชานามิ ขฺวาหํ ติมฺพรุกฺข สุขทุกฺขํ, ปสฺสามิ ขฺวาหํ ติมฺพรุกฺข สุขทุกฺขนฺ”ติ วเทสิ. อาจิกฺขตุ จ เม ภวํ      
โคตโม สุขทุกฺขํ, เทเสตุ จ เม ภวํ โคตโม สุขทุกฺขนฺติ. 

“สา เวทนา โส เวทยตี”ติ โข ติมฺพรุกฺข อาทิโต สโต “สยํกตํ สุขทุกฺขนฺ”ติ เอวญฺจาหํ น วทามิ, 
“อญฺญา เวทนา อญฺโญ เวทยตี”ติ โข ติมฺพรุกฺข เวทนาภิตุนฺนสฺส สโต “ปรํกตํ สุขทุกฺขนฺ”ติ เอวญฺจาหํ น         
วทามิ. เอเต เต ติมฺพรุกฺข อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺเฌน ตถาคโต ธมฺมํ เทเสติ: อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา,        
สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราค    
นิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ. 

เอวํ วุตฺเต ติมฺพรุกฺโข ปริพฺพาชโก ภควนฺตํ เอตทโวจ “อภิกฺกนฺตํ โภ โคตม, อภิกฺกนฺตํ โภ โคตม 
ฯเปฯ เอสาหํ ภนฺเต ภวนฺตํ โคตมํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมญฺจ ภิกฺขุสํฆญฺจ, อุปาสกํ มํ ภวํ โคตโม ธาเรตุ อชฺชตคฺเค 
ปาณุเปตํ สรณงฺคตนฺ”ติ. อฏฺฐมํ. 

๙. พาลปณฺฑิตสุตฺต 
[๑๙] สาวตฺถิยํ วิหรติ... อวิชฺชานีวรณสฺส ภิกฺขเว พาลสฺส ตณฺหาย สํยุตฺตสฺส  เอวมยํ กาโย        27

สมุทาคโต. อิติ อยญฺเจว กาโย พหิทฺธา จ นามรูปํ, อิตฺเถตํ ทฺวยํ, ทฺวยํ ปฏิจฺจ ผสฺโส สเฬวายตนานิ,  เยหิ 28

ผุฏฺโฐ พาโล สุขทุกฺขํ ปฏิสํเวทยติ, เอเตสํ วา อญฺญตเรน. 
อวิชฺชานีวรณสฺส ภิกฺขเว ปณฺฑิตสฺส ตณฺหาย สํยุตฺตสฺส เอวมยํ กาโย สมุทาคโต, อิติ อยญฺเจว 

กาโย พหิทฺธา จ นามรูปํ, อิตฺเถตํ ทฺวยํ, ทฺวยํ ปฏิจฺจ ผสฺโส สเฬวายตนานิ, เยหิ ผุฏฺโฐ ปณฺฑิโต สุขทุกฺขํ         
ปฏิสํเวทยติ, เอเตสํ วา อญฺญตเรน. 

ตตฺร ภิกฺขเว โก วิเสโส โก อธิปฺปายโส  กินฺนานากรณํ ปณฺ ฑิตสฺส พาเลนาติ ? ภควํ มูลกา โน       29

ภนฺเต ธมฺมา ภควํเนตฺติกา ภควํปฏิสรณา, สาธุ วต ภนฺเต, ภควนฺตํเยว ปฏิภาตุ เอตสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ,    
ภควโต สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตีติ. 

 ฉ. สมฺปยุตฺตสฺส27

 ก. สฬายตนานิ28

 ฉ. อธิปฺปยาโส, สี.อิ.ก. อธิปฺปาโย29
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เตนหิ ภิกฺขเว สุณาถ, สาธุกํ มนสิกโรถ, ภาสิสฺสามีติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. 
ภควา เอตทโวจ: 

ยาย จ ภิกฺขเว อวิชฺชาย นิวุตสฺส พาลสฺส ยาย จ ตณฺหาย สํยุตฺตสฺส อยํ กาโย สมุทาคโต, สา เจว    
อวิชฺชา พาลสฺส อปฺปหีนา, สา จ ตณฺหา อปริกฺขีณา. ตํ กิสฺส เหตุ ? น หิ ภิกฺขเว พาโล อจริ พฺรหฺมจริยํ สมฺมา 
ทุกฺขกฺขยาย. ตสฺมา พาโล กายสฺส เภทา กายูปโค โหติ, โส กายูปโค สมาโน น ปริมุจฺจติ ชาติยา ชราย        
มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ, “น ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมา”ติ วทามิ. 

ยาย จ ภิกฺขเว อวิชฺชาย นิวุตสฺส ปณฺฑิตสฺส ยาย จ ตณฺหาย สํยุตฺตสฺส อยํ กาโย สมุทาคโต,         
สา เจว อวิชฺชา ปณฺฑิตสฺส ปหีนา, สา จ ตณฺหา ปริกฺขีณา. ตํ กิสฺส เหตุ ? อจริ ภิกฺขเว ปณฺฑิโต พฺรหฺมจริยํ 
สมฺมา ทุกฺขกฺขยาย. ตสฺมา ปณฺฑิโต กายสฺส เภทา น กายูปโค โหติ, โส อกายูปโค สมาโน ปริมุจฺจติ ชาติยา 
ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ, “ปริมุจฺจติ ทุกฺขสฺมา”ติ วทามิ. อยํ โข ภิกฺขเว 
วิเสโส อยํ อธิปฺปายโส อิทนฺนานากรณํ ปณฺฑิตสฺส พาเลน ยทิทํ พฺรหฺมจริยวาโสติ. นวมํ. 

๑๐. ปจฺจยสุตฺต 
[๒๐] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ปฏิจฺจสมุปฺปาทญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺเน จ ธมฺเม, ตํ 

สุณาถ, สาธุกํ มนสิกโรถ, ภาสิสฺสามีติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ: 
กตโม จ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท ? ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณํ, อุปฺปาทา วา ตถาคตานํ            

อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ฐิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา, ตํ ตถาคโต                  
อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ, อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺญาเปติ ปฏฺฐเปติ วิวรติ วิภชติ    
อุตฺตานีกโรติ “ปสฺสถา”ติ จาห. ชาติปจฺจยา ภิกฺขเว ชรามรณํ ฯเปฯ ภวปจฺจยา ภิกฺขเว ชาติ... อุปาทาน      
ปจฺจยา ภิกฺขเว ภโว... ตณฺหาปจฺจยา ภิกฺขเว อุปาทานํ... เวทนาปจฺจยา ภิกฺขเว ตณฺหา... ผสฺสปจฺจยา ภิกฺขเว 
เวทนา... สฬายตนปจฺจยา ภิกฺขเว ผสฺโส... นามรูปปจฺจยา ภิกฺขเว สฬายตนํ... วิญฺญาณปจฺจยา ภิกฺขเว     
นามรูปํ... สงฺขารปจฺจยา ภิกฺขเว วิญฺญาณํ... อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา. อุปฺปาทา วา ตถาคตานํ         
อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ฐิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา, ตํ ตถาคโต                 
อภิสมฺพุชฺฌติ อภิสเมติ, อภิสมฺพุชฺฌิตฺวา อภิสเมตฺวา อาจิกฺขติ เทเสติ ปญฺญาเปติ ปฏฺฐเปติ วิวรติ วิภชติ     
อุตฺตานีกโรติ “ปสฺสถา”ติ จาห. อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา. อิติ โข ภิกฺขเว ยา ตตฺร ตถตา อวิตถตา 
อนญฺญถตา อิทปฺปจฺจยตา. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปาโท. 

กตเม จ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมา ? ชรามรณํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ สงฺขตํ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ ขยธมฺมํ 
วยธมฺมํ วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมํ. ชาติ ภิกฺขเว อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา 
นิโรธธมฺมา. ภโว ภิกฺขเว อนิจฺโจ สงฺขโต ปฏิจฺจสมุปฺปนฺโน ขยธมฺโม วยธมฺโม วิราคธมฺโม นิโรธธมฺโม.            
อุปาทานํ ภิกฺขเว ฯเปฯ ตณฺหา ภิกฺขเว... เวทนา ภิกฺขเว... ผสฺโส ภิกฺขเว... สฬายตนํ ภิกฺขเว... นามรูปํ 
ภิกฺขเว... วิญฺญาณํ ภิกฺขเว... สงฺขารา ภิกฺขเว... อวิชฺชา ภิกฺขเว อนิจฺจา สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ขยธมฺมา 
วยธมฺมา วิราคธมฺมา นิโรธธมฺมา. อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมา. 

ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อยญฺจ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อิเม จ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมา ยถาภูตํ 
สมฺมปฺปญฺญาย สุทิฏฺฐา โหนฺติ, โสว  ปุพฺพนฺตํ วา อุปธาวิสฺสติ  “อโหสึ นุ ขฺวาหํ อตีตมทฺธานํ, นนุ โข อโหสึ 30 31

 ฉ. โส วต30

 ฉ. ปฏิธาวิสฺสติ31
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อตีตมทฺธานํ, กึ นุ โข อโหสึ อตีตมทฺธานํ, กถํ นุ โข อโหสึ อตีตมทฺธานํ, กึ หุตฺวา กึ อโหสึ นุ ขฺวาหํ                 
อตีตมทฺธานนฺ”ติ ? อปรนฺตํ วา อุปธาวิสฺสติ “ภวิสฺสามิ นุ ขฺวาหํ อนาคตมทฺธานํ, นนุ โข ภวิสฺสามิ อนาคต
มทฺธานํ, กึ นุ โข ภวิสฺสามิ อนาคตมทฺธานํ, กถํ นุ โข ภวิสฺสามิ อนาคตมทฺธานํ, กึ หุตฺวา กึ ภวิสฺสามิ นุ ขฺวาหํ 
อนาคตมทฺธานนฺ”ติ ? เอตรหิ วา ปจฺจุปฺปนฺนํ อทฺธานํ อชฺฌตฺตํ กถํกถี ภวิสฺสติ “อหํ นุ โขสฺมิ, โน นุ โขสฺมิ, กึ นุ 
โขสฺมิ, กถํ นุ โขสฺมิ, อยํ นุ โข สตฺโต กุโต อาคโต, โส กุหึ คามี ภวิสฺสตี”ติ ? เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. ตํ กิสฺส เหตุ ? 32

ตถา หิ ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อยญฺจ ปฏิจฺจสมุปฺปาโท อิเม จ ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา ธมฺมา ยถาภูตํ 
สมฺมปฺปญฺญาย สุทิฏฺฐาติ. ทสมํ. 

อาหารวคฺโค ทุติโย. 
ตสฺสุทฺทานํ 

   อาหารผคฺคุนญฺเจว   ทฺเว จ สมณพฺราหฺมณา 
    กจฺจานโคตฺตํ ธมฺมกถิกํ  อเจลํ ติมฺพรุกฺเขน จ 
    พาลปณฺฑิตญฺเจว    ทสโม ปจฺจเยน จาติ. 33

--------------- 

๓. ทสพลวคฺค 
๑. ทสพลสุตฺต 

[๒๑] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ทสพลสมนฺนาคโต ภิกฺขเว ตถาคโต จตูหิ จ เวสารชฺเชหิ สมนฺนาคโต       
อาสภณฺฐานํ ปฏิชานาติ, ปริสาสุ สีหนาทํ นทติ, พฺรหฺมจกฺกํ ปวตฺเตติ: อิติ รูปํ อิติ รูปสฺส สมุทโย อิติ รูปสฺส 
อตฺถงฺคโม, อิติ เวทนา อิติ เวทนาย สมุทโย อิติ เวทนาย อตฺถงฺคโม, อิติ สญฺญา อิติ สญฺญาย สมุทโย อิติ 
สญฺญาย อตฺถงฺคโม, อิติ สงฺขารา อิติ สงฺขารานํ สมุทโย อิติ สงฺขารานํ อตฺถงฺคโม, อิติ วิญฺญาณํ อิติ 
วิญฺญาณสฺส สมุทโย อิติ วิญฺญาณสฺส อตฺถงฺคโม, อิติ อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ, อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ, 
อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ, อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ, ยทิทํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ 
ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ,           
สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ. ปฐมํ. 

๒. ทุติยทสพลสุตฺต 
[๒๒] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ทสพลสมนฺนาคโต ภิกฺขเว ตถาคโต จตูหิ จ เวสารชฺเชหิ สมนฺนาคโต        

อาสภณฺฐานํ ปฏิชานาติ, ปริสาสุ สีหนาทํ นทติ, พฺรหฺมจกฺกํ ปวตฺเตติ: อิติ รูปํ อิติ รูปสฺส สมุทโย อิติ รูปสฺส 
อตฺถงฺคโม, อิติ เวทนา อิติ เวทนาย สมุทโย อิติ เวทนาย อตฺถงฺคโม, อิติ สญฺญา อิติ สญฺญาย สมุทโย อิติ 
สญฺญาย อตฺถงฺคโม, อิติ สงฺขารา อิติ สงฺขารานํ สมุทโย อิติ สงฺขารานํ อตฺถงฺคโม, อิติ วิญฺญาณํ อิติ 
วิญฺญาณสฺส สมุทโย อิติ วิญฺญาณสฺส อตฺถงฺคโม, อิติ อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ, อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ, 
อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ, อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ, ยทิทํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ 
ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ,          
สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. 

 กุหึ ภวิสฺสตีติ32

 ฉ. พาลปณฺฑิโต เจว33
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เอวํ สฺวากฺขาโต ภิกฺขเว มยา ธมฺโม อุตฺตาโน วิวโฏ ปกาสิโต ฉินฺนปิโลติโก. เอวํ สฺวากฺขาเต โข 
ภิกฺขเว มยา ธมฺเม อุตฺตาเน วิวเฏ ปกาสิเต ฉินฺนปิโลติเก อลเมว สทฺธาปพฺพชิเตน กุลปุตฺเตน วีริยํ อารภิตุํ 
“กามํ ตโจ จ นฺหารุ จ อฏฺฐิ จ อวสิสฺสตุ สรีเร อุปสุสฺสตุ มํสโลหิตํ. ยนฺตํ ปุริสถาเมน ปุริสวีริเยน ปุริสปรกฺกเมน 
ปตฺตพฺพํ, น ตํ อปาปุณิตฺวา ปุริสสฺส วีริยสฺส สณฺฐานํ ภวิสฺสตี”ติ. 

ทุกฺขํ ภิกฺขเว กุสีโต วิหรติ โวกิณฺโณ ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ, มหนฺตญฺจ สทตฺถํ ปริหาเปติ, 
อารทฺธวีริโย จ โข ภิกฺขเว สุขํ วิหรติ ปวิวิตฺโต ปาปเกหิ อกุสเลหิ ธมฺเมหิ, มหนฺตญฺจ สทตฺถํ ปริปูเรติ. น ภิกฺขเว 
หีเนน อคฺคสฺส ปตฺติ โหติ, อคฺเคน จ โข ภิกฺขเว อคฺคสฺส ปตฺติ โหติ. มณฺฑเปยฺยมิทํ ภิกฺขเว พฺรหฺมจริยํ, สตฺถา 
สมฺมุขีภูโต. ตสฺมาติห ภิกฺขเว วีริยํ อารภถ อปฺปตฺตสฺส ปตฺติยา อนธิคตสฺส อธิคมาย อสจฺฉิกตสฺส สจฺฉิกิริยาย 
“เอวํ โน อยํ อมฺหากํ ปพฺพชฺชา อวํกตา อวญฺฌา ภวิสฺสติ สผลา สอุทฺรยา. เยสํ  มยํ ปริภุ ญฺชาม จีวร       34

ปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปฺปจฺจยเภสชฺช-ปริกฺขารํ เตสํ เต การา อเมฺหสุ มหปฺผลา ภวิสฺสนฺติ มหานิสํสา”ติ. 
เอวํ หิ โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพํ. อตฺตตฺถํ วา หิ ภิกฺขเว สมฺปสฺสมาเนน อลเมว อปฺปมาเทน สมฺปาเทตุํ, ปรตฺถํ วา 
หิ ภิกฺขเว สมฺปสฺสมาเนน อลเมว อปฺปมาเทน สมฺปาเทตุํ. อุภยตฺถํ วา หิ ภิกฺขเว สมฺปสฺสมาเนน อลเมว        
อปฺปมาเทน สมฺปาเทตุนฺติ. ทุติยํ. 

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

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

ยมฺปิ  ตํ ภิกฺขเว ขยสฺมึ ขเยญาณํ , ตมฺปิ สอุปนิสํ วทามิ, โน อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว ขเยญาณสฺส 35

อุปนิสา ? “วิมุตฺตี”ติสฺส วจนียํ. วิมุตฺติมฺปหํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, โน อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว วิมุตฺติยา         
อุปนิสา ? “วิราโค”ติสฺส วจนียํ. วิราคมฺปหํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, โน อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว วิราคสฺส          
อุปนิสา ? “นิพฺพิทา”ติสฺส วจนียํ นิพฺพิทมฺปาหํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, โน อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว นิพฺพิทาย 
อุปนิสา ? “ยถาภูตญาณทสฺสนนฺ”ติสฺส วจนียํ, ยถาภูตญาณทสฺสนมฺปหํ 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. สุขมฺปหํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, โน อนุปนิสํ. 
กา จ ภิกฺขเว สุขสฺส อุปนิสา ? “ปสฺสทฺธี”ติสฺส วจนียํ. ปสฺสทฺธิมฺปหํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, โน อนุปนิสํ. กา จ 
ภิกฺขเว ปสฺสทฺธิยา อุปนิสา ? “ปีตี”ติสฺส วจนียํ. ปีติมฺปหํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ 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. ชาติมฺปหํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, โน อนุปนิสํ. 
กา จ ภิกฺขเว ชาติยา อุปนิสา ? “ภโว”ติสฺส วจนียํ. ภวมฺปหํ ภิกฺขเว สอุปนิสํ วทามิ, โน อนุปนิสํ. กา จ ภิกฺขเว 

 ฉ. เยสญฺจ, อิ.ก. เยสํ หิ34
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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, สงฺขารูปนิสํ วิญฺญาณํ, วิญฺญาณูปนิสํ นามรูปํ, นามรูปูปนิสํ 
สฬายตนํ, สฬายตนูปนิโส ผสฺโส, ผสฺสูปนิสา เวทนา, เวทนูปนิสา ตณฺหา, ตณฺหูปนิสํ อุปาทานํ,                   
อุปาทานูปนิโส ภโว, ภวูปนิสา ชาติ, ชาตูปนิสํ ทุกฺขํ, ทุกฺขูปนิสา สทฺธา, สทฺธูปนิสํ ปามุชฺชํ , ปามุชฺชูปนิสา 
ปีติ, ปีตูปนิสา ปสฺสทฺธิ, ปสฺสทฺธูปนิสํ สุขํ, สุขูปนิโส สมาธิ, สมาธูปนิสํ ยถาภูตญาณทสฺสนํ,                    
ยถาภูตญาณทสฺสนูปนิสา นิพฺพิทา, นิพฺพิทูปนิโส วิราโค, วิราคูปนิสา วิมุตฺติ, วิมุตฺตูปนิสํ ขเยญาณํ. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว อุปริ ปพฺพเต ถุลฺลผุสิตเก เทเว วสฺสนฺเต ตํ อุทกํ ยถานินฺนํ ปวตฺตมานํ             
ปพฺพตกนฺทรปทรสาขา ปริปูเรติ, ปพฺพตกนฺทรปทรสาขาปริปูรา กุสุพฺเภ  ปริปูเรนฺติ. กุสพฺ ภา ปริปูรา      36

มหาโสพฺเภ ปริปูเรนฺติ. มหาโสพฺภา ปริปูรา กุนฺนทิโย ปริปูเรนฺติ, กุนฺนทิโย ปริปูรา มหานทิโย ปริปูเรนฺติ, 
มหานทิโย ปริปูรา มหาสมุทฺทํ ปริปูเรนฺติ. 

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

๔. อญฺญติตฺถิยสุตฺต 
[๒๔] ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน... อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวร     

มาทาย ราชคหํ ปิณฺฑาย ปาวิสิ. อถ โข อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส เอตทโหสิ “อติปฺปโค โข ตาว ราชคเห 
ปิณฺฑาย จริตุํ, ยนฺนูนาหํ เยน อญฺญติตฺถิยานํ ปริพฺพาชกานํ อาราโม เตนุปสงฺกเมยฺยนฺ”ติ. 

อถ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต เยน อญฺญติตฺถิยานํ ปริพฺพาชกานํ อาราโม เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา 
เตหิ อญฺญติตฺถิเยหิ ปริพฺพาชเกหิ สทฺธึ สมฺโมทิ, สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ;            
เอกมนฺตํ นิสินฺนํ โข อายสฺมนฺตํ สารีปุตฺตํ เต อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอตทโวจุํ: 

“สนฺตาวุโส สารีปุตฺต เอเก สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตํ ทุกฺขํ ปญญฺเปนฺติ, สนฺติ ปนาวุโส 
สารีปุตฺต เอเก สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา ปรํกตํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, สนฺตาวุโส สารีปุตฺต เอเก                 
สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, สนฺติ ปนาวุโส สารีปุตฺต เอเก           
สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ. อิธ ปนาวุโส สารีปุตฺต 
สมโณ โคตโม กึวาที กิมกฺขายี, กถํ พฺยากรมานา จ มยํ วุตฺตวาทิโน เจว สมณสฺส โคตมสฺส อสฺสาม, น จ 
สมณํ โคตมํ อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺยาม, ธมฺมสฺส จานุธมฺมํ พฺยากเรยฺยาม, น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต 
คารยฺหํ ฐานํ อาคจฺเฉยฺยา”ติ. 

 ฉ.ม. กุโสพฺเภ36
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ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ โข อาวุโส ทุกฺขํ วุตฺตํ ภควตา. กึ ปฏิจฺจ ? ผสฺสํ ปฏิจฺจ. อิติ วทํ วุตฺตวาที เจว       
ภควโต อสฺส, น จ ภควนฺตํ อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺย, ธมฺมสฺส จานุธมฺมํ พฺยากเรยฺย, น จ โกจิ สหธมฺมิโก          
วาทานุปาโต คารยฺหํ ฐานํ อาคจฺเฉยฺย. 

ตตฺราวุโส เย เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, ตทปิ ผสฺสปจฺจยา. เยปิ เต 
สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา ปรํกตํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, ตทปิ ผสฺสปจฺจยา. เยปิ เต สมณพฺราหฺมณา           
กมฺมวาทา สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, ตทปิ ผสฺสปจฺจยา. เยปิ เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา 
อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, ตทปิ ผสฺสปจฺจยา. 

ตตฺราวุโส เย เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, เต วต อญฺญตฺร ผสฺสา      
ปฏิสํเวทิยนฺตีติ  เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. เยปิ  เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา ปรํกตํ ทุ กฺขํ ปญฺญเปนฺติ, เต วต 37

อญฺญตฺร ผสฺสา ปฏิสํเวทยนฺตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. เยปิ เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ 
ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, เต วต อญฺญตฺร ผสฺสา ปฏิสํเวทยนฺตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. เยปิ เต สมณพฺราหฺมณา         
กมฺมวาทา อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, เต วต อญฺญตฺร ผสฺสา ปฏิสํเวทยนฺตีติ เนตํ 
ฐานํ วิชฺชตีติ. 

อสฺโสสิ โข อายสฺมา อานนฺโท อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส เตหิ อญฺญติตฺถิเยหิ ปริพฺพาชเกหิ สทฺธึ อิมํ 
กถาสลฺลาปํ. อถ โข อายสฺมา อานนฺโท ราชคเห ปิณฺฑาย จริตฺวา ปจฺฉาภตฺตํ ปิณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต เยน 
ภควา เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อานนฺโท        
อายสฺมา ยาวตโก อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส เตหิ อญฺญติตฺถิเยหิ ปริพฺพาชเกหิ สทฺธึ อโหสิ กถาสลฺลาโป, ตํ 
สพฺพํ ภควโต อาโรเจสิ. 

สาธุ สาธุ อานนฺท, ยถา ตํ สาริปุตฺโต สมฺมา พฺยากรมาโน พฺยากเรยฺย. ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ โข อานนฺท 
ทุกฺขํ วุตฺตํ มยา. กึ ปฏิจฺจ ? ผสฺสํ ปฏิจฺจ. อิติ วทํ วุตฺตวาที เจว เม อสฺส, น จ มํ อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺย, 
ธมฺมสฺส จานุธมฺมํ พฺยากเรยฺย, น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต คารยฺหํ ฐานํ อาคจฺเฉยฺย. 

ตตฺรานนฺท เย เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, ตทปิ ผสฺสปจฺจยา. เยปิ เต 
ฯเปฯ เยปิ เต ฯเปฯ เยปิ เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ ทุกฺขํ        
ปญฺญเปนฺติ, ตทปิ ผสฺสปจฺจยา. 

ตตฺรานนฺท เยปิ เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, เต วต อญฺญตฺร ผสฺสา 
ปฏิสํเวทยนฺตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. เยปิ เต ฯเปฯ เยปิ เต ฯเปฯ เยปิ เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา อสยํการํ 
อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, เต วต อญฺญตฺร ผสฺสา ปฏิสํเวทยนฺตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. 

เอกมิทาหํ อานนฺท สมยํ อิเธว ราชคเห วิหรามิ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป. อถ ขฺวาหํ อานนฺท 
ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย ราชคหํ ปิณฺฑาย ปาวิสึ, ตสฺส มยฺหํ อานนฺท เอตทโหสิ “อติปฺปโค 
โข ตาว ราชคเห ปิณฺฑาย จริตุํ, ยนฺนูนาหํ, เยน อญฺญติตฺถิยานํ ปริพฺพาชกานํ อาราโม, เตนุปสงฺกเมยฺยนฺ”ติ. 

อถ ขฺวาหํ อานนฺท, เยน อญฺญติตฺถิยานํ ปริพฺพาชกานํ อาราโม, เตนุปสงฺกมึ, อุปสงฺกมิตฺวา เตหิ 
อญฺญติตฺถิเยหิ ปริพฺพาชเกหิ สทฺธึ สมฺโมทึ, สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึ; เอกมนฺตํ      
นิสินฺนํ โข มํ อานนฺท เต อญฺญติตฺถิยา ปริพฺพาชกา เอตทโวจุํ: 

“สนฺตาวุโส โคตม เอเก สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, สนฺติ ปนาวุโส โคตม 
เอเก สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา ปรํกตํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, สนฺตาวุโส โคตม เอเก สมณพฺราหฺมณา           
กมฺมวาทา สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, สนฺติ ปนาวุโส โคตม เอเก สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา 

 ก. ปฏิสํเวทิสฺสนฺตีติ37
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อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ. อิธ โน อายสฺมา โคตโม กึวาที กิมกฺขายี, กถํ               
พฺยากรมานา จ มยํ วุตฺตวาทิโน เจว อายสฺมโต โคตมสฺส อสฺสาม, น จ อายสฺมนฺตํ โคตมํ อภูเตน                
อพฺภาจิกฺเขยฺยาม, ธมฺมสฺส จานุธมฺมํ พฺยากเรยฺยาม, น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต คารยฺหํ ฐานํ         
อาคจฺเฉยฺยา”ติ. 

เอวํ วุตฺตาหํ อานนฺท เต อญฺญติตฺถิเย ปริพฺพาชเก เอตทโวจํ “ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ โข อาวุโส ทุกฺขํ วุตฺตํ 
มยา. กึ ปฏิจฺจ ? ผสฺสํ ปฏิจฺจ. อิติ วทํ วุตฺตวาที เจว เม อสฺส, น จ มํ อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺย, ธมฺมสฺส           
จานุธมฺมํ พฺยากเรยฺย, น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต คารยฺหํ ฐานํ อาคจฺเฉยฺยา”ติ. 

ตตฺราวุโส เย เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, ตทปิ ผสฺสปจฺจยา. เยปิ เต 
ฯเปฯ เยปิ เต ฯเปฯ เยปิ เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ ทุกฺขํ           
ปญฺญเปนฺติ, ตทปิ ผสฺสปจฺจยา. 

ตตฺราวุโส เย เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, เต วต อญฺญตฺร ผสฺสา ปฏิ
สํเวทยนฺตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. เยปิ เต ฯเปฯ เยปิ เต ฯเปฯ เยปิ เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา อสยํการํ อปรํ
การํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, เต วต อญฺญตฺร ผสฺสา ปฏิสํเวทยนฺตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชตีติ. อจฺฉริยํ 
ภนฺเต, อพฺภุตํ ภนฺเต, ยตฺร หิ นาม เอเกน ปเทน สพฺโพ อตฺโถ วุตฺโต ภวิสฺสติ. สิยา นุ โข ภนฺเต เอเสวตฺโถ       
วิตฺถาเรน วุจฺจมาโน คมฺภีโร เจว อสฺส คมฺภีราวภาโส จาติ. 

เตน หานนฺท ตญฺเญเวตฺถ ปฏิภาตูติ. สเจ มํ ภนฺเต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “ชรามรณํ อาวุโส อานนฺท           
กึนิทานํ กึสมุทยํ กึชาติกํ กึปภวนฺ”ติ ? เอวํ ปุฏฺโฐ อหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยํ “ชรามรณํ โข อาวุโส ชาตินิทานํ 
ชาติสมุทยํ ชาติชาติกํ ชาติปภวนฺ”ติ. เอวํ ปุฏฺโฐ อหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยํ. 

สเจ มํ ภนฺเต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “ชาติ ปนาวุโส อานนฺท กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวา”ติ ? เอวํ 
ปุฏฺโฐ อหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยํ “ชาติ โข อาวุโส ภวนิทานา ภวสมุทยา ภวชาติกา ภวปฺปภวา”ติ. เอวํ ปุฏฺโฐ 
อหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยํ  

สเจ มํ ภนฺเต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “ภโว ปนาวุโส อานนฺท กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโว”ติ ? เอวํ    
ปุฏฺโฐ อหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยํ “ภโว โข อาวุโส อุปาทานนิทาโน อุปาทานสมุทโย อุปาทานชาติโก            
อุปาทานปฺปภโว”ติ. เอวํ ปุฏฺโฐ อหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยํ. 

สเจ มํ ภนฺเต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “อุปาทานํ ปนาวุโส ฯเปฯ ตณฺหา ปนาวุโส ฯเปฯ เวทนา ปนาวุโส ฯเปฯ 
สเจ มํ ภนฺเต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “ผสฺโส ปนาวุโส อานนฺท กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโว”ติ ? เอวํ ปุฏฺโฐ อหํ 
ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยํ “ผสฺโส โข อาวุโส สฬายตนนิทาโน สฬายตนสมุทโย สฬายตนชาติโก                  
สฬายตนปฺปภโว”ติ, “ฉนฺนํ เตฺเวว อาวุโส ผสฺสายตนานํ อเสสวิราคนิโรธา ผสฺสนิโรโธ, ผสฺสนิโรธา           
เวทนานิโรโธ, เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ, ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ,              
ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ, ชาตินิโรธา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส 
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตี”ติ. เอวํ ปุฏฺโฐ อหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยนฺ”ติ. จตุตฺถํ. 

๕. ภูมิชสุตฺต 
[๒๕] สาวตฺถิยํ วิหรติ... อถ โข อายสฺมา ภูมิโช สายนฺหสมยํ ปฏิสลฺลานา วุฏฺฐิโต              

เยนายสฺมา สาริปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สาริปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิ, สมฺโมทนียํ กถํ         
สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา ภูมิโช อายสฺมนฺตํ สารีปุตฺตํ เอตทโวจ: 

“สนฺตาวุโส สารีปุตฺต เอเก สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตํ สุขทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, สนฺติ ปนาวุโส 
สารีปุตฺต เอเก สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา ปรํกตํ สุขทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ. สนฺตาวุโส สารีปุตฺต เอเก              
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สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ สุขทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ. สนฺติ ปนาวุโส สารีปุตฺต เอเก      
สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ สุขทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ. อิธ โน อาวุโส สารีปุตฺต 
ภควา กึวาที กิมกฺขายี กถํ พฺยากรมานา จ มยํ วุตฺตวาทิโน เจว ภควโต อสฺสาม น จ ภควนฺตํ อภูเตน           
อพฺภาจิกฺเขยฺยาม, ธมฺมสฺส จานุธมฺมํ พฺยากเรยฺยาม, น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต คารยฺหํ ฐานํ          
อาคจฺเฉยฺยา”ติ. 

ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ โข อาวุโส สุขทุกฺขํ วุตฺตํ ภควตา. กึ ปฏิจฺจ ? ผสฺสํ ปฏิจฺจ. อิติ วทํ วุตฺตวาที เจว 
ภควโต อสฺส, น จ ภควนฺตํ อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺย, ธมฺมสฺส จานุธมฺมํ พฺยากเรยฺย, น จ โกจิ สหธมฺมิโก         
วาทานุปาโต คารยฺหํ ฐานํ อาคจฺเฉยฺย. 

ตตฺราวุโส เย เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตํ สุขทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ ตทปิ ผสฺสปจฺจยา. เยปิ 
เต ฯเปฯ เยปิ เต ฯเปฯ เยปิ เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ สุขทุกฺขํ 
ปญฺญเปนฺติ ตทปิ ผสฺสปจฺจยา. 

ตตฺราวุโส เย เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตํ สุขทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, เต วต อญฺญตฺร ผสฺสา 
ปฏิสํเวทยนฺตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. เยปิ เต ฯเปฯ เยปิ เต ฯเปฯ เยปิ เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา อสยํการํ 
อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ สุขทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ เต วต อญฺญตฺร ผสฺสา ปฏิสํเวทยนฺตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชตี”ติ. 

อสฺโสสิ โข อายสฺมา อานนฺโท อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส อายสฺมตา ภูมิเชน สทฺธึ อิมํ กถาสลฺลาปํ. อถ 
โข อายสฺมา อานนฺโท เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ 
นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท ยาวตโก อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส อายสฺมตา ภูมิเชน สทฺธึ อโหสิ กถาสลฺลาโป, 
ตํ สพฺพํ ภควโต อาโรเจสิ. 

สาธุ สาธุ อานนฺท, ยถา ตํ สาริปุตฺโต สมฺมา พฺยากรมาโน พฺยากเรยฺย. ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ โข อานนฺท 
สุขทุกฺขํ วุตฺตํ มยา. กึ ปฏิจฺจ ? ผสฺสํ ปฏิจฺจ. อิติ วทํ วุตฺตวาที เจว เม อสฺส, น จ มํ อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺย, 
ธมฺมสฺส จานุธมฺมํ พฺยากเรยฺย, น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต คารยฺหํ ฐานํ อาคจฺเฉยฺย. 

ตตฺรานนฺท เย เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตํ สุขทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, ตทปิ ผสฺสปจฺจยา. เยปิ 
เต ฯเปฯ เยปิ เต ฯเปฯ เยปิ เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ สุขทุกฺขํ 
ปญฺญเปนฺติ, ตทปิ ผสฺสปจฺจยา. 

ตตฺรานนฺท เย เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา สยํกตํ สุขทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, เต วต อญฺญตฺร ผสฺสา 
ปฏิสํเวทยนฺตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. เยปิ เต ฯเปฯ เยปิ เต ฯเปฯ เยปิ เต สมณพฺราหฺมณา กมฺมวาทา อสยํการํ 
อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ สุขทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, เต วต อญฺญตฺร ผสฺสา ปฏิสํเวทยนฺตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. 

กาเย วา หานนฺท สติ กายสญฺเจตนาเหตุ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ สุขทุกฺขํ. วาจาย วา หานนฺท สติ       
วจีสญฺเจตนาเหตุ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ สุขทุกฺขํ. มเน วา หานนฺท สติ มโนสญฺเจตนาเหตุ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ 
สุขทุกฺขํ อวิชฺชาปจฺจยาว.  38

สามํ วา ตํ อานนฺท กายสงฺขารํ อภิสงฺขโรติ ยํปจฺจยาสฺส ตํ  อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ สุขทุกฺขํ. ปเร        39

วา ตํ  อานนฺท กายสงฺขารํ อภิสงฺขโรนฺติ ยํปจฺจยาสฺส ตํ อุปฺ ปชฺชติ อชฺ ฌตฺตํ สุขทุกฺขํ. สมฺ ปชาโน วา ตํ     40

ฉ. อวิชฺชาปจฺจยา จ38

 ก. ยํปจฺจยาย ตํ39

 สี.อิ. ปเร วาสฺส ตํ40
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อานนฺท กายสงฺขารํ อภิสงฺขโรติ ยํปจฺจยาสฺส ตํ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ สุขทุกฺขํ. อสมฺปชาโน วา ตํ อานนฺท        
กายสงฺขารํ อภิสงฺขโรติ ยํปจฺจยาสฺส ตํ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ สุขทุกฺขํ. 

สามํ วา ตํ อานนฺท วจีสงฺขารํ อภิสงฺขโรติ, ยํปจฺจยาสฺส ตํ  อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ สุขทุกฺขํ. ปเร วา ตํ 41

อานนฺท วจีสงฺขารํ อภิสงฺขโรนฺติ, ยํปจฺจยาสฺส ตํ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ สุขทุกฺขํ. สมฺปชาโน วา ตํ อานนฺท ฯเปฯ 
อสมฺปชาโน วา ตํ อานนฺท วจีสงฺขารํ อภิสงฺขโรติ, ยํปจฺจยาสฺส ตํ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ สุขทุกฺขํ. 

สามํ วา ตํ อานนฺท มโนสงฺขารํ อภิสงฺขโรติ, ยํปจฺจยาสฺส ตํ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ สุขทุกฺขํ. ปเร วา ตํ 
อานนฺท มโนสงฺขารํ อภิสงฺขโรนฺติ, ยํปจฺจยาสฺส ตํ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ สุขทุกฺขํ. สมฺปชาโน วา ตํ อานนฺท ฯเปฯ 
อสมฺปชาโน วา ตํ อานนฺท มโนสงฺขารํ อภิสงฺขโรติ, ยํปจฺจยาสฺส ตํ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ สุขทุกฺขํ. 

อิเมสุ อานนฺท ธมฺเมสุ  อวิชฺชา อนุปติตา, อวิชฺชาย ตฺเวว อานนฺท อเสสวิราคนิโรธา โส กาโย น 42

โหติ, ยํปจฺจยาสฺส ตํ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ สุขทุกฺขํ. สา วาจา น โหติ, ยํปจฺจยาสฺส ตํ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ          
สุขทุกฺขํ. โส มโน น โหติ, ยํปจฺจยาสฺส ตํ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ สุขทุกฺขํ. เขตฺตํ วา  น โหติ ฯเปฯ วตฺถํุ วา น โหติ 43

ฯเปฯ อายตนํ วา น โหติ ฯเปฯ อธิกรณํ ตํ น โหติ, ยํปจฺจยาสฺส ตํ อุปฺปชฺชติ อชฺฌตฺตํ สุขทุกฺขนฺติ. ปญฺจมํ. 

๖. อุปวาณสุตฺต 
[๒๖] สาวตฺถิยํ วิหรติ... อถ โข อายสฺมา อุปวาโณ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ 

อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ: เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา อุปวาโณ ภควนฺตํ เอตทโวจ:  
“สนฺติ ภนฺเต เอเก สมณพฺราหฺมณา สยํกตํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, สนฺติ ปน ภนฺเต เอเก                   

สมณพฺราหฺมณา ปรํกตํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, สนฺติ ปน ภนฺเต เอเก สมณพฺราหฺมณา สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ ทุกฺขํ 
ปญฺญเปนฺติ, สนฺติ ปน ภนฺเต เอเก สมณพฺราหฺมณา อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ. 
อิธ โน ภนฺเต ภควา กึวาที กิมกฺขายี, กถํ พฺยากรมานา จ มยํ วุตฺตวาทิโน เจว ภควโต อสฺสาม, น จ ภควนฺตํ    
อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺยาม, ธมฺมสฺส จานุธมฺมํ พฺยากเรยฺยาม, น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต คารยฺหํ ฐานํ 
อาคจฺเฉยฺยา”ติ. 

ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนํ โข อุปวาณ ทุกฺขํ วุตฺตํ มยา. กึ ปฏิจฺจ ? ผสฺสํ ปฏิจฺจ. อิติ วทํ วุตฺตวาที เจว เม 
อสฺส, น จ มํ อภูเตน อพฺภาจิกฺเขยฺย, ธมฺมสฺส จานุธมฺมํ พฺยากเรยฺย, น จ โกจิ สหธมฺมิโก วาทานุปาโต          
คารยฺหํ ฐานํ อาคจฺเฉยฺย. 

ตตฺร อุปวาณ เย เต สมณพฺราหฺมณา สยํกตํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, ตทปิ ผสฺสปจฺจยา. เยปิ เต ฯเปฯ 
เยปิ เต ฯเปฯ เยปิ เต สมณพฺราหฺมณา อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, ตทปิ      
ผสฺสปจฺจยา. 

ตตฺร อุปวาณ เย เต สมณพฺราหฺมณา สยํกตํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, เต วต อญฺญตฺร ผสฺสา                
ปฏิสํเวทิสฺสนฺตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. เยปิ เต ฯเปฯ เยปิ เต ฯเปฯ เยปิ เต สมณพฺราหฺมณา อสยํการํ อปรํการํ     
อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ ทุกฺขํ ปญฺญเปนฺติ, เต วต อญฺญตฺร ผสฺสา ปฏิสํเวทิสฺสนฺตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชตีติ. ฉฏฺฐํ. 

 อิ. ฉสุ ธมฺเมสุ42

 อิ.ฉ. เขตฺตํ ตํ43
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๗. ปจฺจยสุตฺต 
[๒๗] สาวตฺถิยํ วิหรติ... อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ ฯเปฯ เอวเมตสฺส 

เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 
กตมญฺจ ภิกฺขเว ชรามรณํ ? ยา เตสํ เตสํ สตฺตานํ ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชรา ชีรณตา ขณฺฑิจฺจํ 

ปาลิจฺจํ วลิตฺตจตา อายุโน สํหานิ อินฺทฺริยานํ ปริปาโก. อยํ วุจฺจติ ชรา. ยา เตสํ เตสํ สตฺตานํ ตมฺหา ตมฺหา 
สตฺตนิกายา จุติ จวนตา เภโท อนฺตรธานํ มจฺจุ มรณํ กาลกิริยา ขนฺธานํ เภโท กเฬวรสฺส นิกฺเขโป                   
ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉโท, อิทํ วุจฺจติ มรณํ. อิติ อยญฺจ ชรา อิทญฺจ มรณํ. อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ชรามรณํ.           
ชาติสมุทยา ชรามรณสมุทโย, ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ. อยเมว อริโย อฏฺฐิงฺคิโก มคฺโค ชรามรณนิโรธ      
คามินี ปฏิปทา. เสยฺยถิทํ ? สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว               
สมฺมาวายาโม สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ. 

กตมา จ ภิกฺขเว ชาติ 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 จิตฺตสงฺขาโร. อิเม        
วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว สงฺขารา. อวิชฺชาสมุทยา สงฺขารสมุทโย, อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ, อยเมว อริโย อฏฺฐิงฺคิโก 
มคฺโค สงฺขารนิโรธคามินี ปฏิปทา. เสยฺยถิทํ ? สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ. 

ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวโก เอวํ ปจฺจยํ ปชานาติ, เอวํ ปจฺจยสมุทยํ ปชานาติ, เอวํ ปจฺจยนิโรธํ        
ปชานาติ เอวํ ปจฺจยนิโรธคามินึ ปฏิปทํ ปชานาติ. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อริยสาวโก ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน อิติปิ, ทสฺสน
สมฺปนฺโน อิติปิ, อาคโต อิมํ สทฺธมฺมํ อิติปิ, ปสฺสติ อิมํ สทฺธมฺมํ อิติปิ, เสกฺเขน ญาเณน สมนฺนาคโต อิติปิ,    
เสกฺขาย วิชฺชาย สมนฺนาคโต อิติปิ, ธมฺมโสตํ สมาปนฺโน อิติปิ, อริโย นิพฺเพธิกปญฺโญ. อิติปิ, อมตทฺวารํ 
อาหจฺจ ติฏฺฐิติ อิติปีติ. สตฺตมํ. 

๘. ภิกฺขุสุตฺต 
[๒๘] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ตตฺร โข ฯเปฯ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ ชรามรณํ ปชานาติ ชรามรณสมุทยํ    

ปชานาติ, ชรามรณนิโรธํ ปชานาติ, ชรามรณนิโรธคามินึ ปฏิปทํ ปชานาติ. ชาตึ ปชานาติ ฯเปฯ ภวํ              
ปชานาติ... อุปาทานํ ปชานาติ... ตณฺหํ ปชานาติ... เวทนํ ปชานาติ... ผสฺสํ ปชานาติ... สฬายตนํ ปชานาติ... 
นามรูปํ ปชานาติ... วิญฺญาณํ ปชานาติ... สงฺขาเร ปชานาติ, สงฺขารสมุทยํ ปชานาติ, สงฺขารนิโรธํ ปชานาติ, 
สงฺขารนิโรธคามินึ ปฏิปทํ ปชานาติ. 

กตมญฺจ ภิกฺขเว ชรามรณํ ? ยา เตสํ เตสํ สตฺตานํ ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชรา ชีรณตา ขณฺฑิจฺจํ 
ปาลิจฺจํ วลิตฺตจตา อายุโน สํหานิ อินฺทฺริยานํ ปริปาโก, อยํ วุจฺจติ ชรา. ยา เตสํ เตสํ สตฺตานํ ตมฺหา ตมฺหา 
สตฺตนิกายา จุติ จวนตา เภโท อนฺตรธานํ มจฺจุ มรณํ กาลกิริยา ขนฺธานํ เภโท กเฬวรสฺส นิกฺเขโป                  
ชีวิตินฺทฺริยสฺส อุปจฺเฉโท, อิทํ วุจฺจติ มรณํ. อิติ อยญฺจ ชรา อิทญฺจ มรณํ, อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ชรามรณํ.          
ชาติสมุทยา ชรามรณสมุทโย, ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ, อยเมว อริโย อฏฺฐิงฺคิโก มคฺโค ชรามรณนิโรธ     
คามินี ปฏิปทา. เสยฺยถิทํ ? สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ. 

กตมา จ ภิกฺขเว ชาติ ฯเปฯ กตโม จ ภิกฺขเว ภโว... กตมญฺจ ภิกฺขเว อุปาทานํ... กตมา จ ภิกฺขเว 
ตณฺหา... เวทนา... ผสฺโส... สฬายตนํ... นามรูปํ... วิญฺญาณํ ? 
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กตเม จ ภิกฺขเว สงฺขารา ? ตโยเม ภิกฺขเว สงฺขารา: กายสงฺขาโร วจีสงฺขาโร จิตฺตสงฺขาโร, อิเม        
วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว สงฺขารา. อวิชฺชาสมุทยา สงฺขารสมุทโย, อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ, อยเมว อริโย อฏฺฐิงฺคิโก 
มคฺโค สงฺขารนิโรธคามินี ปฏิปทา. เสยฺยถิทํ ? สมฺมาทิฏฺฐิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ. 

ยโต โข ภิกฺขเว ภิกฺขุ เอวํ ชรามรณํ ปชานาติ, เอวํ ชรามรณสมุทยํ ปชานาติ, เอวํ ชรามรณนิโรธํ    
ปชานาติ, เอวํ ชรามรณนิโรธคามินึ ปฏิปทํ ปชานาติ ฯเปฯ เอวํ ชาตึ ปชานาติ ฯเปฯ ภวํ... อุปาทานํ... 
ตณฺหํ... เวทนํ... ผสฺสํ... สฬายตนํ... นามรูปํ... วิญฺญาณํ... เอวํ สงฺขาเร ปชานาติ, เอวํ สงฺขารสมุทยํ            
ปชานาติ, เอวํ สงฺขารนิโรธํ ปชานาติ, เอวํ สงฺขารนิโรธคามินึ ปฏิปทํ ปชานาติ. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ภิกฺขุ       
ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน อิติปิ, ทสฺสนสมฺปนฺโน อิติปิ, อาคโต อิมํ สทฺธมฺมํ อิติปิ, ปสฺสติ อิมํ สทฺธมฺมํ อิติปิ, เสกฺเขน 
ญาเณน สมนฺนาคโต อิติปิ, เสกฺขาย วิชฺชาย สมนฺนาคโต อิติปิ, ธมฺมโสตํ สมาปนฺโน อิติปิ, อริโย              
นิพฺเพธิกปญฺโญ. อิติปิ, อมตทฺวารํ อาหจฺจ ติฏฺฐติ อิติปีติ. อฏฺฐมํ. 

๙. สมณพฺราหฺมณสุตฺต 
[๒๙] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ตตฺร โข ฯเปฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา ชรามรณํ 

น ปริชานนฺติ, ชรามรณสมุทยํ น ปริชานนฺติ, ชรามรณนิโรธํ น ปริชานนฺติ ชรามรณ-นิโรธคามินึ ปฏิปทํ น     
ปริชานนฺติ. ชาตึ น ปริชานนฺติ ฯเปฯ ภวํ... อุปาทานํ... ตณฺหํ... เวทนํ... ผสฺสํ... สฬายตนํ... นามรูปํ... 
วิญฺญาณํ... สงฺขาเร... สงฺขารสมุทยํ น ปริชานนฺติ, สงฺขารนิโรธํ น ปริชานนฺติ, สงฺขารนิโรธคามินึ ปฏิปทํ น 
ปริชานนฺติ, น เมเต ภิกฺขเว สมณา ว พฺราหฺมณา วา สมเณสุ วา สมณสมฺมตา, พฺราหฺมเณสุ วา พฺราหฺมณ
สมฺมตา. น จ ปเนเต อายสฺมนฺโต สามญฺญตฺถํ วา พฺรหฺมญฺญตฺถํ วา ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา 
อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ. 

เย จ โข เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา ชรามรณํ ปริชานนฺติ, ชรามรณสมุทยํ ปริชานนฺติ, 
ชรามรณนิโรธํ ปริชานนฺติ, ชรามรณนิโรธคามินึ ปฏิปทํ ปริชานนฺติ. ชาตึ ปริชานนฺติ ฯเปฯ ภวํ... อุปาทานํ... 
ตณฺหํ... เวทนํ... ผสฺสํ... สฬายตนํ... นามรูปํ... วิญฺญาณํ... สงฺขาเร ปริชานนฺติ, สงฺขารสมุทยํ ปริชานนฺติ,     
สงฺขารนิโรธํ ปริชานนฺติ, สงฺขารนิโรธคามินึ ปฏิปทํ ปริชานนฺติ. เต โขเม ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา     
สมเณสุ เจว สมณสมฺมตา, พฺราหฺมเณสุ จ พฺราหฺมณสมฺมตา. เต จ ปนายสฺมนฺโต สามญฺญตฺถญฺจ 
พฺรหฺมญฺญตฺถญฺจ ทิฏฺเฐว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ. นวมํ. 

๑๐. ทุติยสมณพฺราหฺมณสุตฺต 
[๓๐] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ตตฺร โข ฯเปฯ เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา ชรามรณํ       

นปฺปชานนฺติ, ชรามรณสมุทยํ นปฺปชานนฺติ, ชรามรณนิโรธํ นปฺปชานนฺติ, ชรามรณ- นิโรธคามินึ ปฏิปทํ 
นปฺปชานนฺติ. เต วต ชรามรณํ สมติกฺกมฺม ฐสฺสนฺตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. ชาตึ นปฺปชานนฺติ ฯเปฯ ภวํ...            
อุปาทานํ... ตณฺหํ... เวทนํ... ผสฺสํ... สฬายตนํ... นามรูปํ... วิญฺญาณํ... สงฺขาเร นปฺปชานนฺติ สงฺขารสมุทยํ 
นปฺปชานนฺติ, สงฺขารนิโรธํ นปฺปชานนฺติ, สงฺขารนิโรธคามินึ ปฏิปทํ นปฺปชานนฺติ. เต วต สงฺขาเร สมติกฺกมฺม 
ฐสฺสนฺตีติ เนตํ ฐานํ วิชฺชติ. 

เย จ โข เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา ชรามรณํ ปชานนฺติ, ชรามรณสมุทยํ ปชานนฺติ,    
ชรามรณนิโรธํ ปชานนฺติ, ชรามรณนิโรธคามินึ ปฏิปทํ ปชานนฺติ. เต วต ชรามรณํ สมติกฺกมฺม ฐสฺสนฺตีติ     
ฐานเมตํ วิชฺชติ. ชาตึ ปชานนฺติ ฯเปฯ ภวํ... อุปาทานํ... ตณฺหํ... เวทนํ... ผสฺสํ... สฬายตนํ... นามรูปํ... 
วิญฺญาณํ... สงฺขาเร ปชานนฺติ, สงฺขารสมุทยํ ปชานนฺติ, สงฺขารนิโรธํ ปชานนฺติ, สงฺขารนิโรธคามินึ ปฏิปทํ     
ปชานนฺติ. เต วต สงฺขาเร สมติกฺกมฺม ฐสฺสนฺตีติ ฐานเมตํ วิชฺชตีติ. ทสมํ. 
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ทสพลวคฺโค ตติโย. 
ตสฺสุทฺทานํ 

   ทฺเว ทสพลา อุปนิสา จ   อญฺญติตฺถิยภูมิโช. 
   อุปวาโณ ปจฺจโย ภิกฺขุ   ทฺเว จ สมณพฺราหฺมณาติ. 

------------------ 

๔. กฬารขตฺติยวคฺค 
๑. ภูตสุตฺต 

[๓๑] เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ... ตตฺร โข ภควา อายสฺมนฺตํ สารีปุตฺตํ อามนฺเตสิ “วุตฺตมิทํ 
สารีปุตฺต ปารายเน  อชิตปเญฺห: 44

  เย จ สงฺขาตธมฺมาเส    เย จ เสกฺขา ปุถู อิธ 
  เตสมฺเม นิปโก อิริยํ   ปุฏฺโฐ จ พฺรูหิ  มาริสาติ. 45

อิมสฺส นุ โข สารีปุตฺต สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส กถํ วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ”ติ. เอวํ วุตฺเต อายสฺมา 
สารีปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ. ทุติยมฺปิ โข ภควา อายสฺมนฺตํ สารีปุตฺตํ อามนฺเตสิ ฯเปฯ ทุติยมฺปิ โข อายสฺมา         
สารีปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ. ตติยมฺปิ โข ภควา อายสฺมนฺตํ สารีปุตฺตํ อามนฺเตสิ “วุตฺตมิทํ สารีปุตฺต ปารายเน 
อชิตเปญฺห: 

  เย จ สงฺขาตธมฺมาเส    เย จ เสกฺขา ปุถู อิธ 
  เตสํ เม นิปโก อิริยํ   ปุฏฺโฐ จ พฺรูหิ มาริสาติ. 
อิมสฺส นุ โข สารีปุตฺต สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส กถํ วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพ”ติ. เอวํ วุตฺตํ ตติยมฺปิ โข 46

อายสฺมา สารีปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ. 
“ภูตมิทนฺ”ติ สารีปุตฺต ปสฺสสีติ. “ภูตมิทนฺ”ติ ภนฺเต ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ. “ภูตมิทนฺ”ติ 

ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทิสฺวา ภูตสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ. “ตทาหารสมฺภวนฺ”ติ      
ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ, “ตทาหารสมฺภวนฺ”ติ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทิสฺวา อาหารสมฺภวสฺส       
นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ, “ตทาหารนิโรธา ยํ ภูตํ ตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย 
ปสฺสติ. “ตทาหารนิโรธา ยํ ภูตํ ตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทิสฺวา นิโรธธมฺมสฺส นิพฺพิทาย         
วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ. เอวํ โข ภนฺเต เสกฺโข โหติ. 

กถญฺจ ภนฺเต สงฺขาตธมฺโม โหติ ? “ภูตมิทนฺ”ติ ภนฺเต ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ. “ภูตมิทนฺ”ติ 
ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทิสฺวา ภูตสฺส นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ. “ตทาหารสมฺภวนฺ”ติ 
ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ, “ตทาหารสมฺภวนฺ”ติ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทิสฺวา อาหารสมฺภวสฺส       
นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ “ตทา- หารนิโรธา ยํ ภูตํ ตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ ยถาภูตํ 
สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ. “ตทาหารนิโรธา ยํ ภูตํ ตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทิสฺวา นิโรธ
ธมฺมสฺส นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ. เอวํ โข ภนฺเต สงฺขาตธมฺโม โหติ. อิติ โข ภนฺเต ยํ ตํ 
วุตฺตํ ปารายเน อชิตปเญฺห: 

 สี. ปารายเณ44

 ฉ. ปุฏฺโฐ ปพฺรูหิ45

 ฉ. เอวํ วุตฺเตติ อยํ ปาโฐ น ทิสฺสติ46
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 เย จ สงฺขาตธมฺมาเส   เย จ เสกฺขา ปุถู อิธ 
 เตสมฺเม นิปโก อิริยํ   ปุฏฺโฐ จ พฺรูหิ มาริสาติ. 
อิมสฺส โขหํ ภนฺเต สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอวํ วิตฺถาเรน อตฺถํ อาชานามีติ. 
สาธุ สาธุ สารีปุตฺต, “ภูตมิทนฺ”ติ สารีปุตฺต ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ, “ภูตมิทนฺ”ติ ยถาภูตํ 

สมฺมปฺปญฺญาย ทิสฺวา ภูตสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปฺปนฺโน โหติ. “ตทา- หารสมฺภวนฺ”ติ ยถาภูตํ 
สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ, “ตทาหารสมฺภวนฺ”ติ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทิสฺวา อาหารสมฺภวสฺส นิพฺพิทาย        
วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ. “ตทาหารนิโรธา ยํ ภูตํ ตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ,    
“ตทาหารนิโรธา ยํ ภูตํ ตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทิสฺวา นิโรธธมฺมสฺส นิพฺพิทาย วิราคาย       
นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ. เอวํ โข สารีปุตฺต เสกฺโข โหติ. 

กถญฺจ สารีปุตฺต สงฺขาตธมฺโม โหติ ? “ภูตมิทนฺ”ติ สารีปุตฺต ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ,       
“ภูตมิทนฺ”ติ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทิสฺวา ภูตสฺส นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ.              
“ตทาหารสมฺภวนฺ”ติ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ, “ตทาหารสมฺภวนฺ”ติ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทิสฺวา    
อาหารสมฺภวสฺส นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ. “ตทา- หารนิโรธา ยํ ภูตํ ตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ 
ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ. “ตทาหารนิโรธา ยํ ภูตํ ตํ นิโรธธมฺมนฺ”ติ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญา ทิสฺวา นิโรธ
ธมฺมสฺส นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ. เอวํ โข สารีปุตฺต สงฺขาตธมฺโม โหติ. อิติ โข สารีปุตฺต 
ยํ ตํ วุตฺตํ ปารายเน อชิตปเญฺห: 

 เย จ สงฺขาตธมฺมาเส   เย จ เสกฺขา ปุถู อิธ 
 เตสมฺเม นิปโก อิริยํ   ปุฏฺโฐ จ พฺรูหิ มาริสาติ. 
อิมสฺส โข สารีปุตฺต สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส เอวํ วิตฺถาเรน อตฺโถ ทฏฺฐพฺโพติ. ปฐมํ. 

๒. กฬารสุตฺต 
[๓๒] สาวตฺถิยํ วิหรติ... อถ โข กฬารขตฺติโย ภิกฺขุ เยนายสฺมา สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ,         

อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิ, สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ;       
เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข กฬารขตฺติโย ภิกฺขุ อายสฺมนฺตํ สารีปุตฺตํ เอตทโวจ “โมฬิยผคฺคุโน อาวุโส สารีปุตฺต ภิกฺขุ 
สิกฺขํ ปจฺจกฺขาย หีนายาวตฺโต”ติ. น หิ นูน โส อายสฺมา อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อสฺสาสมลตฺถาติ. เตนหายสฺมา     
สารีปุตฺโต อิมสฺมึ ธมฺมวินเย อสฺสาสมฺปตฺโตติ. น ขฺวาหํ อาวุโส กงฺขามีติ. อายตึ ปนาวุโสติ. “น ขฺวาหํ อาวุโส 
วิจิกิจฺฉามีติ. อถ โข กฬารขตฺติโย ภิกฺขุ อุฏฺฐายาสนา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ           
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข กฬารขตฺติโย ภิกฺขุ ภควนฺตํ เอตทโวจ “อายสฺมตา ภนฺเต     
สารีปุตฺเตน อญฺญา พฺยากตา ‘ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา’ติ ปชานามี”ติ. 

อถ โข ภควา อญฺญตรํ ภิกฺขุํ อามนฺเตสิ “เอหิ ตฺวํ ภิกฺขุ มม วจเนน สารีปุตฺตํ อามนฺเตหิ ‘สตฺถา ตํ 
อาวุโส สารีปุตฺต อามนฺเตตี”ติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข โส ภิกฺขุ ภควโต ปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา สารีปุตฺโต               
เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺตํ สารีปุตฺตํ เอตทโวจ “สตฺถา ตํ อาวุโส สารีปุตฺต อามนฺเตตี”ติ.          
“เอวมาวุโส”ติ โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ตสฺส ภิกฺขุโน ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา          
ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺนํ โข อายสฺมนฺตํ สารีปุตฺตํ ภควา เอตทโวจ “สจฺจํ กิร 
ตยา สารีปุตฺต อญฺญา พฺยากตา ‘ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา’ติ ปชานามี”ติ. 
น โข ภนฺเต เอเตหิ ปเทหิ เอเตหิ พฺยญฺชเนหิ อตฺโถ วุตฺโตติ. เยน เกนจิปิ สารีปุตฺต ปริยาเยน กุลปุตฺโต อญฺญํ 
พฺยากโรติ, อถ โข พฺยากตํ พฺยากโต ทฏฺฐพฺพนฺติ. นนุ อหมฺปิ ภนฺเต เอวํ วทามิ “น โข ภนฺเต เอเตหิ ปเทหิ      
เอเตหิ พฺยญฺชเนหิ อตฺโถ วุตฺโต”ติ. 
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สเจ ตํ สารีปุตฺต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “กถํ ชานตา ปน ตยา อาวุโส สารีปุตฺต กถํ ปสฺสตา อญฺญา            
พฺยากตา ‘ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา’ติ ปชานามี”ติ. เอวํ ปุฏฺโฐ ตฺวํ สารีปุตฺต 
กินฺติ พฺยากเรยฺยาสีติ. สเจ มํ ภนฺเต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “กถํ ชานตา ปน ตยา อาวุโส สารีปุตฺต กถํ ปสฺสตา อญฺญา 
พฺยากตา ‘ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา’ติ ปชานามี”ติ, เอวํ ปุฏฺโฐหํ  ภนฺเต 47

เอวํ พฺยากเรยฺยํ “ยํนิทานาวุโส ชาติ, ตสฺส นิทานสฺส สงฺขยา ขีณสฺมึ ‘ขีณามฺหี’ติ วิทิตํ, ‘ขีณามฺหี’ติ วิทิตฺวา 
‘ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา’ติ ปชานามี”ติ. เอวํ ปุฏฺโฐหํ ภนฺเต เอวํ             
พฺยากเรยฺยนฺติ. 

สเจ ปน ตํ สารีปุตฺต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “ชาติ ปนาวุโส สารีปุตฺต กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา           
กึปภวา”ติ, เอวํ ปุฏฺโฐ ตฺวํ สารีปุตฺต กินฺติ พฺยากเรยฺยาสีติ. สเจ มํ ภนฺเต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “ชาติ ปนาวุโส            
สารีปุตฺต กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวา”ติ, เอวํ ปุฏฺโฐหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยํ “ชาติ โข อาวุโส          
ภวนิทานา ภวสมุทยา ภวชาติกา ภวปฺปภวา”ติ. เอวํ ปุฏฺโฐหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยนฺติ. 

สเจ ปน ตํ สารีปุตฺต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “ภโว ปนาวุโส สารีปุตฺต กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโว”ติ, 
เอวํ ปุฏฺโฐ ตฺวํ สารีปุตฺต กินฺติ พฺยากเรยฺยาสีติ. สเจ มํ ภนฺเต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “ภโว ปนาวุโส สารีปุตฺต กึนิทาโน 
กึสมุทโย กึชาติโก กึปภโว”ติ, เอวํ ปุฏฺโฐหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยํ “ภโว โข อาวุโส อุปาทานนิทาโน อุปาทาน
สมุทโย อุปาทานชาติโก อุปาทานปฺปภโว”ติ, เอวํ ปุฏฺโฐหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยนฺติ. 

สเจ ปน ตํ สารีปุตฺต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “อุปาทานํ ปนาวุโส สารีปุตฺต กึนิทานํ ฯเปฯ กึปภวนฺ”ติ, เอวํ     
ปุฏฺโฐ ตฺวํ สารีปุตฺต กินฺติ พฺยากเรยฺยาสีติ. สเจ มํ ภนฺเต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “อุปาทานํ ปนาวุโส กึนิทานํ ฯเปฯ     
กึปภวนฺ”ติ, เอวํ ปุฏฺโฐหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยํ “อุปาทานํ โข อาวุโส ตณฺหานิทานํ ฯเปฯ ตณฺหาปภวนฺ”ติ, 
เอวํ ปุฏฺโฐหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยนฺติ. 

สเจ ปน ตํ สารีปุตฺต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “ตณฺหา ปนาวุโส สารีปุตฺต กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา        
กึปภวา”ติ, เอวํ ปุฏฺโฐ ตฺวํ สารีปุตฺต กินฺติ พฺยากเรยฺยาสีติ. สเจ มํ ภนฺเต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “ตณฺหา ปนาวุโส        
สารีปุตฺต กึนิทานา กึสมุทยา กึชาติกา กึปภวา”ติ, เอวํ ปุฏฺโฐหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยํ “ตณฺหา โข อาวุโส 
เวทนานิทานา เวทนสมุทยา เวทนาชาติกา เวทนาปภวา”ติ, เอวํ ปุฏฺโฐหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยนฺติ. 

สเจ  ปน ตํ สารี ปุตฺต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “เวทนา ปนาวุ โส สารีปุตฺต กึนิทานา ฯเปฯ กึปภวา”ติ, เอวํ    48

ปุฏฺโฐ ตฺวํ สารีปุตฺต กินฺติ พฺยากเรยฺยาสีติ. สเจ มํ ภนฺเต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “เวทนา ปนาวุโส สารีปุตฺต กึริทานา 
ฯเปฯ กึปภวา”ติ, เอวํ ปุฏฺโฐหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยํ “เวทนา โข อาวุโส ผสฺสนิทานา ฯเปฯ ผสฺสปฺปภวา”ติ, 
เอวํ ปุฏฺโฐหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยนฺติ. 

สเจ ปน ตํ สารีปุตฺต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “กถํ ชานโต ปน เต อาวุโส สารีปุตฺต กถํ ปสฺสโต ยา เวทนาสุ 
นนฺทิ, สา น อุปฎฺฐาสี”ติ, เอวํ ปุฏฺโฐ ตฺวํ สารีปุตฺต กินฺติ พฺยากเรยฺยาสีติ. สเจ มํ ภนฺเต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “กถํ    
ชานโต ปน เต อาวุโส สารีปุตฺต กถํ ปสฺสโต ยา เวทนาสุ นนฺทิ, สา น อุปฏฺฐาสี”ติ, เอวํ ปุฏฺโฐหํ ภนฺเต เอวํ        
พฺยากเรยฺยํ “ติสฺโส โข อิมา อาวุโส เวทนา. กตมา ติสฺโส ? สุขา เวทนา ทุกฺขา เวทนา อทุกฺขมสุขา เวทนา. 
อิมา โข อาวุโส ติสฺโส เวทนา อนิจฺจา, ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขนฺติ วิทิตํ, ยา เวทนาสุ นนฺทิ, สา น อุปฎฺฐาสี”ติ, เอวํ 
ปุฏฺโฐหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยนฺติ. 

 อิ. ก. ปุฏฺฐาหํ47

 ฉ. สเจ ปน ตํ ฯเปฯ เอวํ พฺยากเรยฺยนฺติ ปาโฐ น ทิสฺสติ48
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สาธุ สาธุ สารีปุตฺต, อยมฺปิ โข สารีปุตฺต ปริยาโย, เอตสฺเสว อตฺถสฺส สงฺขิตฺเตน เวยฺยากรณาย 
“ยงฺกิญฺจิ เวทยิตํ, ตํ ทุกฺขสฺมินฺ”ติ. 

สเจ ปน ตํ สารีปุตฺต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “กถํ วิโมกฺขา ปน ตยา อาวุโส สารีปุตฺต อญฺญา พฺยากตา ‘ขีณา 
ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา’ติ ปชานามี”ติ. เอวํ ปุฏฺโฐ ตฺวํ สารีปุตฺต กินฺติ             
พฺยากเรยฺยาสีติ. สเจ มํ ภนฺเต เอวํ ปุจฺเฉยฺยํุ “กถํ วิโมกฺขา ปน ตยา อาวุโส สารีปุตฺต อญฺญา พฺยากตา ‘ขีณา 
ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายา’ติ ปชานามี”ติ, เอวํ พฺยากเรยฺยํ “อชฺฌตฺตวิโมกฺขา        
ขฺวาหํ อาวุโส สพฺพุปาทานกฺขยา ตถาสโต  วิหรามิ , ยถาสตํ วิหรนฺตํ อาสวา นานุสฺสวนฺติ อตฺ ตานญฺจ       49

นาวชานามี”ติ, เอวํ ปุฏฺโฐหํ ภนฺเต เอวํ พฺยากเรยฺยนฺติ. 
สาธุ สาธุ สารีปุตฺต. อยมฺปิ โข สารีปุตฺต ปริยาโย, เอตสฺเสว อตฺถสฺส สงฺขิตฺเตน เวยฺยากรณาย “เย 

อาสวา สมเณน วุตฺตา, เตสฺวาหํ น กงฺขามิ, เต เม ปหีนาติ น วิจิกิจฺฉามี”ติ. อิทมโวจ ภควา, อิทํ วตฺวา สุคโต 
อุฏฺฐายาสนา วิหารํ ปาวิสิ. 

ตตฺร โข อายสฺมา สารีปุตฺโต อจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต ภิกฺขู อามนฺเตสิ “ปุพฺเพ อปฺปฏิสํวิทิตํ มํ อาวุโส 
ภควา ปฐมํ ปญฺหํ อปุจฺฉิ ตสฺส เม อโหสิ ทนฺธายิตตฺตํ. ยโต จ โข เม อาวุโส ภควา ปฐมํ ปญฺหํ อนุโมทิ, ตสฺส 
มยฺหํ อาวุโส เอตทโหสิ ‘ทิวสญฺเจปิ มํ ภควา เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺย อญฺญมญฺเญหิ ปเทหิ อญฺญมญฺเญหิ           
ปริยาเยหิ. เจปิ มํ ภควา เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺย อญฺญมญฺเ.หิ ปเทหิ อญญมญฺเ.หิ ปริยาเยหิ. รตฺตึ เจปิ มํ ภควา 
เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺย อญฺญมญฺเญหิ ปเทหิ อญฺญมญฺเญหิ ปริยาเยหิ, รตฺตึปหํ ภควโต เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺยํ 
อญฺญมญฺเญหิ ปเทหิ อญฺญมญฺเญหิ ปริยาเยหิ. รตฺตินฺทิวญฺเจปิ มํ ภควา เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺย อญฺญมญฺเญหิ 
ปเทหิ อญฺญมญฺเญหิ ปริยาเยหิ, รตฺตินฺทิวํปหํ ภควโต เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺยํ อญฺญมญฺเญหิ ปเทหิ 
อญฺญมญฺเญหิ ปริยาเยหิ. เทฺว รตฺตินฺทิวานิ เจปิ มํ ภควา เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺย ฯเปฯ เทฺว รตฺตินฺทิวานิปหํ       
ภควโต เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺยํ ฯเปฯ ตีณิ รตฺตินฺทิวานิ เจปิ มํ ภควา เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺย... ตีณิ รตฺตินฺทิวานิปหํ 
ภควโต เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺยํ... จตฺตาริ รตฺตินฺทิวานิ เจปิ มํ ภควา เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺย... จตฺตาริ                    
รตฺตินฺทิวานิปหํ ภควโต เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺยํ... ปญฺจ รตฺตินฺทิวานิ เจปิ มํ ภควา เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺย... ปญฺจ 
รตฺตินฺทิวานิปหํ ภควโต เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺยํ... ฉ รตฺตินฺทิวานิ เจปิ มํ ภควา เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺย... ฉ              
รตฺตินฺทิวานิปาหํ ภควโต เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺยํ... สตฺต รตฺตินฺทิวานิ เจปิ มํ ภควา เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺย 
อญฺญมญฺเญหิ ปเทหิ อญฺญมญฺเญหิ ปริยาเยหิ, สตฺต รตฺตินฺทิวานิปหํ ภควโต เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺยํ 
อญฺญมญฺเญหิ ปเทหิ อญฺญมญฺเญหิ ปริยาเยหี”ติ. 

อถ โข กฬารขตฺติโย ภิกฺขุ อุฏฺฐายาสนา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ              
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข กฬารขตฺติโย ภิกฺขุ ภควนฺตํ เอตทโวจ “อายสฺมตา ภนฺเต     
สารีปุตฺเตน สีหนาโท นทิโต ‘ปุพฺเพ อปฺปฏิสํวิทิตํ มํ อาวุโส ภควา ปฐมํ ปญฺหํ อปุจฺฉิ, ตสฺส เม อโหสิ 
ทนฺธายิตตฺตํ. ยโต จ โข เม อาวุโส ภควา ปฐมํ ปญฺหํ อนุโมทิ, ตสฺส มยฺหํ อาวุโส เอตทโหสิ ‘ทิวสญฺเจปิ มํ 
ภควา เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺย อญฺญมญฺเญหิ ปเทหิ อญฺญมญฺเญหิ ปริยาเยหิ, ทิวสํปหํ ภควโต เอตมตฺถํ             
พฺยากเรยฺยํ อญฺญมญฺเญหิ ปเทหิ อญฺญมญฺเญหิ ปริยาเยหิ. รตฺตึ เจปิ ฯเปฯ รตฺตินฺทิวํ เจปิ มํ ภควา... เทฺว 
รตฺตินฺทิวานิ เจปิ มํ ภควา... ตีณิ... จตฺตาริ... ปญฺจ... ฉ... สตฺต รตฺตินฺทิวานิ เจปิ มํ ภควา เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺย 
อญฺญมญฺเญหิ ปเทหิ อญฺญมญฺเญหิ ปริยาเยหิ, สตฺต รตฺตินฺทิวานิปหํ ภควโต เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺยํ 
อญฺญมญฺเญหิ ปเทหิ อญฺญมญฺเญหิ ปริยาเยหี”ติ. 

 ฉ. ตถา สโต49
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สา หิ ภิกฺขุ สารีปุตฺตสฺส ธมฺมธาตุ สุปฺปฏิวิทฺธา, ยสฺสา ธมฺมธาตุยา สุปฺปฏิวิทฺธตฺตา ทิวสญฺเจปหํ 
สารีปุตฺตํ เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺยํ อญฺญมญฺเญหิ ปเทหิ อญฺญมญฺเญหิ ปริยาเยหิ, ทิวสมฺปิ เม สารีปุตฺโต เอตมตฺถํ 
พฺยากเรยฺย อญฺญมญฺเญหิ ปเทหิ อญฺญมญฺเญหิ ปริยาเยหิ. รตฺตึ เจปหํ สารีปุตฺตํ เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺยํ 
อญฺญมญฺเญหิ ปเทหิ อญฺญมญฺเญหิ ปริยาเยหิ, รตฺตึปิ เม สารีปุตฺโต เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺย ฯเปฯ                  
รตฺตินฺทิวญฺเจปหํ สารีปุตฺตํ เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺยํ... รตฺตินฺทิวมฺปิ เม สาริปุตฺโต เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺย... เทฺว        
รตฺตินฺทิวานิ เจปหํ สารีปุตฺตํ เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺยํ... เทฺว รตฺตินฺทิวานิปิ เม สารีปุตฺโต เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺย... 
ตีณิ รตฺตินฺทิวานิ เจปหํ สารีปุตฺตํ เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺยํ... ตีณิ รตฺตินฺทิวานิปิ เม สารีปุตฺโต เอตมตฺถํ                  
พฺยากเรยฺย... จตฺตาริ รตฺตินฺทิวานิ เจปหํ สารีปุตฺตํ เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺยํ... จตฺตาริ รตฺตินฺทิวานิปิ เม สารีปุตฺโต 
เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺย... ปญฺจ รตฺตินฺทิวานิ เจปหํ สารีปุตฺตํ เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺยํ... ปญฺจ รตฺตินฺทิวานิปิ เม         
สารีปุตฺโต เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺย... ฉ รตฺตินฺทิวานิ เจปหํ สารีปุตฺตํ เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺยํ... ฉ รตฺตินฺทิวานิปิ เม     
สาริปุตฺโต เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺย... สตฺต รตฺตินฺทิวานิ เจปหํ สารีปุตฺตํ เอตมตฺถํ ปุจฺเฉยฺยํ อญฺญมญฺเญหิ ปเทหิ 
อญฺญมญฺเญหิ ปริยาเยหิ, สตฺต รตฺตินฺทิวานิปิ เม สารีปุตฺโต เอตมตฺถํ พฺยากเรยฺย อญฺญมญฺเญหิ ปเทหิ 
อญฺญมญฺเญหิ ปริยาเยหี”ติ. ทุติยํ. 

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: 
กตมานิ จ  ภิกฺขเว จตุจตฺตาฬี สํ ญาณวตฺถูนิ  ? ชรามรเณ ญาณํ, ชรามรณสมุทเย ญาณํ, ชรา50

มรณนิโรเธ ญาณํ, ชรามรณนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณํ, ชาติยา ญาณํ, ชาติสมุทเย 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, ตณฺหาสมุทเย ญาณํ,ตณฺหานิโรเธ ญาณํ, ตณฺหานิโรธคามินิยา ปฏิปทาย 
ญาณํ, เวทนาย ญาณํ, เวทนาสมุทเย ญาณํ, เวทนานิโรเธ ญาณํ, เวทนานิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณํ, 
ผสฺเส ญาณํ... สฬายตเน ญาณํ... นามรูเป ญาณํ... วิญฺญาเณ ญาณํ... สงฺขาเรสุ ญาณํ, สงฺขารสมุทเย 
ญาณํ, สงฺขารนิโรเธ ญาณํ, สงฺขารนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ญาณํ. อิมานิ วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว จตุจตฺตาฬีสํ 
ญาณวตฺถูนิ. 

กตมญฺจ ภิกฺขเว ชรามรณํ ? ยา เตสํ เตสํ สตฺตานํ ตมฺหิ ตมฺหิ สตฺตนิกาเย ชรา ชีรณตา ขณฺฑิจฺจํ 
ปาลิจฺจํ วลิตฺตจตา อายุโน สํหานิ อินฺทฺริยานํ ปริปาโก, อยํ วุจฺจติ ชรา. ยา เตสํ เตสํ สตฺตานํ ตมฺหา ตมฺหา 
สตฺตนิกายา จุติ จวนตา เภโท อนฺตรธานํ มจฺจุ มรณํ กาลกิริยา ขนฺธานํ เภโท กเฬวรสฺส นิกฺเขโป, อิทํ วุจฺจติ 
มรณํ. อิติ อยญฺจ ชรา อิทญฺจ มรณํ, อิทํ วุจฺจติ ภิกฺขเว ชรามรณํ. 

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

ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวโก เอวํ ชรามรณํ ปชานาติ, เอวํ ชรามรณสมุทยํ ปชานาติ, เอวํ ชรามรณ   
นิโรธํ ปชานาติ, เอวํ ชรามรณนิโรธคามินึ ปฏิปทํ ปชานาติ. อิทมสฺส ธมฺเม ญาณํ, โส อิมินา ธมฺเมน ทิฏเฐน 
วิทิเตน อกาลิเกน ปตฺเตน ปริโยคาเฬฺหน อตีตานาคเตน ยํ เนติ. 

 ฉ. จสทฺโท น ทิสฺสติ50
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เย โข เกจิ อตีตมทฺธานํ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ชรามรณํ อพฺภญฺญํสุ, ชรามรณสมุทยํ 
อพฺภญฺญํสุ, ชรามรณนิโรธํ อพฺภญฺญํสุ, ชรามรณนิโรธคามินึ ปฏิปทํ อพฺภญฺญํสุ, สพฺเพ เต เอวเมว 
อพฺภญฺญํสุ, เสยฺยถาปาหํ เอตรหิ. 

เยปิ หิ เกจิ อนาคตมทฺธานํ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ชรามรณํ อภิชานิสฺสนฺติ, ชรามรณสมุทยํ   
อภิชานิสฺสนฺติ, ชรามรณนิโรธํ อภิชานิสฺสนฺติ, ชรามรณนิโรธคามินึ ปฏิปทํ อภิชานิสฺสนฺติ, สพฺเพ เต เอวเมว 
อภิชานิสฺสนฺติ, เสยฺยถาปาหํ เอตรหีติ. อิทมสฺส อนฺวเย ญาณํ. 

ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อิมานิ เทฺว ญาณานิ ปริสุทฺธานิ โหนฺติ ปริโยทาตานิ ธมฺเม ญาณญฺจ 
อนฺวเย ญาณญฺจ. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อริยสาวโก ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน อิติปิ, ทสฺสนสมฺปนฺโน อิติปิ, อาคโต อิมํ      
สทฺธมฺมํ อิติปิ, ปสฺสติ อิมํ สทฺธมฺมํ อิติปิ, เสกฺเขน ญาเณน สมนฺนาคโต อิติปิ, เสกฺขาย วิชฺชาย สมนฺนาคโต    
อิติปิ, ธมฺมโสตํ สมาปนฺโน อิติปิ, อริโย นิพฺเพธิกปญฺโญ อิติปิ, อมตทฺวารํ อาหจฺจ ติฏฺฐติ อิติปีติ. 

กตมา จ ภิกฺขเว ชาติ 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.  อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว สงฺขารา. 51

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

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

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

เยปิ หิ เกจิ อนาคตมทฺธานํ สมณา วา พฺราหฺมณา วา สงฺขาเร อภิชานิสฺสนฺติ, สงฺขารสมุทยํ          
อภิชานิสฺสนฺติ, สงฺขารนิโรธํ อภิชานิสฺสนฺติ, สงฺขารนิโรธคามินึ ปฏิปทํ อภิชานิสฺสนฺติ, สพฺเพ เต เอวเมว        
อภิชานิสฺสนฺติ, เสยฺยถาปาหํ เอตรหิ. อิทมสฺส อนฺวเย ญาณํ. 

ยโต โข ภิกฺขเว อริยสาวกสฺส อิมานิ เทฺว ญาณานิ ปริสุทฺธานิ โหนฺติ ปริโยทาตานิ ธมฺเม ญาณญฺจ 
อนฺวเย ญาณญฺจ. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว อริยสาวโก ทิฏฺฐิสมฺปนฺโน อิติปิ, ทสฺสนสมฺปนฺโน อิติปิ, อาคโต อิมํ     
สทฺธมฺมํ อิติปิ, ปสฺสติ อิมํ สทฺธมฺมํ อิติปิ, เสกฺเขน ญาเณน สมนฺนาคโต อิติปิ, เสกฺขาย วิชฺชาย สมนฺนาคโต    
อิติปิ, ธมฺมโสตํ สมาปนฺโน อิติปิ, อริโย นิพฺเพธิกปญฺโญ อิติปิ, อมตทฺวารํ อาหจฺจ ติฏฺฐติ อิติปีติ. ตติยํ. 

๔. ทุติยญาณวตฺถุสุตฺต 
[๓๔] สาวตฺถิยํ วิหรติ... สตฺตสตฺตริ โว ภิกฺขเว ญาณวตฺถูนิ เทเสสฺสามิ, ตํ สุณาถ, สาธุกํ              

มนสิกโรถ, ภาสิสฺสามีติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ: 
กตมานิ ภิกฺขเว สตฺตสตฺตริ ญาณวตฺถูนิ ? ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ ญาณํ อสติ ชาติยา นตฺถิ ชรา

มรณนฺติ ญาณํ. อตีตมฺปิ อทฺธานํ ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ ญาณํ, อสติ ชาติยา นตฺถิ ชรามรณนฺติ ญาณํ. 

 ฉ. จิตฺตสงฺขาโรติ51
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อนาคตมฺปิ อทฺธานํ ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ ญาณํ, อสติ ชาติยา นตฺถิ ชรามรณนฺติ ญาณํ. ยมฺปิสฺส ตํ 
ธมฺมฏฺฐิติญาณํ, ตมฺปิ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมนฺติ ญาณํ. 

ภวปจฺจยา ชาตีติ ญาณํ ฯเปฯ อุปาทานปจฺจยา ภโวติ ญาณํ... ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺติ 
ญาณํ... เวทนาปจฺจยา ตณฺหาติ ญาณํ... ผสฺสปจฺจยา เวทนาติ ญาณํ... สฬายตนปจฺจยา ผสฺโสติ ญาณํ... 
นามรูปปจฺจยา สฬายตนนฺติ ญาณํ... วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปนฺติ ญาณํ... สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณนฺติ 
ญาณํ... อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ ญาณํ, อสติ อวิชฺชาย นตฺถิ สงฺขาราต ญาณํ. อตีตมฺปิ อทฺธานํ                  
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราติ ญาณํ, อสติ อวิชฺชาย นตฺถิ สงฺขาราติ ญาณํ. อนาคตมฺปิ อทฺธานํ อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขาราติ ญาณํ, อสติ อวิชฺชาย นตฺถิ สงฺขาราติ ญาณํ. ยมฺปิสฺส ตํ ธมฺมฏฺฐิติญาณํ, ตมฺปิ ขยธมฺมํ วยธมฺมํ      
วิราคธมฺมํ นิโรธธมฺมนฺติ ญาณํ. อิมานิ วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว สตฺตสตฺตริ ญาณวตฺถูนีติ. จตุตฺถํ. 

๕. อวิชฺชาปจฺจยสุตฺต 
[๓๕] สาวตฺถิยํ วิหรติ... อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ ฯเปฯ     

เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหตีติ. เอวํ วุตฺเต อญฺญตโร ภิกฺขุ ภควนฺตํ เอตทโวจ “กตมํ นุ โข 
ภนฺเต ชรามรณํ กสฺส จ ปนิทํ ชรามรณนฺ”ติ ? “โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ “กตมํ ชรามรณํ กสฺส จ ปนิทํ 
ชรามรณนฺ”ติ อิติ วา ภิกฺขุ โย วเทยฺย “อญฺญํ ชรามรณํ อญฺญสฺส จ ปนิทํ ชรามรณนฺ”ติ อิติ วา ภิกฺขุ โย           
วเทยฺย, อุภยเมตํ เอกตฺถํ พฺยญฺชนเมว นานํ. “ตํ ชีวํ ตํ สรีรนฺ”ติ วา ภิกฺขุ ทิฏฺฐิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส น โหติ, 
“อญฺญํ ชีวํ อญฺญํ สรีรนฺ”ติ วา ภิกฺขุ ทิฏฺฐิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส น โหติ. เอเต เต ภิกฺขุ อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม 
มชฺเฌน ตถาคโต ธมฺมํ เทเสติ “ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ. 

“กตมา นุ โข ภนฺเต ชาติ กสฺส จ ปนายํ ชาตี”ติ ? “โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ, “กตมา ชาติ 
กสฺส จ ปนายํ ชาตี”ติ อิติ วา ภิกฺขุ โย วเทยฺย “อญฺญา ชาติ, อญฺญสฺส จ ปนายํ ชาตี”ติ อิติ วา ภิกฺขุ โย         
วเทยฺย. อุภยเมตํ เอกตฺถํ พฺยญฺชนเมว นานํ. “ตํ ชีวํ ตํ สรีรนฺ”ติ วา ภิกฺขุ ทิฏฺฐิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส น โหติ, 
“อญฺญํ ชีวํ อญฺญํ สรีรนฺติ วา ภิกฺขุ ทิฏฺฐิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส น โหติ. เอเต เต ภิกฺขุ อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม 
มชฺเฌน ตถาคโต ธมฺมํ เทเสติ “ภวปจฺจยา ชาตี”ติ. 

“กตโม นุ โข ภนฺเต ภโว, กสฺส จ ปนายํ ภโว”ติ. “โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ, “กตโม ภโว, กสฺส 
จ ปนายํ ภโว”ติ อิติ วา ภิกฺขุ โย วเทยฺย “อญฺโญ ภโว, อญฺญสฺส จ ปนายํ ภโว”ติ อิติ วา ภิกฺขุ โย วเทยฺย.       
อุภยเมตํ เอกตฺถํ พฺยญฺชนเมว นานํ. “ตํ ชีวํ ตํ สรีรนฺ”ติ วา ภิกฺขุ ทิฏฺฐิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส น โหติ, “อญฺญํ 
ชีวํ อญฺญํ สรีรนฺ”ติ วา ภิกฺขุ ทิฏฺฐิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส น โหติ. เอเต เต ภิกฺขุ อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺเฌน 
ตถาคโต ธมฺมํ เทเสติ “อุปาทานปจฺจยา ภโว”ติ ฯเปฯ “ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺ”ติ... “เวทนาปจฺจยา        
ตณฺหา”ติ... “ผสฺสปจฺจยา เวทนา”ติ... “สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส”ติ... “นามรูปปจฺจยา สฬายตนนฺ”ติ... 
“วิญฺญาณปจฺจยา นามรูปนฺ”ติ... สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณนฺ”ติ. 

“กตเม นุ โข ภนฺเต สงฺขารา, กสฺส จ ปนิเม สงฺขารา”ติ ? “โน กลฺโล ปโญฺห”ติ ภควา อโวจ, “กตเม 
สงฺขารา, กสฺส จ ปนิเม สงฺขารา”ติ อิติ วา ภิกฺขุ โย วเทยฺย “อญฺเญ สงฺขารา, อญฺญสฺส จ ปนิเม สงฺขารา”ติ 
อิติ วา ภิกฺขุ โย วเทยฺย. อุภยเมตํ เอกตฺถํ พฺยญฺชนเมว นานํ. “ตํ ชีวํ ตํ สรีรนฺ”ติ วา ภิกฺขุ ทิฏฺฐิยา สติ         
พฺรหฺมจริยวาโส น โหติ, “อญฺญํ ชีวํ อญฺญํ สรีรนฺ”ติ วา ภิกฺขุ ทิฏฺฐิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส น โหติ. เอเต เต 
ภิกฺขุ อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺเฌน ตถาคโต ธมฺมํ เทเสติ “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา”ติ. 
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อวิชฺชาย ตฺเวว ภิกฺขุ อเสสวิราคนิโรธา, ยานิสฺส ตานิ วิสูกายิกานิ  วิเสวิตานิ วิปฺผนฺทิตานิ กานิจิ 52

กานิจิ. “กตมํ ชรามรณํ, กสฺส จ ปนิทํ ชรามรณํ” อิติ วา, “อญฺญํ ชรามรณํ “อญฺญสฺส จ ปนิทํ ชรามรณํ”       
อิติ วา “ตํ ชีวํ ตํ สรีรํ” อิติ วา “อญฺญํ ชีวํ อญฺญํ สรีรํ” อิติ วา, สพฺพานิสฺส ตานิ ปหีนานิ ภวนฺติ อุจฺฉินฺนมูลานิ 
ตาลาวตฺถุกตานิ อนภาวงฺกตานิ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมานิ. 

อวิชฺชาย เตฺเวว ภิกฺขุ อเสสวิราคนิโรธา, ยานิสฺส ตานิ วิสูกายิกานิ วิเสวิตานิ วิปฺผนฺทิตานิ กานิจิ 
กานิจิ. “กตมา ชาติ, กสฺส จ ปนายํ ชาติ” อิติ วา, อญฺญา ชาติ, อญฺญสฺส จ ปนายํ ชาติ” อิติ วา, “ตํ ชีวํ        
ตํ สรีรํ” อิติ วา, “อญฺญํ ชีวํ อญฺญํ สรีรํ” อิติ วา, สพฺพานิสฺส ตานิ ปหีนานิ ภวนฺติ อุจฺฉินฺนมูลานิ                   
ตาลาวตฺถุกตานิ อนภาวงฺกตานิ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมานิ. 

อวิชฺชาย เตฺเวว ภิกฺขุ อเสสวิราคนิโรธา, ยานิสฺส ตานิ วิสูกายิกานิ วิเสวิตานิ วิปฺผนฺทิตานิ กานิจิ 
กานิจิ “กตโม ภโว ฯเปฯ กตมํ อุปาทานํ... กตมา ตณฺหา กตมา เวทนา... กตโม ผสฺโส.. กตมํ สฬายตนํ... 
กตมํ นามรูปํ... กตมํ วิญฺญาณํ.... 

อวิชฺชาย ตฺเวว ภิกฺขุ อเสสวิราคนิโรธา, ยานิสฺส ตานิ วิสูกายิกานิ วิเสวิตานิ วิปฺผนฺทิตานิ กานิจิ    
กานิจิ. “กตเม สงฺขารา, กสฺส จ ปนิเม สงฺขารา” อิติ วา, “อญฺเญ สงฺขารา, อญฺญสฺส จ ปนิเม สงฺขารา” อิติ 
วา, “ตํ ชีวํ ตํ สรีรํ” อิติ วา, “อญฺญํ ชีวํ อญฺญํ สรีรํ” อิติ วา, สพฺพานิสฺส ตานิ ปหีนานิ ภวนฺติ อุจฺฉินฺนมูลานิ   
ตาลาวตฺถุกตานิ อนภาวงฺกตานิ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมานีติ. ปญฺจมํ. 

๖. ทุติยอวิชฺชาปจฺจยสุตฺต 
[๓๖] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ตตฺร โข ฯเปฯ อวิชฺชาปจฺจยา ภิกฺขเว สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา 

วิญฺญาณํ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 
“กตมํ ชรามรณํ, กสฺส จ ปนิทํ ชรามรณนฺ”ติ อิติ วา ภิกฺขเว โย วเทยฺย, “อญฺญํ ชรามรณํ, อญฺญสฺส 

จ ปนิทํ ชรามรณนฺ”ติ อิติ วา ภิกฺขเว โย วเทยฺย. อุภยเมตํ เอกตฺถํ พฺยญฺชนเมว นานํ. “ตํ ชีวํ ตํ สรีรนฺ”ติ วา 
ภิกฺขเว ทิฏฺฐิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส น โหติ, “อญฺญํ ชีวํ อญฺญํ สรีรนฺ”ติ วา ภิกฺขเว ทิฏฺฐิยา สติ พฺรหฺมจริย
วาโส น โหติ. เอเต เต ภิกฺขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺเฌน ตถาคโต ธมฺมํ เทเสติ “ชาติปจฺจยา                  
ชรามรณนฺ”ติ. 

กตมา ชาติ... กตโม ภโว... กตมํ อุปาทานํ... กตมา ตณฺหา... กตมา เวทนา... กตโม ผสฺโส... กตมํ 
สฬายตนํ... กตมํ นามรูปํ... กตมํ วิญฺญาณํ... กตเม สงฺขารา, กสฺส จ ปนิเม สงฺขารา”ติ อิติ วา ภิกฺขเว โย      
วเทยฺย, “อญฺเญ สงฺขารา, อญฺญสฺส จ ปนิเม สงฺขารา”ติ อิติ วา ภิกฺขเว โย วเทยฺย. อุภยเมตํ เอกตฺถํ          
พฺยญฺชนเมว นานํ. “ตํ ชีวํ ตํ สรีรํ” อิติ วา ภิกฺขเว ทิฏฺฐิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส น โหติ, “อญฺญํ ชีวํ อญฺญํ สรีรํ” 
อิติ วา ภิกฺขเว ทิฏฺฐิยา สติ พฺรหฺมจริยวาโส น โหติ. เอเต เต ภิกฺขเว อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺเฌน ตถาคโต 
ธมฺมํ เทเสติ “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา”ติ. 

อวิชฺชาย เตฺเวว ภิกฺขเว อเสสวิราคนิโรธา, ยานิสฺส ตานิ วิสูกายิกานิ วิเสวิตานิ วิปฺผนฺทิตานิ กานิจิ 
กานิจิ “กตมํ ชรามรณํ, กสฺส จ ปนิทํ ชรามรณํ” อิติ วา, “อญฺญํ ชรามรณํ, อญฺญสฺส จ ปนิทํ ชรามรณํ”        
อิติ วา, “ตํ ชีวํ ตํ สรีรํ” อิติ วา, “อญฺญํ ชีวํ อญฺญํ สรีรํ” อิติ วา, สพฺพานิสฺส ตานิ ปหีนานิ ภวนฺติ                   
อุจฺฉินฺนมูลานิ ตาลาวตฺถุกตานิ อนภาวงฺกตานิ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมานิ. 

อวิชฺชาย เตฺเวว ภิกฺขเว อเสสวิราคนิโรธา, ยานิสฺส ตานิ วิสูกายิกานิ วิเสวิตานิ วิปฺผนฺทิตานิ กานิจิ 
กานิจิ “กตมา ชาติ ฯเปฯ กตโม ภโว... กตมํ อุปาทานํ... กตมา ตณฺหา... กตมา เวทนา... กตโม ผสฺโส... กตมํ 

 ก. วิสูกายิตานิ52
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สฬายตนํ... กตมํ นามรูปํ... กตมํ วิญฺญาณํ... “กตเม สงฺขารา, กสฺส จ ปนิเม สงฺขารา” อิติ วา, อญฺเญ         
สงฺขารา, อญฺญสฺส จ ปนิเม สงฺขารา” อิติ วา, “ตํ ชีวํ ตํ สรีรํ” อิติ วา, “อญฺญํ ชีวํ อญฺญํ สรีรํ” อิติ วา,             
สพฺพานิสฺส ตานิ ปหีนานิ ภวนฺติ อุจฺฉินฺนมูลานิ ตาลาวตฺถุกตานิ อนภาวงฺกตานิ อายตึ อนุปฺปาทธมฺมานีติ. 
ฉฏฺฐํ. 

๗. นตุมฺหสุตฺต 
[๓๗] สาวตฺถิยํ วิหรติ... นายํ ภิกฺขเว กาโย ตุมฺหากํ, นปิ อญฺเญสํ. ปุราณมิทํ ภิกฺขเว กมฺมํ 

อภิสงฺขตํ อภิสญฺเจตยิตํ เวทนิยํ ทฏฺฐพฺพํ. 
ตตฺร โข ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก ปฏิจฺจสมุปฺปาทญฺเญว สาธุกํ โยนิโส มนสิกโรติ “อิติ อิมสฺมึ สติ 

อิทํ โหติ, อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ. อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ, อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ. ยทิทํ                  
อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ.        
อวิชฺชาย เตฺเวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺญาณนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส     
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตี”ติ. สตฺตมํ. 

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

วิญฺญาณสฺส ฐิติยา, อารมฺมเณ สติ ปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส โหติ, ตสฺมึ ปติฏฺฐิเต วิญฺญาเณ วิรูเฬฺห อายตึ        
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ, อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา สติ อายตึ ชาติ ชรามรณํ  โสกปริเทวทุกฺข                
โทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 

โน เจ  ภิกฺขเว เจเตติ, โน เจ ปกปฺ เปติ อถ เจ อนุเสติ  อารมฺมณเมตํ โหติ วิญฺญาณสฺ ส ฐิติยา,      53

อารมฺมเณ สติ ปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส โหติ, ตสฺมึ ปติฏฺฐิเต วิญฺญาเณ วิรูเฬฺห อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ โหติ, 
อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา สติ อายตึ ชาติชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา 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 อายตึ                     
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ น โหติ, อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติยา อสติ อายตึ ชาติชรามรณํ  โสกปริเทวทุกฺข           
โทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ. อฏฺฐมํ. 

๙. ทุติยเจตนาสุตฺต 
[๓๙] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ยญฺจ ภิกฺขเว เจเตติ, ยญฺจ ปกปฺเปติ ยญฺจ อนุเสติ. อารมฺมณเมตํ โหติ 

วิญฺญาณสฺส ฐิติยา, อารมฺมเณ สติ ปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส โหติ, ตสฺมึ ปติฏฺฐิเต วิญฺญาเณ วิรูเฬฺห นามรูปสฺส 
อวกฺกนฺติ โหติ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส, ผสฺสปจฺจยา เวทนา... ตณฺหา...              
อุปาทานํ... ภโว... ชาติ... ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส          
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 
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โน เจ ภิกฺขเว เจเตติ 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. อารมฺมณเมตํ โหติ 

วิญฺญาณสฺส ฐิติยา, อารมฺมเณ สติ ปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส โหติ. ตสฺมึ ปติฏฺฐิเต วิญฺญาเณ วิรูเฬฺห นติ โหติ,    
นติยา สติ อาคติคติ  โหติ, อาคติคติยา สติ จุตูปปาโต โหติ, จุตูปปาเต สติ อายตึ ชาติชรามรณํ โสกปริเทว54

ทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา สมฺภวนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 
โน จ ภิกฺขเว เจเตติ, โน เจ ปกปฺเปติ, อถ จ อนุเสติ. อารมฺมณเมตํ โหติ วิญฺญาณสฺส ฐิติยา,        

อารมฺมเณ สติ ปติฏฺฐา วิญฺญาณสฺส โหติ, ตสฺมึ ปติฏฺฐิเต วิญฺญาเณ วิรูเฬฺห นติ โหติ, นติยา สติ อาคติคติ 
โหติ, อาคติคติยา สติ จุตูปปาโต โหติ, จุตูปปาเต สติ อายตึ 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 นติ น โหติ, นติยา 
อสติ อาคติคติ น โหติ, อาคติคติยา อสติ จุตูปปาโต น โหติ, จุตูปปาเต อสติ อายตึ ชาติชรามรณํ โสกปริเทว
ทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา นิรุชฺฌนฺติ; เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ. ทสมํ. 

กฬารขตฺติยวคฺโค จตุตฺโถ. 
ตสฺสุทฺทานํ 

  ภูตมิทํ กฬารญจ   ทุเว จ ญาณวตฺถูนิ. 
  อวิชฺชาปจฺจยา จ ทฺเว   นตุมฺหา เจตนา ตโยติ. 

---------------- 

เล่มท่ี ๑๖ 
พระสุตตันตปิฎก 

สังยุตตนิกาย นิทานวรรค 
_____________ 

ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 
๑. นิทานสังยุต 
๑. พุทธวรรค 

หมวดว่าด้วยพระพุทธเจ้า 

 สี. อคติคติ54
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๑. ปฏิจจสมุปปาทสูตร  
ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท 

[๑] ข้าพเจ้า ได้สดับมาอย่างนี้ 55

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่
นั้น พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว 
พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิจจสมุปบาทแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง 
จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว 

ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย ปฏิจจสมุปบาท  เป็นอย่างไร  56

คือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี  
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี  
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี  
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี  
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี  
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี  
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี  
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี  
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี  
เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี  
เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ(ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (ความคร่ำครวญ) ทุกข์(ความทุกข์กาย) 

โทมนัส(ความทุกข์ใจ) และอุปายาส(ความคับแค้นใจ) จึงมี  
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท 
อนึ่ง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ  
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ  
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ  
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ  
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ  
เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ  
เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ  
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ  
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ  
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ  
เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงดับ 

 คำว่า  ข้าพเจ้า  ในตอนเริ่มต้นของพระสูตรนี้และพระสูตรอื่น ๆ ในเล่มนี้  หมายถึงพระอานนท์55

 ปฏิจจสมุปบาท คือ ปัจจยาการ หมายถึงอาการแห่งธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๑/๗)56
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ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  57

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิต ของพระผู้มีพระภาคแล้ว 
ปฏิจจสมุปปาทสูตรท่ี ๑ จบ 

๒. วิภังคสูตร  
ว่าด้วยการจำแนกปฏิจจสมุปบาท 

[๒] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดง จักจำแนกปฏิจจสมุปบาทแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เรา

จักกล่าว 
ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย ปฏิจจสมุปบาท เป็นอย่างไร  
คือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี  
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี  
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี  
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี  
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี  
เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี 
เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงมี  
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 
ชราและมรณะ เป็นอย่างไร 
คือ ความแก่ ความคร่ำคร่า ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนัง เหี่ยวย่น ความเสื่อมอายุ ความ

แก่หง่อมแห่งอินทรีย์ ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่าสัตว์น้ัน ๆ นี้เรียกว่า ชรา มรณะ เป็นอย่างไร คือ ความจุติ ความ
เคลื่อนไป ความทำลายไป ความหายไป ความตายกล่าวคือมฤตยู การทำกาละ ความแตกแห่งขันธ์ ความทอดทิ้ง
ร่างกาย ความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ จากหมู่สัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า มรณะ  

ชราและมรณะ ดังพรรณนามาฉะนี้ เรียกว่า ชราและมรณะ 
ชาติ เป็นอย่างไร 
คือ ความเกิด ความเกิดพร้อม ความหย่ังลง ความบังเกิดเฉพาะ ความบังเกิดขึ้นเฉพาะ ความปรากฏแห่ง

ขันธ์ ความได้อายตนะ ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า ชาติ  
ภพ มีเท่าไร 
ภพมี ๓ ประการนี้ คือ  

๑. กามภพ (ภพที่เป็นกามวจร) 
๒. รูปภพ (ภพที่เป็นรูปาวจร) 

 วิ.ม. (ไทย) ๔/๑-๓/๒-๖, ที.ม. (ไทย) ๑๐/๕๗-๖๑/๓๑-๓๕,๙๖-๑๑๖/๕๗-๖๖, องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๒/๒๕๙-๒๖๐, ขุ.ม. (ไทย) 57

๒๙/๒๗/๑๑๓, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๔/๕๖, อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๒๕-๓๕๓/ ๒๓๑-๓๒๒
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๓. อรูปภพ (ภพที่เป็นอรูปาวจร) 
นี้เรียกว่า ภพ  
อุปาทาน มีเท่าไร  
อุปาทานมี ๔ ประการนี้ คือ  

๑. กามุปาทาน  (ความยึดมั่นในกาม)  
๒. ทิฏฐุปาทาน  (ความยึดมั่นในทิฏฐิ) 
๓.  สีลัพพตุปาทาน  (ความยึดมั่นในศีลพรต) 
๔. อัตตวาทุปาทาน (ความยึดมั่นในวาทะว่ามีอัตตา) 

นี้เรียกว่า อุปาทาน 
ตัณหา มีเท่าไร  
ตัณหามี ๖ ประการนี้ คือ  

๑.  รูปตัณหา  (ความทะยานอยากได้รูป) 
๒.  สัททตัณหา  (ความทะยานอยากได้เสียง) 
๓.  คันธตัณหา  (ความทะยานอยากได้กลิ่น) 
๔.  รสตัณหา  (ความทะยานอยากได้รส) 
๕.  โผฏฐัพพตัณหา (ความทะยานอยากได้โผฏฐัพพะ) 
๖.  ธัมมตัณหา  (ความทะยานอยากได้ธรรมารมณ์) 

นี้เรียกว่า ตัณหา 
เวทนา มีเท่าไร  
เวทนามี ๖ ประการนี้ คือ  

๑.  จักขุสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางตา) 
๒.  โสตสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางหู) 
๓.  ฆานสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางจมูก) 
๔.  ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางลิ้น) 
๕.  กายสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางกาย) 
๖.  มโนสัมผัสสชาเวทนา (เวทนาเกิดจากสัมผัสทางใจ) 

นี้เรียกว่า เวทนา 
ผัสสะ มีเท่าไร  
ผัสสะมี ๖ ประการนี้ คือ  

๑.  จักขุสัมผัส (ความกระทบทางตา) 
๒.  โสตสัมผัส (ความกระทบทางหู) 
๓.  ฆานสัมผัส (ความกระทบทางจมูก) 
๔.  ชิวหาสัมผัส (ความกระทบทางลิ้น) 
๕.  กายสัมผัส (ความกระทบทางกาย) 
๖.  มโนสัมผัส (ความกระทบทางใจ)  

นี้เรียกว่า ผัสสะ 
สฬายตนะ มีเท่าไร  
สฬายตนะมี ๖ ประการนี้ คือ  
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๑. จักขวายตนะ (อายตนะคือตา) 
๒. โสตายตนะ (อายตนะคือหู) 
๓. ฆานายตนะ (อายตนะคือจมูก) 
๔. ชิวหายตนะ (อายตนะคือลิ้น) 
๕. กายายตนะ (อายตนะคือกาย) 
๖. มนายตนะ (อายตนะคือใจ) 

นี้เรียกว่า สฬายตนะ 
นามรูป เป็นอย่างไร  
คือ เวทนา(ความเสวยอารมณ์) สัญญา(ความจำได้หมายรู้) เจตนา(ความจงใจ) ผัสสะ(ความกระทบ หรือ

สัมผัส) มนสิการ(ความกระทำไว้ในใจ) นี้เรียกว่า นาม  
มหาภูต  ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูต ๔ นี้เรียกว่า รูป  58

นามและรูปดังพรรณนามาฉะนี้ เรียกว่า นามรูป 
วิญญาณ มีเท่าไร  
วิญญาณมี ๖ ประการนี้ คือ  

๑. จักขุวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางตา) 
๒.  โสตวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางหู) 
๓.  ฆานวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางจมูก) 
๔.  ชิวหาวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางลิ้น) 
๕.  กายวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางกาย) 
๖.  มโนวิญญาณ (ความรู้แจ้งอารมณ์ทางใจ) 

นี้เรียกว่า วิญญาณ 
สังขารท้ังหลาย มีเท่าไร  
สังขารมี ๓ ประการนี้ คือ  

๑. กายสังขาร (สภาวะที่ปรุงแต่งกาย) 
๒.  วจีสังขาร (สภาวะที่ปรุงแต่งวาจา) 
๓.  จิตตสังขาร (สภาวะที่ปรุงแต่งใจ) 

นี้เรียกว่า สังขารทั้งหลาย 
อวิชชา เป็นอย่างไร  
คือ ความไม่รู้ในทุกข์ ความไม่รู้ในทุกขสมุทัย(เหตุเกิดแห่งทุกข์) ความไม่รู้ในทุกขนิโรธ(ความดับแห่ง

ทุกข์) ความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์) นี้เรียกว่า อวิชชา 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี  
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี  

ฯลฯ  
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

 มหาภูตหรือมหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุ ๔ ได้แก่ (๑) ปฐวีธาตุ คือธาตุดินมีลักษณะแข้นแข็ง (๒) อาโปธาตุ คือธาตุน้ำมีลักษณะ58

เหลว (๓) เตโชธาตุ คือธาตุไฟมีลักษณะร้อน (๔) วาโยธาตุ คือธาตุลมมีลักษณะ พัดไปมา (ที.สี. (ไทย) 
๙/๔๘๗-๔๙๖/๒๒๓-๒๒๕, สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๖๑/๑๑๑)
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อนึ่ง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ  
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ  

ฯลฯ  
ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

วิภังคสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. ปฏิปทาสูตร 
ว่าด้วยปฏิปทา 

[๓] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมิจฉาปฏิปทา(ข้อปฏิบัติผิด) และสัมมาปฏิปทา (ข้อปฏิบัติถูก) แก่เธอทั้งหลาย 

เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุ เหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัส
เรื่องนี้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย มิจฉาปฏิปทา เป็นอย่างไร  
คือ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี  
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี  

ฯลฯ  
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  
นี้เรียกว่า มิจฉาปฏิปทา  59

ภิกษุทั้งหลาย สัมมาปฏิปทา เป็นอย่างไร 
คือ เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ  
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ  

ฯลฯ  
ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  
นี้เรียกว่า สัมมาปฏิปทา 

ปฏิปทาสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. วิปัสสีสูตร 

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี 
[๔] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเป็นพระ

โพธิสัตว์ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่า โลก นี้ถึงความคับแค้น จึงเกิด แก่ ตาย จุติ และอุบัติ ก็60

บุคคลไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้ เมื่อไรจึงจะพ้นจากทุกข์คือชราและมรณะนี้ได้ 
จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี เพราะ

ทรงมนสิการโดยแยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อชาติมี ชราและมรณะจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย 
ชราและมรณะจึงมี 

 มิจฉาปฏิปทา พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทุกข์นี้เป็นมิจฉาปฏิปทา เพราะเป็นปฏิปทาไม่แน่นอน นำไปเกิด59

ในภพ ๓ และเป็นต้นตอแห่งวัฏฏะ(วฏฺฏสีส) (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๓/๒๒)

 โลก ในที่นี้หมายถึงสัตว์โลก (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๔/๒๔)60
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จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรมี ชาติจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย ชาติ จึงมี เพราะทรงมนสิการโดย
แยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อภพมี ชาติจึงมี เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรมี ภพจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย ภพจึงมี เพราะทรงมนสิการโดย
แยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่ออุปาทานมี ภพจึงมี เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรมี อุปาทานจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี เพราะทรงมนสิการ
โดยแยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อตัณหามี อุปาทานจึงมี เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรมี ตัณหาจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี เพราะทรงมนสิการโดย
แยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อเวทนามี ตัณหาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรมี เวทนาจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี เพราะทรงมนสิการโดย
แยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อผัสสะมี เวทนาจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรมี ผัสสะจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี เพราะทรงมนสิการโดย
แยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อสฬายตนะมี ผัสสะจึงมี เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรมี สฬายตนะจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี เพราะทรง
มนสิการโดยแยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อนามรูปมี สฬายตนะจึงมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัย 
สฬายตนะจึงมี 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรมี นามรูปจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี เพราะทรงมนสิการโดย
แยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อวิญญาณมี นามรูปจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรมี วิญญาณจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี เพราะทรงมนสิการ
โดยแยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อสังขารมี วิญญาณจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึง
มี  61

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรมี สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะอะไรเป็น ปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะ
ทรงมนสิการโดยแยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่ออวิชชามี สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะอวิชชาเป็น
ปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี 

อนึ่ง เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ ดังพรรณนา
มาฉะนี้ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  

ภิกษุทั้งหลาย จักขุ  ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่62

พระวิปัสสีโพธิสัตว์ว่า สมุทัย(ความเกิดขึ้น) สมุทัย(ความเกิดขึ้น) 
จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มี เพราะอะไรดับ ชราและมรณะจึงดับ เพราะ

ทรงมนสิการโดยแยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระ ปัญญาว่า เมื่อชาติไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มี เพราะชาติดับ 
ชราและมรณะจึงดับ 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรไม่มี ชาติจึงไม่มี เพราะอะไรดับ ชาติจึงดับ เพราะทรงมนสิการโดย
แยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อภพไม่มี ชาติจึงไม่มี เพราะภพดับ ชาติจึงดับ 

 ข้อความตอนนี้ใน ที.ม. (บาลี) ๑๐/๕๗/๒๘ มีเนื้อความบาลีว่า นามรูเป โข สติ วิญฺญาณํ โหติ นามรูปปจฺจยา วิญฺญาณํ ส่วนใน61

ที่นี้มีเนื้อความบาลีว่า สงฺขาเรสุ โข สติ วิญฺญาณํ โหติ สงฺขารปจฺจยา วิญฺญาณํ เนื้อความ บาลีทั้ง ๒ จึงไม่ตรงกัน แต่อรรถกถาและ
ฎีกาของ ที.ม. อธิบายยืนยันว่า การรู้แจ้งนี้ไม่ต้องอาศัยความสืบต่อแห่งอวิชชาและสังขารซึ่งเป็นอดีตภพ เพราะว่ามหาบุรุษ (พระ
โพธิสัตว์) อยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบัน (ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๕๗/๕๖, ที.ม.ฏีกา (บาลี) ๕๗/๖๐) ส่วนอรรถกถาของ สํ.นิ. ไม่ได้อธิบายไว้

 จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ในที่นี้หมายถึง ญาณ ซึ่งเป็นไวพจน์ของญาณคือปัญญารู้แจ้ง (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๔/๒๕)62
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จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรไม่มี ภพจึงไม่มี เพราะอะไรดับ ภพจึงดับ เพราะทรงมนสิการโดย
แยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่ออุปาทาน ไม่มี ภพจึงไม่มี เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรไม่มี อุปาทานจึงไม่มี เพราะอะไรดับ อุปาทานจึงดับ เพราะทรงมนสิการ
โดยแยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อตัณหาไม่มี อุปาทานจึงไม่มี เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรไม่มี ตัณหาจึงไม่มี เพราะอะไรดับ ตัณหา จึงดับ เพราะทรงมนสิการโดย
แยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อ เวทนาไม่มี ตัณหาจึงไม่มี เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรไม่มี เวทนาจึงไม่มี เพราะอะไรดับ เวทนา จึงดับ เพราะทรงมนสิการโดย
แยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อ ผัสสะไม่มี เวทนาจึงไม่มี เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรไม่มี ผัสสะจึงไม่มี เพราะอะไรดับ ผัสสะ จึงดับ เพราะทรงมนสิการโดย
แยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อสฬายตนะไม่มี ผัสสะจึงไม่มี เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรไม่มี สฬายตนะจึงไม่มี เพราะอะไรดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะทรง
มนสิการโดยแยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อนามรูปไม่มี สฬายตนะจึงไม่มี เพราะนามรูปดับ 
สฬายตนะจึงดับ 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรไม่มี นามรูปจึงไม่มี เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ เพราะทรงมนสิการโดย
แยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อวิญญาณไม่มี นามรูปจึงไม่มี เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรไม่มี วิญญาณจึงไม่มี เพราะอะไรดับ วิญญาณจึงดับ เพราะทรงมนสิการ
โดยแยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่อสังขารทั้งหลายไม่มี วิญญาณจึงไม่มี เพราะสังขารดับ 
วิญญาณจึงดับ 

จากนั้น ทรงพระดำริว่า เมื่ออะไรไม่มี สังขารทั้งหลายจึงไม่มี เพราะอะไรดับ สังขารจึงดับ เพราะทรง
มนสิการโดยแยบคาย จึงได้ทรงรู้แจ้งด้วยพระปัญญาว่า เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารทั้งหลายจึงไม่มี เพราะอวิชชาดับ 
สังขารจึงดับ 

อนึ่ง เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ดังพรรณนามาฉะนี้ ความดับ
แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  

ภิกษุทั้งหลาย จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคย ได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่
พระวิปัสสีโพธิสัตว์ว่า นิโรธ(ความดับ) นิโรธ(ความดับ) 

วิปัสสีสูตรท่ี ๔ จบ 
[พระพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์ ก็พึงขยายความอย่างนี้] 

๕. สิขีสูตร 
ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขี 

[๕] ภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า สิขี ...  
สิขีสูตรท่ี ๕ จบ 
๖. เวสสภูสูตร 

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภู 
[๖] ภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า เวสสภู ...  

เวสสภูสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. กกุสันธสูตร 

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะ 
[๗] ภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กกุสันธะ ...  
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กกุสันธสูตรท่ี ๗ จบ 
๘. โกนาคมนสูตร 

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ 
[๘] ภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า โกนาคมนะ ...  

โกนาคมนสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. กัสสปสูตร 

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ 
[๙] ภิกษุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสปะ ...  

กัสสปสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. โคตมสูตร 

ว่าด้วยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะ 
[๑๐] ภิกษุทั้งหลาย ก่อนแต่ตรัสรู้ เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ ได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่า โลก

นี้ถึงความคับแค้น จึงเกิด แก่ ตาย จุติ และอุบัติ ก็บุคคลไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์ คือชราและมรณะนี้ เมื่อไรจึง
จะพ้นจากทุกข์ คือ ชราและมรณะนี้ได้ 

เรานั้นได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่า เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี เพราะอะไร เป็นปัจจัย ชราและมรณะ
จึงมี เพราะมนสิการโดยแยบคาย จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาติมี ชราและมรณะจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย 
ชราและมรณะจึงมี 

จากนั้น จึงดำริว่า เมื่ออะไรมี ชาติจึงมี ฯลฯ ภพ ... อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬาย
ตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะมนสิการโดย 
แยบคาย จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่ออวิชชามี สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะ อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี 

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ ดังพรรณนามา
ฉะนี้ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  

ภิกษุทั้งหลาย จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ไม่เคย ได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่เรา
ว่า สมุทัย สมุทัย 

จากนั้น จึงดำริว่า เมื่ออะไรไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มี เพราะอะไรดับ ชราและมรณะจึงดับ เพราะ
มนสิการโดยแยบคาย จึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาติ ไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มี เพราะชาติดับ ชราและ
มรณะจึงดับ 

จากนั้น จึงดำริว่า เมื่ออะไรไม่มี ชาติจึงไม่มี ฯลฯ ภพ ... อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬาย
ตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... สังขารทั้งหลายจึงไม่มี เพราะอะไรดับ สังขารจึงดับ เพราะมนสิการโดยแยบคาย 
จึงได้ รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารทั้งหลายจึงไม่มี เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ 

อนึ่ง เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ดังพรรณนามาฉะนี้ ความดับ
แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  

ภิกษุทั้งหลาย จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่างในธรรมทั้งหลายที่ ไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้นแก่เรา
ว่า นิโรธ นิโรธ 

โคตมสูตรท่ี ๑๐ จบ 
พุทธวรรคท่ี ๑ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ีคือ 
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๑.  ปฏิจจสมุปปาทสูตร ๒.  วิภังคสูตร 
๓.  ปฏิปทาสูตร  ๔.  วิปัสสีสูตร 
๕.  สีขีสูตร   ๖.  เวสสภูสูตร 
๗.  กกุสันธสูตร  ๘.  โกนาคมนสูตร 
๙.  กัสสปสูตร  ๑๐.  โคตมสูตร 

๒. อาหารวรรค 
หมวดว่าด้วยอาหาร 

๑. อาหารสูตร 
ว่าด้วยอาหาร 

[๑๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี พระผู้

มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่า  
ภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อย่างนี้ เป็นไปเพ่ือการดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเพ่ืออนุเคราะห์หมู่สัตว์

ผู้แสวงหาที่เกิด  63

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

อาหาร ๔ อย่างนี้ เป็นไปเพ่ือการดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเพ่ืออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่
เกิด 

อาหาร ๔ อย่างนี้ มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด  
อาหาร ๔ อย่างนี้ มีตัณหาเป็นเหตุ มีตัณหาเป็นเหตุเกิด มีตัณหาเป็นกำเนิด มีตัณหาเป็นแดนเกิด  
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  
ผัสสะมีสฬายตนะเป็นเหตุ มีสฬายตนะเป็นเหตุเกิด มีสฬายตนะเป็นกำเนิด มีสฬายตนะเป็นแดนเกิด  
สฬายตนะนี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด  
สฬายตนะมีนามรูปเป็นเหตุ มีนามรูปเป็นเหตุเกิด มีนามรูปเป็นกำเนิด มีนามรูปเป็นแดนเกิด  
นามรูปนี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็น แดนเกิด  
นามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุ มีวิญญาณเป็นเหตุเกิด มีวิญญาณเป็นกำเนิด มีวิญญาณเป็นแดนเกิด  

 สัตว์ผู้แสวงหาท่ีเกิด แปลจากคำว่า สัมภเวสี หมายถึงสัตว์ที่เกิดในกำเนิดทั้ง ๔ ได้แก่ (๑) อัณฑชะ (เกิดจากไข่) (๒) ชลาพุช63

ะ (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 ตั้งแต่ขณะจิตที่ ๒ ไป ท่านเรียกว่า สัตว์
ผู้เกิดแล้ว (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๑๑/๒๖)
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วิญญาณนี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็น แดนเกิด  
วิญญาณมีสังขารเป็นเหตุ มีสังขารเป็นเหตุเกิด มีสังขารเป็นกำเนิด มีสังขารเป็นแดนเกิด  
อนึ่ง สังขารเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด  
สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุ มีอวิชชาเป็นเหตุเกิด มีอวิชชาเป็นกำเนิด มีอวิชชาเป็นแดนเกิด 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ ดัง

พรรณนามาฉะนี้ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  
อนึ่ง เพราะอวิชชานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ดัง

พรรณนามาฉะนี้ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 
อาหารสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. โมลิยผัคคุนสูตร 

ว่าด้วยพระโมลิยผัคคุนะ 
[๑๒] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อย่างนี้ เป็นไปเพ่ือการดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเพ่ืออนุเคราะห์หมู่สัตว์

ผู้แสวงหาที่เกิด   64

อาหาร ๔ อย่าง อะไรบ้าง คือ 
๑.  กวฬิงการาหารที่หยาบหรือละเอียด  
๒.  ผัสสาหาร  
๓.  มโนสัญเจตนาหาร  
๔.  วิญญาณาหาร  

อาหาร ๔ อย่างนี้ เป็นไปเพ่ือการดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเพ่ืออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่
เกิด 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระโมลิยผัคคุนะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอ ย่อมกลืนกินวิญญาณาหาร 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่า ปัญหานี้ไม่สมควรถาม เรามิได้กล่าวว่า ย่อมกลืนกิน ถ้าเราพึงกล่าวว่า 
ย่อมกลืนกิน ในคำกล่าวนั้นปัญหาที่สมควรถามก็คือ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครหนอย่อมกลืนกิน เมื่อเรามิได้
กล่าวอย่างนั้น ผู้ที่ถามอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วิญญาณาหารมีเพ่ืออะไร ปัญหาของ ผู้นั้นจึงเป็นปัญหาที่
สมควรถาม ในปัญหานั้น คำตอบที่สมควรคือ วิญญาณาหารเป็นปัจจัยเพ่ือเกิดในภพใหม่ต่อไป เมื่อวิญญาณา
หารนั้น เกิดแล้ว สฬายตนะจึงมี เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครเล่าย่อมถูกต้อง 
ปัญหานี้ไม่สมควรถาม เรามิได้กล่าวว่า ย่อมถูกต้อง ถ้าเราพึงกล่าวว่า ย่อมถูกต้อง ในคำกล่าวนั้น ปัญหา

ที่สมควรถามก็คือ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครเล่าย่อมถูกต้อง เมื่อเรามิได้กล่าวอย่างนั้น ผู้ที่ถามอย่างนี้ว่า ข้าแต่
พระองค์ ผู้เจริญ เพราะอะไรเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี ปัญหาของผู้นั้นจึงเป็นปัญหาที่สมควร ถาม ในปัญหานั้น คำ
ตอบที่สมควรคือ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครเล่าย่อมเสวยอารมณ์ 
ปัญหานี้ไม่สมควรถาม เรามิได้กล่าวว่า ย่อมเสวยอารมณ์ ถ้าเราพึง กล่าวว่า ย่อมเสวยอารมณ์ ในคำ

กล่าวนั้น ปัญหาที่สมควรถามก็คือ ข้าแต่พระองค์ ผู้เจริญ ใครหนอย่อมเสวยอารมณ์ เมื่อเรามิได้กล่าวอย่างนั้น ผู้

 ดูเชิงอรรถข้อ ๑๑/๑๗ ในเล่มนี้64
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ที่ถามอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะอะไรเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี ปัญหาของผู้นั้นจึงเป็นปัญหา ที่สมควร
ถาม ในปัญหานั้น คำตอบที่สมควรคือ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครเล่าย่อมทะยานอยาก 
ปัญหานี้ไม่สมควรถาม เรามิได้กล่าวว่า ย่อมทะยานอยาก ถ้าเราพึง กล่าวว่าย่อมทะยานอยาก ในคำ

กล่าวนั้น ปัญหาที่สมควรถามก็คือ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครเล่าย่อมทะยานอยาก เมื่อเรามิได้กล่าวอย่างนี้ ผู้ที่
ถามอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะอะไรเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี ปัญหาของผู้นั้นจึงเป็นปัญหาที่สมควรถาม 
ในปัญหานั้น คำตอบที่สมควรคือ เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครเล่าย่อมถือมั่น 
ปัญหานี้ไม่สมควรถาม เรามิได้กล่าวว่า ย่อมถือมั่น ถ้าเราพึงกล่าวว่า ย่อมถือมั่น ในคำกล่าวนั้นปัญหาที่

สมควรถามก็คือ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ใครเล่าย่อมถือมั่น เมื่อเรามิได้กล่าวอย่างนี้ ผู้ที่ถามอย่างนี้ว่า ข้าแต่
พระองค์ผู้เจริญ เพราะอะไรเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี ปัญหาของผู้นั้นจึงเป็นปัญหาที่สมควรถาม ในปัญหานั้น คำ
ตอบที่สมควรคือ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี เพราะ อุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่ง
กองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

ผัคคุนะ ก็เพราะผัสสายตนะทั้ง ๖ ดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 
เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึง
ดับ เพราะ ชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับ แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มี
ได้ด้วยประการฉะนี้ 

โมลิยผัคคุนสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. สมณพราหมณสูตร 
ว่าด้วยสมณพราหมณ์ 

[๑๓] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม่รู้ชัดชราและมรณะ ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งชราและ

มรณะ ไม่รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะ ไม่รู้ชัดปฏิปทา ที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ  
ไม่รู้ชัดชาติ ฯลฯ ไม่รู้ชัดภพ ... อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... 

วิญญาณ ...  
ไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลาย ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสังขาร ไม่รู้ชัดความดับแห่งสังขาร ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึง

ความดับแห่งสังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ หรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ใน
หมู่พราหมณ์ ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์
ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน 

ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ชัดชราและมรณะ รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะ รู้ชัด
ความดับแห่งชราและมรณะ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ รู้ชัดชาติ ฯลฯ รู้ชัดภพ ... 
อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ...  

รู้ชัดสังขารทั้งหลาย รู้ชัดความเกิดแห่งสังขาร รู้ชัดความดับแห่งสังขาร รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่ง
สังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น จัดว่าเป็นสมณะ ในหมู่สมณะ และจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ ทั้ง
ท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญา อันย่ิง
เอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน 

สมณพราหมณสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. ทุติยสมณพราหมณสูตร 
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ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรท่ี ๒ 
[๑๔]  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม่รู้ชัดธรรมเหล่านี้ ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่า

นี้ ไม่รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่านี้ ไม่รู้ชัดปฏิปทา ที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้  
ไม่รู้ชัดธรรมเหล่าไหน ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่าไหน ไม่รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่าไหน ไม่รู้ชัด

ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่าไหน 
คือ ไม่รู้ชัดชราและมรณะ ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะ ไม่รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะ ไม่รู้ชัด

ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ ไม่รู้ชัดชาติ ฯลฯ  
ไม่รู้ชัดภพ ... อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ...  
ไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลาย ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสังขาร ไม่รู้ชัดความดับแห่งสังขาร ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึง

ความดับแห่งสังขาร ไม่รู้ชัดธรรมเหล่านี้ ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่านี้ ไม่รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่านี้ ไม่รู้
ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรมเหล่านี้ 

สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ หรือไม่จัดว่าเป็น พราหมณ์ในหมู่
พราหมณ์ ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์
ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน 

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ชัดธรรมเหล่านี้ รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่านี้ รู้ชัดความดับแห่ง
ธรรมเหล่านี้ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งธรรม เหล่านี้  

รู้ชัดธรรมเหล่าไหน รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่าไหน รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่าไหน รู้ชัดปฏิปทาที่ให้
ถึงความดับแห่งธรรมเหล่าไหน 

คือ รู้ชัดชราและมรณะ รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะ รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะ รู้ชัดปฏิปทาที่
ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ รู้ชัดชาติ ฯลฯ  

รู้ชัดภพ ... อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ...  
รู้ชัดสังขารทั้งหลาย รู้ชัดความเกิดแห่งสังขาร รู้ชัดความดับแห่งสังขาร รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่ง

สังขาร รู้ชัดธรรมเหล่านี้ รู้ชัดความเกิดแห่งธรรมเหล่านี้ รู้ชัดความดับแห่งธรรมเหล่านี้ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความ
ดับแห่งธรรมเหล่านี้  

ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ และจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่
พราหมณ์ ทั้งท่านเหล่านั้นก็ได้ทำให้แจ้งประโยชน์ของ ความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์
ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึง อยู่ในปัจจุบัน 

ทุติยสมณพราหมณสูตรท่ี ๔ จบ 
๕. กัจจานโคตตสูตร 

ว่าด้วยพระกัจจานโคตร 
[๑๕] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ครั้งนั้น ท่านพระกัจจานโคตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย อภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้

ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่พระองค์ตรัสว่า สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ นี้ ด้วยเหตุ เพียงเท่าไรหนอจึงเรียกว่า

สัมมาทิฏฐิ 
กัจจานะ โดยมากโลกนี้อาศัยที่สุด ๒ อย่าง คือ (๑) ความมี (๒) ความไม่มี  
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ก็เมื่อบุคคลเห็นความเกิดขึ้นของโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง ความไม่มีในโลก ก็ไม่มี เมื่อ
บุคคลเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง ความมีในโลก ก็ไม่มี  

กัจจานะ โดยมากโลกนี้ยังพัวพันอยู่ด้วยอุบายและความยึดมั่นอันเป็นเหตุที่ ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและ
นอนเนื่อง แต่อริยสาวกไม่เข้าไปถือมั่นอุบายและความยึดมั่น อันเป็นเหตุที่ใจเข้าไปตั้งมั่นถือมั่นและนอนเนื่องว่า 
อัตตาของเรา ไม่เคลือบแคลงไม่สงสัยว่า ทุกข์นั้นแล เมื่อเกิดขึ้น ย่อมเกิดขึ้น ทุกข์เมื่อดับ ย่อมดับไป อริยสาวก 
นั้นมีญาณหย่ังรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเลย  

กัจจานะ ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ จัดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ 
ที่สุดอย่างที่ ๑ นี้ คือ สิ่งทั้งปวงมีอยู่ ที่สุดอย่างที่ ๒ นี้ คือ สิ่งทั้งปวง ไม่มีอยู่ ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุดทั้ง 

๒ อย่างนี้ ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณ
จึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  

อนึ่ง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับ
แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  65

กัจจานโคตตสูตรท่ี ๕ จบ 
๖. ธัมมกถิกสูตร   66

ว่าด้วยพระธรรมกถึก 
[๑๖] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาท แล้วนั่ง ณ ที่สมควร ครั้นแล้วได้

ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่พระองค์ตรัสว่า ภิกษุเป็นธรรมกถึก ภิกษุเป็น ธรรมกถึก ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ 

ภิกษุจึงเป็นธรรมกถึก  
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุทั้งหลาย หากภิกษุแสดงธรรมเพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด 

เพ่ือดับชราและมรณะ ควรเรียกได้ว่า ภิกษุเป็น ธรรมกถึก 
หากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับชราและมรณะ ควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม 
หากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่าย เพราะคลายกำหนัด เพราะดับ เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นชรา

และมรณะ ควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบัน 
หากภิกษุแสดงธรรมเพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับชาติ ฯลฯ ภพ ... อุปาทาน ... 

ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... สังขารทั้งหลาย ... อวิชชา ควรเรียกได้ว่า 
ภิกษุเป็นธรรมกถึก  

หากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับอวิชชา ควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก่ธรรม  

หากภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่าย เพราะคลายกำหนัด เพราะดับ เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น
อวิชชา ควรเรียกได้ว่า ภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบัน 

ธัมมกถิกสูตรท่ี ๖ จบ 

 สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๙๐/๑๗๓-๑๗๔65

 สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๑๕๕/๑๙๑66
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๗. อเจลกัสสปสูตร 
ว่าด้วยปริพาชกชื่ออเจลกัสสปะ 

[๑๗] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานที่ให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์ ครั้งนั้น เวลา

เช้า พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวร  เสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ อเจลกัสสปะ67

ได้เห็นพระผู้มีพระภาค กำลังเสด็จมาแต่ไกล ครั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนา
ปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนอยู่ ณ ที่สมควร ได้ทูล ถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  

ข้าพเจ้าขอถามเหตุบางอย่างกับท่านพระโคดม ถ้าท่านพระโคดมเปิดโอกาสเพ่ือตอบปัญหาแก่ข้าพเจ้า 
กัสสปะ ยังไม่ใช่เวลาที่จะตอบปัญหาของท่าน เรากำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้าน  
แม้ครั้งที่ ๒ อเจลกัสสปะได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าพเจ้า ขอถามเหตุบางอย่างกับท่านพระโค

ดม ถ้าท่านพระโคดมเปิดโอกาส เพ่ือตอบปัญหาแก่ข้าพเจ้า 
กัสสปะ ยังไม่ใช่เวลาที่จะตอบปัญหาของท่าน เรากำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้าน  
แม้ครั้งที่ ๓ ฯลฯ เรากำลังเข้าไปสู่ละแวกบ้าน  
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนั้นแล้ว อเจลกัสสปะได้กราบทูลว่า ข้าพเจ้าไม่ประสงค์ที่จะถามท่านพระ

โคดมมากนัก 
กัสสปะ จงถามปัญหาที่ท่านประสงค์เถิด 
ท่านพระโคดม ทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองหรือ 
อย่ากล่าวอย่างนั้น กัสสปะ 
ท่านพระโคดม ทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้หรือ 
อย่ากล่าวอย่างนั้น กัสสปะ 
ท่านพระโคดม ทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วย และคนอื่นกระทำให้ด้วยหรือ 
อย่ากล่าวอย่างนั้น กัสสปะ 
ท่านพระโคดม ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หรือ 
อย่ากล่าวอย่างนั้น กัสสปะ 
ท่านพระโคดม ทุกข์ไม่มีหรือ  
กัสสปะ ทุกข์ไม่มีก็มิใช่ ทุกข์มีอยู่ 
ถ้าอย่างนั้น ท่านพระโคดม ย่อมไม่รู้เห็นทุกข์หรือ  
กัสสปะ เราไม่รู้เห็นทุกข์ก็มิใช่ เรานี่แหละที่รู้เห็นทุกข์โดยแท้ 
เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่า ท่านพระโคดม ทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองหรือ  
ท่านตรัสว่า อย่ากล่าวอย่างนั้น กัสสปะ  
เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่า ท่านพระโคดม ทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้หรือ  
ท่านตรัสว่า อย่ากล่าวอย่างนั้น กัสสปะ  
เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่า ท่านพระโคดม ทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วย และคนอื่นกระทำให้ด้วยหรือ  
ท่านตรัสว่า อย่ากล่าวอย่างนั้น กัสสปะ  

 ทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวร หมายถึงพระองค์ทรงผลัดเปลี่ยนสบงหรื อขยับสบงที่นุ่งอยู่ให้กระชับ แล้วทรงถือ67

บาตรด้วยพระหัตถ์ถือจีวรด้วยพระวรกาย คือห่มจีวรอุ้มบาตรนั่นเอง (วิ.อ. (บาลี) ๑/๑๖/๑๘๐, ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๑๕๓/๑๔๓, 
ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๖๓/๑๖๓, ขุ.อุ.อ. (บาลี) ๖/๖๕)
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เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่า ท่านพระโคดม ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคนอื่นกระทำ
ให้ก็มิใช่หรือ  

ท่านตรัสว่า อย่ากล่าวอย่างนั้น กัสสปะ 
เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่า ท่านพระโคดม ทุกข์ไม่มีหรือ 
ท่านตรัสว่า กัสสปะ ทุกข์ไม่มีก็มิใช่ ทุกข์มีอยู่ 
เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่า ถ้าอย่างนั้น ท่านพระโคดม ย่อมไม่รู้เห็นทุกข์หรือ  
ท่านตรัสว่า กัสสปะ เราไม่รู้เห็นทุกข์ก็มิใช่ เรานี่แหละที่รู้เห็นทุกข์โดยแท้  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดตรัสบอกทุกข์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอพระผู้มีพระภาคโปรด

แสดงทุกข์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด 
กัสสปะ เมื่อเบื้องต้นมี(วาทะ)ว่า ผู้นั้นกระทำ ผู้นั้นเสวย(ทุกข์) ต่อมา มีวาทะว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำ

เอง อันนั้นเป็นสัสสตทิฏฐิ (ความเห็นว่าเที่ยง) เมื่อมีผู้ถูกเวทนาเสียดแทง เบื้องต้นว่า คนอื่นกระทำ คนอื่นเป็นผู้
เสวย(ทุกข์) ต่อมามีวาทะว่า ทุกข์คนอื่นกระทำให้ อันนั้นเป็นอุจเฉททิฏฐิ(ความเห็นว่าขาดสูญ) ตถาคตไม่เข้าไป
ใกล้ที่สุด ๒ อย่างนี้ ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขาร
เป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  

อนึ่ง เพราะอวิชชานั้นดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความ
ดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว อเจลกัสสปะได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระภาษิตของ
พระองค์ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก พระผู้มีพระภาค
ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้ง โดยประการต่าง ๆ เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ ฯลฯ ด้วยตั้งใจว่า คนตาดีจัก
เห็นรูปได้ ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้า
พระองค์พึงได้บรรพชา พึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาค 

กัสสปะ ผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ จะต้องอยู่ปริวาส  ๔ เดือน 68

หลังจาก ๔ เดือนสิ้นสุดการอยู่ปริวาสแล้ว เมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุ อนึ่ง ในเรื่องนี้เรา
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคลด้วย 

เขากราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หากผู้เคยเป็นอัญเดียรถีย์ ประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในธรรม
วินัยนี้ จะต้องอยู่ปริวาส ๔ เดือน หลังจาก ๔ เดือน สิ้นสุดการอยู่ปริวาสแล้ว เมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชา
อุปสมบทเป็นภิกษุ ข้าพระองค์จักขออยู่ปริวาส ๔ ปี หลังจาก ๔ ปีสิ้นสุดการอยู่ปริวาสแล้ว เมื่อภิกษุพอใจก็จะให้
บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุ 

อเจลกัสสปะได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้ว เมื่อบวชแล้วไม่นาน หลีกออกไปอยู่คน
เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ไม่นานนัก ได้ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเย่ียม  อันเป็ นที่สุด69

 ปริวาส ในพระสูตรนี้เรียกว่า ติตถิยปริวาส ได้แก่ ข้อปฏิบัติสำหรับนักบวชนอกพระพุทธศาสนาผู้ที่เคยเป็นอัญเดียรถีย์เลื่อมใส68

ในพระธรรมวินัยแล้วประสงค์จะบวชเป็นภิกษุ ให้ขอปริวาสต่อสงฆ์ แล้วดำรงตนอย่างสามเณรครบ ๔ เดือน จนสงฆ์พอใจจึงจะขอ
อุปสมบทเป็นภิกษุได้ (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๑๗/๔๒, ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๔๐๕/๒๙๙)

 ประโยชน์ยอดเย่ียม หมายถึงอรหัตตผลหรืออริยผลอันเป็นที่สุดแห่งมรรคพรหมจรรย์ (องฺ.ทุก.อ. (บาลี) ๒/๕/๗, ม.ม.อ. (บาลี) 69

๒/๘๒/๘๐)
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แห่งพรหมจรรย์ ที่ เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่70

ในปัจจุบัน รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำ เสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีก
ต่อไป อนึ่ง ท่านกัสสปะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย 

อเจลกัสสปสูตรท่ี ๗ จบ 
๘. ติมพรุกขสูตร 

ว่าด้วยปริพาชกชื่อติมพรุกขะ 
[๑๘] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ครั้งนั้น ปริพาชกชื่อติมพรุกขะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ได้สนทนา ปราศรัยพอเป็นที่บันเทิง

ใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  
ท่านพระโคดม สุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองหรือ 
อย่ากล่าวอย่างนั้น ติมพรุกขะ 
ท่านพระโคดม สุขและทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้หรือ 
อย่ากล่าวอย่างนั้น ติมพรุกขะ 
ท่านพระโคดม สุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วย และเป็นสิ่งที่คนอื่น กระทำให้ด้วยหรือ 
อย่ากล่าวอย่างนั้น ติมพรุกขะ 
ท่านพระโคดม สุขและทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หรือ 
อย่ากล่าวอย่างนั้น ติมพรุกขะ 
ท่านพระโคดม สุขและทุกข์ไม่มีหรือ 
ติมพรุกขะ สุขและทุกข์ไม่มีก็มิใช่ สุขและทุกข์มีอยู่ 
ถ้าอย่างนั้น ท่านพระโคดม ย่อมไม่รู้เห็นสุขและทุกข์หรือ 
ติมพรุกขะ เราไม่รู้เห็นสุขและทุกข์ก็มิใช่ เรานี่แหละที่รู้เห็นสุขและทุกข์โดยแท้ 
เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่า ท่านพระโคดม สุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองหรือ  
ท่านตรัสว่า อย่ากล่าวอย่างนั้น ติมพรุกขะ  
เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่า ท่านพระโคดม สุขและทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้หรือ 
ท่านตรัสว่า อย่ากล่าวอย่างนั้น ติมพรุกขะ 
เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่า ท่านพระโคดม สุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วย และเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำ

ให้ด้วยหรือ 
ท่านตรัสว่า อย่ากล่าวอย่างนั้น ติมพรุกขะ 
เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่า ท่านพระโคดม สุขและทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคน

อื่นกระทำให้ก็มิใช่หรือ 
ท่านตรัสว่า อย่ากล่าวอย่างนั้น ติมพรุกขะ 
เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่า ท่านพระโคดม สุขและทุกข์ไม่มีหรือ 
ท่านตรัสว่า ติมพรุกขะ สุขและทุกข์ไม่มีก็มิใช่ สุขและทุกข์มีอยู่ 
เมื่อข้าพเจ้าทูลถามว่า ถ้าอย่างนั้น ท่านพระโคดม ย่อมไม่รู้เห็นสุขและทุกข์หรือ 
ท่านตรัสว่า ติมพรุกขะ เราไม่รู้เห็นสุขและทุกข์ก็มิใช่ เรานี่แหละที่รู้เห็นสุข และทุกข์โดยแท้  

 ท่ีสุดแห่งพรหมจรรย์ หมายถึงจุดสุดท้ายของการประพฤติธรรม ในที่นี้หมายถึงอรหัตตผลอันเป็น จุดหมายสูงสุดแห่งมรรค70

พรหมจรรย์ (ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๔๐๕/๓๐๐)
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ขอท่านพระโคดมโปรดตรัสบอกสุขและทุกข์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอท่านพระโคดม โปรดแสดงสุขและทุกข์
แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด 

เมื่อเบื้องต้นมีวาทะว่า นั้นเวทนา ผู้นั้นเสวยเวทนา แต่เราไม่กล่าว อย่างนี้ว่า สุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตน
กระทำเอง เมื่อบุคคลถูกเวทนาเสียดแทงว่า เวทนาเป็นอย่างหนึ่ง บุคคลผู้เสวยเวทนาก็อย่างหนึ่ง ทั้งเราไม่กล่าว
อย่างนี้ว่า สุขและทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุด ๒ อย่างนี้ ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลาง
ว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกอง
ทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วย ประการฉะนี้  

อนึ่ง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับ
แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ติมพรุกขปริพาชกได้กราบทูลว่า ท่านพระโคดม พระภาษิตของ
พระองค์ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ท่านพระโคดม พระภาษิต ของพระองค์ชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ฯลฯ ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ข้าพระองค์นี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอท่านพระโคดมโปรดทรงจำ
ข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต 

ติมพรุกขสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. พาลปัณฑิตสูตร 

ว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต 
[๑๙] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย กายของคนพาลนี้ ผู้ถูกอวิชชาขวางก้ัน ประกอบด้วยตัณหา เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ กายและ

นามรูปภายนอกนี้  มีอยู่ทั้ง ๒ ส่วนอย่างนี้ เพราะ อาศัยส่วนทั้ง ๒ นั้น ผัสสะจึงมี คนพาลถูกผัสสายตนะ ๖ หรือ71

อายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งกระทบเข้า จึงเสวยสุขและทุกข์ 
กายของบัณฑิตนี้ ผู้ถูกอวิชชาขวางก้ัน ประกอบด้วยตัณหา เกิดขึ้นแล้ว อย่างนี้ กายและนามรูปภายนอก

นี้ มีอยู่ทั้ง ๒ ส่วนอย่างนี้ เพราะอาศัยส่วน ทั้ง ๒ นั้น ผัสสะจึงมี บัณฑิตถูกผัสสายตนะ ๖ หรืออายตนะอย่างใด
อย่างหนึ่ง กระทบเข้า จึงเสวยสุขและทุกข์ 

ในชน ๒ จำพวกนั้น มีอะไรเป็นความแปลกกัน เป็นความแตกต่างกัน เป็นเหตุทำให้ต่างกัน ระหว่าง
บัณฑิตกับคนพาล  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมของพวกข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นหลัก มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำ มี
พระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่ง ขอประทานวโรกาส เฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระ
ภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ ภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้ว จักทรงจำไว้ 

ถ้าเช่นนั้น เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระ
ภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 

กายของคนพาลนี้ ผู้ถูกอวิชชาใดหุ้มห่อแล้ว และประกอบด้วยตัณหาใด เกิดขึ้นแล้ว อวิชชานั้นแหละคน
พาลยังละไม่ได้ และตัณหานั้นก็ยังไม่สิ้นไป  

ข้อนั้นเพราะเหตุไร  

 นามรูปภายนอก ในที่นี้หมายถึงกายที่มีวิญญาณของชนเหล่าอื่น (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๑๙/๔๔)71
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เพราะคนพาลไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบ เพราะฉะนั้น เมื่อตายไป คนพาลจึง
เข้าถึงกาย  เมื่อยังมีการเข้าถึงกาย เขาจึงไม่พ้นไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส 72

เราจึงกล่าวว่า เขาไม่พ้น จากทุกข์ 
กายของบัณฑิต นี้ ผู้ถูกอวิชชาใดหุ้มห่อแล้ว และประกอบด้วยตัณหาใด เกิดขึ้นแล้ว อวิชชานั้นแหละ73

บัณฑิตละได้แล้ว และตัณหานั้นก็หมดสิ้นไปแล้ว  
ข้อนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะบัณฑิตได้ประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบ เพราะฉะนั้น เมื่อตายไป บัณฑิตจึงไม่เข้า

ถึงกาย เมื่อไม่เข้าถึงกาย เขาจึงพ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส เราจึงกล่าวว่า 
เขาพ้นจากทุกข์ 

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความแปลกกัน นี้เป็นความแตกต่างกัน นี้เป็นเหตุทำให้ต่างกัน ระหว่างบัณฑิตกับคน
พาล กล่าวคือการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 

พาลปัณฑิตสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. ปัจจยสูตร 
ว่าด้วยปัจจัย 

[๒๐] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิจจสมุปบาท และปฏิจจสมุปปันนธรรมแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง 

จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนอง พระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย ปฏิจจสมุปบาท เป็นอย่างไร  
คือ เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้น ก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ความตั้ง

อยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้ บรรลุธาตุ
นั้น ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่าย และกล่าวว่า เธอทั้งหลายจงดูเถิด 

เพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี ฯลฯ  
เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี ...  
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี ...  
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี ...  
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี ...  
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี ...  
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี ...  
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี ...  
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี ...  
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ...  
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ความตั้งอยู่ตาม

ธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้ บรรลุธาตุนั้น 

 เข้าถึงกาย ในที่นี้หมายถึงการถือปฏิสนธิในกายอื่น (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๑๙/๔๕)72

 บัณฑิต ในที่นี้หมายถึงพระขีณาสพ (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๑๙/๔๖)73
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ครั้นรู้ บรรลุแล้ว จึงบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่าย และกล่าวว่า เธอทั้งหลายจงดูเถิด 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี  

ในกระบวนการนี้ ตถตา (ความเป็นอย่างนั้น) อวิตถตา (ความไม่คลาดเคลื่อน) อนัญญถตา (ความไม่เป็น
อย่างอื่น) อิทัปปัจจยตา (ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้) ดังพรรณนามาฉะนี้แล  

นี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท 
ปฏิจจสมุปปันนธรรม เป็นอย่างไร  
คือ ชราและมรณะเป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกัน เกิดขึ้น มีความสิ้นไป มีความ

เสื่อมไป มีความคลายไป มีความดับไปเป็นธรรมดา 
ชาติเป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความ

คลายไป มีความดับไปเป็นธรรมดา  
ภพเป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความ

คลายไป มีความดับไปเป็นธรรมดา  
อุปาทาน ฯลฯ ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... สังขารทั้งหลาย ...  
อวิชชาเป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มี

ความคลายไป มีความดับไปเป็นธรรมดา  
นี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปปันนธรรม 
เมื่อใดอริยสาวก เห็นปฏิจจสมุปบาท และปฏิจจสมุปปันนธรรมเหล่านี้ด้วยดี ด้วยปัญญาอันชอบ ตาม74 75

ความเป็นจริง เมื่อนั้นอริยสาวกนั้น จักเข้าถึงที่สุดเบื้องต้น ว่า ในอดีตเราได้มีแล้วหรือ ในอดีตเราไม่ได้มีหรือหนอ 
ในอดีตเราได้เป็นอะไรหนอ ในอดีตเราได้เป็นอย่างไรหนอ ในอดีตเราเป็นอะไร จึงได้เกิดเป็นอะไรอีก หรือว่า จัก
เข้าถึงที่สุดเบื้องปลายว่า ในอนาคต เราจักมีหรือ ในอนาคตเราจักไม่มีหรือ ในอนาคตเราจักเป็นอย่างไรหนอ ใน
อนาคตเราจักเป็นอะไร จึงจักเกิดเป็นอะไรอีก หรือจักมีความสงสัยในปัจจุบันอันเป็นไปในภายใน ณ บัดนี้ว่า เรามี
หรือหนอ เราไม่มีหรือหนอ เราเป็นอะไรหนอ เราเป็นอย่างไรหนอ สัตว์นี้มาจากไหนหนอ เขาจักเป็นผู้ไปที่ไหนหนอ 
ข้อนี้เป็นไปไม่ได้  

ข้อนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปันนธรรมเหล่านี้ด้วยดี ด้วยปัญญาอันชอบตามความ

เป็นจริง 
ปัจจยสูตรท่ี ๑๐ จบ 
อาหารวรรคท่ี ๒ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑.  อาหารสูตร  ๒.  โมลิยผัคคุนสูตร 
๓.  สมณพราหมณสูตร ๔.  ทุติยสมณพราหมณสูตร 
๕.  กัจจานโคตตสูตร ๖.  ธัมมกถิกสูตร 
๗.  อเจลกัสสปสูตร  ๘.  ติมพรุกขสูตร 
๙.  พาลปัณฑิตสูตร  ๑๐.  ปัจจยสูตร 

 อริยสาวก ในที่นี้หมายถึงพระโสดาบัน (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๐/๔๙)74

 ปัญญาอันชอบ ในที่นี้หมายถึงมัคคปัญญา คือปัญญาในมรรค หรือปัญญาที่รู้จักมรรคในวิปัสสนา (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๐/๔๗)75
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๓. ทสพลวรรค 
หมวดว่าด้วยทสพลญาณ 

๑. ทสพลสูตร 
ว่าด้วยทสพลญาณ 

[๒๑] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี 
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบด้วยทสพลญาณ  และจตุเวสารัชชญาณ  จึงยืนยัน ฐานะที่องอาจ  76 77 78

บันลือสีหนาท ในบริษัท ทั้งหลาย ประกาศพรหมจักร ให้เป็นไปว่า  79 80 81

รูปเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้  
เวทนาเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้  
สัญญาเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้  
สังขารเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้  
วิญญาณเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ เพราะเหตุ

นี้ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้ จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้จึงดับไป 
คือ เพราะ อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกอง
ทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  

 ทสพลญาณ หมายถึงพระญาณอันเป็นกำลังของพระตถาคต ๑๐ ประการ ที่ทำให้พระองค์ทรงบันลือสีหนาท ประกาศพระ76

ศาสนาได้มั่นคง คือ (๑) ฐานาฐานญาณ ปรีชาหย่ังรู้กฎธรรมชาติเก่ียวกับขอบเขตและขีดขั้นของสิ่งทั ้งหลาย (๒) กัมมวิปาก
ญาณ ปรีชาหย่ังรู้ผลของกรรม (๓) สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ ปรีชาหย่ังรู้ปฏิปทาที่จะนำไปสู่คติทั ้งปวง หรือสู่ประโยชน์ทั้ง
ปวง (๔) นานาธาตุญาณ ปรีชาหยั ่งรู้สภาวะของโลกอันประกอบด้วยธาตุต่าง ๆ เป็นอเนก (๕) นานาธิมุตติกญาณ ปรีชาหย่ังรู้
อัธยาศัยเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลาย (๖) อินทริยปโรปริยัตตญาณ ปรีชาหย่ังรู้ความย่ิงหย่อนแห่งอิ นทรี ย์ของสัตว์ทั้งหลาย (๗) 
ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ ปรีชาหย่ังรู้ความเศร้าหมองแห่งฌานเป็นต้น เป็นอาทิ (๘) ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ปรีชาหย่ังรู้ภพที่
เคยอยู่ในหนหลังได้ (๙) จุตูปปาตญาณ ปรีชาหย่ังรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย (๑๐) อาสวักขยญาณ ปรีชาหย่ังรู้ความสิ ้นไป
แห่งอาสวะทั้งหลาย (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๘/๑๔๔-๑๔๘, องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๑/๔๓-๔๗, สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๑๒/๕๐-๕๑)

 จตุเวสารัชชญาณ หมายถึงพระญาณอันเป็นเหตุให้ทรงแกล้วกล้า ไม่ครั่นคร้ามมี ๔ ประการคือ (๑) สัมมาสัมพุทธปฏิญญา 77

(๒) ขีณาสวปฏิญญา (๓) อันตรายิกธัมมวาทะ (๔) นิยยานิกธัมมเทสนา (ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๕๐/๑๔๘-๑๕๐, องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
๒๑/๘/๑๔-๑๖, สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๒/๕๑-๕๒)

 ฐานะท่ีองอาจ หมายถึงฐานะที่ประเสริฐที่สุด ที่สูงสุด หรือฐานะของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดใน ปางก่อน (องฺ.ทสก. (ไทย) 78

๒๔/๒๑/๔๓, องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๒๑/๓๒๖))

 บันลือสีหนาท หมายถึงตรัสพระวาจาด้วยท่าทางที่องอาจดังพญาราชสีห์ ไม่ทรงหว่ันเกรงผู้ใด เพราะทรงมั่นพระทัยในศีล 79

สมาธิ ปัญญาของพระองค์ (ที.สี.ฏีกา (บาลี) ๑/๔๐๓/๔๓๒)

 บริ ษัท หมายถึงหมู่ คณะ ที่ประชุม ในที่นี้หมายถึงบริษัท ๘ คือ (๑) ขัตติยบริษัท (๒) พราหมณบริษัท (๓) คหบดีบริษัท (๔) 80

สมณบริษัท (๕) จาตุมหาราชิกาบริษัท (๖) ตาวติงสบริษัท (สวรรค์ชั้นที่ ๒ แห่ง สวรรค์ ๖ ชั้น) (๗) มารบริษัท (๘) พรหมบริษัท 
(ที.สี.อ. (บาลี) ๑/๔๐๓/๒๙๗, องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๒๑/๓๒๗)

 พรหมจักร หมายถึงธรรมจักรอันประเสริฐ ยอดเย่ียม บริสุทธ์ิ มี ๒ ประการ คือ (๑) ปฏิเวธญาณ ได้แก่ ญาณที่แสดงถึงพระ81

ปัญญาคุณของพระพุทธเจ้า (๒) เทสนาญาณ ได้แก่ ญาณที่แสดงถึงพระมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้า ญาณทั้ง ๒ นี้ชื่อว่า 
โอรสญาณ (ญาณส่วนพระองค์) มีเฉพาะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้น ไม่มีแก่คนทั่วไป (องฺ.ทสก.อ. (บาลี) ๓/๒๑/๓๒๗)
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อนึ่ง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับ
แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

ทสพลสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. ทุติยทสพลสูตร 

ว่าด้วยทสพลญาณ สูตรท่ี ๒ 
[๒๒] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตประกอบด้วยทสพลญาณ และจตุเวสารัชชญาณ จึงยืนยันฐานะที่องอาจ บันลือ

สีหนาท ในบริษัททั้งหลาย ประกาศพรหมจักรให้เป็นไปว่า  
รูปเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้  
เวทนาเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้  
สัญญาเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้  
สังขารเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้  
วิญญาณเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ เพราะเหตุ

นี้ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้ จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้จึงดับไป 
คือ เพราะ อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกอง
ทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  

อนึ่ง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับ
แห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว เป็นธรรมเข้าใจง่าย เปิดเผย ประกาศไว้แล้ว เป็นดุจผืนผ้าเก่าที่ตัด
ไว้แล้วอย่างนี้ กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา สมควรแท้เพ่ือ ปรารภความเพียรในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้ว เป็นธรรม
เข้าใจง่าย เปิดเผย ประกาศ ไว้แล้ว เป็นดุจผืนผ้าเก่าที่ตัดไว้แล้วอย่างนี้ว่า เนื้อและเลือดในร่างกายจงเหือดแห้ง
ไป จะเหลืออยู่แต่หนัง เอ็น กระดูกก็ตามที ผลใดพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษ ด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วย
ความบากบั่นของบุรุษ (ถ้า)ไม่บรรลุผลนั้น ก็จักไม่ หยุดความเพียรของบุรุษ 

บุคคลผู้เกียจคร้าน เกลื่อนกล่นไปด้วยบาปอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์ และทำประโยชน์ของตน
ที่ย่ิงใหญ่ให้เสื่อมเสียไป ส่วนบุคคลผู้ปรารภความเพียร ผู้สงัด จากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายย่อมอยู่เป็นสุข และ
ทำประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่ของตนให้บริบูรณ์ได้ การบรรลุธรรมที่เลิศด้วยธรรมอันเลว หามีไม่ แต่การบรรลุธรรมที่เลิศ
ด้วยธรรมอันเลิศ ย่อมมีได้ พรหมจรรย์นี้ ผ่องใสและน่าดื่ม พระศาสดาก็ยังอยู่เฉพาะหน้า เพราะเหตุนั้น เธอทั้ง
หลายจงปรารภความเพียร เพ่ือถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพ่ือบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพ่ือทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ทำให้แจ้ง
โดยตั้งใจว่า บรรพชา ของเราทั้งหลายนี้ เป็นของไม่ต่ำทราม ไม่เป็นหมัน มีผล มีกำไร จักมีแก่เราทั้งหลาย เราทั้ง
หลายบริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช บริขารของชนเหล่าใด สักการะของชนเหล่านั้น จักมี
ผลมาก มีอานิสงส์มาก เพราะ เราทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงสำเหนียกดังพรรณนามาฉะนี้แล 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ของตน สมควรแท้ เพ่ือที่จะ ทำกิจของตนให้ถึงพร้อมด้วย
ความไม่ประมาท หรือว่าบุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ ของผู้อื่น สมควรแท้ เพ่ือที่จะทำกิจของผู้อื่นให้ถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาท หรือ บุคคลผู้พิจารณาเห็นประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย สมควรแท้ที่จะทำกิจของทั้ง ๒ ฝ่าย ให้ถึง
พร้อมด้วยความไม่ประมาท 

ทุติยทสพลสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. อุปนิสสูตร 

ว่าด้วยธรรมท่ีอาศัยกัน 
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[๒๓] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย เราเมื่อรู้เห็น จึงกล่าวถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย เราเมื่อไม่รู้เห็น จึงไม่กล่าวถึง

ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย  
เมื่อรู้เห็นอะไร ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจึงมี คือ เมื่อเรารู้เห็นอย่างนี้ว่า  
รูปเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้  
เวทนาเป็นอย่างนี้ ฯลฯ  
สัญญาเป็นอย่างนี้ ฯลฯ  
สังขารเป็นอย่างนี้ ฯลฯ 
วิญญาณเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ 
เราเมื่อรู้เห็นอย่างนี้แล ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายจึงมี 
เมื่อธรรมเป็นที่สิ้นไป  มีอยู่ ขยญาณ(ญาณในธรรมเป็นที่สิ ้นไป) แม้ใด ย่อมมี เรากล่าวว่าขยญาณแม้82

นั้นมีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งขยญาณ สิ่งนั้นควรเรียกว่า วิมุตติ  83

เรากล่าวว่าแม้วิมุตติก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งวิมุตติ สิ่งนั้นควรเรียก
ว่า วิราคะ  84

เรากล่าวว่าแม้วิราคะก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัย แห่งวิราคะ สิ่งนั้นควร
เรียกว่า นิพพิทา  85

เรากล่าวว่าแม้นิพพิทาก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่ อาศัยแห่งนิพพิทา สิ่งนั้นควร
เรียกว่า ยถาภูตญาณทัสสนะ  86

เรากล่าวว่าแม้ยถาภูตญาณทัสสนะก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไร เล่าเป็นที่อาศัยแห่งยถาภูต
ญาณทัสสนะ สิ่งนั้นควรเรียกว่า สมาธิ 

เรากล่าวว่าแม้สมาธิก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งสมาธิ สิ่งนั้นควรเรียก
ว่า สุข 

เรากล่าวว่าแม้สุขก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัย แห่งสุข สิ่งนั้นควรเรียกว่า 
ปัสสัทธิ  87

เรากล่าวว่าแม้ปัสสัทธิก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งปัสสัทธิ สิ่งนั้นควร
เรียกว่า ปีติ 

 ธรรมเป็นท่ีสิ้นไป ในที่นี้หมายถึงมรรคและผล (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๖๐-๖๑)82

 วิมุตติ ในที่นี้หมายถึงความหลุดพ้นด้วยอรหัตตผล (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๖๑)83

 วิราคะ ในที่นี้หมายถึงมรรค คือ ธรรมเครื่องกำจัดกิเลส (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๖๑)84

 นิพพิทา ในที่นี้หมายถึงนิพพิทาญาณ คือ ญาณที่พิจารณาเห็นสังขารว่ามีโทษจนเกิดความเบื่อหน่าย (สํ.นิ.อ. (บาลี) 85

๒/๒๓/๖๑)

 ยถาภูตญาณทัสสนะ ในที่นี้หมายถึงญาณที่พิจารณาเห็นสังขารตามความเป็นจริง (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๓/๖๒)86

 ปัสสัทธ ิหมายถึงธรรมที่สงบระงับความกระวนกระวาย อันเป็นปัจจัยแห่งความสุขที่เป็นเบื้องต้นแห่ง สมาธิที่แน่วแน่ (สํ.นิ .อ. 87

(บาลี) ๒/๒๓/๖๒)
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เรากล่าวว่าแม้ปีติก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัย แห่งปีติ สิ่งนั้นควรเรียกว่า 
ปราโมทย์ 

เรากล่าวว่าแม้ปราโมทย์ก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งปราโมทย์ สิ่งนั้น
ควรเรียกว่า ศรัทธา 

เรากล่าวว่าแม้ศัทธาก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งศรัทธา สิ่งนั้นควรเรียก
ว่า ทุกข์ 

เรากล่าวว่าแม้ทุกข์ก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งทุกข์ สิ่งนั้นควรเรียกว่า 
ชาติ 

เรากล่าวว่าแม้ชาติก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งชาติ สิ่งนั้นควรเรียกว่า 
ภพ 

เรากล่าวว่าแม้ภพก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัย แห่งภพ สิ่งนั้นควรเรียกว่า 
อุปาทาน 

เรากล่าวว่าแม้อุปาทานก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งอุปาทาน สิ่งนั้นควร
เรียกว่า ตัณหา 

เรากล่าวว่าแม้ตัณหาก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งตัณหา สิ่งนั้นควรเรียก
ว่า เวทนา ฯลฯ  

สิ่งนั้นควรเรียกว่า ผัสสะ ... สิ่งนั้นควรเรียกว่า สฬายตนะ ... สิ่งนั้นควรเรียกว่า นามรูป ... สิ่งนั้นควรเรียก
ว่า วิญญาณ ... สิ่งนั้นควรเรียกว่า สังขารทั้งหลาย  

เรากล่าวว่าแม้สังขารทั้งหลายก็มีที่อาศัย มิได้กล่าวว่าไม่มีที่อาศัย อะไรเล่าเป็นที่อาศัยแห่งสังขารทั้ง
หลาย สิ่งนั้นควรเรียกว่า อวิชชา 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้ สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นที่อาศัย วิญญาณมีสังขารเป็นที่อาศัย นามรูปมี
วิญญาณเป็นที่อาศัย สฬายตนะมีนามรูปเป็นที่อาศัย ผัสสะมีสฬายตนะเป็นที่อาศัย เวทนามีผัสสะเป็นที่อาศัย 
ตัณหามีเวทนาเป็นที่อาศัย อุปาทานมีตัณหาเป็นที่อาศัย ภพมีอุปาทานเป็นที่อาศัย ชาติมีภพเป็นที่อาศัย ทุกข์ มี
ชาติเป็นที่อาศัย ศรัทธามีทุกข์เป็นที่อาศัย ปราโมทย์มีศรัทธาเป็นที่อาศัย ปีติมีปราโมทย์เป็นที่อาศัย ปัสสัทธิมีปีติ
เป็นที่อาศัย สุขมีปัสสัทธิเป็นที่อาศัย สมาธิ มีสุขเป็นที่อาศัย ยถาภูตญาณทัสสนะมีสมาธิเป็นที่อาศัย นิพพิทามี
ยถาภูต ญาณทัสสนะเป็นที่อาศัย วิราคะมีนิพพิทาเป็นที่อาศัย วิมุตติมีวิราคะเป็นที่อาศัย ขยญาณมีวิมุตติเป็นที่
อาศัย 

เมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกบนยอดภูเขา น้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่ม ทำให้ซอกเขา ลำธาร และห้วยเต็มเปี่ยม ซอกเขา 
ลำธารและห้วยทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้ว ทำหนองน้ำให้เต็ม หนองน้ำเต็มเปี่ยมแล้ว ทำบึงให้เต็ม บึงเต็มแล้ว ทำ
แม่น้ำน้อยให้เต็ม แม่น้ำน้อย เต็มแล้ว ทำแม่น้ำใหญ่ให้เต็ม แม่น้ำใหญ่เต็มแล้ว ก็ทำมหาสมุทรให้เต็ม แม้ฉันใด 

ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นที่อาศัย วิญญาณมีสังขารเป็นที่ อาศัย นามรูปมีวิญญาณเป็น
ที่อาศัย สฬายตนะมีนามรูปเป็นที่อาศัย ผัสสะมี สฬายตนะเป็นที่อาศัย เวทนามีผัสสะเป็นที่อาศัย ตัณหามีเวทนา
เป็นที่อาศัย อุปาทานมีตัณหาเป็นที่อาศัย ภพมีอุปาทานเป็นที่อาศัย ชาติมีภพเป็นที่อาศัย ทุกข์มีชาติเป็นที่อาศัย 
ศรัทธามีทุกข์เป็นที่อาศัย ปราโมทย์มีศรัทธาเป็นที่อาศัย ปีติมีปราโมทย์เป็นที่อาศัย ปัสสัทธิมีปีติเป็นที่อาศัย สุ
ขมีปัสสัทธิเป็นที่อาศัย สมาธิมีสุขเป็นที่อาศัย ยถาภูตญาณทัสสนะมีสมาธิเป็นที่อาศัย นิพพิทามียถาภูตญาณทัส
สนะเป็นที่อาศัย วิราคะมีนิพพิทาเป็นที่อาศัย วิมุตติมีวิราคะเป็นที่อาศัย ขยญาณมี วิมุตติเป็นที่อาศัย ฉันนั้น
เหมือนกัน 

อุปนิสสูตรท่ี ๓ จบ 



 56

๔. อัญญติตถิยสูตร 
ว่าด้วยอัญเดียรถีย์ 

[๒๔] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน ... เขตกรุงราชคฤห์  
ครั้นในเวลาเช้า ท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ ได้มี

ความคิดดังนี้ว่า การเที่ยวไปบิณฑบาตยังกรุง ราชคฤห์ยังเช้านัก ทางที่ดี เราพึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญ
เดียรถีย์ปริพาชกเถิด 

ครั้งนั้นแล ท่านพระสารีบุตรได้เข้าไปยังอารามของพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่
บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันกับพวกอัญเดียรถีย์ ปริพาชกนั้น แล้วนั่ง ณ ที่สมควร พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกนั้น 
ได้กล่าวกับท่าน พระสารีบุตรดังนี้ว่า 

ท่านพระสารีบุตร มีสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึ่งบัญญัติว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง อนึ่ง 
สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึ่งบัญญัติว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ
พวกหนึ่งบัญญัติว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วย และเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วย อนึ่ง สมณพราหมณ์ฝ่าย
กรรมวาทะพวกหนึ่งบัญญัติว่า ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่  

ท่านพระสารีบุตร ก็ในวาทะเหล่านี้ พระสมณโคดมตรัสไว้อย่างไร ตรัสบอก ไว้อย่างไร และพวกข้าพเจ้า
จะตอบอย่างไร จึงจะชื่อว่าพูดตรงตามที่พระสมณโคดม ตรัสไว้ ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระสมณโคดมด้วยคำเท็จ ชื่อว่า
กล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งไม่มีการคล้อยตามคำเช่นนั้นที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ 

ท่านทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ทุกข์เป็นสภาวะที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น อาศัยปัจจัยอะไร คืออาศัย
ผัสสะ บุคคลผู้กล่าวถ้อยคำเช่นนี้ จึงชื่อว่าเป็นผู้พูดตรงตาม ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระ
ภาคด้วยคำเท็จ ชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลทั้งไม่มีการคล้อยตามคำเช่นนั้นที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ 

ท่านทั้งหลาย ในวาทะทั้ง ๔ นั้น ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ บัญญัติว่า เป็นสิ่งที่ตนกระทำ
เอง ก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ 
ก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะ เป็นปัจจัย ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วย 
และเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วย ก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ
บัญญัติว่า เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเอง ก็มิใช่ และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่ ก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็น
ปัจจัย 

ท่านทั้งหลาย ในวาทะทั้ง ๔ นั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า ทุกข์เป็น
สิ่งที่ตนกระทำเอง จะเสวยทุกข์เว้นจากผัสสะ เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า 
ทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ จะเสวยทุกข์เว้นจากผัสสะ เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ
บัญญัติว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วย และเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วย จะเสวยทุกข์เว้นจากผัสสะ เป็นไปไม่
ได้เลยที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ บัญญัติว่า ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคน
อื่นกระทำให้ก็ มิใช่ จะเสวยทุกข์เว้นจากผัสสะ 

ท่านพระอานนท์ได้ฟังท่านพระสารีบุตรสนทนาปราศรัยกับพวกอัญเดียรถีย์ ปริพาชกเหล่านั้น ครั้งนั้น 
ท่านพระอานนท์เที่ยวไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์ กลับจากบิณฑบาต หลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว เข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ครั้นแล้ว ได้กราบทูลคำสนทนา ทั้งหมดของท่าน
พระสารีบุตรกับพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกนั้นแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละ ดีละ อานนท์ ตามที่สารีบุตรพยากรณ์นั้น ชื่อว่าพึงพยากรณ์โดยชอบ เรา
กล่าวว่า ทุกข์เป็นสภาวะที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น อาศัย ปัจจัยอะไร คืออาศัยผัสสะ บุคคลผู้กล่าวถ้อยคำเช่นนี้ จึงชื่อ
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ว่าเป็นผู้พูดตรง ตามที่เรากล่าวไว้ ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จ ชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งไม่มีการ
คล้อยตามคำเช่นนั้นที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ 

ในวาทะทั้ง ๔ นั้น ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า เป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง ก็เกิดขึ้นเพ
ราะผัสสะเป็นปัจจัย ฯลฯ ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำ
เองก็มิใช่ และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่ ก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

ในวาทะทั้ง ๔ นั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ บัญญัติว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่ตน
กระทำเอง จะเสวยทุกข์เว้นจากผัสสะ ฯลฯ เป็นไป ไม่ได้ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า ทุกข์เกิด
ขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่ จะเสวยทุกข์เว้นจากผัสสะ 

สมัยหนึ่ง เราอยู่ที่เวฬุวัน สถานที่ให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์นี้แหละ ครั้นในเวลาเช้า เราครองอันตร
วาสก ถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุง ราชคฤห์ อานนท์ เราได้มีความคิดดังนี้ว่า การเที่ยวไปบิณฑบาต
ยังกรุงราชคฤห์ ยังเช้านัก ทางที่ดี เราพึงเข้าไปยังอารามของพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกเถิด 

ครั้งนั้น เราได้เข้าไปยังอารามของพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก ได้สนทนาปราศรัย พอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็น
ที่ระลึกถึงกันกับพวกอัญเดียรถีย์ปริพาชก แล้วนั่ง ณ ที่ สมควร พวกอัญเดียรถีย์ปริพาชกได้กล่าวคำนี้กับเราว่า 

ท่านพระโคดม สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึ่งบัญญัติว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง อนึ่ง สมณ
พราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึ่งบัญญัติว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวก
หนึ่งบัญญัติว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วย และเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วย อนึ่ง สมณพราหมณ์ฝ่าย กรรม
วาทะพวกหนึ่งบัญญัติว่า ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่ 

ก็ในวาทะเหล่านี้ ท่านพระโคดมตรัสไว้อย่างไร ตรัสบอกไว้อย่างไร และพวก ข้าพเจ้าจะตอบว่าอย่างไร 
จึงจะชื่อว่าพูดตรงตามที่พระโคดมตรัสไว้ ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่ ท่านพระโคดมด้วยคำเท็จ ชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุ
สมผล ทั้งไม่มีการคล้อยตาม คำเช่นนั้นที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ 

อานนท์ เมื่ออัญเดียรถีย์ปริพาชกกล่าวอย่างนี้แล้ว เราได้กล่าวว่า ท่านทั้งหลาย เรากล่าวว่า ทุกข์เป็น
สภาวะที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น อาศัยปัจจัยอะไร คืออาศัยผัสสะ บุคคลผู้กล่าวถ้อยคำเช่นนี้ จึงชื่อว่าเป็นผู้พูดตรง
ตามที่เรากล่าวไว้ ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จ ชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งไม่มีการคล้อยตาม คำเช่น
นั้นที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ 

ท่านทั้งหลาย ในวาทะทั้ง ๔ นั้น ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรม วาทะบัญญัติว่า เป็นสิ่งที่ตนกระทำ
เอง ก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ทุกข์ที่ พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ 
ก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วย 
และเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วย ก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ
บัญญัติว่า เกิดขึ้นเพราะอาศัย เหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคนอื่นกระทำให้ก็ไม่ใช่ ก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็น
ปัจจัย 

ท่านทั้งหลาย ในวาทะทั้ง ๔ นั้น เป็นไปไม่ได้ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่าย กรรมวาทะบัญญัติว่า ทุกข์เป็นสิ่ง
ที่ตนกระทำเอง จะเสวยทุกข์เว้นจากผัสสะ ฯลฯ พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ ฯลฯ พวกสมณพราหมณ์ฝ่าย
กรรมวาทะ ฯลฯ พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ 
และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่ จะเสวยทุกข์เว้นจากผัสสะ 

พระพุทธเจ้าข้า น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ ที่เนื้อความทั้งหมด พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยบท ๆ เดียว 
พึงมีหรือ ที่เนื้อความเหมือนอย่างนี้ เมื่อพระองค์ ตรัสโดยพิสดาร จะเป็นเนื้อความที่ลึกซึ้งด้วย จะเป็นกระแส
ความที่ลึกซึ้งด้วย 

อานนท์ ถ้าเช่นนั้น เนื้อความในเรื่องนี้จงปรากฏชัดแก่เธอเองเถิด  
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าใคร ๆ พึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่า ท่านอานนท์ ชราและมรณะมีอะไรเป็นเหตุ 
มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็น แดนเกิด ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้ พึงตอบอย่างนี้ว่า ท่านทั้ง
หลาย ชราและ มรณะ มีชาติเป็นเหตุ มีชาติเป็นเหตุเกิด มีชาติเป็นกำเนิด มีชาติเป็นแดนเกิด ข้าพระองค์ถูกถาม
อย่างนี้ ตอบอย่างนี้ พระพุทธเจ้าข้า 

ถ้าใคร ๆ พึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่า ท่านพระอานนท์ ชาติมีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไร
เป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้ พึงตอบอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ชาติมีภพเป็นเหตุ มีภพ
เป็นเหตุเกิด มีภพเป็นกำเนิด มีภพเป็นแดนเกิด ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้ พึงตอบอย่างนี้ พระพุทธเจ้าข้า 

ถ้าใคร ๆ พึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่า ท่านอานนท์ ภพมีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็น
กำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้ พึงตอบอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ภพมีอุปาทานเป็นเหตุ มี
อุปาทานเป็นเหตุเกิด มีอุปาทานเป็นกำเนิด มีอุปาทานเป็นแดนเกิด ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้ พึงตอบ อย่างนี้ 
พระพุทธเจ้าข้า 

ถ้าใคร ๆ พึงถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่า ท่านอานนท์ อุปาทาน ฯลฯ ตัณหา ฯลฯ เวทนา ฯลฯ ผัสสะมีอะไร
เป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้ พึงตอบอย่างนี้ว่า 
ท่านทั้งหลาย ผัสสะมีสฬายตนะเป็นเหตุ มีสฬายตนะเป็นเหตุเกิด มีสฬายตนะเป็นกำเนิด มีสฬายตนะเป็นแดน
เกิด ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้ พึงตอบอย่างนี้ว่า ท่านทั้งหลาย ก็เพราะ ผัสสายตนะทั้ง ๖ นั้น ดับไปไม่เหลือด้วย
วิราคะ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
เพราะ อุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ
อุปายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้ พึงตอบดังกล่าวมานี้แล 
อัญญติตถิยสูตรท่ี ๔ จบ 

๕. ภูมิชสูตร 
ว่าด้วยพระภูมิชะ 

[๒๕] พระผู้มีภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ครั้งนั้น ท่านพระภูมิชะออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็น เข้าไปหาท่านพระ สารีบุตรถึงที่อยู่ ได้สนทนา

ปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันกับท่าน พระสารีบุตรแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ครั้นแล้ว ท่านพระภูมิชะ
ได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่า 

ท่านพระสารีบุตร สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึ่งบัญญัติว่า สุขและ ทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง  
สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึ่งบัญญัติว่า สุขและทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่น กระทำให้  
สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึ่งบัญญัติว่า สุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วย และเป็นสิ่งที่

คนอื่นกระทำให้ด้วย  
สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะพวกหนึ่งบัญญัติว่า สุขและทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็

มิใช่ และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่  
ในวาทะเหล่านี้ พระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลาย ตรัสไว้อย่างไร ตรัสบอกไว้อย่างไร และเราทั้งหลายจะ

ตอบอย่างไร จึงจะชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาค ตรัสไว้ ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จ ชื่อว่า
กล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลทั้งไม่มีการคล้อยตามคำเช่นนั้นที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ 

ท่านผู้มีอายุ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า สุขและทุกข์เป็นสภาวะที่อาศัยปัจจัย เกิดขึ้น อาศัยปัจจัยอะไร คือ
อาศัยผัสสะ บุคคลผู้กล่าวถ้อยคำเช่นนี้ จึงชื่อว่าเป็นผู้พูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มี
พระภาคด้วยคำเท็จ ชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งไม่มีการคล้อยตามคำเช่นนั้นที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ 
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ในวาทะทั้ง ๔ นั้น สุขและทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า เป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง ก็
เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย สุขและทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ ฝ่ายกรรมวาทะ ฯลฯ สุขและทุกข์ที่พวกสมณ
พราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ ฯลฯ สุขและทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุ
ที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่ ก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

ในวาทะทั้ง ๔ นั้น เป็นไปไม่ได้ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า สุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตน
กระทำเอง จะเสวยสุขและทุกข์เว้นจากผัสสะ เป็นไปไม่ได้ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ ฯลฯ เป็นไปไม่ได้ที่
พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า สุขและทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคนอื่น
กระทำให้ก็มิใช่ จะเสวยสุขและทุกข์เว้นจากผัสสะ 

ท่านพระอานนท์ได้ฟังการสนทนาปราศรัยของท่านพระสารีบุตรกับท่าน พระภูมิชะแล้ว ลำดับนั้น ท่าน
พระอานนท์จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ครั้นแล้ว ได้กราบทูลคำ
สนทนาทั้งหมดของ ท่านพระสารีบุตรกับท่านพระภูมิชะแด่พระผู้มีพระภาค 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละ ดีละ อานนท์ ตามที่สารีบุตรพยากรณ์นั้นชื่อว่าพึงพยากรณ์โดยชอบ เรา
กล่าวว่า สุขและทุกข์เป็นสภาวะที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น อาศัยปัจจัยอะไร คืออาศัยผัสสะ บุคคลผู้กล่าวถ้อยคำเช่นนี้ 
จึงชื่อว่าเป็นผู้พูดตรงตามที่เรากล่าวไว้ ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยคำเท็จ ชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งไม่มี
การคล้อยตามคำเช่นนั้นที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ 

ในวาทะทั้ง ๔ นั้น สุขและทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า เป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง ก็
เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ ฯลฯ สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ ฯลฯ สุขและ
ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่าย กรรมวาทะบัญญัติว่า เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ ที่คนอื่นกระทำ
ให้ ก็มิใช่นั้น ก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

ในวาทะทั้ง ๔ นั้น เป็นไปไม่ได้ที่พวกสมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า สุขและทุกข์เป็นสิ่งที่ตน
กระทำเอง จะเสวยสุขและทุกข์เว้นจากผัสสะ สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ ฯลฯ สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะ 
ฯลฯ สมณพราหมณ์ฝ่ายกรรมวาทะบัญญัติว่า สุขและทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และ คน
อื่นกระทำให้ก็มิใช่ จะเสวยสุขและทุกข์เว้นจากผัสสะ 

เมื่อกายมีอยู่ สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายใน จึงเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางกาย เป็นเหตุ หรือว่าเมื่อ
วาจามีอยู่ สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายใน จึงเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางวาจาเป็นเหตุ หรือว่าเมื่อใจมีอยู่ สุขและ
ทุกข์ที่เป็นไปในภายใน จึงเกิดขึ้น เพราะความจงใจทางใจเป็นเหตุ และเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยด้วย 

บุคคลปรุงแต่งกายสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้าง ปรุงแต่ง
กายสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นเพราะคนอื่นบ้าง บุคคลรู้สึกตัวอยู่ ปรุงแต่งกาย
สังขาร ซึ่งเป็นปัจจัย ให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นบ้าง ไม่รู้สึกตัวอยู่ ปรุงแต่งกายสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัย
ให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นบ้าง 

บุคคลปรุงแต่งวจีสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้าง ปรุงแต่งวจี
สังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นเพราะคนอื่นบ้าง บุคคลรู้สึกตัวอยู่ ฯลฯ บ้าง ไม่รู้สึก
ตัวอยู่ ปรุงแต่งวจี สังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นบ้าง 

บุคคลปรุงแต่งมโนสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้น ด้วยตนเองบ้าง ปรุงแต่ง
มโนสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายใน เกิดขึ้นเพราะคนอื่นบ้าง บุคคลรู้สึกตัวอยู่ ฯลฯ บ้าง ไม่รู้
สึกตัวอยู่ ปรุงแต่งมโนสังขาร ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นบ้าง 

อานนท์ อวิชชาแทรกอยู่แล้วในธรรมเหล่านี้ เพราะอวิชชานั้นแหละดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ กายซึ่งเป็น
ปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นนั้น จึงไม่มี วาจาซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิด
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ขึ้นนั้น จึงไม่มี มโนซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายในเกิดขึ้นนั้น จึงไม่มี เขตไม่มี ฯลฯ วัตถุไม่มี ฯลฯ 
อายตนะไม่มี ฯลฯ หรืออธิกรณ์ซึ่งเป็นปัจจัยให้สุขและทุกข์ที่เป็นไปในภายใน เกิดขึ้นนั้น ไม่มี 

ภูมิชสูตรท่ี ๕ จบ 
๖. อุปวาณสูตร 

ว่าด้วยพระอุปวาณะ 
[๒๖] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ครั้งนั้น ท่านพระอุปวาณะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูล

ถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง สมณพราหมณ์พวก

หนึ่งบัญญัติว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วย 
และเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วย สมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งบัญญัติว่า ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุ ที่ตนกระทำ
เองก็มิใช่ และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่  

ในวาทะเหล่านี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างไร ตรัสบอกไว้อย่างไร และข้าพระองค์ทั้งหลายจะตอบ
อย่างไร จึงจะชื่อว่าพูดตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จ ชื่อว่ากล่าว
แก้อย่างสมเหตุสมผล ทั้งไม่มีการคล้อยตามคำเช่นนั้นที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ 

อุปวาณะ เรากล่าวว่าทุกข์เป็นสภาวะที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น อาศัยปัจจัย อะไร คือ อาศัยผัสสะ บุคคลผู้
กล่าวถ้อยคำเช่นนี้ จึงชื่อว่าพูดตรงตามที่เรากล่าวไว้ ไม่ชื่อว่า กล่าวตู่เราด้วยคำเท็จ ชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุ
สมผล ทั้งไม่มีการคล้อยตาม คำเช่นนั้นที่จะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้ 

ในวาทะทั้ง ๔ นั้น ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์บัญญัติว่า เป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง ก็เกิดขึ้น เพราะผัสสะเป็น
ปัจจัย ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์ ฯลฯ ทุกข์ที่พวก สมณพราหมณ์ ฯลฯ ทุกข์ที่พวกสมณพราหมณ์เหล่านั้นบัญญัติ
ว่าเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่ ก็เกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัย 

อุปวาณะ ในวาทะทั้ง ๔ นั้น เป็นไปไม่ได้ที่สมณพราหมณ์บัญญัติว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง จะเสวย
ทุกข์เว้นจากผัสสะ ฯลฯ เป็นไปไม่ได้ที่สมณพราหมณ์ ฯลฯ เป็นไปไม่ได้ที่สมณพราหมณ์ ฯลฯ เป็นไปไม่ได้ที่สมณ
พราหมณ์บัญญัติว่า ทุกข์เกิดขึ้น เพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่ จะเสวยทุกข์เว้น 
จากผัสสะ 

อุปวาณสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. ปัจจยสูตร 
ว่าด้วยปัจจัย 

[๒๗] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี  
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ  
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 
ชราและมรณะ เป็นอย่างไร 
คือ ความแก่ ความคร่ำคร่า ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมี หนังเหี่ยวย่น ความเสื่อมอายุ ความ

แก่หง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า ชรา  
ความจุติ ความเคลื่อนไป ความทำลายไป ความหายไป ความตายกล่าวคือมฤตยู การทำกาละ ความ

แตกแห่งขันธ์ ความทอดทิ้งร่างกาย ความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ จากหมู่สัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า 
มรณะ  
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ชราและมรณะ ดังพรรณนามาฉะนี้ นี้เรียกว่า ชราและมรณะ  
เพราะชาติเกิด ชราและมรณะจึงเกิด เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ  
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เท่านั้น คือ  

๑.  สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ)  ๒.  สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ)  
๓.  สัมมาวาจา (วาจาชอบ)  ๔.  สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ) 
๕.  สัมมาอาชีวะ(เลี้ยงชีพชอบ) ๖.  สัมมาวายามะ (พยายามชอบ)  ๗ . 

 สัมมาสติ (ระลึกชอบ)  ๘.  สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตมั่นชอบ)  
ชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ 
ชาติเป็นอย่างไร ฯลฯ ภพเป็นอย่างไร ... อุปาทานเป็นอย่างไร ... ตัณหาเป็นอย่างไร ... เวทนาเป็นอย่างไร 

... ผัสสะเป็นอย่างไร ... สฬายตนะเป็นอย่างไร ... นามรูปเป็นอย่างไร ... วิญญาณเป็นอย่างไร 
สังขารท้ังหลาย มีเท่าไร  
สังขารมี ๓ ประการนี้ คือ 

๑. กายสังขาร (สภาวะที่ปรุงแต่งกาย)   
๒. วจีสังขาร (สภาวะที่ปรุงแต่งวาจา) 
๓. จิตตสังขาร (สภาวะที่ปรุงแต่งใจ)  

นี้เรียกว่า สังขารทั้งหลาย 
เพราะอวิชชาเกิด สังขารจึงเกิด เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ  
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เท่านั้น คือ  

๑. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ   ๘. สัมมาสมาธิ  
ชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร  
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดปัจจัยอย่างนี้ รู้ชัดความเกิดแห่งปัจจัย อย่างนี้ รู้ชัดความดับแห่ง

ปัจจัยอย่างนี้ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งปัจจัย อย่างนี้  
เมื่อนั้นอริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ บ้าง ผู้ถึงพร้อมด้วย ทัศนะบ้าง ผู้ถึงสัทธรรมนี้บ้าง 88

เห็นสัทธรรมนี้บ้าง ประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้าง ประกอบด้วยวิชชาอันเป็นเสขะบ้าง บรรลุกระแสแห่งธรรม
บ้าง เป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้าง ดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตนิพพานบ้าง 

ปัจจยสูตรท่ี ๗ จบ 
๘. ภิกขุสูตร 
ว่าด้วยภิกษุ 

[๒๘] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น ฯลฯ  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ รู้ชัดชราและมรณะ รู้ชัดความเกิดแห่ง ชราและมรณะ รู้ชัดความดับ

แห่งชราและมรณะ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่ง ชราและมรณะ รู้ชัดชาติ ฯลฯ รู้ชัดภพ ... รู้ชัดอุปาทาน ... รู้
ชัดตัณหา ... รู้ชัดเวทนา ... รู้ชัดผัสสะ ... รู้ชัดสฬายตนะ ... รู้ชัดนามรูป ... รู้ชัดวิญญาณ ... รู้ชัดสังขารทั้งหลาย รู้
ชัดความเกิดแห่งสังขาร รู้ชัดความดับแห่งสังขาร รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับ แห่งสังขาร 

ชราและมรณะ เป็นอย่างไร  
คือ ความแก่ ความคร่ำคร่า ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยวย่น ความเสื่อมอายุ ความ

แก่หง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่า สัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า ชรา  

 ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ในที่นี้หมายถึงถึงพร้อมด้วยมรรค (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๒๗/๖๘)88
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ความจุติ ความเคลื่อนไป ความทำลายไป ความหายไป ความตายกล่าวคือมฤตยู การทำกาละ ความ
แตกแห่งขันธ์ ความทอดทิ้งร่างกาย ความขาดแห่ง ชีวิตินทรีย์ ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ จากหมู่สัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า 
มรณะ  

ชราและมรณะ ดังพรรณนามาฉะนี้ นี้เรียกว่า ชราและมรณะ  
เพราะชาติเกิด ชราและมรณะจึงเกิด เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ  
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เท่านั้น คือ  

๑. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ   ๘. สัมมาสมาธิ  
ชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ  
ชาติเป็นอย่างไร ฯลฯ ภพเป็นอย่างไร ... อุปาทานเป็นอย่างไร ... ตัณหาเป็นอย่างไร ... เวทนาเป็นอย่างไร 

... ผัสสะเป็นอย่างไร ... สฬายตนะเป็นอย่างไร ... นามรูปเป็นอย่างไร ... วิญญาณเป็นอย่างไร  
สังขารท้ังหลาย มีเท่าไร  
สังขารมี ๓ ประการนี้ คือ 

๑. กายสังขาร    
 ๒. วจีสังขาร   
๓. จิตตสังขาร  

นี้เรียกว่า สังขารทั้งหลาย  
เพราะอวิชชาเกิด สังขารจึงเกิด เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ  
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เท่านั้น คือ    

๑. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ   ๘. สัมมาสมาธิ  
ชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร  
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด ภิกษุรู้ชัดชราและมรณะอย่างนี้ รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะอย่างนี้ รู้ชัดความ

ดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้ ฯลฯ รู้ชัดชาติอย่างนี้ ฯลฯ รู้
ชัดภพ ... อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... รู้ชัดสังขารทั้งหลาย
อย่างนี้ รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารอย่างนี้ รู้ชัดความดับแห่งสังขารอย่างนี้ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร
อย่างนี้  

เมื่อนั้น ภิกษุนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้าง ผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้าง ผู้ถึงสัทธรรมนี้บ้าง เห็น
สัทธรรมนี้บ้าง ประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้าง ประกอบด้วยวิชชาอันเป็นเสขะบ้าง บรรลุกระแสแห่งธรรมบ้าง 
เป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้าง ดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตนิพพานบ้าง 

ภิกขุสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. สมณพราหมณสูตร 
ว่าด้วยสมณพราหมณ์ 

[๒๙] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น ฯลฯ  
ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม่รู้ชัดชราและมรณะ ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งชราและ

มรณะ ไม่รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะ ไม่รู้ชัด ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ ไม่รู้ชัดชาติ ฯลฯ 
ไม่รู้ชัดภพ ... อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... ไม่รู้ชัดสังขารทั้ง
หลาย ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสังขาร ไม่รู้ชัดความดับแห่งสังขาร ไม่รู้ชัด ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร  
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สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น ไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ หรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ 
ทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะ หรือประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญา
อันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน 

ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ชัดชราและมรณะ รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะ รู้ชัด
ความดับแห่งชราและมรณะ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ รู้ชัดชาติ ฯลฯ รู้ชัดภพ ... 
อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... รู้ชัดสังขารทั้งหลาย รู้ชัดความ
เกิด แห่งสังขาร รู้ชัดความดับแห่งสังขาร รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร  

ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ และจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่
พราหมณ์ ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วย
ปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน 

สมณพราหมณสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. ทุติยสมณพราหมณสูตร 

ว่าด้วยสมณพราหมณ์ สูตรท่ี ๒ 
[๓๐] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น ฯลฯ  
ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม่รู้ชัดชราและมรณะ ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งชราและ

มรณะ ไม่รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะ ไม่รู้ชัด ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้น จักก้าวล่วงชราและมรณะ ดำรงอยู่ ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ 

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม่รู้ชัดชาติ ฯลฯ ไม่รู้ชัดภพ ... อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... 
ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... ไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลาย ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสังขาร ไม่รู้ชัดความ
ดับแห่งสังขาร ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น จักก้าวล่วง สังขารทั้ง
หลาย ดำรงอยู่ ข้อนั้นเป็นไปไม่ได้ 

ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ชัดชราและมรณะ รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะ รู้ชัด
ความดับแห่งชราและมรณะ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับ แห่งชราและมรณะ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น จัก
ก้าวล่วงชราและมรณะ ดำรงอยู่ ข้อนั้นเป็นไปได้  

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ชัดชาติ ฯลฯ รู้ชัดภพ ... อุปาทาน ... ตัณหา ... เวทนา ... ผัสส
ะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... รู้ชัดสังขารทั้งหลาย รู้ชัดความเกิดแห่งสังขาร รู้ชัดความดับแห่งสังขาร 
รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น จักก้าวล่วงสังขารทั้งหลายดำรงอยู่ ข้อนั้น 
เป็นไปได้ 

ทุติยสมณพราหมณสูตรท่ี ๑๐ จบ 
ทสพลวรรคท่ี ๓ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑.  ทสพลสูตร  ๒.  ทุติยทสพลสูตร 
๓.  อุปนิสสูตร  ๔.  อัญญติตถิยสูตร 
๕.  ภูมิชสูตร  ๖.  อุปวาณสูตร 
๗.  ปัจจยสูตร  ๘.  ภิกขุสูตร 
๙.  สมณพราหมณสูตร ๑๐.  ทุติยสมณพราหมณสูตร 



 64

๔. กฬารขัตติยวรรค 
หมวดว่าด้วยพระกฬารขัตติยะ 

๑. ภูตสูตร 
ว่าด้วยภูตะ  89

[๓๑] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่... เขตกรุงสาวัตถี  
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระสารีบุตรมาตรัสว่า สารีบุตร อชิตมาณพได้กล่าวคาถานี้ไว้

ในอชิตปัญหา ปารายนวรรคว่า 
พระอรหันตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขาตธรรม  90

และพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ 
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ข้าพระองค์ทูลถามแล้ว 
ขอพระองค์ผู้มีปัญญา โปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิต 
ของพระอรหันตขีณาสพ และพระเสขะเหล่านั้น  91

เธอพึงทราบเนื้อความแห่งคาถาที่กล่าวโดยย่อนี้ โดยพิสดารได้อย่างไร  
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระสารีบุตรได้นิ่งอยู่ พระผู้มีพระภาค จึงตรัสกับท่านพระสารี

บุตรเป็นครั้งที่ ๒ ฯลฯ  
แม้ครั้งที่ ๒ ท่านพระสารีบุตรก็ได้นิ่งอยู่  
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระสารีบุตรเป็นครั้งที่ ๓ ว่า สารีบุตร อชิต มาณพ ได้กล่าวคาถานี้ไว้ใน

อชิตปัญหา ปารายนวรรคว่า 
พระอรหันตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขาตธรรม 

และพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ 
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ข้าพระองค์ทูลถามแล้ว 
ขอพระองค์ผู้มีปัญญา โปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิต 
ของพระอรหันตขีณาสพ และพระเสขะเหล่านั้น 

เธอพึงทราบเนื้อความแห่งคาถาที่กล่าวโดยย่อนี้ โดยพิสดารได้อย่างไร  
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ท่านพระสารีบุตรก็ยังนิ่งอยู่ถึง ๓ ครั้ง 
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า สารีบุตร เธอเห็นหรือว่า นี้คือภูตะ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่า นี้คือภูตะ ครั้นเห็นอย่างนั้น

แล้ว จึงปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหน่าย คลายกำหนัด เพ่ือดับภูตะ บุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่า 
ภูตะนี้เกิดเพราะ อาหารนั้น ครั้นเห็นอย่างนั้นแล้ว จึงปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหน่าย คลายกำหนัด เพ่ือดับภูตะที่เกิด
เพราะอาหารนั้น บุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริง ว่า ภูตะใดเกิดแล้ว ภูตะนั้นมีความดับเป็น
ธรรมดา เพราะความดับแห่งอาหารนั้น ครั้นเห็นอย่างนั้นแล้ว จึงปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหน่าย คลายกำหนัด เพ่ือดับ
ภูตะ ซึ่งมีความดับเป็นธรรมดาเพราะอาหารนั้นดับไป  

 ภูตะ ในที่นี้หมายถึงขันธ์ ๕ ของสัตว์ (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๓๑/๖๙)89

 สังขาตธรรม ในที่นี้หมายถึงธรรมที่พระอรหันต์ทั้งหลายได้รู้แล้ว เทียบเคียงไตร่ตรองแล้ว คือพระอรหันต์  ทั้งหลายรู้แจ้งแทง90

ตลอดสัจจะ (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๓๑/๖๘, สํ.นิ.ฏีกา (บาลี) ๒/๓๑/๘๘)

 ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๑๐๔๕/๗๔๗, ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๗/๖๒91
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บุคคลชื่อว่าเป็นเสขะด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ พระพุทธเจ้าข้า 
บุคคลชื่อว่ามีสังขาตธรรม เป็นอย่างไร  
คือ บุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่า นี้คือภูตะ ครั้นเห็นอย่างนั้นแล้ว จึงเป็นผู้หลุดพ้น

เพราะความเบื่อหน่าย คลายกำหนัด ดับ เพราะไม่ ถือมั่นภูตะ บุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริง
ว่า ภูตะนี้เกิดเพราะ อาหารนั้น ครั้นเห็นอย่างนั้นแล้ว จึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่าย คลายกำหนัด ดับ 
เพราะไม่ถือมั่นภูตะที่เกิดเพราะอาหารนั้น บุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่า ภูตะใดเกิดแล้ว ภู
ตะนั้นมีความดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแห่งอาหารนั้น ครั้นเห็นอย่างนั้นแล้ว จึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความ
เบื่อหน่าย คลายกำหนัด ดับ เพราะไม่ถือมั่นภูตะที่มีความดับเป็นธรรมดา บุคคลชื่อว่ามีสังขาตธรรม เป็นอย่างนี้ 
พระพุทธเจ้าข้า  

คาถานี้อชิตมาณพกล่าวไว้ในอชิตปัญหา ปารายนวรรคว่า 
พระอรหันตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขาตธรรม 

และพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ 
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ข้าพระองค์ทูลถามแล้ว 
ขอพระองค์ผู้มีปัญญา โปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิต 
ของพระอรหันตขีณาสพ และพระเสขะเหล่านั้น 

ข้าพระองค์รู้เนื้อความแห่งคาถาที่กล่าวไว้โดยย่อนี้ โดยพิสดารอย่างนี้ 
ดีละ ดีละ สารีบุตร บุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่า นี้คือภูตะ ครั้นเห็นอย่างนั้นแล้ว 

จึงปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหน่าย คลายกำหนัด เพ่ือดับภูตะ บุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่า ภูตะ
นี้เกิดเพราะ อาหารนั้น ครั้นเห็นอย่างนั้นแล้ว จึงปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหน่าย คลายกำหนัด เพ่ือดับภูตะที่เกิดเพราะ
อาหารนั้น บุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริง ว่า ภูตะใดเกิดแล้ว ภูตะนั้นมีความดับเป็นธรรมดา 
เพราะความดับแห่งอาหารนั้น ครั้นเห็นอย่างนั้นแล้ว จึงปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหน่าย คลายกำหนัด เพ่ือดับภูตะที่มี
ความดับเป็นธรรมดาเพราะอาหารนั้นดับไป 

บุคคลชื่อว่าเป็นเสขะด้วยการปฏิบัติอย่างนี้” 
บุคคลชื่อว่ามีสังขาตธรรม เป็นอย่างไร  
คือ บุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงว่า นี้คือภูตะ ครั้นเห็นอย่างนั้นแล้ว จึงเป็นผู้หลุดพ้น

เพราะความเบื่อหน่าย คลายกำหนัด ดับ เพราะไม่ ถือมั่นภูตะ บุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริง
ว่า ภูตะนี้เกิดเพราะ อาหารนั้น ครั้นเห็นอย่างนั้นแล้ว จึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่าย คลาย กำหนัด ดับ 
เพราะไม่ถ่ือมั่นภูตะที่เกิดเพราะอาหารนั้น บุคคลเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ ตามความเป็นจริงว่า ภูตะใดเกิดแล้ว ภู
ตะนั้นมีความดับเป็นธรรมดา เพราะความดับแห่งอาหารนั้น ครั้นเห็นอย่างนั้นแล้ว จึงเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความ
เบื่อหน่าย คลายกำหนัด ดับ เพราะไม่ถือมั่นภูตะที่มีความดับเป็นธรรมดา  

บุคคลชื่อว่ามีสังขาตธรรมเป็นอย่างนี้  
คาถานี้อชิตมาณพกล่าวไว้ในอชิตปัญหา ปารายนวรรคว่า 

พระอรหันตขีณาสพเหล่าใดผู้มีสังขาตธรรม 
และพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ 
ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ ข้าพระองค์ทูลถามแล้ว 
ขอพระองค์ผู้มีปัญญา โปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิต 
ของพระอรหันตขีณาสพ และพระเสขะเหล่านั้น 

สารีบุตร เธอพึงเห็นเนื้อความแห่งคาถาที่กล่าวโดยย่อนี้ โดยพิสดารอย่างนี้แล 
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ภูตสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. กฬารสูตร 

ว่าด้วยพระกฬาระ 
[๓๒] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ครั้งนั้น พระกฬารขัตติยะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศรัย พอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็น

ที่ระลึกถึงกันแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร ได้กล่าวกับท่าน พระสารีบุตรดังนี้ว่า ท่านสารีบุตร พระโมลิยผัคคุนะได้บอกคืน
สิกขา กลับมาเป็นคฤหัสถ์แล้ว 

ท่านโมลิยผัคคุนะนั้นคงไม่ได้ความพอใจในพระธรรมวินัยนี้กระมัง 
ถ้าเช่นนั้น ท่านสารีบุตรคงได้ความพอใจในพระธรรมวินัยนี้กระมัง 
ท่านผู้มีอายุ ผมไม่สงสัยเลย 
ท่านผู้มีอายุ ก็ต่อไปเล่า ท่านไม่สงสัยหรือ 
ท่านผู้มีอายุ ถึงต่อไปผมก็ไม่ลังเล 
ลำดับนั้น พระกฬารขัตติยะลุกจากอาสนะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ 

ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระสารีบุตรพยากรณ์อรหัตตผลว่า เรารู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์

แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป 
ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งให้เรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่า มาเถิด ภิกษุ เธอจงไปเรียกสารีบุตรมา

ตามคำของเราว่า ท่านสารีบุตร พระศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้า ภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว เข้าไปหาท่าน
พระสารีบุตรถึงที่อยู่ แล้วเรียนว่า ท่านสารีบุตร พระศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้า ท่านพระสารีบุตรรับคำแล้ว จึง
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร  

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า สารีบุตร ได้ทราบว่าเธอพยากรณ์อรหัตตผล ว่า เรารู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่
จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มี กิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป จริงหรือ 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์หาได้กล่าวเนื้อความโดยบท โดยพยัญชนะ เช่นนี้ไม่ 
สารีบุตร กุลบุตรย่อมพยากรณ์อรหัตตผลโดยปริยาย(โดยอ้อม)อย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเป็นเช่นนั้น อรหัตต

ผลที่เธอพยากรณ์ไปแล้ว บุคคลพึงเห็นตามที่เธอพยากรณ์หรือ 
แม้ข้าพระองค์ก็ได้กราบทูลไว้อย่างนี้มิใช่หรือว่า ข้าพระองค์หาได้กล่าวเนื้อความโดยบท โดยพยัญชนะ

เช่นนี้ไม่ 
ถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่า ท่านสารีบุตร ท่านรู้เห็นอย่างไร จึงพยากรณ์อรหัตตผลว่า ข้าพเจ้ารู้ชัดว่า ชาติสิ้น

แล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป เมื่อถูกถามอย่างนี้ 
เธอพึงพยากรณ์อย่างไร 

ถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่า ท่านสารีบุตร ท่านรู้เห็นอย่างไร จึงพยากรณ์ อรหัตตผลว่า ข้าพเจ้ารู้ชัดว่า 
ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำ เสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป ข้าพระองค์
ถูกถามอย่างนี้แล้ว พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุ ชาติมีสิ่งใดเป็นเหตุ เมื่อต้นเหตุแห่งชาตินั้น สิ้นไปแล้ว 
ข้าพเจ้าจึงรู้ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้สิ้นแล้ว เพราะปัจจัยแห่งชาตินั้นสิ้นไปแล้ว ครั้นรู้ว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้สิ้นแล้ว ข้าพเจ้ารู้
ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป เมื่อข้า
พระองค์ ถูกถามอย่างนี้ ก็พึงพยากรณ์อย่างนี้ พระพุทธเจ้าข้า 

ถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่า ท่านสารีบุตร ก็ชาติมีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็น เหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไร
เป็นแดนเกิด เมื่อถูกถามอย่างนี้ เธอพึงพยากรณ์อย่างไร 
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ถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ ข้าพระองค์พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า ชาติมีภพ เป็นเหตุ มีภพเป็นเหตุเกิด มีภพ
เป็นกำเนิด มีภพเป็นแดนเกิด 

ถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่า ท่านสารีบุตร ก็ภพเล่า มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มี
อะไรเป็นแดนเกิด เมื่อถูกถามอย่างนี้ เธอพึงพยากรณ์อย่างไร 

ถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ ข้าพระองค์พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า ภพมีอุปาทาน เป็นเหตุ มีอุปาทานเป็น
เหตุเกิด มีอุปาทานเป็นกำเนิด มีอุปาทานเป็นแดนเกิด 

ถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่า ท่านสารีบุตร ก็อุปาทานเล่า มีอะไรเป็นเหตุ ฯลฯ มีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่อถูกถาม
อย่างนี้ เธอพึงพยากรณ์อย่างไร 

ถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่า ท่านสารีบุตร อุปาทานเล่า มีอะไรเป็นเหตุ ฯลฯ มีอะไรเป็นแดนเกิด ข้า
พระองค์ถูกถามอย่างนี้ พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า อุปาทาน มีตัณหาเป็นเหตุ ฯลฯ มีตัณหาเป็นแดนเกิด 

ถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่า ท่านสารีบุตร ก็ตัณหาเล่า มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มี
อะไรเป็นแดนเกิด เมื่อถูกถามอย่างนี้ เธอพึงพยากรณ์อย่างไร 

ถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่า ท่านสารีบุตร ตัณหาเล่ามีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไรเป็น
กำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้ พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า ตัณหามีเวทนาเป็นเหตุ มีเวทนาเป็น
เหตุเกิด มีเวทนาเป็น กำเนิด มีเวทนาเป็นแดนเกิด 

ถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่า ท่านสารีบุตร ก็เวทนาเล่า มีอะไรเป็นเหตุ ฯลฯ มีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่อถูกถาม
อย่างนี้ เธอพึงพยากรณ์อย่างไร 

ถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่า ท่านสารีบุตร ก็เวทนาเล่ามีอะไรเป็นเหตุ ฯลฯ มีอะไรเป็นแดนเกิด ข้า
พระองค์ถูกถามอย่างนี้ พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า เวทนามีผัสสะเป็นเหตุ ฯลฯ มีผัสสะเป็นแดนเกิด 

ถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่า ท่านสารีบุตร ท่านรู้เห็นอย่างไร ความเพลิดเพลิน ในเวทนาจึงไม่ปรากฏ เมื่อถูก
ถามอย่างนี้ เธอพึงพยากรณ์อย่างไร 

ถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่า ท่านสารีบุตร ท่านรู้เห็นอย่างไร ความเพลิดเพลินในเวทนาจึงไม่ปรากฏ 
ข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้ พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า เวทนามี ๓ ประการ  

เวทนา ๓ ประการอะไรบ้าง คือ  
๑. สุขเวทนา  
๒. ทุกขเวทนา  
๓. อทุกขมสุขเวทนา  

เวทนาทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นสภาวะไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้ง
หลายจึงไม่ปรากฏ 

ดีละ ดีละ สารีบุตร ตามที่เธอพยากรณ์ความข้อนั้นโดยย่อ ก็ได้ใจความดังนี้ว่า เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้น 

อนึ่ง ถ้ามีผู้ถามเธออย่างนี้ว่า ท่านสารีบุตร เพราะความหลุดพ้นเช่นไร ท่านจึงพยากรณ์อรหัตตผลว่า 
ข้าพเจ้ารู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อ
ไป เมื่อถูกถาม อย่างนี้ เธอพึงพยากรณ์อย่างไร 

ถ้ามีผู้ถามข้าพระองค์อย่างนี้ว่า ท่านสารีบุตร เพราะความหลุดพ้นเช่นไร ท่านจึงพยากรณ์อรหัตตผลว่า 
ข้าพเจ้ารู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อ
ไป ข้าพระองค์ถูก ถามอย่างนี้ พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่า อาสวะทั้งหลายไม่ครอบงำท่านผู้มีสติอยู่อย่างใด เราก็เป็นผู้
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มีสติอยู่อย่างนั้น เพราะความหลุดพ้นในภายใน เพราะอุปาทานทั้งปวง สิ้นไป ทั้งเราก็มิได้ดูหมิ่นตนเองด้วย เมื่อ
ถูกถามอย่างนี้ ข้าพระองค์พึงพยากรณ์อย่างนี้ พระพุทธเจ้า 

ดีละ ดีละ สารีบุตร ตามที่เธอพยากรณ์ความข้อนั้นโดยย่อ ก็ได้ใจความดังนี้ว่า อาสวะเหล่าใดอันพระ
สมณะกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าไม่สงสัย ไม่เคลือบแคลง ในอาสวะเหล่านั้นว่า อาสวะเหล่านั้น ข้าพเจ้าละได้แล้วหรือยัง 

พระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสภาษิตนี้แล้ว ได้เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับ เสด็จเข้าไปยังพระวิหาร 
เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังพระวิหารได้ไม่นานนัก ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายในที่

นั้นว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามปัญหาข้อแรกกับผม ซึ่งผมยังไม่เคยรู้มาก่อน ผมจึงทูล
ตอบปัญหาล่าช้าไป ต่อเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาปัญหาข้อแรกของผมแล้ว ผมจึงคิดได้ว่า ถ้าพระผู้มีพระ
ภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งวัน แม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้น
ถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งวัน  

แม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยาย อื่น ๆ ตลอดทั้งคืน แม้
ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งคืน  

แม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งคืนทั้งวัน 
แม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งคืนทั้งวัน  

แม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผม ตลอด ๒ คืน ๒ วัน ฯลฯ แม้ผมก็พึงทูลตอบความ
ข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ ตลอด ๒ คืน ๒ วัน ฯลฯ  

แม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผม ตลอด ๓ คืน ๓ วัน ... แม้ผมก็พึงทูลตอบความ
ข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ ตลอด ๓ คืน ๓ วัน ...  

แม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผม ตลอด ๔ คืน ๔ วัน ... แม้ผมก็พึงทูลตอบความ
ข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ ตลอด ๔ คืน ๔ วัน ...  

แม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผม ตลอด ๕ คืน ๕ วัน ... แม้ผมก็พึงทูลตอบความ
ข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ ตลอด ๕ คืน ๕ วัน ...  

แม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผม ตลอด ๖ คืน ๖ วัน ... แม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อ
นั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ ตลอด ๖ คืน ๖ วัน ...  

แม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยาย อื่น ๆ ตลอด ๗ คืน ๗ 
วัน แม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาค ได้ด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยายอื่น ๆ ตลอด ๗ คืน ๗ วัน 

ลำดับนั้น พระกฬารขัตติยะลุกจากอาสนะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ 
ที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่ พระองค์ผู้เจริญ ท่านสารีบุตรบันลือสีหนาทว่า ท่านผู้มีอายุทั้ง
หลาย พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามปัญหาข้อแรกกับผม ซึ่งผมยังไม่เคยรู้มาก่อน ผมจึงทูลตอบปัญหาล่าช้าไป ต่อ
เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงอนุโมทนาปัญหาข้อแรกของผมแล้ว ผมจึงคิดได้ว่า ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถาม
ความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งวัน แม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระ
ภาคได้ด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งวัน  

แม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผม ตลอดทั้งคืน ฯลฯ  
แม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผม ตลอดทั้งคืนทั้งวัน ...  
แม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผม ตลอด ๒ คืน ๒ วัน ... ตลอด ๓ คืน ๓ วัน ... 

ตลอด ๔ คืน ๔ วัน ... ตลอด ๕ คืน ๕ วัน ... ตลอด ๖ คืน ๖ วัน ...  
แม้ถ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงตรัสถามความข้อนั้นกับผมด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยายอื่น ๆ ตลอด ๗ คืน ๗ วัน 

แม้ผมก็พึงทูลตอบความข้อนั้นถวายพระผู้มีพระภาคได้ด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยายอื่น ๆ ตลอด ๗ คืน ๗ วัน 
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ภิกษุ ก็เพราะธัมมธาตุอันสารีบุตรแทงตลอดดีแล้ว แม้จะถามความข้อนั้น กับสารีบุตรด้วยบทอื่น ๆ ด้วย
ปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งวัน สารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยายอื่น ๆ ตลอดทั้งวัน  

แม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยายอื่น ๆ ตลอด ทั้งคืน สารีบุตรก็คงตอบ
ความข้อนั้น ตลอดทั้งคืน ฯลฯ  

แม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตร ตลอดทั้งคืนทั้งวัน ... สารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้
ตลอดทั้งคืนทั้งวัน ...  

แม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตร ตลอด ๒ คืน ๒ วัน ... สารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ 
ตลอด ๒ คืน ๒ วัน ...  

แม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรตลอด ๓ คืน ๓ วัน ... สารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้
ตลอด ๓ คืน ๓ วัน ...  

แม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตร ตลอด ๔ คืน ๔ วัน ... สารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ 
ตลอด ๔ คืน ๔ วัน ...  

แม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตร ตลอด ๕ คืน ๕ วัน ... สารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ 
ตลอด ๕ คืน ๕ วัน ...  

แม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตร ตลอด ๖ คืน ๖ วัน ... สารีบุตรก็คงตอบความข้อนั้นแก่เราได้ 
ตลอด ๖ คืน ๖ วัน ...  

แม้ถ้าเราจะถามความข้อนั้นกับสารีบุตรด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยายอื่น ๆ ตลอด ๗ คืน ๗ วัน สารีบุตรก็คง
ตอบความข้อนั้นแก่เราได้ด้วยบทอื่น ๆ ด้วยปริยายอื่น ๆ ตลอด ๗ คืน ๗ วัน 

กฬารสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. ญาณวัตถุสูตร 
ว่าด้วยญาณวัตถุ 

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

ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า  
ญาณวัตถุ ๔๔ อะไรบ้าง คือ  

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

เหล่านี้เรียกว่า ญาณวัตถุ ๔๔  
ชราและมรณะ เป็นอย่างไร  
คือ ความแก่ ความคร่ำคร่า ความมีฟันหลุด ความมีผมหงอก ความมีหนังเหี่ยวย่น ความเสื่อมอายุ ความ

แก่หง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้น ๆ ของเหล่า สัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า ชรา  
ความจุติ ความเคลื่อนไป ความทำลายไป ความหายไป ความตายกล่าวคือมฤตยู การทำกาละ ความ

แตกแห่งขันธ์ ความทอดทิ้งร่างกาย ความขาดแห่ง 
ชีวิตินทรีย์ของเหล่าสัตว์นั้น ๆ จากหมู่สัตว์นั้น ๆ นี้เรียกว่า มรณะ  
ชราและมรณะ ดังพรรณนามาฉะนี้ นี้เรียกว่า ชราและมรณะ 
เพราะชาติเกิด ชราและมรณะจึงเกิด เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ  
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เท่านั้น คือ  

๑. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ   ๘. สัมมาสมาธิ  
ชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ  
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด อริยสาวกรู้ชัดชราและมรณะอย่างนี้ รู้ชัดความเกิด แห่งชราและมรณะอย่างนี้ รู้ชัด

ความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะอย่างนี้ นี้ชื่อว่าธัมมญาณของ
อริยสาวกนั้น เมื่อนั้นอริยสาวกนั้นพิจารณานัยในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ ซึ่งตนเห็นแล้ว รู้แล้ว ไม่ประกอบ
ด้วยกาล อันตนได้บรรลุแล้ว อันตนหย่ังรู้แล้ว 

สมณะหรือพราหมณ์ในอดีตเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ก็ได้รู้ชราและมรณะ ได้รู้ความเกิด แห่งชราและมรณะ ได้รู้
ความดับแห่งชราและมรณะ ได้รู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ เหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกัน
ทั้งนั้น 
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สมณะหรือพราหมณ์ในอนาคตเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็จักรู้ชราและมรณะ จักรู้ความเกิดแห่งชราและมรณะ 
จักรู้ความดับชราและมรณะ จักรู้ปฏิปทาที่ให้ถึง ความดับแห่งชราและมรณะ เหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือน
กันทั้งนั้น นี้ชื่อว่า อันวยญาณของอริยสาวกนั้น 

ญาณ ๒ ประการนี้ คือ (๑) ธัมมญาณ  (๒) อั นวยญาณ ของอริยสาวก เป็นธรรมชาติบริสุทธ์ิผุดผ่ อง 92 93

อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้าง ผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้าง ผู้ถึงสัทธรรมนี้บ้าง เห็นสัทธรรมนี้
บ้าง ประกอบด้วย ญาณอันเป็นเสขะบ้าง ประกอบด้วยวิชชาอันเป็นเสขะบ้าง บรรลุกระแสแห่งธรรมบ้าง เป็นพระ
อริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้าง ดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตนิพพานบ้าง 

ชาติเป็นอย่างไร ฯลฯ ภพเป็นอย่างไร ... อุปาทานเป็นอย่างไร ... ตัณหาเป็นอย่างไร ... เวทนาเป็นอย่างไร 
...ผัสสะเป็นอย่างไร ... สฬายตนะเป็นอย่างไร ... นามรูปเป็นอย่างไร ... วิญญาณเป็นอย่างไร ...  

สังขารทั้งหลาย มีเท่าไร  
สังขารมี ๓ ประการนี้ คือ  

๑. กายสังขาร   
๒. วจีสังขาร   
๓. จิตตสังขาร  

นี้เรียกว่าสังขารทั้งหลาย 
เพราะอวิชชาเกิด สังขารจึงเกิด เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ  
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เท่านั้น คือ  

๑. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ   ๘. สัมมาสมาธิ  
ชื่อว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร  
เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดสังขารทั้งหลายอย่างนี้ รู้ชัดความเกิดแห่งสังขารอย่างนี้ รู้ชัดความดับแห่งสังขาร

อย่างนี้ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้ นี้ชื่อว่าธัมมญาณของอริยสาวกนั้น เมื่อนั้นอริยสาวกนั้น
พิจารณานัยในอดีตและอนาคตด้วยธรรมนี้ ซึ่งตนเห็นแล้ว รู้แล้ว ไม่ประกอบด้วยกาล อันตนได้บรรลุแล้ว อันตน
หย่ังรู้แล้ว 

สมณะหรือพราหมณ์ในอดีตเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ก็ได้รู้สังขารทั้งหลาย ได้รู้ความเกิดแห่งสังขาร ได้รู้ความ
ดับแห่งสังขาร ได้รู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารเหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น 

สมณะหรือพราหมณ์ในอนาคตเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ก็จักรู้สังขารทั้งหลาย จักรู้ความเกิดแห่งสังขาร จักรู้
ความดับสังขาร จักรู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร เหมือนอย่างที่เรารู้ในบัดนี้เหมือนกันทั้งนั้น นี้ชื่อว่าอันวย
ญาณของอริยสาวกนั้น 

ภิกษุทั้งหลาย ญาณ ๒ ประการนี้ คือ (๑) ธัมมญาณ (๒) อันวยญาณ ของอริยสาวก เป็นธรรมชาติ
บริสุทธ์ิผุดผ่อง อริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นผู้ถึงพร้อม ด้วยทิฏฐิบ้าง ผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้าง ผู้ถึงสัทธรรมนี้บ้าง 

 ธัมมญาณ ในที่นี้หมายถึงมัคคญาณ คือ ญาณในอริยมรรค คือความหยั่งรู้ที่ให้สำเร็จภาวะอริยบุคคลแต่ละชั้น อรรถกถากล่าว92

ว่า เป็นเสขภูมิของพระขีณาสพ เป็นญาณอันดับที่ 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)

 อันวยญาณ ในที่นี้หมายถึงปัจจเวกขณญาณ คือ ญาณหย่ังรู้ด้วยการพิจารณาทบทวนคือสำรวจรู้ มรรคผล กิเลสที่ละได้แล้ว 93

กิเลสที่ยังเหลืออยู่ และนิพพาน เว้นพระอรหันต์ไม่มีการพิจารณากิเลสที่ยัง เหลืออยู่ ญาณนี้เป็นญาณอันดับที่ ๑๖ ในญาณ ๑๖ 
(สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๓๓/๗๗, ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๖๕/๑๐๖-๑๐๙)
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เห็นสัทธรรมนี้บ้าง ประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้าง ประกอบด้วยวิชชาอันเป็นเสขะบ้าง บรรลุกระแสแห่งธรรม
บ้าง เป็นพระอริยะผู้มีปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้าง ดำรงอยู่ใกล้ประตูอมตนิพพานบ้าง 

ญาณวัตถุสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. ทุติยญาณวัตถุสูตร 

ว่าด้วยญาณวัตถุ สูตรท่ี ๒ 
[๓๔] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงญาณวัตถุ ๗๗ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว 

ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า  
ญาณวัตถุ ๗๗  อะไรบ้าง คือ   94

๑. ความรู้ว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี  
๒. ความรู้ว่า เมื่อชาติไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มี  
๓. แม้ในอดีต ความรู้ว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี  
๔. ความรู้ว่า เมื่อชาติไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มี  
๕. แม้ในอนาคต ความรู้ว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี  
๖. ความรู้ว่า เมื่อชาติไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มี  
๗. ความรู้ว่า ธัมมฐิติญาณ ของชาตินั้น มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความคลายไป มี95

ความดับไปเป็นธรรมดา 
๘. ความรู้ว่า เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี ฯลฯ (๙๑๔) 
๑๕. ความรู้ว่า เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี ... (๑๖๒๑) 
๒๒. ความรู้ว่า เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี ... (๒๓๒๘) 
๒๙. ความรู้ว่า เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี ... (๓๐๓๕) 
๓๖. ความรู้ว่า เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี ... (๓๗๔๒) 
๔๓. ความรู้ว่า เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี ... (๔๔๔๙) 
๕๐. ความรู้ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี ... (๕๑๕๖) 
๕๗. ความรู้ว่า เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี ... (๕๘๖๓) 
๖๔. ความรู้ว่า เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ... (๖๕๗๐) 
๗๑. ความรู้ว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี  
๗๒. ความรู้ว่า เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารจึงไม่มี  
๗๓. แม้ในอดีต ความรู้ว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี  
๗๔. ความรู้ว่า เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารจึงไม่มี  
๗๕. แม้ในอนาคต ความรู้ว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี  
๗๖. ความรู้ว่า เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารจึงไม่มี 

 ญาณวัตถุ ๗๗ นี ้เป็นการนับญาณในปฏิจจสมุปบาท ๑๑ องค์ โดยท่านแบ่งนับเป็นองค์ละ ๗ ญาณ เช่น ความรู้ฝ่ายเกิด ฝ่าย94

ดับ ในปัจจุบัน ๒ ในอดีต ๒ ในอนาคต ๒ และญาณที่รู้ความเป็นไปและดำรงอยู่ (ธัมมฐิติญาณ) แห่งธรรมทั้งหลาย ๑ รวมเป็น ๗ 
ญาณ เอา ๑๑ x ๗ จึงเป็น ๗๗ ดังตัวอย่างการนับ ชุดแรกและชุดสุดท้าย (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๓๔/๗๗)

 ธัมมฐิติญาณ ในที่นี้หมายถึงความรู้เก่ียวกับความเป็นไปและตั้งอยู่แห่งธรรมทั้งหลาย (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๓๔/๗๗)95
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๗๗. ความรู้ว่า ธัมมฐิติญาณของอวิชชานั้น มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความคลายไป มี
ความดับไปเป็นธรรมดา  

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า ญาณวัตถุ ๗๗ 
ทุติยญาณวัตถุสูตรท่ี ๔ จบ 

๕. อวิชชาปัจจยสูตร 
ว่าด้วยอวิชชาเป็นปัจจัย 

[๓๕]  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ 

ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค ดังนี้ว่า  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชราและมรณะเป็นอย่างไร ชราและมรณะนี้เป็นของใคร  
ภิกษุ ปัญหานี้ไม่สมควรถาม ผู้ใดพึงกล่าวว่า ชราและมรณะเป็นอย่างไร ชราและมรณะนี้เป็นของใคร 

หรือพึงกล่าวว่า ชราและมรณะเป็นอย่างอื่น ชราและมรณะนี้เป็นของผู้อื่น คำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่าง
เดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น เมื่อมีทิฏฐิว่า ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อม
ไม่มี หรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่า ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มี ตถาคตไม่เข้าไป
ใกล้ที่สุด ๒ อย่างนี้ ย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี 

ชาติเป็นอย่างไร และชาตินี้เป็นของใคร 
ปัญหานี้ไม่สมควรถาม ผู้ใดพึงกล่าวว่า ชาติเป็นอย่างไร และชาตินี้เป็นของใคร หรือพึงกล่าวว่า ชาติเป็น

อย่างอื่น และชาตินี้เป็นของผู้อื่น คำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น เมื่อมีทิฏฐิ
ว่า ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มี หรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่า ชีวะกับสรีระเป็น
คนละอย่างกัน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มี ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุด ๒ อย่างนี้ ย่อมแสดงธรรมโดยสาย
กลางว่า เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี 

ภพเป็นอย่างไร และภพนี้เป็นของใคร 
ปัญหานี้ไม่สมควรถาม ผู้ใดพึงกล่าวว่า ภพเป็นอย่างไร และภพนี้เป็นของใคร หรือพึงกล่าวว่า ภพเป็น

อย่างอื่น และภพนี้เป็นของผู้อื่น คำทั้งสอง นั้นมีความหมายอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น เมื่อมีทิฏฐิ
ว่า ชีวะกับ สรีระเป็นอย่างเดียวกัน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มี หรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่า ชีวะกับสรีระเป็น
คนละอย่างกัน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มี ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุด ๒ อย่างนี้ ย่อมแสดงธรรมโดยสาย
กลางว่า เพราะอุปาทานเป็น ปัจจัย ภพจึงมี ฯลฯ เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี ... เพราะเวทนา เป็นปัจจัย 
ตัณหาจึงมี ... เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี ... เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี ... เพราะนามรูปเป็น
ปัจจัย สฬายตนะจึงมี ... เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี ... เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี 

สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร และสังขารเหล่านี้เป็นของใคร 
ปัญหานี้ไม่สมควรถาม ผู้ใดพึงกล่าวว่า สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร และสังขารเหล่านี้ “เป็นของใคร หรือ

พึงกล่าวว่า สังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่น และสังขารเหล่านี้เป็นของผู้อื่น คำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกัน 
ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น เมื่อมีทิฏฐิว่า ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มี หรือ
ว่าเมื่อมีทิฏฐิว่า ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน การอยู่ ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มี ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุด ๒ 
อย่างนี้ ย่อมแสดงธรรม โดยสายกลางว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี 

เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นข้าศึก อันบุคคลเสพผิด ที่ดิ้นรนไปว่า 
ชราและมรณะเป็นอย่างไร ชราและมรณะนี้เป็นของใคร หรือว่าชราและมรณะเป็นอย่างอื่น ชราและมรณะนี้เป็น
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ของผู้อื่นว่า ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน ทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดอัน อริยสาวกนั้น
ละได้เด็ดขาดแล้ว ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอน โคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนที่ ทำให้ไม่มี เกิดขึ้น
ต่อไปไม่ได้  

เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นข้าศึก อันบุคคลเสพผิด ที่ดิ้นรนไปว่า 
ชาติเป็นอย่างไร และชาตินี้เป็นของใคร หรือว่าชาติป็นอย่างอื่น และชาตินี้เป็นของผู้อื่นว่า ชีวะกับสรีระเป็นอย่าง
เดียวกัน หรือว่า ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน ทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยสาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้ว ตัดราก
ถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนที่ ทำให้ ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้  

เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นข้าศึก อันบุคคลเสพผิด ที่ดิ้นรนไปว่า 
ภพเป็นอย่างไร ฯลฯ อุปาทานเป็นอย่างไร ... ตัณหาเป็นอย่างไร ... เวทนาเป็นอย่างไร ... ผัสสะเป็นอย่างไร ... 
สฬายตนะเป็นอย่างไร ... นามรูปเป็นอย่างไร ... วิญญาณเป็นอย่างไร ... 

เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นข้าศึก อันบุคคลเสพผิด ที่ดิ้นรนไปว่า 
สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร และสังขารเหล่านี้เป็นของใคร หรือว่าสังขารทั้งหลายเป็นอย่างอื่น และสังขารเหล่านี้
เป็นของผู้อื่น ชีวะ กับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน หรือว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน ทิฏฐิเหล่านั้น ทั้งหมดอันอริย
สาวกนั้นละได้เด็ดขาดแล้ว ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนที่ ทำให้ไม่มี 
เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ 

อวิชชาปัจจยสูตรท่ี ๕ จบ 
๖. ทุติยอวิชชาปัจจยสูตร 

ว่าด้วยอวิชชาเป็นปัจจัย สูตรท่ี ๒ 
[๓๖] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ 

ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 
ผู้ใดพึงกล่าวว่า ชราและมรณะเป็นอย่างไร ชราและมรณะนี้เป็นของใคร หรือพึงกล่าวว่า ชราและมรณะ

เป็นอย่างอื่น ชราและมรณะนี้เป็นของผู้อื่น คำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น 
เมื่อมีทิฏฐิว่า ชีวะกับ สรีระเป็นอย่างเดียวกัน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มี หรือว่าเมื่อมีทิฏฐิว่า ชีวะกับ
สรีระเป็นคนละอย่างกัน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มี ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุด ๒ อย่างนี้ ย่อมแสดงธรรม
โดยสายกลางว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี 

ผู้ใดพึงกล่าวว่า ชาติเป็นอย่างไร ... ภพเป็นอย่างไร ... อุปาทานเป็นอย่างไร ... ตัณหาเป็นอย่างไร ... 
เวทนาเป็นอย่างไร ... ผัสสะเป็นอย่างไร ... สฬายตนะเป็นอย่างไร ... นามรูปเป็นอย่างไร ... วิญญาณเป็น
อย่างไร ... 

ผู้ใดพึงกล่าวว่า สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไร และสังขารเหล่านี้เป็นของใคร หรือพึงกล่าวว่า สังขารทั้ง
หลายเป็นอย่างอื่น และสังขารเหล่านี้เป็นของผู้อื่น คำทั้งสองนั้นมีความหมายอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะ
เท่านั้น เมื่อมีทิฏฐิว่า ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มี หรือว่าเมื่อมี ทิฏฐิว่า 
ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมไม่มี ตถาคตไม่เข้าไปใกล้ที่สุด ๒ อย่างนี้ ย่อม
แสดงธรรมโดยสายกลางว่า เพราะอวิชชา เป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี 

เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นข้าศึก อันบุคคลเสพผิด ที่ดิ้นรนไปว่า 
ชราและมรณะเป็นอย่างไร ชราและมรณะนี้เป็นของใคร หรือว่าชราและมรณะเป็นอย่างอื่น ชราและมรณะนี้เป็น
ของผู้อื่น ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน หรือว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกัน ทิฏฐิเหล่านั้น ทั้งหมดอันอริยสาวก
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นั้นละได้เด็ดขาดแล้ว ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูก ตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนที่ ทำให้ไม่มี เกิด
ขึ้นต่อไปไม่ได้  

เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นข้าศึก อันบุคคลเสพผิด ที่ดิ้นรนไปว่า 
ชาติเป็นอย่างไร ฯลฯ ภพเป็นอย่างไร ... อุปาทานเป็นอย่างไร ... ตัณหาเป็นอย่างไร ... เวทนาเป็นอย่างไร ... ผัสส
ะเป็นอย่างไร ... สฬายตนะเป็นอย่างไร ... นามรูปเป็นอย่างไร ... วิญญาณเป็นอย่างไร ... สังขารทั้งหลายเป็น
อย่างไร และสังขารเหล่านี้เป็นของใคร หรือว่าสังขารทั้งหลายเป็น อย่างอื่น และสังขารเหล่านี้เป็นของผู้อื่น ชีวะ
กับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน หรือว่าชีวะ กับสรีระเป็นคนละอย่างกัน ทิฏฐิเหล่านั้นทั้งหมดอันอริยสาวกนั้นละได้เด็ด
ขาดแล้ว ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พ้ืนที่ ทำให้ ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ 

ทุติยอวิชชาปัจจยสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. นตุมหสูตร 

ว่าด้วย(กาย)ไม่ใช่ของเธอท้ังหลาย 
[๓๗] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย กายนี้มิใช่ของเธอทั้งหลาย ทั้งมิใช่ของผู้อื่น กายนี้เธอทั้งหลาย พึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า  96

ถูกปัจจัยปรุงแต่ง สำเร็จด้วยเจตนา เป็นที่ตั้งแห่งเวทนา 
อริยสาวกผู้ได้สดับ ย่อมมนสิการปฏิจจสมุปบาทโดยแยบคายในกายนั้นว่า เพราะเหตุนี้ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้

จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้จึงดับไป คือ เพราะอวิชชา
เป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มี
ได้ด้วยประการฉะนี้ อนึ่ง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

นตุมหสูตรท่ี ๗ จบ 
๘. เจตนาสูตร 
ว่าด้วยเจตนา 

[๓๘] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจงใจ ดำริ และนึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัย  เพ่ือความตั้งมั่นแห่ง97

วิญญาณ เมื่ออารัมมณปัจจัยมี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้ว เจริญขึ้นแล้ว ความ
บังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปจึงมี เมื่อความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปมี ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
และอุปายาสจึงมีต่อไป ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำริ แต่ยังนึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัย เพ่ือความตั้งมั่นแห่งวิญญาณ เมื่ออา
รัมมณปัจจัยมี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้ว เจริญขึ้นแล้ว ความบังเกิดแห่งภพใหม่
ต่อไปจึงมี เมื่อความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปมี ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาส จึงมีต่อ
ไป ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำริ และไม่นึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นไม่เป็นอารัมมณปัจจัยเพ่ือความตั้งมั่นแห่งวิญญาณ 
เมื่ออารัมมณปัจจัยไม่มี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มี เมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งมั่นแล้ว ไม่เจริญขึ้นแล้ว ความ

 กรรมเก่า ในที่นี้เป็นโวหารที่ท่ านเรียกกายที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจการปรุงแต่งแห่งปัจจัยทั้งหลาย (ตาม กระแสปฏิจจสมุปบาท) 96

(สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๓๗/๘๐)

 อารัมมณปัจจัย ในที่นี้หมายถึงธรรมชาติมีเจตนาเป็นต้น (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๓๘/๘๐)97
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บังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปจึงไม่มี เมื่อความบังเกิดแห่งภพใหม่ต่อไปไม่มี ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

เจตนาสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. ทุติยเจตนาสูตร 

ว่าด้วยเจตนา สูตรท่ี ๒ 
[๓๙] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี  
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจงใจ ดำริ และนึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยเพ่ือความตั้งมั่นแห่งวิญญาณ 

เมื่ออารัมมณปัจจัยมี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้ว เจริญขึ้นแล้ว ความหย่ังลงแห่ง
นามรูปจึงมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
เวทนาจึงมี ... ตัณหา ... อุปาทาน ... ภพ ... ชาติ ... ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงมี 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำริ แต่ยังนึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยเพ่ือ ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณ เมื่ออา
รัมมณปัจจัยมี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้ว เจริญขึ้นแล้ว ความหย่ังลงแห่งนามรูป
จึงมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วย ประการฉะนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำริ และไม่นึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นไม่เป็น อารัมมณปัจจัยเพ่ือความตั้งมั่น
แห่งวิญญาณ เมื่ออารัมมณปัจจัยไม่มี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มี เมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งมั่นแล้ว ไม่เจริญ
ขึ้นแล้ว ความหย่ังลงแห่งนามรูปจึงไม่มี เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มี
ได้ด้วยประการฉะนี้ 

ทุติยเจตนาสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. ตติยเจตนาสูตร 

ว่าด้วยเจตนา สูตรท่ี ๓ 
[๔๐] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุจงใจ ดำริ และนึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยเพ่ือความตั้งมั่นแห่งวิญญาณ 

เมื่ออารัมมณปัจจัยมี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้ว เจริญขึ้นแล้ว นติ จึงมี เมื่อนติมี 98

คติภพในการเวียนมา จึงมี เมื่อคติภพในการเวียนมามี จุติและอุบัติจึงมี เมื่อจุติและอุบัติมี ชาติ ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำริ แต่นึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารัมมณปัจจัยเพ่ือความตั้งมั่นแห่งวิญญาณ เมื่ออารัม
มณปัจจัยมี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงมี เมื่อวิญญาณนั้นตั้งมั่นแล้ว เจริญขึ้นแล้ว นติจึงมี เมื่อนติมี คติภพใน
การเวียนมาจึงมี เมื่อคติภพในการเวียนมามี จุติและอุบัติจึงมี เมื่อจุติและอุบัติมี ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงมี ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไม่จงใจ ไม่ดำริ และไม่นึกคิดถึงสิ่งใด สิ่งนั้นไม่เป็น อารัมมณปัจจัยเพ่ือความตั้งมั่น
แห่งวิญญาณ เมื่ออารัมมณปัจจัยไม่มี ความตั้งมั่นแห่งวิญญาณจึงไม่มี เมื่อวิญญาณนั้นไม่ตั้งมั่นแล้ว ไม่เจริญ
ขึ้นแล้ว นติจึงไม่มี เมื่อนติไม่มี คติภพในการเวียนมาจึงไม่มี เมื่อคติภพในการเวียนมาไม่มี จุติและอุบัติจึงไม่มี 
เมื่อจุติและอุบัติไม่มี ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส  

และอุปายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 
ตติยเจตนาสูตรท่ี ๑๐ จบ 

 นติ ในที่นี้หมายถึงตัณหาคือความปรารถนาในภพ ๓ (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๔๐/๘๒, สํ.นิ.ฏีกา (บาลี) ๒/๔๐/๑๐๒)98
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