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๗. มหาวคฺค 
๑. อสฺสุตวาสุตฺต 

[๖๑]  เอวมฺเม สุตํ :-เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. 
ตตฺร โข ภควา... อสฺสุตวา ภิกฺขเว ปุถุชฺชโน อิมสฺมึ จาตุมหาภูติกสฺมึ กายสฺมึ นิพฺพินฺเทยฺยปิ        
วิรชฺเชยฺยปิ วิมุจฺเจยฺยปิ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ทิสฺสติ หิ ภิกฺขเว อิมสฺส จาตุมหาภูติกสฺส กายสฺส         
อาจโยปิ อปจโยปิ อาทานมฺปิ นิกฺเขปนมฺปิ. ตสฺมา ตตฺราสฺสุตวา ปุถุชฺชโน นิพฺพินฺเทยฺยปิ          
วิรชฺเชยฺยปิ วิมุจฺเจยฺยปิ. 

ยญฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว วุจฺจติ จิตฺตํ อิติปิ, มโน อิติปิ, วิญฺBาณํ อิติปิ. ตตฺราสฺสุตวา          
ปุถุชฺชโน นาลํ นิพฺพินฺทิตุD, นาลํ วิรชฺชิตุD, นาลํ วิมุจฺจิตุD. ตํ กิสฺส เหตุ ? ทีฆรตฺตํ เหตํ ภิกฺขเว         
อสฺสุตวโต ปุถุชฺชนสฺส อชฺโฌสิตํ   มมายิตํ ปรามฏฺIํ “เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ. 
ตสฺมา ตตฺราสฺสุตวา ปุถุชฺชโน นาลํ นิพฺพินฺทิตุD, นาลํ วิรชฺชิตุD, นาลํ วิมุจฺจิตุD. 

วรํ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน อิมํ จาตุมหาภูติกํ กายํ อตฺตโต อุปคจฺเฉยฺย, น เตฺวว       
จิตฺตํ. ตํ กิสฺส เหตุ? ทิสฺสตายํ ภิกฺขเว จาตุมหาภูติโก กาโย เอกมฺปิ วสฺสํ ติฏฺIมาโน เทฺวปิ วสฺสานิ 
ติฏฺIมาโน ตีณิปิ วสฺสานิ ติฏฺIมาโน จตฺตาริปิ วสฺสานิ ติฏฺIมาโน ปญฺจปิ วสฺสานิ ติฏฺIมาโน 
ทสปิ วสฺสานิ ติฏฺIมาโน วีสติปิ วสฺสานิ ติฏฺIมาโน ตึสมฺปิ วสฺสานิ ติฏฺIมาโน จตฺตาฬีสมฺปิ         
วสฺสานิ ติฏฺIมาโน ปญฺBาสมฺปิ วสฺสานิ ติฏฺIมาโน วสฺสสตมฺปิ ติฏฺIมาโน ภิยฺโยปิ ติฏฺIมาโน. 

ยญฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว วุจฺจติ จิตฺตํ อิติปิ, มโน อิติปิ, วิญฺBาณํ อิติปิ, ตํ รตฺติยา จ ทิวสสฺส 
จ อญฺBเทว อุปฺปชฺชติ อญฺBํ นิรุชฺฌติ. เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว มกฺกโฏ อรญฺเB จ พฺรหาวเน  จรมาโน 1

สาขํ คณฺหาติ, ตํ มุญฺจิตฺวา อญฺBํ คณฺหาติ, ตํ มุญฺจิตฺวา อญฺBํ คณฺหาติ, ตํ มุญฺจิตฺวา อญฺBํ 
คณฺหาติ. เอวเมวโข ภิกฺขเว ยมิทํ วุจฺจติ จิตฺตํ อิติปิ, มโน อิติปิ, วิญฺBาณํ อิติปิ, ตํ รตฺติยา จ   
ทิวสสฺส จ อญฺBเทว อุปฺปชฺชติ, อญฺBํ นิรุชฺฌติ. 

ตตฺร ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก ปฏิจฺจสมุปฺปาทํเยว สาธุกํ โยนิโส มนสิ กโรติ “อิติ อิมสฺมึ 
สติ อิทํ โหติ, อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ. อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ, อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌติ. 
ยทิทํ อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา, สงฺขารปจฺจยา วิญฺBาณํ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส 
สมุทโย โหติ. อวิชฺชายเตฺเวว อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ, สงฺขารนิโรธา วิญฺBาณนิโรโธ ฯเปฯ 
เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส   นิโรโธ โหตี”ติ. 

เอวํ ปสฺสํ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ, เวทนายปิ นิพฺพินฺทติ, 
สญฺBายปิ นิพฺพินฺทติ,สงฺขาเรสุปิ นิพฺพินฺทติ, วิญฺBาณสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ, นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ, วิราคา 
วิมุจฺจติ วิมุตฺตสฺมึ “วิมุตฺตมิ”ติ Bาณํ โหติ. “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ 
อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานาตีติ. ปIมํ. 
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๒. ทุติยอสฺสุตวาสุตฺต 
[๖๒]  สาวตฺถิยํ วิหรติ... ตตฺร โข ภควา... อสฺสุตวา ภิกฺขเว ปุถุชฺชโน อิมสฺมึ จาตุมฺมหา

ภูติกสฺมึ กายสฺมึ นิพฺพินฺเทยฺยปิ วิรชฺเชยฺยปิ วิมุจฺเจยฺยปิ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ทิสฺสติ หิ ภิกฺขเว อิมสฺส 
จาตุมฺมหาภูติกสฺส กายสฺส อาจโยปิ อปจโยปิ อาทานมฺปิ นิกฺเขปนมฺปิ. ตสฺมา ตตฺราสฺสุตวา       
ปุถุชฺชโน นิพฺพินฺเทยฺยปิ วิรชฺเชยฺยปิ วิมุจฺเจยฺยปิ. ยญฺจ โข เอตํ ภิกฺขเว วุจฺจติ อิติปิ, มโน อิติปิ, 
วิญฺBาณํ อิติปิ. ตตฺราสฺสุตวา ปุถุชฺชโน นาลํ นิพฺพินฺทิตุD, นาลํ วิรชฺชิตุD, นาลํ วิมุจฺจิตุD. ตํ กิสฺส 
เหตุ ? ทีฆรตฺตํ เหตํ ภิกฺขเว อสฺสุตวโต ปุถุชฺชนสฺส อชฺโฌสิตํ มมายิตํ ปรามฏฺIํ “เอตํ มม,           
เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ. ตสฺมา ตตฺราสฺสุตวา ปุถุชฺชโน นาลํ นิพฺพินฺทิตุD, นาลํ วิรชฺชิตุD, นาลํ 
วิมุจฺจิตุD. 

วรํปิ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน อิมํ จาตุมฺมหาภูติกํ กายํ อตฺตโต อุปคจฺเฉยฺย, น เตฺเวว 
จิตฺตํ. ตํ กิสฺส เหตุ ? ทิสฺสตายํ ภิกฺขเว จาตุมฺมหาภูติโก กาโย เอกมฺปิ วสฺสํ ติฏฺIมาโน เทฺวปิ     
วสฺสานิ ติฏฺIมาโน ตีณิปิ วสฺสานิ ติฏฺIมาโน จตฺตาริปิ วสฺสานิ ติฏฺIมาโน ปญฺจปิ วสฺสานิ 
ติฏฺIมาโน ทสปิ วสฺสานิ ติฏฺIมาโน วีสํปิ วสฺสานิ ติฏฺIมาโน ตึสํปิ วสฺสานิ ติฏฺIมาโน                
จตฺตารีสมฺปิ วสฺสานิ ติฏฺIมาโน ปญฺBาสํปิ วสฺสานิ ติฏฺIมาโน วสฺสสตํปิ ติฏฺIมาโน ภิยฺโยปิ 
ติฏฺIมาโน. ยญฺจโข เอตํ ภิกฺขเว วุจฺจติ จิตฺตํ อิติปิ, มโน อิติปิ, วิญฺBาณํ อิติปิ, ตํ รตฺติยา จ      
ทิวสสฺส จ อญฺBเทว อุปฺปชฺชติ, อญฺBํ นิรุชฺฌติ. 

ตตฺร ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก ปฏิจฺจสมุปฺปาทํเยว สาธุกํ โยนิโส มนสิกโรติ “อิติ อิมสฺมึ 
สติ อิทํ โหติ, อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ. อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ, อิมสฺส นิโรธา อิทํ นิรุชฺฌตี”ติ. 
สุขเวทนิยํ ภิกฺขเว ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขา เวทนา, ตสฺเสว สุขเวทนิยสฺส ผสฺสสฺส นิโรธา ยํ 
ตชฺชํ เวทยิตํ สุขเวทนิยํ ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา สุขา เวทนา, สา นิรุชฺฌติ สา วูปสมติ. ทุกฺขเวทนิยํ 
ภิกฺขเว ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ทุกฺขา เวทนา, ตสฺเสว ทุกฺขเวทนิยสฺส ผสฺสสฺส นิโรธา ยํ ตชฺชํ      
เวทยิตํ ทุกฺขเวทนิยํ ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา ทุกฺขา เวทนา, สา นิรุชฺฌติ สา วูปสมติ. อทุกฺขมสุข
เวทนิยํ ภิกฺขเว ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขา เวทนา, ตสฺเสว อทุกฺขมสุขเวทนิยสฺส ผสฺสสฺส 
นิโรธา ยํ ตชฺชํ เวทยิตํ อทุกฺขมสุขเวทนิยํ ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา อทุกฺขมสุขา เวทนา, สา นิรุชฺฌติ 
สา วูปสมฺมติ. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ทฺวินฺนํ กฏฺIานํ สงฺฆฏฺสโมธานา  อุสฺมา ชายติ, เตโช อภินิพฺพตฺตติ. 2

เตสํเยว  ทฺวินฺนํ กฏฺIานํ นานากตวินิพฺโภคา,  ยา ตชฺชา อุสฺมา, สา นิรุชฺฌติ สา วูปสมติ. เอวเมว 3

โข ภิกฺขเว  สุขเวทนิยํ ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สุขา เวทนา, ตสฺเสว สุขเวทนิยสฺส ผสฺสสฺส นิโรธา ยํ 
ตชฺชํ เวทยิตํ สุขเวทนิยํ ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา สุขา เวทนา, สา นิรุชฺฌติ สา วูปสมติ. ทุกฺขเวทนิยํ 
ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ ทุกฺขา เวทนา, ตสฺเสว ทุกฺขเวทนิยสฺส ผสฺสสฺส นิโรธา ยํ ตชฺชํ เวทยิตํ ทุกฺข
เวทนิยํ ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา ทุกฺขา เวทนา, สา นิรุชฺฌติ สา วูปสมติ. อทุกฺขมสุขเวทนิยํ ผสฺสํ 
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ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ อทุกฺขมสุขา เวทนา, ตสฺเสว  อทุกฺขมสุขเวทนิยสฺส ผสฺสสฺส นิโรธา ยํ ตชฺชํ      
เวทยิตํ อทุกฺขมสุขเวทนิยํ ผสฺสํ ปฏิจฺจ อุปฺปนฺนา อทุกฺขมสุขา เวทนา, สา นิรุชฺฌติ สา วูปสมติ. 

เอวํ ปสฺสํ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก ผสฺเสปิ นิพฺพินฺทติ, เวทนายปิ นิพฺพินฺทติ, 
สญฺBายปิ นิพฺพินฺทติ, สงฺขาเรสุปิ นิพฺพินฺทติ, วิญฺBาณสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ, นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ,          
วิราคา วิมุจฺจติ, วิมุตฺตสฺมึ     “วิมุตฺตมิ”ติ Bาณํ โหติ. “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, 
นาปรํ อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานาตีติ. ทุติยํ. 

๓. ปุตฺตมํสูปมสุตฺต 
[๖๓] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ตตฺร โข ภควา... จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อาหารา ภูตานํ วา สตฺตานํ 

Iิติยา สมฺภเวสีนํ วา อนุคฺคหาย. กตเม จตฺตาโร ? กวฬีกาโร อาหาโร โอฬาริโก วา สุขุโม วา 
ผสฺโส ทุติโย,  มโนสญฺเจตนา ตติยา, วิญฺBาณํ จตุตฺถํ; อิเม ภิกฺขเว จตฺตาโร อาหารา ภูตานํ วา 
สตฺตานํ Iิติยา สมฺภเวสีนํ วา อนุคฺคหาย. 

กถญฺจ ภิกฺขเว กวฬีกาโร อาหาโร ทฏฺIพฺโพ ? เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว เทฺว ชายปติกา  ปริตฺตํ 4

สมฺพลํ   อาทาย กนฺตารมคฺคํ ปฏิปชฺเชยฺยุD. เตสมสฺส เอกปุตฺตโก ปิโย มนาโป. อถ โข เตสํ ภิกฺขเว 
ทฺวินฺนํ ชายปติกานํ กนฺตารคตานํ ยา ปริตฺตา สมฺพลมตฺตา, สา ปริกฺขยํ ปริยาทานํ คจฺเฉยฺย, 
สิยา จ เนสํ กนฺตาราวเสโส อนิตฺถิณฺโณ.  อถโข เตสํ ภิ กฺขเว ทฺวินฺนํ ชายปติกานํ เอวมสฺส         5

“อมฺหากํ โข ยา ปริตฺตา สมฺพลมตฺตา, สา ปริกฺขีณา ปริยาทินฺนา,  อตฺถิ จายํ กนฺตาราวเสโส,    6

ยนฺนูน มยํ อิมํ เอกปุตฺตกํ ปิยํ มนาปํ วธิตฺวา วลฺลูรญฺจ โสณฺฑิกญฺจ กริตฺวา ปุตฺตมํสานิ ขาทนฺตา
เอว  ทฺวปิ ตํ กนฺตาราวเสสํ นิตฺถเรยฺยาม, มา สพฺเพว ตโย  วินสฺสมฺหาติ.  อถ โข เต ภิกฺขเว เทฺว 7 8

ชายปติกา เอตํ เอกปุตฺตกํ ปิยํ มนาปํ วธิตฺวา วลฺลูลญฺจ โสณฺฑิกญฺจ กริตฺวา ปุตฺตมํสานิ            
ขาทนฺตาเอว  ตํ กนฺตาราวเสสํ นิตฺถเรยฺยุD, เต ปุตฺตมํสานิ เจว ขาเทยฺยุD, อุเร จ ปฏิปิเสยฺยุD  “กหํ          9 10

เอกปุตฺตก กหํ เอกปุตฺตกา”ติ. 
ตํ กึ มญฺBถ ภิกฺขเว อปิ นุ เต ทวาย วา อาหารํ อาหเรยฺยุD, มทาย วา อาหารํ อาหเรยฺยุD 

มณฺฑนาย วา อาหารํ อาหเรยฺยุD, วิภูสนาย วา อาหารํ อาหเรยฺยุนฺติ ? โน เหตํ ภนฺเต. นนุ เต 
ภิกฺขเว ยาวเทว กนฺตารสฺส นิตฺถรณตฺถาย อาหารํ อาหเรยฺยุนฺติ ? เอวํ ภนฺเต. เอวเมว ขฺวาหํ 

 สี.อิ. ชยมฺปติกา, ฉ. ชายมฺปติกา4

 ฉ. อนติณฺโณ5

 ฉ. ปริยาทิณฺณา6

 ฉ. เอวํ ตํ7

 ฉ. วินสฺสิมฺหา8

 ฉ. เอวํ9

 ก. ปติปีเสยฺยุD10
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ภิกฺขเว “กวฬีกาโร อาหาโร ทฏฺIพฺโพ”ติ วทามิ. กวฬีกาเร ภิกฺขเว อาหาเร ปริญฺBาเต ปญฺจกาม
คุณิโก ราโค ปริญฺBาโต โหติ. ปญฺจกามคุณิเก ราเค ปริญฺBาเต นตฺถิ ตํ สญฺโBชนํ, เยน 
สญฺโBชเนน สญฺญุตฺโต อริยสาวโก ปุน อิมํ โลกํ อาคจฺเฉยฺย. 

กถBจ ภิกฺขเว ผสฺสาหาโร ทฏฺIพฺโพ ? เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว คาวี นิจฺจมฺมา กุฑฺฑญฺเจ     
นิสฺสาย ติฏฺเIยฺย, เย กุฑฺฑนิสฺสิตา ปาณา, เต นํ ขาเทยฺยุD. รุกฺขญฺเจ นิสฺสาย ติฏฺเIยฺย, เย          
รุกฺขนิสฺสิตา ปาณา, เต นํ ขาเทยฺยุD. อุทกญฺเจ นิสฺสาย ติฏฺเIยฺย, เย อุทกนิสฺสิตา ปาณา, เต นํ    
ขาเทยฺยุD. อากาสญฺเจ นิสฺสาย ติฏฺเIยฺย, เย อากาสนิสฺสิตา ปาณา, เต นํ ขาเทยฺยุD. ยญฺBเทว หิ 
สา ภิกฺขเว คาวี นิจฺจมฺมา นิสฺสาย ติฏฺเIยฺย, เย ตํ  นิสฺสิตา ปาณา, เต นํ ขาเทยฺยุD. เอวเมว ขฺวาหํ 
ภิกฺขเว “ผสฺสาหาโร ทฏฺIพฺโพ”ติ วทามิ. ผสฺเส ภิกฺขเว อาหาเร ปริญฺBาเต ติสฺโส เวทนา           
ปริญฺBาตา โหนฺติ. ตีสุ เวทนาสุ ปริญฺBาตาสุ อริยสาวกสฺส นตฺถิ กิญฺจิ อุตฺตริกรณียนฺติ วทามิ. 

กถญฺจ ภิกฺขเว มโนสญฺเจตนาหาโร ทฏฺIพฺโพ ? เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว องฺคารกาสุ สาธิก     
โปริสา ปุณฺณา องฺคารานํ วีตจฺจิกานํ วีตธูมานํ. อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย ชีวิตุกาโม อมริตุกาโม     
สุขกาโม ทุกฺขปฏิกฺกูโล ตเมนํ. เทฺว พลวนฺโต ปุริสา นานาพาหาสุ คเหตฺวา ตํ องฺคารกาสุD            
อุปกฑฺเฒยฺยุD. อถ โข ภิกฺขเว ตสฺส ปุริสสฺส อารกาวสฺส เจตนา, อารกาว ปตฺถนา, อารกา ปณิธิ. ตํ 
กิสฺส เหตุ ? วิทิตญฺหิ  ภิกฺขเว ตสฺส ปุริสสฺส โหติ “อิมญฺจาหํ องฺคารกาสุD ปปติสฺสามิ, ตโตนิทานํ 11

มรณํ วา นิคจฺฉามิ มรณมตฺตํ วา ทุกฺขนฺ”ติ. เอวเมว ขฺวาหํ ภิกฺขเว “มโนสญฺเจตนาหาโร 
ทฏฺIพฺโพ”ติ วทามิ. มโนสญฺเจตนาย ภิกฺขเว อาหาเร ปริญฺBาเต ติสฺโส ตณฺหา ปริญฺBาตา    
โหนฺติ. ตีสุ ตณฺหาสุ ปริญฺBาตาสุ อริยสาวกสฺส นตฺถิ กิญฺจิ อุตฺตริกรณียนฺติ วทามิ. 

กถญฺจ ภิกฺขเว วิญฺBาณาหาโร ทฏฺIพฺโพ ? เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว โจรํ อาคุจารึ คเหตฺวา 
รญฺโB  ทสฺเสยฺยุD  “อยนฺเต เทว โจโร อาคุจารี, อิมสฺส ยํ อิจฺฉสิ, ตํ ทณฺฑํ ปเณหี”ติ. ตเมนํ ราชา 12

เอวํ วเทยฺย “คจฺฉถ โภ, อิมํ ปุริสํ ปุพฺพณฺหสมยํ สตฺติสเตน หนถา”ติ. ตเมนํ ปุพฺพณฺหสมยํ         
สตฺติสเตน หเนยฺยุD. อถ ราชา มชฺฌณฺหิกสมยํ เอวํ วเทยฺย “อมฺโภ กถํ โส ปุริโส”ติ. ตเถว เทว ชีวตี
ติ. ตเมนํ ราชา เอวํ วเทยฺย “คจฺฉถ โภ, ตํ ปุริสํ มชฺฌณฺหิกสมยํ สตฺติสเตน หนถา”ติ. ตเมนํ 
มชฺฌณฺหิกสมยํ สตฺติสเตน หเนยฺยุD. อถ ราชา สายณฺหสมยํ เอวํ วเทยฺย “อมฺโภ กถํ โส ปุริโส”ติ. 
ตเถว เทว ชีวตีติ. ตเมนํ ราชา เอวํ วเทยฺย “คจฺฉถ โภ, ตํ ปุริสํ สายณฺหสมยํ สตฺติสเตน หนถา”ติ. 
ตเมนํ สายณฺหสมยํ สตฺติสเตน หเนยฺย. ตํ กึ มญฺBถ ภิกฺขเว : อปิ นุ โข  โส ปุริโส ทิวสํ ตีหิ สตฺติ13

สเตหิ หญฺBมาโน ตโตนิทานํ ทุกฺขํ โทมนสฺสํ ปฏิสํเวทิเยถาติ ? เอกิสฺสาปิ ภนฺเต สตฺติยา 
หญฺBมาโน ตโตนิทานํ ทุกฺขํ โทมนสฺสํ ปฏิสํเวทิเยถ, โก ปน วาโท ตีหิ สตฺติสเตหิ หญฺBมาโนติ. 
เอวเมว ขฺวาหํ ภิกฺขเว “วิญฺBาณาหาโร ทฏฺIพฺโพ”ติ วทามิ. วิญฺBาเณ ภิกฺขเว อาหาเร             

 ฉ. เอวํ หิ11

 ก. ทสฺเสสํ12

 ฉ. โขสทฺโท น ทิสฺสติ13
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ปริญฺBาเต นามรูปํ ปริญฺBาตํ โหติ, นามรูเป ปริญฺBาเต อริยสาวกสฺส นตฺถิ กิญฺจิ                   
อุตฺตริกรณียนฺติ วทามีติ. ตติยํ. 

๔. อตฺถิราคสุตฺต 
[๖๔]  สาวตฺถิยํ วิหรติ... ตตฺร โข ภควา... จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อาหารา ภูตานํ วา สตฺตานํ 

Iิติยา สมฺภเวสีนํ วา อนุคฺคหาย. กตเม จตฺตาโร ? กวฬีกาโร อาหาโร โอฬาริโก วา สุขุโม วา, 
ผสฺโส ทุติโย,  มโนสญฺเจตนา ตติยา, วิญฺBาณํ จตุตฺถํ. อิเม โข ภิกฺขเว จตฺตาโร อาหารา ภูตานํ 
วา สตฺตานํ Iิติยา  สมฺภเวสีนํ วา อนุคฺคหาย. 

กวฬีกาเร เจ ภิกฺขเว อาหาเร อตฺถิ ราโค อตฺถิ นนฺที อตฺถิ ตณฺหา, ปติฏฺIิตํ ตตฺถ 
วิญฺBาณํ วิรูฬฺหํ. ยตฺถ ปติฏฺIิตํ วิญฺBาณํ วิรูฬฺหํ, อตฺถิ ตตฺถ นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ. ยตฺถ อตฺถิ      
นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ, อตฺถิ ตตฺถ สงฺขารานํ วุฑฺฒิ. ยตฺถ อตฺถิ สงฺขารานํ วุฑฺฒิ, อตฺถิ ตตฺถ อายตึ 
ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ. ยตฺถ อตฺถิ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ, อตฺถิ ตตฺถ อายตึ ชาติชรามรณํ. ยตฺถ 
อตฺถิ อายตึ ชาติชรามรณํ, สโสกํ ตํ ภิกฺขเว สทรํ  สอุปายาสนฺติ วทามิ. 14

ผสฺเส เจ ภิกฺขเว อาหาเร… มโนสญฺเจตนาย เจ ภิกฺขเว อาหาเร... วิญฺBาเณ เจ ภิกฺขเว 
อาหาเร อตฺถิ ราโค อตฺถิ นนฺทิ อตฺถิ ตณฺหา, ปติฏฺIIิตํ ตตฺถ วิญฺBาณํ วิรูฬฺหํ. ยตฺถ ปติฏฺIิตํ 
วิญฺBาณํ วิรูฬฺหํ, อตฺถิ ตตฺถ นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ. ยตฺถ อตฺถิ นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ, อตฺถิ ตตฺถ    
สงฺขารานํ วุฑฺฒิ. ยตฺถ อตฺถิ สงฺขารานํ วุฑฺฒิ, อตฺถิ ตตฺถ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ. ยตฺถ อตฺถิ 
อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ, อตฺถิ ตตฺถ อายตึ ชาติชรามรณํ. ยตฺถ อตฺถิ อายตึ ชาติชรามรณํ,        
สโสกํ ตํ ภิกฺขเว สทรํ  สอุปายาสนฺติ วทามิ. 15

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว รชโก วา จิตฺตการโก วา สติ รชนาย วา ลาขาย วา หลิทฺทิยา วา        
นีลิยา วา  มญฺชิฏฺIาย วา สุมฏฺเI  วา ผลเก ภิตฺติยา วา ทุสฺสปเฏ วา อิตฺถิรูปํ  วา ปุริสรูปํ วา    16

อภินิมฺมิเนยฺย สพฺพงฺคปจฺจงฺคํ. เอวเมวโข ภิกฺขเว กวฬีกาเร เจ อาหาเร อตฺถิ ราโค อตฺถิ นนฺทิ 
อตฺถิ ตณฺหา, ปติฏฺIIิตํ ตตฺถ วิญฺBาณํ วิรูฬฺหํ. ยตฺถ ปติฏฺIิตํ วิญฺBาณํ วิรูฬฺหํ, อตฺถิ ตตฺถ         
นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ. ยตฺถ อตฺถิ นามรูปสฺส    อวกฺกนฺติ, อตฺถิ ตตฺถ สงฺขารานํ วุฑฺฒิ. ยตฺถ อตฺถิ 
สงฺขารานํ วุฑฺฒิ, อตฺถิ ตตฺถ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ. ยตฺถ อตฺถิ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ, 
อตฺถิ ตตฺถ อายตึ ชาติชรามรณํ. ยตฺถ อตฺถิ อายตึ ชาติชรามรณํ สโสกํ ตํ ภิกฺขเว สทรํ สอุปายา
สนฺติ วทามิ. 

ผสฺเส เจ ภิกฺขเว อาหาเร... มโนสญฺเจตนาย เจ ภิกฺขเว อาหาเร... วิญฺBาเณ เจ ภิกฺขเว 
อาหาเร อตฺถิ ราโค อตฺถิ นนฺทิ อตฺถิ ตณฺหา, ปติฏฺIIิตํ ตตฺถ วิญฺBาณํ วิรูฬฺหํ. ยตฺถ ปติฏฺIิตํ 
วิญฺBาณํ วิรูฬฺหํ, อตฺถิ ตตฺถ นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ. ยตฺถ อตฺถิ นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ, อตฺถิ ตตฺถ    

 ก. สรชํ; เอวมุปริปิ14

 ก. สรชํ; เอวมุปริปิ15

 ฉ. สุปริมฏฺเI16
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สงฺขารานํ วุฑฺฒิ. ยตฺถ อตฺถิ สงฺขารานํ วุฑฺฒิ, อตฺถิ ตตฺถ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ. ยตฺถ อตฺถิ 
อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ, อตฺถิ ตตฺถ อายตึ ชาติชรามรณํ. ยตฺถ อตฺถิ อายตึ ชาติชรามรณํ,        
สโสกํ ตํ ภิกฺขเว สทรํ สอุปายาสนฺติ วทามิ. 

กวฬีกาเร เจ ภิกฺขเว อาหาเร นตฺถิ ราโค นตฺถิ นนฺทิ นตฺถิ ตณฺหา, อปฺปติฏฺIิตํ ตตฺถ 
วิญฺBาณํ  อวิรูฬฺหํ. ยตฺถ อปฺปติฏฺIิตํ วิญฺBาณํ อวิรูฬฺหํ, นตฺถิ ตตฺถ นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ. ยตฺถ 
นตฺถิ นามรูปสฺส  อวกฺกนฺติ, นตฺถิ ตตฺถ สงฺขารานํ วุฑฺฒิ. ยตฺถ นตฺถิ สงฺขารานํ วุฑฺฒิ, นตฺถิ ตตฺถ 
อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ. ยตฺถ นตฺถิ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ, นตฺถิ ตตฺถ อายตึ ชาติชรา
มรณํ. ยตฺถ นตฺถิ อายตึ ชาติชรามรณํ,  อโสกํ ตํ ภิกฺขเว อทรํ  อนุปายาสนฺติ วทามิ. 17

ผสฺเส เจ ภิกฺขเว อาหาเร… มโนสญฺเจตนาย เจ ภิกฺขเว อาหาเร... วิญฺBาเณ เจ ภิกฺขเว 
อาหาเร นตฺถิ ราโค นตฺถิ นนฺทิ นตฺถิ ตณฺหา, อปฺปติฏฺIิตํ ตตฺถ วิญฺBาณํ อวิรูฬฺหํ. ยตฺถ             
อปฺปติฏฺIิตํ วิญฺBาณํ อวิรูฬฺหํ, นตฺถิ ตตฺถ นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ. ยตฺถ นตฺถิ นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ, 
นตฺถิ ตตฺถ สงฺขารานํ วุฑฺฒิ. ยตฺถ นตฺถิ สงฺขารานํ วุฑฺฒิ, นตฺถิ ตตฺถ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ. 
ยตฺถ นตฺถิ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ, นตฺถิ ตตฺถ อายตึ ชาติชรามรณํ. ยตฺถ นตฺถิ อายตึ ชาติ
ชรามรณํ, อโสกํ ตํ ภิกฺขเว อทรํ อนุปายาสนฺติ วทามิ. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว กูฏาคารํ วา กูฏาคารสาลํ  วา อุตฺตราย วา ทกฺขิณาย วา ปาจีนาย 18

วา  วาตปานา  สุริเย อุคฺคจฺฉนฺเต วาตปาเนน รสฺมิ ปวิสิตฺวา กฺวาสฺส  ปติ ฏฺIิตาติ. ปจฺฉิมายํ 19 20

ภนฺเต ภิตฺติยนฺติ. ปจฺฉิมา  เจ ภิกฺขเว ภิตฺติ นาสฺส กฺวาสฺส ปติฏฺIิตาติ. ปIวิยํ ภนฺเตติ. ปIวี เจ 21

ภิกฺขเว นาสฺส, กฺวาสฺส ปติฏฺIิตาติ. อาปสฺมึ ภนฺเตติ. อาโป เจ ภิกฺขเว นาสฺส, กฺวาสฺส ปติฏฺIิตาติ. 
อปฺปติฏฺIิตา ภนฺเตติ. เอวเมว โข ภิกฺขเว กวฬีกาเร เจ อาหาเร นตฺถิ ราโค นตฺถิ นนฺทิ นตฺถิ       
ตณฺหา ฯเปฯ 

ผสฺเส เจ ภิกฺขเว อาหาเร... มโนสญฺเจตนาย เจ ภิกฺขเว อาหาเร... วิญฺBาเณ เจ ภิกฺขเว 
อาหาเร นตฺถิ ราโค นตฺถิ นนฺทิ นตฺถิ ตณฺหา, อปฺปติฏฺIิตํ ตตฺถ วิญฺBาณํ อวิรูฬฺหํ. ยตฺถ            
อปฺปติฏฺIิตํ วิญฺBาณํ อวิรูฬฺหํ, นตฺถิ ตตฺถ นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ. ยตฺถ นตฺถิ นามรูปสฺส อวกฺกนฺติ 
นตฺถิ ตตฺถ สงฺขารานํ วุฑฺฒิ. ยตฺถ นตฺถิ  สงฺขารานํ วุฑฺฒิ, นตฺถิ ตตฺถ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ. 
ยตฺถ นตฺถิ อายตึ ปุนพฺภวาภินิพฺพตฺติ, นตฺถิ ตตฺถ อายตึ ชาติชรามรณํ. ยตฺถ นตฺถิ อายตึ ชาติ
ชรามรณํ, อโสกํ ตํ ภิกฺขเว อทรํ อนุปายาสนฺติ วทามีติ. จตุตฺถํ. 

 ก. อรชํ; เอวมุปริปิ17

 ก. กูฏาคารสาลา18

 ก. ปาจีนวาตปานา19

 ก. กตฺถ20

 ฉ. ปจฺฉิมาย21
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๕. นครสุตฺต 
[๖๕] สาวตฺถิยํ วิหรติ... ตตฺร โข ภควา... ปุพฺเพว  เม ภิกฺขเว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺธสฺส             22

โพธิสตฺตสฺเสว สโต เอตทโหสิ “กิจฺฉํ  วตายํ โลโก อาปนฺโน ชายติ จ ชิยฺยติ จ มิยฺยติ จ จวติ จ 23

อุปปชฺชติ จ, อถ จ ปนิมสฺส ทุกฺขสฺส นิสฺสรณํ นปฺปชานาติ ชรามรณสฺส. กุทาสฺสุ นาม อิมสฺส     
ทุกฺขสฺส นิสฺสรณํ ปญฺBายิสฺสติ ชรามรณสฺสา”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ 
ชรามรณํ โหติ, กึปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺBาย         
อภิสมโย “ชาติยา โข สติ ชรามรณํ โหติ,  ชาติปจฺจยา  ชรามรณนฺ”ติ. 

ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ ชาติ โหติ ฯเปฯ ภโว โหติ... อุปาทานํ 
โหติ... ตณฺหา โหติ... เวทนา โหติ... ผสฺโส โหติ... สฬายตนํ โหติ... นามรูปํ โหติ... กึปจฺจยา นาม
รูปนฺ”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺBาย อภิสมโย “วิญฺBาเณ โข สติ นามรูปํ 
โหติ, วิญฺBาณปจฺจยา นามรูปนฺ”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข สติ วิญฺBาณํ โหติ, 
กึปจฺจยา วิญฺBาณนฺ”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺBาย อภิสมโย “นามรูเป โข 
สติ วิญฺBาณํ โหติ, นามรูปปจฺจยา วิญฺBาณนฺ”ติ. 

ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ : ปจฺจุทาวตฺตติ โข อิทํ วิญฺBาณํ นามรูปมฺหา น ปรํ       
คจฺฉติ. เอตฺตาวตา ชาเยถ วา ชียฺเยถ วา มิยฺเยถ วา จเวถ วา อุปปชฺเชถ วา, ยทิทํ  นามรูป      
ปจฺจยา วิญฺBาณํ, วิญฺBาณปจฺจยา นามรูปํ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส 
ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส  ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. “สมุทโย สมุทโย”ติ โข เม ภิกฺขเว ปุพฺเพ 
อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุD อุทปาทิ, Bาณํ อุทปาทิ, ปญฺBา อุทปาทิ, วิชฺชา อุทปาทิ, อาโลโก     
อุทปาทิ. 

ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ ชรามรณํ น โหติ, กิสฺส นิโรธา ชรามรณ  
นิโรโธ”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺBาย อภิสมโย “ชาติยา โข อสติ ชรามรณํ 
น โหติ, ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ ชาติ น โหติ 
ฯเปฯ ภโว น โหติ... อุปาทานํ น โหติ... ตณฺหา น โหติ... เวทนา น โหติ... ผสฺโส น โหติ...       
สฬายตนํ น โหติ... นามรูปํ น โหติ, กิสฺส นิโรธา นามรูปนิโรโธ”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว โยนิโส     
มนสิการา อหุ ปญฺBาย อภิสมโย “วิญฺBาเณ โข อสติ นามรูปํ  น โหติ, วิญฺBาณนิโรธา นามรูป
นิโรโธ”ติ.  

ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ “กิมฺหิ นุ โข อสติ วิญฺBาณํ น โหติ, กิสฺส นิโรธา วิญฺBาณ
นิโรโธ”ติ. ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว โยนิโสมนสิการา อหุ ปญฺBาย อภิสมโย “นามรูเป โข อสติ 
วิญฺBาณํ น โหติ, นามรูปนิโรธา วิญฺBาณนิโรโธ”ติ. 

ตสฺส มยฺหํ ภิกฺขเว เอตทโหสิ : อธิคโต โข มฺยายํ มคฺโค โพธาย, ยทิทํ นามรูปนิโรธา 
วิญฺBาณ  นิโรโธ, วิญฺBาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ, นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ,  สฬายตน      

 ฉ. ปุพฺเพ22

 ฉ. กิจฺฉา23
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นิโรธา ผสฺสนิโรโธ ฯเปฯ  เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. “นิโรโธ นิโรโธ”ติ โข เม 
ภิกฺขเว ปุพฺเพ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ จกฺขุD อุทปาทิ, Bาณํ อุทปาทิ, ปญฺBา อุทปาทิ, วิชฺชา         
อุทปาทิ, อาโลโก อุทปาทิ. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว ปุริโส อรญฺเB ปวเน จรมาโน ปสฺเสยฺย ปุราณมคฺคํ ปุราณญฺชสํ    
ปุพฺพเกหิ มนุสฺเสหิ อนุยาตํ, โส ตมนุคจฺเฉยฺย, ตมนุคจฺฉนฺโต ปสฺเสยฺย ปุราณํ นครํ ปุราณํ         
ราชธานึ ปุพฺพเกหิ มนุสฺเสหิ อชฺฌาวุตฺถํ  อารามสมฺป นฺนํ วนสมฺปนฺนํ โปกฺขรณีสมฺปนฺนํ            24

อุทฺทาปวนฺตํ  รมณียํ. อถ โข โส ภิกฺขเว ปุริโส รญฺโB วา ราชมหามตฺตสฺส วา อาโรเจยฺย “ยคฺเฆ 25

ภนฺเต ชาเนยฺยาสิ ‘อหํ อทฺทสํ อรญฺเB ปวเน จรมาโน ปุราณมคฺคํ ปุราณญฺชสํ ปุพฺพเกหิ          
มนุสฺเสหิ อนุยาตํ, โส  ตมนุคจฺฉึ. ตมนุคจฺฉนฺโต อทฺทสํ ปุราณํ นครํ ปุราณํ ราชธานึ ปุพฺพเกหิ 26

มนุสฺเสหิ อชฺฌาวุตฺถํ อารามสมฺปนฺนํ วนสมฺปนฺนํ โปกฺขรณีสมฺปนฺนํ อุทฺทาปวนฺตํ รมณียํ, ตํ ภนฺเต 
นครํ มาเปหี”ติ. อถ โข โส ภิกฺขเว ราชา วา ราชมหามตฺโต วา ตํ นครํ มาเปยฺย, ตทสฺส นครํ 
อปเรน สมเยน อิทฺธํ เจว ผีตํ จ พาหุชญฺBํ  อากิณฺณมนุสฺสํ วุฑฺฒิเวปุลฺลปฺปตฺตํ.  เอวเมว ขฺวาหํ  27

ภิกฺขเว อทฺทสํ ปุราณมคฺคํ ปุราณญฺชสํ ปุพฺพเกหิ สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ อนุยาตํ. 
กตโม จ โส ภิกฺขเว ปุราณมคฺโค ปุราณญฺชโส ปุพฺพเกหิ สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ อนุยาโต ?    

อยเมว อริโย อฏฺIงฺคิโก มคฺโค. เสยฺยถิทํ ? สมฺมาทิฏฺIิ ฯเปฯ สมฺมาสมาธิ. อยํ โข โส ภิกฺขเว         
ปุราณมคฺโค ปุราณญฺชโส ปุพฺพเกหิ สมฺมาสมฺพุทฺเธหิ อนุยาโต. โส ตมนุคจฺฉึ, ตมนุคจฺฉนฺโต ชรา
มรณํ อพฺภญฺBาสึ, ชรามรณสมุทยํ อพฺภญฺBาสึ, ชรามรณนิโรธํ อพฺภญฺBาสึ, ชรามรณนิโรธ   
คามินึ ปฏิปทํ อพฺภญฺBาสึ. ตมนุคจฺฉึ, ตมนุคจฺฉนฺโต ชาตึ อพฺภญฺBาสึ ฯเปฯ ภวํ 
อพฺภญฺBาสึ...อุปาทานํ อพฺภญฺBาสึ... ตณฺหํ อพฺภญฺBาสึ...เวทนํ อพฺภญฺBาสึ... ผสฺสํ 
อพฺภญฺBาสึ... สฬายตนํ อพฺภญฺBาสึ... นามรูปํ อพฺภญฺBาสึ... วิญฺBาณํ อพฺภญฺBาสึ.          
ตมนุคจฺฉึ, ตมนุคจฺฉนฺโต สงฺขาเร อพฺภญฺBาสึ, สงฺขารสมุทยํ อพฺภญฺBาสึ, สงฺขารนิโรธํ 
อพฺภญฺBาสึ, สงฺขารนิโรธคามินึ ปฏิปทํ อพฺภญฺBาสึ. ตทภิญฺBา อาจิกฺขึ ภิกฺขูนํ ภิกฺขุนีนํ           
อุปาสกานํ อุปาสิกานํ, ตยิทํ ภิกฺขเว พฺรหฺมจริยํ อิทฺธํ เจว ผีตํ จ วิตฺถาริกํ พาหุชญฺBํ ปุถุภูตํ ยาว 
เทวมนุสฺเสหิ สุปฺปกาสิตนฺติ. ปญฺจมํ. 

๖. สมฺมสสุตฺต 
[๖๖] เอวมฺเม สุตํ : เอกํ สมยํ ภควา กุรูสุ วิหรติ กมฺมาสทมฺมํ นาม กุรูนํ นิคโม. ตตฺร โข 

ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ “ภิกฺขโว”ติ. “ภทนฺเต”ติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุD. ภควา เอตทโวจ 

 ฉ. อชฺฌาวุฏฺIํ24

 ฉ. อุทฺธาปวนฺตํ25

 ฉ. โสติ อยํ ปาโI น ทิสฺสติ26

 ก. พหุชญฺBํ27
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“สมฺมสถ โน ตุเมฺห ภิกฺขเว อนฺตรํ สมฺมสนฺ”ติ.  เอวํ วุตฺเต อญฺBตโร ภิกฺขุ ภควนฺตํ เอตทโวจ “อหํ 28

โข ภนฺเต สมฺมสามิ อนฺตรํ สมฺมสนฺ”ติ. ยถากถํ ปน ตฺวํ ภิกฺขุ สมฺมสสิ อนฺตรํ สมฺมสนฺติ. อถ โข โส 
ภิกฺขุ พฺยากาสิ. ยถา โส ภิกฺขุ พฺยากาสิ, น โส ภิกฺขุ ภควโต จิตฺตํ อาราเธสิ. 

เอวํ วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท ภควนฺตํ เอตทโวจ “เอตสฺส ภควา กาโล, เอตสฺส สุคต 
กาโล, ยํ ภควา อนฺตรํ สมฺมสํ ภาเสยฺย, ภควโต สุตฺวา ภิกฺขู ธาเรสฺสนฺตี”ติ. เตนหานนฺท สุณาถ, 
สาธุกํ มนสิกโรถ,  ภาสิสฺสามีติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุD. ภควา เอตทโวจ : 

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ สมฺมสมาโน สมฺมสติ อนฺตรํ สมฺมสํ “ยํ โข อิทํ อเนกวิธํ นานปฺปการกํ 
ทุกฺขํ โลเก อุปฺปชฺชติ ชรามรณํ, อิทํ นุ โข ทุกฺขํ กึนิทานํ กึสมุทยํ กึชาติกํ กึปภวํ, กิสฺมึ สติ ชรา
มรณํ โหติ, กิสฺมึ อสติ ชรามรณํ น โหตี”ติ ? โส สมฺมสมาโน เอวํ ชานาติ “ยํ โข อิทํ อเนกวิธํ     
นานปฺปการกํ ทุกฺขํ โลเก อุปฺปชฺชติ ชรามรณํ, อิทํ โข ทุกฺขํ อุปธินิทานํ อุปธิสมุทยํ อุปธิชาติกํ 
อุปธิปฺปภวํ, อุปธิสฺมึ สติ ชรามรณํ โหติ, อุปธิสฺมึ อสติ ชรามรณํ น โหตี”ติ. โส ชรามรณญฺจ        
ปชานาติ, ชรามรณสมุทยญฺจ ปชานาติ, ชรามรณนิโรธญฺจ ปชานาติ, ยา จ ชรามรณนิโรธ       
สารุปฺปคามินี ปฏิปทา, ตญฺจ ปชานาติ. ตถาปฏิปนฺโน จ โหติ อนุธมฺมจารี. อยํ วุจฺจติ ภิกฺขเว 
ภิกฺขุ สพฺพโส สมฺมา ทุกฺขกฺขยาย ปฏิปนฺโน ชรามรณนิโรธาย. 

อถาปรํ สมฺมสมาโน สมฺมสติ อนฺตรํ สมฺมสํ “อุปธิ ปนายํ กึนิทาโน กึสมุทโย กึชาติโก 
กึปภโว, กิสฺมึ สติ อุปธิ โหติ, กิสฺมึ อสติ อุปธิ น โหตี”ติ ? โส สมฺมสมาโน เอวํ ชานาติ “อุปธิ    
ตณฺหานิทาโน ตณฺหาสมุทโย ตณฺหาชาติโก ตณฺหาปภโว, ตณฺหาย สติ อุปธิ โหติ, ตณฺหาย อสติ 
อุปธิ น โหตี”ติ. โส อุปธิญฺจ ปชานาติ, อุปธิสมุทยญฺจ ปชานาติ, อุปธินิโรธญฺจ ปชานาติ, ยา จ 
อุปธินิโรธสารุปฺปคามินี ปฏิปทา, ตญฺจ ปชานาติ. ตถา ปฏิปนฺโน จ โหติ อนุธมฺมจารี. อยํ วุจฺจติ 
ภิกฺขเว ภิกฺขุ สพฺพโส สมฺมา ทุกฺขกฺขยาย ปฏิปนฺโน  อุปธินิโรธาย. 

อถาปรํ สมฺมสมาโน สมฺมสติ อนฺตรํ สมฺมสํ “ตณฺหา ปนายํ กตฺถ อุปฺปชฺชมานา            
อุปฺปชฺชติ, กตฺถ  นิวีสมานา นิวีสตี”ติ ? โส สมฺมสมาโน เอวํ ชานาติ : ยํ โข โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ 
เอตฺเถสา ตณฺหา  อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ, เอตฺถ นิวีสมานา นิวีสติ. กิญฺจ โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ ? 
จกฺขุD โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ ฯเปฯ โสตํ โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ... ฆานํ โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ... ชิวฺหา 
โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ... กาโย โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ... มโน โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ; เอตฺเถสา ตณฺหา 
อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ, เอตฺถ นิวีสมานา นิวีสติ. 

เย หิ เกจิ ภิกฺขเว อตีตมทฺธานํ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ยํ โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ, ตํ       
นิจฺจโต อทฺทกฺขุD สุขโต อทฺทกฺขุD อตฺตโต อทฺทกฺขุD อาโรคฺยโต อทฺทกฺขุD เขมโต อทฺทกฺขุD, เต ตณฺหํ 
วฑฺเฒสุD. เย ตณฺหํ วฑฺเฒสุD, เต อุปธึ วฑฺเฒสุD. เย อุปธึ วฑฺเฒสุD, เต ทุกฺขํ วฑฺเฒสุD. เย ทุกฺขํ     
วฑฺเฒสุD, เต น ปริมุจฺจึสุ ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ, 
น ปริมุจฺจึสุ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ. 

 สี. อนฺตรา สมฺมสนนฺติ28
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เยปิ หิ เกจิ ภิกฺขเว อนาคตมทฺธานํ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ยํ โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ, ตํ 
นิจฺจโต ทกฺขิสฺสนฺติ  สุขโต ทกฺขิสฺสนฺติ อตฺตโต ทกฺขิสฺสนฺติ อาโรคฺย โต ทกฺขิสฺสนฺติ เขมโต      29

ทกฺขิสฺสนฺติ, เต ตณฺหํ วฑฺเฒสฺสนฺติ.  เย ตณฺหํ วฑฺเฒสฺสนฺติ, เต อุปธึ วฑฺเฒสฺสนฺติ. เย อุปธึ 30

วฑฺเฒสฺสนฺติ, เต ทุกฺขํ วฑฺเฒสฺสนฺติ. เย ทุกฺขํ วฑฺเฒสฺสนฺติ, เต น ปริมุจฺจิสฺสนฺติ ชาติยา ชราย    
มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ  อุปายาเสหิ, น ปริมุจฺจิสฺสนฺติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ. 

เยปิ หิ เกจิ ภิกฺขเว เอตรหิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ยํ โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ, ตํ นิจฺจโต 
ปสฺสนฺติ สุขโต ปสฺสนฺติ อตฺตโต ปสฺสนฺติ อาโรคฺยโต ปสฺสนฺติ เขมโต ปสฺสนฺติ, เต ตณฺหํ         
วฑฺเฒนฺติ. เย ตณฺหํ วฑฺเฒนฺติ, เต อุปธึ วฑฺเฒนฺติ. เย อุปธึ วฑฺเฒนฺติ, เต ทุกฺขํ วฑฺเฒนฺติ. เย     
ทุกฺขํ วฑฺเฒนฺติ, เต น ปริมุจฺจนฺติ ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ       
อุปายาเสหิ, น ปริมุจฺจนฺติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว อาปานียกํโส วณฺณสมฺปนฺโน คนฺธสมฺปนฺโน รสสมฺปนฺโน, โส จ โข      
วิเสน สํสฏฺโI, อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย ฆมฺมาภิตตฺโต ฆมฺมปเรโต กิลนฺโต ตสิโต ปิปาสิโต, ตเมนํ 
เอวํ วเทยฺยุD “อยํ เต อมฺโภ ปุริส อาปานิยกํโส วณฺณสมฺปนฺโน คนฺธสมฺปนฺโน รสสมฺปนฺโน, โส จ โข 
วิเสน สํสฏฺโI สเจ อากงฺขสิ ปิว, ปิวโต หิ โข ตํ ฉาเทสฺสติ วณฺเณนปิ คนฺเธนปิ รเสนปิ, ปิวิตฺวา จ 
ปน ตโตนิทานํ มรณํ วา นิคจฺฉสิ มรณมตฺตํ วา  ทุกฺขนฺ”ติ. โส ตํ อาปานียกํสํ สหสา อปฺปฏิสงฺขา 
ปิเวยฺย นปฺปฏินิสฺสชฺเชยฺย. โส ตโตนิทานํ มรณํ วา  นิคจฺเฉยฺย มรณมตฺตํ วา ทุกฺขํ. เอวเมว โข 
ภิกฺขเว เย หิ เกจิ อตีตมทฺธานํ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ยํ โลเก ปิยรูปํ ฯเปฯ อนาคตมทฺธานํ 
ฯเปฯ เอตรหิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ยํ โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ, ตํ นิจฺจโต ปสฺสนฺติ สุขโต ปสฺสนฺติ 
อตฺตโต ปสฺสนฺติ อาโรคฺยโต ปสฺสนฺติ เขมโต ปสฺสนฺติ, เต ตณฺหํ วฑฺเฒนฺติ. เย ตณฺหํ วฑฺเฒนฺติ, เต 
อุปธึ วฑฺเฒนฺติ. เย อุปธึ วฑฺเฒนฺติ, เต ทุกฺขํ วฑฺเฒนฺติ. เย ทุกฺขํ วฑฺเฒนฺติ, เต น ปริมุจฺจนฺติ     
ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ, น ปริมุจฺจนฺติ ทุกฺขสฺมาติ 
วทามิ. 

เย จ โข เกจิ ภิกฺขเว อตีตมทฺธานํ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ยํ โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ, ตํ 
อนิจฺจโต  อทฺทกฺขุD ทุกฺขโต อทฺทกฺขุD อนตฺตโต อทฺทกฺขุD โรคโต อทฺทกฺขุD ภยโต อทฺทกฺขุD, เต ตณฺหํ   
ปชหึสุ. เย ตณฺหํ ปชหึสุ, เต อุปธึ ปชหึสุ. เย อุปธึ ปชหึสุ, เต ทุกฺขํ ปชหึสุ. เย ทุกฺขํ ปชหึสุ, เต     
ปริมุจฺจึสุ ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ, ปริมุจฺจึสุ      
ทุกฺขสฺมาติ วทามิ. 

เยปิ หิ เกจิ ภิกฺขเว อนาคตมทฺธานํ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ยํ โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ, ตํ 
อนิจฺจโต ทกฺขิสฺสนฺติ ทุกฺขโต ทกฺขิสฺสนฺติ อนตฺตโต ทกฺขิสฺสนฺติ โรคโต ทกฺขิสฺสนฺติ ภยโต          
ทกฺขิสฺสนฺติ, เต ตณฺหํ  ปชหิสฺสนฺติ. เย ตณฺหํ ปชหิสฺสนฺติ ฯเปฯ ปริมุจฺจนฺติ ทุกฺขสฺมาติ วทามิ. 

 สี. ทกฺขินฺติ29

 ฉ. วฑฺฒิสฺสนฺติ30



 11

เยปิ หิ เกจิ ภิกฺขเว เอตรหิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ยํ โลเก ปิยรูปํ สาตรูปํ, ตํ อนิจฺจโต 
ปสฺสนฺติ ทุกฺขโต ปสฺสนฺติ อนตฺตโต ปสฺสนฺติ โรคโต ปสฺสนฺติ ภยโต ปสฺสนฺติ, เต ตณฺหํ ปชหนฺติ. เย 
ตณฺหํ ปชหนฺติ, เต อุปธึ ปชหนฺติ. เย อุปธึ ปชหนฺติ, เต ทุกฺขํ ปชหนฺติ. เย ทุกฺขํ ปชหนฺติ, เต        
ปริมุจฺจนฺติ ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ, ปริมุจฺจนฺติ 
ทุกฺขสฺมาติ วทามิ. 

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว อาปานียกํโส วณฺณสมฺปนฺโน คนฺธสมฺปนฺโน รสสมฺปนฺโน, โส จ โข      
วิเสน สํสฏฺโI. อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย ฆมฺมาภิตตฺโต ฆมฺมปเรโต กิลนฺโต ตสิโต ปิปาสิโต, ตเมนํ 
เอวํ วเทยฺยุD “อยํ เต อมฺโภ ปุริส อาปานิยกํโส วณฺณสมฺปนฺโน คนฺธสมฺปนฺโน รสสมฺปนฺโน, โส จ โข 
วิเสน สํสฏฺโI. สเจ อากงฺขสิ ปิว, ปิวโต หิ โข ตํ ฉาเทสฺสติ วณฺเณนปิ คนฺเธนปิ รเสนปิ, ปิวิตฺวา จ 
ปน ตโตนิทานํ มรณํ วา นิคจฺฉสิ มรณมตฺตํ วา ทุกฺขนฺ”ติ. อถ โข ภิกฺขเว ตสฺส ปุริสสฺส เอวมสฺส 
“สกฺกา โข เม อยํ สุราปิปาสิตา ปานีเยน วา วิเนตุD  ทธิมณฺฑเกน วา วิเนตุD ภฏฺIโลณิกาย  วา    31

วิเนตุD โลณโสวีรเกน  วา วิเนตุD, น เตฺววาหนฺตํ ปิเวยฺยํ, ยํ มม อสฺส ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขายา”ติ. 32 33

โส ตํ อาปานียกํสํ ปฏิสงฺขา น ปิเวยฺย ปฏินิสฺสชฺเชยฺย. โส ตโตนิทานํ น มรณํ วา นิคจฺเฉยฺย มรณ
มตฺตํ วา ทุกฺขํ. เอวเมวโข ภิกฺขเว เย หิ เกจิ อตีตมทฺธานํ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ยํ โลเก ปิยรูปํ 
สาตรูปํ, ตํ อนิจฺจโต อทฺทกฺขุD ทุกฺขโต อทฺทกฺขุD อนตฺตโต อทฺทกฺขุD โรคโต อทฺทกฺขุD ภยโต อทฺทกฺขุD, เต 
ตณฺหํ ปชหึสุ, เย ตณฺหํ ปชหึสุ, เต อุปธึ ปชหึสุ. เย อุปธึ ปชหึสุ, เต ทุกฺขํ ปชหึสุ. เย ทุกฺขํ ปชหึสุ, 
เต  ปริมุจฺจึสุ ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ, ปริมุจฺจึสุ 
ทุกฺขสฺมาติ  วทามิ. 

เยปิ หิ เกจิ ภิกฺขเว อนาคตมทฺธานํ ฯเปฯ เอตรหิ สมณา วา พฺราหฺมณา วา ยํ โลเก      
ปิยรูปํ สาตรูปํ, ตํ อนิจฺจโต ปสฺสนฺติ ทุกฺขโต ปสฺสนฺติ อนตฺตโต ปสฺสนฺติ โรคโต ปสฺสนฺติ ภยโต    
ปสฺสนฺติ, เต ตณฺหํ ปชหนฺติ. เย ตณฺหํ ปชหนฺติ, เต อุปธึ ปชหนฺติ. เย อุปธึ ปชหนฺติ, เต ทุกฺขํ       
ปชหนฺติ. เย ทุกฺขํ ปชหนฺติ, เต ปริมุจฺจนฺติ ชาติยา ชราย มรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทุกฺเขหิ          
โทมนสฺเสหิ อุปายาเสหิ, ปริมุจฺจนฺติ ทุกฺขสฺมาติ วทามีติ. ฉฏฺIํ. 

๗. นฬกลาปีสุตฺต 
[๖๗]  เอกํ สมยํ อายสฺมา จ สารีปุตฺโต อายสฺมา จ มหาโกฏฺIิโต  พาราณสิยํ วิหรนฺติ 34

อิสิปตเน มิคทาเย. อถ โข อายสฺมา มหาโกฏฺIิโต สายนฺหสมยํ ปฏิสลฺลานา วุฏฺIิโต เยนายสฺมา 
สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา สารีปุตฺเตน สทฺธึ สมฺโมทิ, สมฺโมทนียํ กถํ       
สารณียํ วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา มหาโกฏฺIิโต อายสฺมนฺตํ    

 ก. มฏฺIโลณิกาย31

 ก. โลณโสจิรเกน32

 ก. อหิตาย ทุกฺขายาติ33

 ฉ. มหาโกฏฺIิโก34
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สารีปุตฺตํ เอตทโวจ “กึ นุ โข อาวุโส สารีปุตฺต สยํกตํ ชรามรณํ, ปรํกตํ ชรามรณํ, สยํกตญฺจ 
ปรํกตญฺจ ชรามรณํ, อุทาหุ อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ ชรามรณนฺ”ติ ? น โข อาวุโส 
โกฏฺIิต สยํกตํ ชรามรณํ, น ปรํกตํ ชรามรณํ, น สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ ชรามรณํ, นาปิ อสยํการํ 
อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ ชรามรณํ, อปิจ ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺติ. 

กึ นุ โข อาวุโส สารีปุตฺต สยํกตา ชาติ, ปรํกตา ชาติ ? สยํกตา จ ปรํกตา จ ชาติ, อุทาหุ 
อสยํการา อปรํการา อธิจฺจสมุปฺปนฺนา ชาตีติ ? น โข อาวุโส โกฏฺIิต สยํกตา ชาติ, น ปรํกตา 
ชาติ, น สยํกตา จ ปรํกตา จ ชาติ, นาปิ อสยํการา อปรํการา อธิจฺจสมุปฺปนฺนา ชาติ, อปิจ 
ภวปจฺจยา ชาตีติ. 

กึ นุ โข อาวุโส สารีปุตฺต สยํกโต ภโว ฯเปฯ สยํกตํ อุปาทานํ... สยํกตา ตณฺหา... สยํกตา 
เวทนา... สยํกโต ผสฺโส... สยํกตํ สฬายตนํ... สยํกตํ นามรูปํ, ปรํกตํ นามรูปํ, สยํกตญฺจ 
ปรํกตญฺจ นามรูปํ, อุทาหุ  อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ นามรูปนฺติ ? น โข อาวุโส โกฏฺIิต 
สยํกตํ นามรูปํ, น ปรํกตํ นามรูปํ, น สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ นามรูปํ, นาปิ อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจ
สมุปฺปนฺนํ นามรูปํ, อปิจ วิญฺBาณปจฺจยา   นามรูปนฺติ. 

กึ นุ โข อาวุโส สารีปุตฺต สยํกตํ วิญฺBาณํ, ปรํกตํ วิญฺBาณํ, สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ 
วิญฺBาณํ,  อุทาหุ อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ วิญฺBาณนฺติ ? น โข อาวุโส โกฏฺIิต สยํกตํ 
วิญฺBาณํ, น ปรํกตํ วิญฺBาณํ, น สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ วิญฺBาณํ, นาปิ อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจ
สมุปฺปนฺนํ วิญฺBาณํ, อปิจ  นามรูปปจฺจยา วิญฺBาณนฺติ. 

อิทาเนว โข มยํ อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ภาสิตํ เอวํ อาชานาม. น โข อาวุโส โกฏฺIิต 
สยํกตํ นามรูปํ, น ปรํกตํ นามรูปํ, น สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ นามรูปํ, นาปิ อสยํการํ อปรํการํ อธิจฺจ
สมุปฺปนฺนํ นามรูปํ, อปิจ วิญฺBาณปจฺจยา นามรูปนฺติ. 

อิทาเนว จ ปน มยํ อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส ภาสิตํ เอวํ อาชานาม. น โข อาวุโส โกฏฺIิต 
สยํกตํ วิญฺBาณํ, น ปรํกตํ วิญฺBาณํ, น สยํกตญฺจ ปรํกตญฺจ วิญฺBาณํ นาปิ อสยํการํ อปรํการํ 
อธิจฺจสมุปฺปนฺนํ วิญฺBาณํ, อปิจ นามรูปปจฺจยา วิญฺBาณนฺติ. 

ยถากถํ ปนาวุโส สารีปุตฺต อิมสฺส ภาสิตสฺส อตฺโถ ทฏฺIพฺโพติ. เตนหาวุโส อุปมนฺเต 
กริสฺสามิ,  อุปมายปิเธกจฺเจ วิญฺญู ปุริสา ภาสิตสฺส อตฺถํ อาชานนฺติ. เสยฺยถาปิ อาวุโส เทฺว      
นฬกลาปิโย อญฺBมญฺBํ นิสฺสาย ติฏฺเIยฺยุD. เอวเมว โข อาวุโส นามรูปปจฺจยา วิญฺBาณํ, 
วิญฺBาณปจฺจยา นามรูปํ, นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ, สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ฯเปฯ เอวเมตสฺส 
เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. ตาสญฺเจ อาวุโส นฬกลาปีนํ เอกํ อากฑฺเฒยฺย  เอกา     35

ปปเตยฺย, อปรญฺเจ อปกฑฺเฒยฺย อปรา ปปเตยฺย. เอวเมว โข อาวุโส นามรูปนิโรธา วิญฺBาณ    
นิโรโธ, วิญฺBาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ. นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ, สฬายตนนิโรธา            
ผสฺสนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ. 

อจฺฉริยํ อาวุโส สารีปุตฺต, อพฺภูตํ อาวุโส สารีปุตฺต, ยาว สุภาสิตญฺจิทํ อายสฺมตา        
สารีปุตฺเตน. อิทญฺจ ปน มยํ อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส สุภาสิตํ อิเมหิ ฉตฺตึสาย วตฺถูหิ อนุโมทาม : 

 ฉ. อากฑฺเฒยฺย35
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ชรามรณสฺส เจ อาวุโส ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ธมฺมํ เทเสติ, “ธมฺมกถิโก       
ภิกฺขู”ติ อลํ วจนาย. ชรามรณสฺส เจ อาวุโส ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย ปฏิปนฺโน โหติ, 
“ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิปนฺโน ภิกฺขู”ติ อลํ วจนาย.ชรามรณสฺส เจ อาวุโส ภิกฺขุ นิพฺพิทา วิราคา นิโรธา 
อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ, “ทิฏฺIธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต ภิกฺขู”ติ อลํ วจนาย. ชาติยา เจ ฯเปฯ ภวสฺส 
เจ... อุปาทานสฺส เจ... ตณฺหาย เจ... เวทนาย เจ... ผสฺสสฺส เจ... สฬายตนสฺส เจ... นามรูปสฺส 
เจ... วิญฺBาณสฺส เจ... สงฺขารานญฺเจ... อวิชฺชาย เจ อาวุโส ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย 
ธมฺมํ เทเสติ, “ธมฺมกถิโก ภิกฺขู”ติ อลํ วจนาย, วิชฺชาย เจ อาวุโส ภิกฺขุ นิพฺพิทาย วิราคาย นิโรธาย 
ปฏิปนฺโน โหติ, “ธมฺมานุธมฺมปฺปฏิปนฺโน ภิกฺขู”ติ อลํ วจนาย. อวิชฺชาย เจ อาวุโส ภิกฺขุ นิพฺพิทา    
วิราคา นิโรธา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ, “ทิฏฺIิธมฺมนิพฺพานปฺปตฺโต ภิกฺขู”ติ อลํ  วจนายาติ. สตฺตมํ. 

๘. โกสมฺพิสุตฺต 
[๖๘]  เอกํ สมยํ อายสฺมา จ มุสิโล  อายสฺม า จ ปวิฏฺโI  อายสฺมา จ นารโท            36 37

อายสฺมา จ อานนฺโท โกสมฺพิยํ วิหรนฺติ โฆสิตาราเม. อถ โข อายสฺมา ปวิฏฺโI อายสฺมนฺตํ มุสิลํ 
เอตทโวจ “อญฺBเตฺรว อาวุโส มุสิล สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการ
ปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา  อตฺถายสฺมโต มุสิลสฺส ปจฺจตฺตเมว Bาณํ             
“ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ. อญฺBเตฺรว อาวุโส ปวิฏฺI สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร            
อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อหเมตํ  ชานามิ อหเมตํ 
ปสฺสามิ “ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ. 

อญฺBตฺเรว อาวุโส มุสิล สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการ   
ปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อตฺถายสฺมโต มุสิลสฺส ปจฺจตฺตเมว Bาณํ “ภวปจฺจยา 
ชาตี”ติ ฯเปฯ “อุปาทานปจฺจยา ภโว”ติ...“ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานนฺ”ติ...“เวทนาปจฺจยา         
ตณฺหา”ติ... “ผสฺสปจฺจยา เวทนา”ติ... “สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส”ติ... “นามรูปปจฺจยา            
สฬายตนนฺ”ติ... “วิญฺBาณปจฺจยา นามรูปนฺ”ติ...“สงฺขารปจฺจยา วิญฺBาณนฺ”ติ...“อวิชฺชาปจฺจยา 
สงฺขารา”ติ. อญฺBเตฺรว อาวุโส ปวิฏฺI สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร 
อาการปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อหเมตํ ชานามิ อหเมตํ ปสฺสามิ  “อวิชฺชา   
ปจฺจยา สงฺขารา”ติ. 

อญฺBเตฺรว จ อาวุโส มุสิล สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการ
ปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อตฺถายสฺมโต มุสิลสฺส ปจฺจตฺตเมว Bาณํ              
“ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ”ติ. อญฺBเตฺรว อาวุโส ปวิฏฺI สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร       
อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อหเมตํ ชานามิ อหเมตํ 
ปสฺสามิ “ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ”ติ. 

 สี. มูสิโล, อิ. มุสีโล36

 สี.อิ. สวิฏฺโI37
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อญฺBเตฺรว อาวุโส มุสิล สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการ  
ปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อตฺถายสฺมโต มุสิลสฺส ปจฺจตฺตเมว Bาณํ “ภวนิโรธา 
ชาตินิโรโธ”ติ ฯเปฯ “อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ”ติ... “ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ”ติ...       
“เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ”ติ..“ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ”ติ... สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ”ติ... 
“นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ”ติ... “วิญฺBาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ”ติ... “สงฺขารนิโรธา 
วิญฺBาณนิโรโธ”ติ... “อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ”ติ. อญฺBเตฺรว อาวุโส ปวิฏฺI สทฺธาย อญฺBตฺร 
รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIิ- นิชฺฌานกฺขนฺติยา อหเมตํ 
ชานามิ อหเมตํ ปสฺสามิ “อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ”ติ. 

อญฺBเตฺรว อาวุโส มุสิล สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการ  
ปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อตฺถายสฺมโต มุสิลสฺส ปจฺจตฺตเมว Bาณํ “ภวนิโรโธ 
นิพฺพานนฺ”ติ. อญฺBเตฺรว อาวุโส ปวิฏฺI สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร 
อาการปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อหเมตํ ชานามิ อหเมตํ ปสฺสามิ “ภวนิโรโธ 
นิพฺพานนฺ”ติ. 

เตนหายสฺมา มุสิโล อรหํ ขีณาสโวติ. เอวํ วุตฺเต อายสฺมา มุสิโล ตุณฺหี อโหสิ. อถโข    
อายสฺมา  นารโท อายสฺมนฺตํ ปวิฏฺIํ เอตทโวจ “สาธาวุโส ปวิฏฺI อหํ เอตํ ปญฺหํ ลเภยฺยํ. เอวํ  38

ปญฺหํ ปุจฺฉ, อหํ เต เอตํ ปญฺหํ พฺยากริสฺสามี”ติ. ลภติ อายสฺมา นารโท เอตํ ปญฺหํ. ปุจฺฉามหํ    
อายสฺมนฺตํ นารทํ เอตํ ปญฺหํ,   พฺยากโรตุ จ เม อายสฺมา นารโท เอตํ ปญฺหํ. 

อญฺBเตฺรว อาวุโส นารท สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการ
ปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อตฺถายสฺมโต นารทสฺส ปจฺจตฺตเมว Bาณํ            
“ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ. อญฺBเตฺรว อาวุโส ปวิฏฺI สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร           
อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อหเมตํ ชานามิ อหเมตํ 
ปสฺสามิ “ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ. 

อญฺBตฺเรว อาวุโส นารท สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการ
ปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อตฺถายสฺมโต นารทสฺส ปจฺจตฺตเมว Bาณํ      
“ภวปจฺจยา ชาติ ฯเปฯ  “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา”ติ. อญฺBเตฺรว อาวุโส ปวิฏฺI สทฺธาย อญฺBตฺร 
รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อหเมตํ    
ชานามิ อหเมตํ ปสฺสามิ “อวิชฺชาปจฺจยา  สงฺขารา”ติ. 

อญฺBตฺเรว อาวุโส นารท สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการ
ปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อตฺถายสฺมโต นารทสฺส ปจฺจตฺตเมว Bาณํ           
“ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ”ติ, อญฺBเตฺรว อาวุโส ปวิฏฺI สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร       
อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อหเมตํ ชานามิ อหเมตํ 
ปสฺสามิ “ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ”ติ. 

 ฉ. มํ เอตํ38
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อญฺBตฺร จ อาวุโส นารท สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการ
ปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อตฺถายสฺมโต นารทสฺส ปจฺจตฺตเมว Bาณํ “ภวนิโรธา 
ชาตินิโรโธ”ติ ฯเปฯ “อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ”ติ. อญฺBเตฺรว อาวุโส ปวิฏฺI สทฺธาย อญฺBตฺร 
รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อหเมตํ    
ชานามิ อหเมตํ ปสฺสามิ “อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ”ติ. 

อญฺBเตฺรว อาวุโส นารท สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร อาการ
ปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อตฺถายสฺมโต นารทสฺส ปจฺจตฺตเมว Bาณํ “ภวนิโรโธ 
นิพฺพานนฺ”ติ. อญฺBเตฺรว อาวุโส ปวิฏฺI สทฺธาย อญฺBตฺร รุจิยา อญฺBตฺร อนุสฺสวา อญฺBตฺร 
อาการปริวิตกฺกา อญฺBตฺร ทิฏฺIินิชฺฌานกฺขนฺติยา อหเมตํ ชานามิ อหเมตํ ปสฺสามิ “ภวนิโรโธ 
นิพฺพานนฺ”ติ. 

เตนหายสฺมา นารโท อรหํ ขีณาสโวติ. “ภวนิโรโธ นิพฺพานนฺ”ติ โข เม อาวุโส ยถาภูตํ 
สมฺมปฺปBBาย สุทิฏฺIํ, น จมฺหิ อรหํ ขีณาสโว. เสยฺยถาปิ อาวุโส กนฺตารมคฺเค อุทปาโน, ตตฺร 
เนวสฺส รชฺชุ  น อุทกวารโก. อถ ปุริโส อาคจฺเฉยฺย ฆมฺมาภิตตฺโต ฆมฺมปเรโต กิลนฺโต ตสิโต         
ปิปาสิโต, โส ตํ อุทปานํ  โอโลเกยฺย. ตสฺส “อุทกนฺ”ติ หิ โข Bาณํ อสฺส, น จ กาเยน ผุสิตฺวา 
วิหเรยฺย. เอวเมว โข อาวุโส “ภวนิโรโธ  นิพฺพานนฺ”ติ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺBาย สุทิฏฺIํ, น จมฺหิ 
อรหํ ขีณาสโวติ. 

เอวํ วุตฺเต อายสฺมา อานนฺโท อายสฺมนฺตํ ปวิฏฺIํ เอตทโวจ “เอวํวาที ตฺวํ อาวุโส ปวิฏฺI 
อายสฺมนฺตํ นารทํ กึ วเทสี”ติ ? เอวํวาทาหํ อาวุโส อานนฺท อายสฺมนฺตํ นารทํ น กิญฺจิ วทามิ 
อญฺBตฺร กลฺยาณา อญฺBตฺร กุสลาติ. อฏฺIมํ. 

๙. อุปยนฺติสุตฺต 
[๖๙]  เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส          

อาราเม. ตตฺร โข ภควา... มหาสมุทฺโท ภิกฺขเว อุปยนฺโต มหานทิโย อุปยาเปติ, มหานทิโย         
อุปยนฺติโย กุนฺนทิโย อุปยาเปนฺติ, กุนฺนทิโย อุปยนฺติโย มหาโสพฺเภ อุปยาเปนฺติ, มหาโสพฺภา     
อุปยนฺตา กุโสพฺเภ อุปยาเปนฺติ. เอวเมว โข ภิกฺขเว อวิชฺชา อุปยนฺตี สงฺขาเร อุปยาเปติ, สงฺขารา 
อุปยนฺตา วิญฺBาณํ อุปยาเปนฺติ, วิญฺBาณํ อุปยนฺตํ  นามรูปํ อุปยาเปติ, นามรูปํ อุปยนฺตํ     
สฬายตนํ อุปยาเปติ, สฬายตนํ อุปยนฺตํ ผสฺสํ อุปยาเปติ, ผสฺโส อุปยนฺโต เวทนํ อุปยาเปติ, 
เวทนา อุปยนฺตี ตณฺหํ อุปยาเปติ, ตณฺหา อุปยนฺตี อุปาทานํ อุปยาเปติ, อุปาทานํ อุปยนฺตํ ภวํ 
อุปยาเปติ, ภโว อุปยนฺโต ชาตึ อุปยาเปติ, ชาติ อุปยนฺตี ชรามรณํ อุปยาเปติ. 

มหาสมุทฺโท ภิกฺขเว อปยนฺโต มหานทิโย อปยาเปติ, มหานทิโย อปยนฺติโย กุนฺนทิโย 
อปยาเปนฺติ, กุนฺนทิโย อปยนฺติโย มหาโสพฺเภ อปยาเปนฺติ, มหาโสพฺภา อปยนฺตา กุโสพฺเภ       
อปยาเปนฺติ. เอวเมว โข ภิกฺขเว อวิชฺชา อปยนฺตี สงฺขาเร อปยาเปติ, สงฺขารา อปยนฺตา วิญฺBาณํ 
อปยาเปนฺติ, วิญฺBาณํ อปยนฺตํ นามรูปํ อปยาเปติ, นามรูปํ อปยนฺตํ สฬายตนํ อปยาเปติ, 
สฬายตนํ อปยนฺตํ ผสฺสํ อปยาเปติ, ผสฺโส  อปยนฺโต เวทนํ อปยาเปติ, เวทนา อปยนฺตี ตณฺหํ     
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อปยาเปติ, ตณฺหา อปยนฺตี อุปาทานํ อปยาเปติ, อุปาทานํ อปยนฺตํ ภวํ อปยาเปติ, ภโว        
อปยนฺโต ชาตึ อปยาเปติ, ชาติ อปยนฺตี ชรามรณํ อปยาเปตีติ. นวมํ. 

๑๐. สุสิมปริพฺพาชกสุตฺต 
[๗๐] เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา ราชคเห วิหรติ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป. เตน โข 

ปน สมเยน ภควา สกฺกโต โหติ ครุกโต มานิโต ปูชิโต อปจิโต, จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลาน
ปฺปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานํ. ภิกฺขุสํโฆปิ สกฺกโต โหติ ครุกโต มานิโต ปูชิโต อปจิโต, ลาภี จีวร
ปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปฺปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานํ. อญฺBติตฺถิยา ปน ปริพฺพาชกา อสกฺกตา 
โหนฺติ อครุกตา อมานิตา อปูชิตา อนปจิตา, อลาภิโน จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลาน
ปฺปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานํ. 

เตน โข ปน สมเยน สุสิโม  ปริพฺพาชโก ราชคเห ปฏิวสติ มหติยา ปริพฺพาชกปริสาย 39

สทฺธึ. อถ โข สุสิมสฺส ปริพฺพาชกสฺส ปริสา สุสิมํ ปริพฺพาชกํ เอตทโวจุD “เอหิ ตฺวํ อาวุโส สุสิม 
สมเณ โคตเม พฺรหฺมจริยํ จร, ตฺวํ ธมฺมํ ปริยาปุณิตฺวา อเมฺห วาเจยฺยาสิ,  ตํ มยํ ธมฺมํ               40

ปริยาปุณิตฺวา คิหีนํ ภาสิสฺสาม. เอวํ มยมฺปิ สกฺกตา ภวิสฺสาม ครุกตา มานิตา ปูชิตา อปจิตา, 
ลาภิโน จีวรปิณฺฑปาตเสนาสนคิลานปฺปจฺจยเภสชฺชปริกฺขารานนฺ”ติ. “เอวมาวุโส”ติ โข สุสิโม    
ปริพฺพาชโก สกาย ปริสาย ปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา อานนฺโท  เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา          
อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธึ สมฺโมทิ, สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ;            
เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข สุสิโม ปริพฺพาชโก อายสฺมนฺตํ อานนฺทํ เอตทโวจ “อิจฺฉามหํ อาวุโส อานนฺท 
อิมสฺมึ ธมฺมวินเย พฺรหฺมจริยํ จริตุนฺ”ติ. 

อถ โข อายสฺมา อานนฺโท สุสิมํ ปริพฺพาชกํ อาทาย เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ,                 
อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา อานนฺโท         
ภควนฺตํ เอตทโวจ “อยํ ภนฺเต สุสิโม  ปริพฺพาชโก เอวมาห ‘อิจฺฉามหํ อาวุโส อานนฺท อิมสฺมึ ธมฺม
วินเย พฺรหฺมจริยํ จริตุนฺ”ติ. เตนหานนฺท สุสิมํ  ปพฺพาเชถาติ. อลตฺถ โข สุสิโม ปริพฺพาชโก ภควโต 
สนฺติเก ปพฺพชฺชํ, อลตฺถุปสมฺปทํ. 

เตน โข ปน สมเยน สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ ภควโต สนฺติเก อญฺBา พฺยากตา โหติ “ขีณา 
ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานามา”ติ. อสฺโสสิ โข อายสฺมา สุสิโม 
“สมฺพหุเลหิ กิร ภิกฺขูหิ ภควโต สนฺติเก อญฺBา พฺยากตา ‘ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, 
นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานามา”ติ. อถ โข อายสฺมา สุสิโม เยน เต ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ,                
อุปสงฺกมิตฺวา เตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ สมฺโมทิ, สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ;      
เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา สุสิโม เต ภิกฺขู เอตทโวจ “สจฺจํ กิร อายสฺมนฺเตหิ ภควโต สนฺติเก 

 สี.อิ. สุสีโม39

 อิ.ก. วาเจสฺสสิ40
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อญฺBา พฺยากตา “ขีณา ชาติ, วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานามา”ติ ? 
เอวมาวุโสติ. 

อปิ นุ  ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอวํ ชานนฺตา เอวํ ปสฺสนฺตา อเนกวิหิตํ อิทฺธิวิ ธํ ปจฺจนุโภถ: 41

เอโกปิ       หุตฺวา พหุธา โหถ, พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหถ, อาวิภาวํ ติโรภาวํ ติโรกุฑฺฑํ ติโรปาการํ 
ติโรปพฺพตํ อสชฺชมานา คจฺฉถ เสยฺยถาปิ อากาเส, ปIวิยาปิ อุมฺมุชฺชนิมฺมุชฺชํ กโรถ เสยฺยถาปิ 
อุทเก, อุทเกปิ อภิชฺชมาเน คจฺฉถ  เสยฺยถาปิ ปIวิยํ, อากาเสปิ ปลฺลงฺเกน กมถ เสยฺยถาปิ ปกฺขี 
สกุโณ, อิเมปิ จนฺทิมสูริเย เอวํมหิทฺธิเก  เอวํมหานุภาเว ปาณินา ปริมสถ ปริมชฺชถ, ยาว        
พฺรหฺมโลกาปิ กาเยน วสํ วตฺเตถาติ ? โน เหตํ อาวุโส. 

อปิ นุ ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอวํ ชานนฺตา เอวํ ปสฺสนฺตา ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย                   
อติกฺกนฺตมานุสิกาย อุโภ สทฺเท สุณาถ ทิพฺเพ จ มานุเส จ เย ทูเร สนฺติเก จาติ ? โน เหตํ อาวุโส. 

อปิ ปน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอวํ ชานนฺตา เอวํ ปสฺสนฺตา ปรสตฺตานํ ปรปุคฺคลานํ เจตสา 
เจโต ปริจฺจ ปชานาถ: สราคํ วา จิตฺตํ “สราคํ จิตฺตนฺ”ติ ปชานาถ, วีตราคํ วา จิตฺตํ “วีตราคํ         
จิตฺตนฺ”ติ ปชานาถ, สโทสํ วา จิตฺตํ “สโทสํ จิตฺตนฺ”ติ ปชานาถ, วีตโทสํ วา จิตฺตํ “วีตโทสํ จิตฺตนฺ”ติ 
ปชานาถ, สโมหํ วา จิตฺตํ “สโมหํ จิตฺตนฺ”ติ ปชานาถ, วีตโมหํ วา จิตฺตํ “วีตโมหํ จิตฺตนฺ”ติ           
ปชานาถ, สงฺขิตฺตํ วา จิตฺตํ “สงฺขิตฺตํ จิตฺตนฺ”ติ ปชานาถ, วิกฺขิตฺตํ วา จิตฺตํ “วิกฺขิตฺตํ จิตฺตนฺ”ติ        
ปชานาถ, มหคฺคตํ วา จิตฺตํ “มหคฺคตํ จิตฺตนฺ”ติ ปชานาถ, อมหคฺคตํ วา จิตฺตํ “อมหคฺคตํ           
จิตฺตนฺ”ติ ปชานาถ, สอุตฺตรํ วา จิตฺตํ “สอุตฺตรํ จิตฺตนฺ”ติ ปชานาถ, อนุตฺตรํ วา จิตฺตํ “อนุตฺตรํ      
จิตฺตนฺ”ติ ปชานาถ, สมาหิตํ วา จิตฺตํ “สมาหิตํ จิตฺตนฺ”ติ ปชานาถ, อสมาหิตํ วา จิตฺตํ  “อสมาหิตํ 
จิตฺตนฺ”ติ ปชานาถ, วิมุตฺตํ วา จิตฺตํ “วิมุตฺตํ จิตฺตนฺ”ติ ปชานาถ, อวิมุตฺตํ วา จิตฺตํ “อวิมุตฺตํ         
จิตฺตนฺ”ติ ปชานาถา”ติ ? โน เหตํ อาวุโส. 

อปิ นุ ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอวํ ชานนฺตา เอวํ ปสฺสนฺตา อเนกวิหิตํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรถ: 
เสยฺยถีทํ ? เอกมฺปิ ชาตึ เทฺวปิ ชาติโย ติสฺโสปิ ชาติโย จตสฺโสปิ ชาติโย ปญฺจปิ ชาติโย ทสปิ ชาติ
โย วีสมฺปิ ชาติโย ตึสมฺปิ ชาติโย จตฺตาฬีสมฺปิ ชาติโย ปญฺBาสมฺปิ ชาติโย ชาติสตมฺปิ              
ชาติสหสฺสมฺปิ ชาติสตสหสฺสมฺปิ อเนเกปิ สํวฏฺฏกปฺเป อเนเกปิ วิวฏฺฏกปฺเป อเนเกปิ                
สํวฏฺฏวิวฏฺฏกปฺเป “อมุตฺราสึ เอวํนาโม เอวํโคตฺโต เอวํวณฺโณ เอวมาหาโร เอวํสุขทุกฺขปฏิสํเวที 
เอวมายุปริยนฺโต, โส ตโต จุโต อมุตฺร อุทปาทึ. ตตฺราปาสึ, เอวํนาโม เอวํโคตฺโต เอวํวณฺโณ       
เอวมาหาโร เอวํสุขทุกฺขปฏิสํเวที เอวมายุปริยนฺโต, โส ตโต จุโต  อิธูปปนฺโน”ติ. อิติ สาการํ       
สอุทฺเทสํ อเนกวิหิตํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรถาติ ? โน เหตํ อาวุโส. 

อปิ ปน ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอวํ ชานนฺตา เอวํ ปสฺสนฺตา ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน                         
อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต ปสฺสถ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต 
ทุคฺคเต, ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาถ: “อิเม วต โภนฺโต สตฺตา กายทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา        
วจีทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา มโนทุจฺจริเตน สมนฺนาคตา, อริยานํ อุปวาทกา มิจฺฉาทิฏฺIิกา 
มิจฺฉาทิฏฺIิกมฺมสมาทานา, เต กายสฺส เภทา ปรํ มรณา อปายํ ทุคฺคตึ วินิปาตํ นิรยํ อุปปนฺนา. 

 ฉ.ม.อิ. ปน; เอวมุปริปิ41
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อิเม วา ปน โภนฺโต สตฺตา กายสุจริเตน สมนฺนาคตา  วจีสุจริเตน สมนฺนาคตา มโนสุจริเตน     
สมนฺนาคตา, อริยานํ อนุปวาทกา สมฺมาทิฏฺIิกา สมฺมาทิฏฺIิกมฺม สมาทานา, เต กายสฺส เภทา 
ปรํ มรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปนฺนา”ติ. อิติ ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน  อติกฺกนฺตมานุสเกน สตฺเต 
ปสฺสถ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต ทุคฺคเต, ยถากมฺมูปเค สตฺเต 
ปชานาถาติ ? โน เหตํ อาวุโส. 

อปิ นุ ตุเมฺห อายสฺมนฺโต เอวํ ชานนฺตา เอวํ ปสฺสนฺตา เย เต สนฺตา วิโมกฺขา อติกฺกมฺม 
รูเป  อารุปฺปา, เต กาเยน ผุสิตฺวา วิหรถาติ ? โน เหตํ อาวุโส. 

เอตฺถทานิ อายสฺมนฺโต อิทญฺจ เวยฺยากรณํ อิเมสญฺจ ธมฺมานํ อสมาปตฺติ, อิทํ โน 
อาวุโส กถนฺติ ? ปญฺBาวิมุตฺตา โข มยํ อาวุโส สุสิมาติ. 

น ขฺวาหํ อิมสฺส อายสฺมนฺตานํ สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถํ อาชานามิ. สาธุ เม 
อายสฺมนฺโต ตถา ภาสนฺตุ, ยถาหํ  อิมสฺส อายสฺมนฺต านํ สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส  วิตฺถาเรน อตฺถํ     42

อาชาเนยฺยนฺติ.  อาชาเนยฺยาสิ วา ตฺวํ อาวุโส สุสิม, น วา ตฺวํ อาชาเนยฺยาสิ. อถ โข             
ปญฺBาวิมุตฺตา มยนฺติ. 

อถ โข อายสฺมา สุสิโม อุฏฺIายาสนา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ    
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ: เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา สุสิโม ยาวตโก เตหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ 
อโหสิ กถาสลฺลาโป, ตํ สพฺพํ ภควโต อาโรเจสิ. ปุพฺเพ โข สุสิม ธมฺมฏฺIิติBาณํ ปจฺฉา นิพฺพาเน 
Bาณนฺติ. 

น ขฺวาหํ ภนฺเต อิมสฺส ภควตา  สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถํ อาชานามิ. สาธุ เม 43

ภนฺเต ภควา ตถา ภาสตุ, ยถาหํ อิมสฺส ภควตา สงฺขิตฺเตน ภาสิตสฺส วิตฺถาเรน อตฺถํ                 
อาชาเนยฺยนฺติ. อาชาเนยฺยาสิ วา สุสิม, น วา ตฺวํ อาชาเนยฺยาสิ. อถ โข ธมฺมฏฺIิติBาณํ ปุพฺเพ, 
ปจฺฉา นิพฺพาเน Bาณํ. 

ตํ กึ มญฺBสิ สุสิม, รูปํ นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ ? อนิจฺจํ ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ 
วาติ ? ทุกฺขํ ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสิตุD “เอตํ มม,                
เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ ? โน เหตํ ภนฺเต. เวทนา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ? อนิจฺจา ภนฺเต. 
ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ ? ทุกฺขํ ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ        
สมนุปสฺสิตุD “เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ ? โน เหตํ  ภนฺเต. สญฺBา นิจฺจา วา อนิจฺจา 
วาติ ? อนิจฺจา ภนฺเต ฯเปฯ สงฺขารา นิจฺจา วา อนิจฺจา วาติ ? อนิจฺจา  ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ 
วา ตํ สุขํ วาติ ? ทุกฺขํ ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสิตุD “เอตํ มม,    
เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ ? โน เหตํ ภนฺเต. วิญฺBาณํ นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ ? อนิจฺจํ ภนฺเต. ยํ 
ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ ? ทุกฺขํ ภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, กลฺลํ นุ ตํ            
สมนุปสฺสิตุD “เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ ? โน เหตํ ภนฺเต. 

 ก. ยถา42

 ฉ. ภควโต43
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ตสฺมาติห สุสิม ยงฺกิญฺจิ รูปํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ 
วา สุขุมํ วา หีนํ วา ปณีตํ วา ยํ ทูเร สนฺติเก วา, สพฺพํ รูปํ “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส           
อตฺตา”ติ เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺBาย ทฏฺIพฺพํ. ยา กาจิ เวทนา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา 
อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกา วา  สุขุมา วา หีนา วา ปณีตา วา ยา ทูเร สนฺติเก วา, สพฺพา 
เวทนา “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ  เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺBาย ทฏฺIพฺพํ. ยา 
กาจิ สญฺBา ฯเปฯ เย เกจิ สงฺขารา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกา 
วา สุขุมา วา หีนา วา ปณีตา วา เย ทูเร สนฺติเก วา, สพฺเพ สงฺขารา “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น 
เมโส อตฺตา”ติ เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺBาย ทฏฺIพฺพํ. ยงฺกิญฺจิ วิญฺBาณํ  อตีตานาคต.      
ปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา ปณีตํ วา ยํ ทูเร สนฺติเก วา, 
สพฺพํ วิญฺBาณํ “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺBาย 
ทฏฺIพฺพํ. 

เอวํ ปสฺสํ สุสิม สุตวา อริยสาวโก รูปสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ, เวทนายปิ นิพฺพินฺทติ, สญฺBายปิ 
นิพฺพินฺทติ, สงฺขาเรสุปิ นิพฺพินฺทติ, วิญฺBาณสฺมึปิ นิพฺพินฺทติ, นิพฺพินฺทํ วิรชฺชติ, วิราคา วิมุจฺจติ,    
วิมุตฺตสฺมึ “วิมุตฺตมิ”ติ  Bาณํ โหติ, “ขีณา ชาติ, วุสิ ตํ พฺรหฺมจริยํ, กตํ กรณียํ, นาปรํ             44

อิตฺถตฺตายา”ติ ปชานาติ. 
“ชาติปจฺจยา ชรามรณนฺ”ติ สุสิม ปสฺสสีติ ? เอวํ ภนฺเต. “ภวปจฺจยา ชาตี”ติ สุสิม         

ปสฺสสีติ ? เอวํ ภนฺเต. “อุปาทานปจฺจยา ภโว”ติ สุสิม ปสฺสสีติ ? เอวํ ภนฺเต. “ตณฺหาปจฺจยา         
อุปาทานนฺ”ติ สุสิม ปสฺสสีติ ? เอวํ ภนฺเต. “เวทนาปจฺจยา ตณฺหา”ติ...“ผสฺสปจฺจยา 
เวทนา”ติ...“สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส”ติ...“สงฺขารปจฺจยา วิญฺBาณนฺ”ติ... “นามรูปจฺจยา สฬาย
ตนนฺ”ติ... “วิญฺBณนฺ”ติ... “นามรูปจฺจยา สฬายตนนฺ”ติ... “วิญฺBณปจฺจยา นามรูปนฺ”ติ...         
“อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา”ติ สุสิม ปสฺสสีติ ? เอวํ ภนฺเต. 

“ชาตินิโรธา ชรามรณนิโรโธ”ติ สุสิม ปสฺสสีติ ? เอวํ ภนฺเต. “ภวนิโรธา ชาตินิโรโธ”ติ      
สุสิม ปสฺสสีติ ? เอวํ ภนฺเต. “อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธติ... “ตณฺหานิโรธา อุปาทานนิโรโธ”ติ... 
“เวทนานิโรธา ตณฺหานิโรโธ”ติ... “ผสฺสนิโรธา เวทนานิโรโธ”ติ...“สฬายตนนิโรธา ผสฺสนิโรโธ”ติ... 
“นามรูปนิโรธา สฬายตนนิโรโธ”ติ... “วิญฺBาณนิโรธา นามรูปนิโรโธ”ติ... “สงฺขารนิโรธา 
วิญฺBาณนิโรโธ”ติ... “อวิชฺชานิโรธา สงฺขารนิโรโธ”ติ สุสิม ปสฺสสีติ ? เอวํ ภนฺเต. 

อปิ นุ ตฺวํ สุสิม เอวํ ชานนฺโต เอวํ ปสฺสนฺโต อเนกวิหิตํ อิทฺธิวิธํ ปจฺจนุโภสิ : เอโกปิ หุตฺวา 
พหุธา โหสิ, พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหสิ, อาวิภาวํ ติโรภาวํ ติโรกุฑฺฑํ ติโรปาการํ ติโรปพฺพตํ       
อสชฺชมาโน คจฺฉสิ  เสยฺยถาปิ อากาเส, ปIวิยาปิ อุมฺมุชฺชนิมุชฺชํ กโรสิ เสยฺยถาปิ อุทเก, อุทเกปิ 
อภิชฺชมาเน คจฺฉสิ เสยฺยถาปิ ปIวิยํ, อากาเสปิ ปลฺลงฺเกน กมสิ เสยฺยถาปิ ปกฺขี สกุโณ, อิเมปิ 
จนฺทิมสุริเย เอวํมหิทฺธิเก เอวํมหานุภาเว ปาณินา ปริมสสิ ปริมชฺชสิ, ยาว พฺรหฺมโลกาปิ กาเยน 
วสํ วตฺเตสีติ ? โน เหตํ ภนฺเต. 

 ก. วิมุตฺตมฺหีติ44
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อปิ นุ ตฺวํ สุสิม เอวํ ชานนฺโต เอวํ ปสฺสนฺโต ทิพฺพาย โสตธาตุยา วิสุทฺธาย  อติกฺกนฺต    
มานุสิกาย อุโภ สทฺเท สุณาสิ ทิพฺเพ จ มานุเส จ เย ทูเร สนฺติเก จาติ ? โน เหตํ ภนฺเต. 

อปิ นุ ตฺวํ สุสิม เอวํ ชานนฺโต เอวํ ปสฺสนฺโต ปรสตฺตานํ ปรปุคฺคลานํ เจตสา เจโต ปริจฺจ 
ปชานาสิ : สราคํ วา จิตฺตํ “สราคํ จิตฺตนฺ”ติ ปชานาสิ ฯเปฯ อวิมุตฺตํ  วา จิตฺตํ “อวิมุตฺตํ จิตฺตนฺ”ติ 45

ปชานาสิ ฯเปฯ   อวิมุตฺตํ วา จิตฺตํ “อวิมุตฺตํ จิตฺตนฺ”ติ ปชานาสีติ ? โน เหตํ ภนฺเต. 
อปิ นุ ตฺวํ สุสิม เอวํ ชานนฺโต เอวํ ปสฺสนฺโต อเนกวิหิตํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรสิ. เสยฺยถิทํ ? 

เอกมฺปิ ชาตึ ฯเปฯ อิติ สาการํ สอุทฺเทสํ อเนกวิหิตํ ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรสี”ติ. โน เหตํ ภนฺเต. 
อปิ นุ ตฺวํ สุสิม เอวํ ชานนฺโต เอวํ ปสฺสนฺโต ทิพฺเพน จกฺขุนา วิสุทฺเธน อติกฺกนฺต.          

มานุสเกน สตฺเต ปสฺสสิ จวมาเน ฯเปฯ ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาสีติ ? โน เหตํ ภนฺเต. 
อปิ นุ ตฺวํ สุสิม เอวํ ชานนฺโต เอวํ ปสฺสนฺโต, เย เต สนฺตา วิโมกฺขา อติกฺกมฺม รูเป          

อารุปฺปา, เต กาเยน ผุสิตฺวา วิหรสีติ ? โน เหตํ ภนฺเต. 
เอตฺถทานิ สุสิม อิทญฺจ เวยฺยากรณํ อิเมสญฺจ ธมฺมานํ อสมาปตฺติ, อิทํ โน สุสิม กถนฺติ. 
อถ โข อายสฺมา สุสิโม ภควโต ปาเทสุ สิรสา นิปติตฺวา ภควนฺตํ เอตทโวจ “อจฺจโย มํ    

ภนฺเต  อจฺจคมา ยถาพาลํ ยถามูฬฺหํ ยถาอกุสลํ, ยฺวาหํ เอวํ สฺวากฺขาเต ธมฺมวินเย ธมฺมตฺเถนโก 
ปพฺพชิโต, ตสฺส เม ภนฺเต ภควา อจฺจยํ อจฺจยโต ปฏิคฺคณฺหาตุ อายตึ สํวรายา”ติ. 

ตคฺฆ ตํ สุสิม อจฺจโย อจฺจคมา ยถาพาลํ ยถามูฬฺหํ ยถาอกุสลํ, โย ตฺวํ เอวํ สฺวากฺขาเต 
ธมฺมวินเย ธมฺมตฺเถนโก ปพฺพชิโต. เสยฺยถาปิ สุสิม โจรํ อาคุจารึ คเหตฺวา รญฺโB ทสฺเสยฺยุD “อยํ 
เต เทว โจโร อาคุจารี อิมสฺส ยํ อิจฺฉสิ, ตํ ทณฺฑํ ปเณหี”ติ. ตเมนํ ราชา เอวํ วเทยฺย “คจฺฉถ โภ อิมํ 
ปุริสํ ทฬฺหาย รชฺชุยา ปจฺฉาพาหํ คาฬฺหพนฺธนํ พนฺธิตฺวา ขุรมุณฺฑํ กริตฺวา ขรสฺสเรน ปณเวน      
รถิยา รถิยํ สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏกํ ปริเนตฺวา ทกฺขิเณน ทฺวาเรน นิกฺขาเมตฺวา ทกฺขิณโต นครสฺส 
สีสํ ฉินฺทถา”ติ. ตเมนํ รญฺโB ปุริสา ทฬฺหาย รชฺชุยา ปจฺฉาพาหํ คาฬฺหพนฺธนํ พนฺธิตฺวา ขุรมุณฺฑํ 
กริตฺวา ขรสฺสเรน ปณเวน รถิยา รถิยํ สิงฺฆาฏเกน สิงฺฆาฏกํ ปริเนตฺวา ทกฺขิเณน ทฺวาเรน           
นิกฺขาเมตฺวา ทกฺขิณโต นครสฺส สีสํ ฉินฺเทยฺยุD. ตํ กึ มญฺBสิ สุสิม, อปิ นุ โส ปุริโส  ตโตนิทานํ     
ทุกฺขโทมนสฺสํ ปฏิสํเวทเยถาติ ? เอวํ ภนฺเต. 

ยํ โข โส สุสิม ปุริโส ตโตนิทานํ ทุกฺขโทมนสฺสํ ปฏิสํเวทเยถ. ยาว เอวํ สฺวากฺขาเต ธมฺม
วินเย  ธมฺมตฺเถนกสฺส ปพฺพชฺชา, อยํ ตโต ทุกฺขวิปากตรา จ, กฏุกวิปากตรา จ, อปิจ วินิปาตาย 
สํวตฺตติ. ยโต จ โข ตฺวํ สุสิม อจฺจยํ อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺมํ ปฏิกโรสิ, ตนฺเต มยํ ปฏิคฺคณฺหาม, 
วุฑฺฒิ เหสา สุสิม อริยสฺส วินเย, โย อจฺจยํ อจฺจยโต ทิสฺวา ยถาธมฺมํ ปฏิกโรติ, อายตึ สํวรํ 
อาปชฺชตีติ. ทสมํ. 

มหาวคฺโค สตฺตโม. 

 ฉ. วิมุตฺตํ45
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ตสฺสุทฺทานํ 
 ทฺเว อสฺสุตวตา วุตฺตา  ปุตฺตมํเสน จาปรํ. 
 อตฺถิราโค จ นครํ  สมฺมสํ นฬกลาปิยํ. 
 โกสมฺพี อุปยนฺติ จ  ทสโม สุสิเมน จาติ. 

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

๘. สมณพฺราหฺมณวคฺค 
๑. ชรามรณสุตฺต 

[๗๑]  เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส           
อาราเม. ตตฺร โข ภควา... เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา ชรามรณํ นปฺปชานนฺติ, 
ชรามรณสมุทยํ นปฺปชานนฺติ, ชรามรณนิโรธํ นปฺปชานนฺติ, ชรามรณนิโรธคามินึ ปฏิปทํ         
นปฺปชานนฺติ, น เมเต ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา สมเณสุ วา สมณสมฺมตา พฺราหฺมเณสุ 
วา พฺราหฺมณสมฺมตา, น จ ปน เต อายสฺมนฺโต  สามญฺBตฺถํ วา พฺรหฺมญฺBตฺถํ วา ทฏฺเIว ธมฺเม 
สยํ อภิญฺBา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺติ. 

เย จ โข เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา ชรามรณํ ปชานนฺติ ฯเปฯ ปฏิปทํ            
ปชานนฺติ. เต โขเม ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา สมเณสุ เจว สมณสมฺมตา พฺราหฺมเณสุ จ 
พฺราหฺมณสมฺมตา, เต จ  ปนายสฺมนฺโต สามญฺBตฺถญฺจ พฺรหฺมญฺBตฺถญฺจ ทิฏฺเIว ธมฺเม สยํ     
อภิญฺBา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช   วิหรนฺตีติ. (สุตฺตนฺโต เอโก). ปIมํ. 

๒-๑๑. ชาติสุตฺตาทิทสก 
[๗๒] (๒) เอวมฺเม สุตํ ฯเปฯ ชาตึ นปฺปชานนฺติ ฯเปฯ 
  (๓) ภวํ นปฺปชานนฺติ... 
  (๔) อุปาทานํ นปฺปชานนฺติ... 
  (๕) ตณฺหํ นปฺปชานนฺติ... 
  (๖) เวทนํ นปฺปชานนฺติ... 
  (๗) ผสฺสํ นปฺปชานนฺติ... 
  (๘) สฬายตนํ นปฺปชานนฺติ... 
  (๙) นามรูปํ นปฺปชานนฺติ... 
 (๑๐) วิBBาณํ นปฺปชานนฺติ.... 
 (๑๑) สงฺขาเร นปฺปชานนฺติ, สงฺขารสมุทยํ นปฺปชานนฺติ, สงฺขารนิโรธํ นปฺปชานนฺติ, 

สงฺขารนิโรธคามินึ ปฏิปทํ นปฺปชานนฺติ ฯเปฯ สยํ อภิญฺBา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรนฺตีติ. เอ
กาทสมํ. 

สมณพฺราหฺมณวคฺโค อฏฺIโม. 
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ตสฺสุทฺทานํ 
  ปจฺจเยกาทส วุตฺตา   จตุสจฺจวิภชฺชนา 
  สมณพฺราหฺมณวคฺโค   นิทาเน ภวติ อฏฺIโม. 

วคฺคุทฺทานํ 
  พุทฺโธ อาหารทสพโล    กฬาโร คหปติปญฺจโม 
  ทุกฺขวคฺโค มหาวคฺโค   อฏฺIโม สมณพฺราหฺมโณติ. 

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

๙. อนฺตรเปยฺยาล 
๑. สตฺถุสุตฺต 

[๗๓]  สาวตฺถิยํ วิหรติ ... ตตฺร โข ภควา... ชรามรณํ ภิกฺขเว อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ 
ชรามรเณ ยถาภูตํ Bาณาย สตฺถา ปริเยสิตพฺโพ, ชรามรณสมุทยํ อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ 
ชรามรณสมุทเย ยถาภูตํ Bาณาย สตฺถา ปริเยสิตพฺโพ, ชรามรณนิโรธํ อชานตา อปสฺสตา ยถา
ภูตํ ชรามรณนิโรเธ ยถาภูตํ Bาณาย สตฺถา ปริเยสิตพฺโพ, ชรามรณนิโรธคามินึ ปฏิปทํ อชานตา 
อปสฺสตา ยถาภูตํ ชรามรณนิโรธคามินิยา ปฏิปทาย ยถาภูตํ Bาณาย สตฺถา ปริเยสิตพฺโพติ. 
(สุตฺตนฺโต เอโก) ปIมํ. 

[สพฺเพสํ เปยฺยาโล เอวํ วิตฺถาเรตพฺโพ.] 

๒-๑๑. ทุติยสตฺถุสุตฺตาทิทสก 
  (๒) ชาตึ ภิกฺขเว อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ... 
  (๓) ภวํ ภิกฺขเว อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ... 
  (๔) อุปาทานํ ภิกฺขเว อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ... 
  (๕) ตณฺหํ ภิกฺขเว อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ.... 
  (๖) เวทนํ ภิกฺขเว อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ... 
  (๗) ผสฺสํ ภิกฺขเว อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ... 
  (๘) สฬายตนํ ภิกฺขเว อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ... 
  (๙) นามรูปํ ภิกฺขเว อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ... 
 (๑๐) วิBBาณํ ภิกฺขเว อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ... 
 (๑๑) สงฺขาเร ภิกฺขเว อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ สงฺขาเรสุ ยถาภูตํ Bาณาย สตฺถา                 

ปริเยสิตพฺโพ, สงฺขารสมุทยํ อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ สงฺขารสมุทเย ยถาภูตํ Bาณาย สตฺถา 
ปริเยสิตพฺโพ, สงฺขารนิโรธํ อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ สงฺขารนิโรเธ ยถาภูตํ Bาณาย สตฺถา     
ปริเยสิตพฺโพ, สงฺขารนิโรธคามินึ ปฏิปทํ อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ สงฺขารนิโรธคามินิยา 
ปฏิปทาย ยถาภูตํ Bาณาย   สตฺถา ปริเยสิตพฺโพติ. เอกาทสมํ. 

[สพฺเพสํ จตุสจฺจิกํ กาตพฺพํ.] 
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๒-๑๒. สิกฺขาสุตฺตาทิเปยฺยาลเอกาทสก 
[๒] ชรามรณํ ภิกฺขเว อชานตา อปสฺสตา ยถาภูตํ ชรามรเณ ยถาภูตํ Bาณาย สิกฺขา 

กรณียา. 
[เอวํ เปยฺยาโล จตุสจฺจิกํ กาตพฺพํ.] 

  (๓) ชรามรณํ ภิกฺขเว อชานตา ฯเปฯ โยโค กรณีโย... 
  (๔) ชรามรณํ ภิกฺขเว อชานตา ฯเปฯ ฉนฺโท กรณีโย... 
  (๕) ชรามรณํ ภิกฺขเว อชานตา ฯเปฯ อุสฺโสฬฺหี กรณียา... 
  (๖) ชรามรณํ ภิกฺขเว อชานตา ฯเปฯ อปฺปฏิวานี กรณียา... 
  (๗) ชรามรณํ ภิกฺขเว อชานตา ฯเปฯ อาตปฺปํ กรณียํ... 
  (๘) ชรามรณํ ภิกฺขเว อชานตา ฯเปฯ วีริยํ กรณียํ... 
  (๙) ชรามรณํ ภิกฺขเว อชานตา ฯเปฯ สาตจฺจํ กรณียํ... 
 (๑๐) ชรามรณํ ภิกฺขเว อชานตา ฯเปฯ สติ กรณียา... 
 (๑๑) ชรามรณํ ภิกฺขเว อชานตา ฯเปฯ สมฺปชญฺBํ กรณียํ... 
 (๑๒) ชรามรณํ ภิกฺขเว อชานตา ฯเปฯ อปฺปมาโท กรณีโย... 

อนฺตรเปยฺยาโล นวโม. 

ตสฺสุทฺทานํ 
สตฺถา สิกฺขา จ โยโค จ   ฉนฺโท อุสฺโสฬฺหิ ปญฺจมี 
อปฺปฏิวานิยาตปฺปํ   วีริยํ สาตจฺจ วุจฺจติ 
สติ จ สมฺปชญฺBญฺจ   อปฺปมาเทน ทฺวาทสาติ. 

สุตฺตนฺตา อนฺตรเปยฺยาลา นิฏฺIิตา. 

ปเร เต ทฺวาทส โหนฺติ   สุตฺตา ทฺวตฺตึส สตานิ จ 
จตุสจฺเจน เต วุตฺตา   เปยฺยาลา อนฺตรมฺหิ เยติ. 

อนฺตรเปยฺยาเลสุ อุทฺทานํ สมตฺตํ. 

นิทานสํยุตฺตํ สมตฺตํ. 
———————— 
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๗. มหาวรรค 
หมวดว่าด้วยพระสูตรท่ีมีเน้ือหาสำคัญ 

๑. อัสสุตวาสูตร 
ว่าด้วยผู้ไม่ได้สดับ  

[๖๑]. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้  
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ 

ที่นั้น พระผู้มีพระภาค ...  
ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ  พึงเบื่อหน่ายบ้าง คลายกำหนัดบ้าง  หลุดพ้นบ้าง  จากกายซึ่งเป็น46

ที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้  
ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะเหตุที่การประชุมก็ดี ความสิ้นไปก็ดี การยึดถือก็ดี การทอดทิ้งกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูต

ทั้ง ๔ นี้ก็ดี ย่อมปรากฏ เพราะฉะนั้น ปุถุชนผู้ไม่ได้ สดับพึงเบื่อหน่ายบ้าง คลายกำหนัดบ้าง หลุดพ้นบ้าง จาก
กายนั้น 

ตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ไม่อาจ เบื่อหน่าย คลาย
กำหนัด หลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้  

ข้อนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะจิตเป็นต้นนี้ ถูกรัดไว้ด้วยตัณหา ยึดถือว่าเป็นของเรา เป็นสิ่งที่ปุถุชน ผู้ไม่ได้สดับยึดมั่นว่า นั่น

ของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา ตลอดกาลนาน เพราะฉะนั้น ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ จึงไม่อาจเบื่อหน่าย 
คลายกำหนัด หลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ 

ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ พึงยึดถือกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูต ทั้ง ๔ นี้ โดยความเป็น
อัตตายังประเสริฐกว่า ส่วนการยึดถือจิตโดยความเป็นอัตตา ไม่ประเสริฐเลย  

ข้อนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้ เมื่อดำรงอยู่ ๑ ปีบ้าง ๒ ปีบ้าง ๓ ปีบ้าง ๔ ปีบ้าง ๕ ปี

บ้าง ๑๐ ปีบ้าง ๒๐ ปีบ้าง ๓๐ ปีบ้าง ๔๐ ปีบ้าง ๕๐ ปีบ้าง ๑๐๐ ปีบ้าง หรือเกินกว่าบ้าง ก็ยังปรากฏ 
ตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง จิตเป็นต้นนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป

ตลอดทั้งคืนและวัน เปรียบเหมือนลิงเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็กและป่าใหญ่จับก่ิงไม้ ปล่อยก่ิงไม้นั้นแล้ว ย่อมจับก่ิง
อื่น ปล่อยก่ิงนั้นแล้วย่อมจับ ก่ิงอื่นต่อไป ฉะนั้น ตถาคตจึงเรียกสิ่งนี้ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง จิต
เป็นต้นนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวัน 

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ ย่อมมนสิการปฏิจจสมุปบาทนั้นแหละโดย แยบคาย ในกายและจิต
นั้นว่า เพราะเหตุนี้ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้
ดับ สิ่งนี้จึงดับ คือ เพราะ อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ฯลฯ ความเกิด
ขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  

อนึ่ง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความ
ดับกองแห่งทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา 
แม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น เมื่อจิตหลุดพ้น

 ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ ในที่นี้หมายถึงปุถุชนผู้เว้นจากการศึกษาเล่าเรียน การสอบถาม การวินิจฉัยในขันธ์ ธาตุ อายตนะ ปัจจยา46

การ และสติปัฏฐานเป็นต้น (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๖๑/๑๑๑)
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แล้ว ก็รู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่น เพ่ือ
ความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป 

อัสสุตวาสูตรท่ี ๑ จบ 
๒. ทุติยอัสสุตวาสูตร 

ว่าด้วยผู้ไม่ได้สดับ สูตรท่ี ๒ 
[๖๒]  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาค ...  
ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ พึงเบื่อหน่ายบ้าง คลายกำหนัดบ้าง หลุดพ้นบ้าง จากกายซึ่งเป็นที่

ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ นี้  
ข้อนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะเหตุที่การประชุมก็ดี ความสิ้นไปก็ดี การยึดถือก็ดี การทอดทิ้งกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูต

ทั้ง ๔ นี้ก็ดี ย่อมปรากฏ เพราะฉะนั้น ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ พึงเบื่อหน่ายบ้าง คลายกำหนัดบ้าง หลุดพ้นบ้างจาก
กายนั้น  

ตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจ เบื่อหน่าย คลายกำหนัด 
หลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้  

ข้อนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะจิตเป็นต้นนี้ ถูกรัดไว้ด้วยตัณหา ยึดถือว่าเป็นของเรา เป็นสิ่งที่ปุถุชน ผู้ไม่ได้สดับยึดมั่นว่า นั่น

ของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา ตลอดกาลนานเพราะฉะนั้น ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ จึงไม่อาจเบื่อหน่าย 
คลายกำหนัด หลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ 

ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ พึงยึดถือกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูต ทั้ง ๔ นี้ โดยความเป็น
อัตตายังประเสริฐกว่า ส่วนการยึดถือจิตโดยความเป็นอัตตาไม่ประเสริฐเลย  

ข้อนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะกายซึ่งเป็นที่ประชุมมหาภูตทั้ง ๔ นี้ เมื่อดำรงอยู่ ๑ ปีบ้าง ๒ ปีบ้าง ๓ ปีบ้าง ๔ ปีบ้าง ๕ ปีบ้าง 

๑๐ ปีบ้าง ๒๐ ปีบ้าง ๓๐ ปีบ้าง ๔๐ ปีบ้าง ๕๐ ปีบ้าง ๑๐๐ ปีบ้าง หรือเกินกว่าบ้าง ก็ยังปรากฏ  
ตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง จิตเป็นต้นนั้น ดวงหนึ่งเกิดขึ้น ดวงหนึ่งดับไป

ตลอดทั้งคืนและวัน 
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ ย่อมมนสิการปฏิจจสมุปบาทนั้นแหละโดยแยบคาย ในกายและจิต

นั้นว่า เพราะเหตุนี้ เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้
ดับ สิ่งนี้จึงดับ  

สุขเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนา  
เพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไป สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัย

แห่งสุขเวทนา ซึ่งเสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้น ก็ดับระงับไป 
ทุกขเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนา  
เพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนานั้นแหละดับไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็น

ปัจจัยแห่งทุกขเวทนา ซึ่งเสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้น ก็ดับระงับไป 
อทุกขมสุขเวทนเกิดขึ้น เพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนา  
เพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นแหละดับไป อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัย

ผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนา ซึ่งเสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้น ก็ดับระงับไป 
ภิกษุทั้งหลาย เพราะไม้สองท่อนเสียดสีกันจึงเกิดความร้อนลุกเป็นไฟ แต่ถ้าแยกไม้สองท่อนนั้นออก

จากกัน ความร้อนที่เกิดจากการเสียดสีกันนั้น ก็จะดับมอดลง แม้ฉันใด  
สุขเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนา  
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เพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งสุขเวทนานั้นแหละดับไป สุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัย
แห่งสุขเวทนา ซึ่งเสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้น ก็ดับ ระงับไป  

ทุกขเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนา  
เพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนานั้นแหละดับไป ทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะ อาศัยผัสสะที่เป็น

ปัจจัยแห่งทุกขเวทนา ซึ่งเสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้น ก็ดับระงับไป  
อทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้น เพราะอาศัยผัสสะที่ปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนา  
เพราะผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นแหละดับไป อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัย

ผัสสะที่เป็นปัจจัยแห่งอทุกขมสุขเวทนา ซึ่งเสวยอารมณ์อันเกิดจากผัสสะนั้น ก็ดับระงับไป ฉันนั้นเหมือนกัน 
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในผัสสะ แม้ในเวทนา แม้ในสัญญา 

แม้ในสังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น เมื่อจิตหลุดพ้น
แล้ว ก็รู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่น เพ่ือ
ความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป 

ทุติยอัสสุตวาสูตรท่ี ๒ จบ 
๓. ปุตตมังสสูตร 
ว่าด้วยเน้ือบุตร  

[๖๓] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาค ... 
ภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อย่างนี้ เป็นไปเพ่ือความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ ผู้เกิดแล้ว หรือเพ่ืออนุเคราะห์

หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด  
อาหาร ๔ อย่าง อะไรบ้าง คือ  
๑. กวฬิงการาหาร ที่หยาบหรือละเอียด  
๒.  ผัสสาหาร  
๓.  มโนสัญเจตนาหาร  
๔.  วิญญาณาหาร  
อาหาร ๔ อย่างนี้ เป็นไปเพ่ือความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเพ่ืออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหา

ที่เกิด 
กวฬิงการาหาร จะพึงเห็นได้อย่างไร  
คือ เปรียบเหมือนภรรยาสามีทั้งสอง ถือเอาเสบียงเล็กน้อย เดินทางกันดาร  เขาทั้งสองมีบุตรน้อย ๑ 47

คนทั้งน่ารัก และน่าพอใจ ขณะที่พวกเขากำลังเดินทาง กันดาร เสบียงที่มีเพียงเล็กน้อยได้หมดสิ้นไป แต่ทาง
กันดารของพวกเขายังไม่ผ่านไป ยังเหลืออยู่ไกล ลำดับนั้น เขาทั้งสองตกลงกันว่า เสบียงที่เหลืออยู่เล็กน้อย ได้
หมด สิ้นไปแล้ว แต่ทางกันดารยังเหลืออยู่ไกล ทางที่ดี พวกเราช่วยกันฆ่าบุตรน้อย ที่น่ารักน่าพอใจคนนี้เสีย 
ทำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่าง บริโภคเนื้อบุตร ก็จะข้ามพ้นทางกันดารที่เหลืออยู่ได้ เราทั้ง ๓ อย่าพินาศพร้อมกัน
เลย ต่อมา ภรรยาสามีทั้งสองนั้น ก็ฆ่าบุตรน้อยที่น่ารักน่าพอใจคนนั้น ทำเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่าง บริโภคเนื้อ
บุตรนั้นแหละจึงข้ามพ้นทางกันดารนั้นไปได้ พวกเขาบริโภคเนื้อบุตรไปพลาง ทุบอกไปพลาง รำพันว่า บุตร
น้อยอยู่ที่ไหน บุตรน้อยอยู่ที่ไหน 

เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร  
คือ พวกเขาบริโภคเนื้อบุตรเป็นอาหาร เพ่ือเล่น เพ่ือความมัวเมา หรือเพ่ือ ตกแต่ง เพ่ือประดับร่างกาย

หรือ 

 ทางกันดาร ในที่นี้หมายถึงทางที่ข้ามยากและมีภัย ๕ อย่าง คือ (๑) ภัยจากโจร (๒) ภัยจากสัตว์ร้าย (๓) ภัยจากอมนุษย์ เช่น 47

พวกยักษ์ (๔) ภัยเพราะไม่มีน้ำ (๕) ภัยเพราะอาหารน้อย (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๖๓/๑๑๘)
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หามิได้ พระพุทธเจ้าข้า 
พวกเขาบริโภคอาหารที่ปรุงจากเนื้อบุตรเพียงเพ่ือจะข้ามทางกันดารให้พ้นหรือ  
ใช่ พระพุทธเจ้าข้า 
ภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น เรากล่าวว่า บุคคลพึงเห็น กวฬิงการาหาร (เปรียบเหมือน

เนื้อบุตร) เมื่ออริยสาวกกำหนด รู้กวฬิงการาหาร ได้แล้ว ก็เป็นอันกำหนดรู้ราคะซึ่ งเกิดจากกามคุณ ๕ เมื่อ48

กำหนดรู้ราคะซึ่งเกิดจากกามคุณ ๕ ได้แล้ว สังโยชน์ที่เป็นเครื่องชักนำอริยสาวกให้มาสู่โลกนี้อีก ก็ไม่มี 
ผัสสาหาร จะพึงเห็นได้อย่างไร  
คือ เปรียบเหมือนแม่โคที่ไม่มีหนังหุ้ม ถ้ายืนพิงฝาอยู่ ก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยฝาเจาะกิน ถ้ายืนพิงต้นไม้

อยู่ ก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยต้นไม้เจาะกิน ถ้าลงไปยืน แช่น้ำอยู่ ก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำกัดกิน ถ้ายืนอยู่
ในที่แจ้ง ก็จะถูกฝูงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในอากาศเกาะจิกกิน ไม่ว่าแม่โคตัวที่ไม่มีหนังหุ้มตัวนั้นจะไปอาศัยอยู่ใน
สถานที่ใด ๆ ก็ตาม ก็ถูกจำพวกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้น ๆ กัดกินอยู่ร่ำไป อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น 
เรากล่าวว่า บุคคลพึงเห็นผัสสาหาร (เปรียบเหมือน แม่โคที่ไม่มีหนังหุ้ม) เมื่ออริยสาวกกำหนดรู้ผัสสาหารได้
แล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ เวทนา ๓ ประการ เมื่อกำหนดรู้เวทนา ๓  ประการได้แล้ว เรากล่าวว่าไม่มี สิ่งใดที่อริย49

สาวกพึงทำให้ย่ิงไปกว่านี้ 
มโนสัญเจตนาหาร จะพึงเห็นได้อย่างไร  
คือ เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง ลึกกว่าชั่วคน เต็มไปด้วยถ่านเพลิง ไม่มีเปลว ไม่มีควัน ครั้งนั้นบุรุษ

คนหนึ่งต้องการมีชีวิตไม่อยากตาย รักสุขเกลียดทุกข์เดินมา บุรุษมีกำลัง ๒ คนจับแขนของเขาคนละข้างฉุดไป
ลงหลุมถ่านเพลิง ทันใดนั้น เขามีเจตนาปรารถนาตั้งใจจะไปให้ไกลจากหลุมถ่านเพลิง  

ข้อนั้นเพราะเหตุไร  
เพราะเขารู้ว่า ถ้าเราจักตกหลุมถ่านเพลิงนี้ เราจักต้องตายหรือถึงทุกข์ ปางตาย เพราะเหตุนั้น อุปมานี้

ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น เรากล่าวว่า บุคคลพึงเห็นมโนสัญเจตนาหาร (เปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง) เมื่ออริย
สาวกกำหนดรู้มโนสัญเจตนาหารได้แล้ว ก็เป็นอันกำหนดรู้ตัณหา ๓  ประการ เมื่อกำหนดรู้ตัณหา ๓ ประการ50

ได้แล้ว เรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ย่ิงไปกว่านี้ 
วิญญาณาหาร จะพึงเห็นได้อย่างไร  
คือ เปรียบเหมือนราชบุรุษทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติชั่วได้แล้ว จึงทูลแสดงแด่ พระราชาว่า ขอเดชะ ผู้

นี้เป็นโจรประพฤติชั่วต่อพระองค์ ขอจงทรงลงพระอาญาตามที่ทรงพระราชประสงค์แก่โจรผู้นี้เถิด 
 พระราชามีพระกระแสรับสั่งว่า ท่านทั้งหลาย จงไปช่วยกันประหารมัน ด้วยหอก ๑๐๐ เล่มในเวลาเช้า 

ราชบุรุษทั้งหลายก็ช่วยกันประหารนักโทษคนนั้น ด้วยหอก ๑๐๐ เล่มในเช้าวันนั้น  
ต่อมาในเวลาเที่ยงวัน พระราชาทรงซักถามราชบุรุษทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย นักโทษคนนั้นเป็น

อย่างไรบ้าง 

 กำหนดรู้ ในที่นี้หมายถึงกำหนดรู้ด้วยปริญญา ๓ อย่าง คือ (๑) ญาตปริญญา การกำหนดรู้ขั้นรู้จัก (๒) ตีรณปริ ญญา การ48

กำหนดรู้ขั้นพิจารณา (๓) ปหานปริญญา การกำหนดรู้ขั้นละ (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๖๓/๑๒๔)

 เวทนา ๓ ได้แก่ (๑) สุขเวทนา ความรู้สึกเป็นสุข (๒) ทุกขเวทนา ความรู้สึกเป็นทุกข์ (๓) อทุกขมสุขเวทนา ความรู้สึกเฉย ๆ 49

หรือเรียกว่าอุเบกขาเวทนา ที่อริยสาวกกำหนดรู้ด้วยปริญญา ๓ ในผัสสาหารที่กำหนดรู้แล้ว (ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๖, 

๓๕๓/๓๗๒-๓๗๓, สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๗๐/๓๐๖, สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๖๓/๑๒๗

 ตัณหา ๓ ได้แก่ (๑) กามตัณหา(ความทะยานอยากในกาม) (๒) ภวตัณหา(ความทะยานอยากในภพ) (๓) วิภวตัณหา(ความ50

ทะยานอยากในวิภพ) (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๖๓/๑๒๘)
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ราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลว่า เขายังมีชีวิตอยู่ พระพุทธเจ้าข้า จึงมี พระกระแสรับสั่งว่า ท่านทั้งหลาย 
จงไปช่วยกันประหารมันด้วยหอก ๑๐๐ เล่ม ในเวลาเที่ยงวัน ราชบุรุษทั้งหลายก็ช่วยกันประหารนักโทษคนนั้น
ด้วยหอก ๑๐๐ เล่ม ในเวลาเที่ยงวัน  

ต่อมาในเวลาเย็น พระราชาทรงซักถามราชบุรุษทั้งหลายอีกว่า ท่านทั้งหลาย นักโทษคนนั้นเป็น
อย่างไรบ้าง 

ราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลว่า เขายังมีชีวิตอยู่ พระพุทธเจ้าข้า จึงมี พระกระแสรับสั่งว่า ท่านทั้งหลาย 
จงไปช่วยกันประหารมันด้วยหอก ๑๐๐ เล่ม ในเวลาเย็น 

ราชบุรุษทั้งหลายก็ช่วยกันประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอก ๑๐๐ เล่ม ในเวลาเย็น  
เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร  
คือ เมื่อเขาถูกประหารด้วยหอก ๓๐๐ เล่มตลอดทั้งวัน จะพึงได้เสวยทุกข์ โทมนัสซึ่งมีการประหารนั้น

เป็นเหตุ มิใช่หรือ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเขาถูกประหารแม้ด้วยหอก ๑ เล่ม ยังได้เสวย ทุกข์โทมนัสซึ่งมีการประหาร

นั้นเป็นเหตุ ไม่ต้องพูดถึงเมื่อถูกประหารด้วยหอก ๓๐๐ เล่ม 
ภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น เรากล่าวว่า บุคคลพึงเห็นวิญญาณาหาร (เปรียบเหมือน

นักโทษประหาร) เมื่ออริยสาวก กำหนดรู้วิญญาณาหารได้แล้ว ก็เป็นอันกำหนดรู้นามรูปได้ เมื่อกำหนดรู้นาม
รูปได้แล้ว เรากล่าวว่า ไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกพึงทำให้ย่ิงไปกว่านี้ 

ปุตตมังสสูตรท่ี ๓ จบ 
๔. อัตถิราคสูตร 
ว่าด้วยราคะมีอยู่ 

[๖๔]. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาค ... 
ภิกษุทั้งหลาย อาหาร ๔ อย่างนี้ เป็นไปเพ่ือความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้ เกิดแล้ว หรือเพ่ืออนุเคราะห์

หมู่สัตว์ผู้แสวงหาที่เกิด  
อาหาร ๔ อย่าง อะไรบ้าง คือ 
๑. กวฬิงการาหาร ที่หยาบหรือละเอียด  
๒.  ผัสสาหาร  
๓.  มโนสัญเจตนาหาร  
๔.  วิญญาณาหาร  
อาหาร ๔ อย่างนี้ เป็นไปเพ่ือความดำรงอยู่ของหมู่สัตว์ผู้เกิดแล้ว หรือเพ่ืออนุเคราะห์หมู่สัตว์ผู้แสวงหา

ที่เกิด 
ถ้าราคะ(ความกำหนัด) นันทิ(ความเพลิดเพลิน) ตัณหา(ความทะยานอยาก) มีอยู่ ในกวฬิงการาหาร 

วิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในกวฬิงการาหารนั้น ที่ใดวิญญาณ ตั้งอยู่งอกงาม ที่นั้นย่อมมีนามรูปหย่ังลง ที่ใดมี
นามรูปหย่ังลง ที่นั้นย่อมมีความเจริญ แห่งสังขารทั้งหลาย ที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ที่นั้นย่อมมี
การเกิดในภพใหม่ต่อไป ที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไป ที่นั้นย่อมมีชาติ ชราและมรณะต่อไป ที่ใดมีชาติ ชรา
และมรณะต่อไป เรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศก มีความกระวนกระวาย และมีความคับแค้น  

ถ้าราคะ นันทิ ตัณหา มีอยู่ในผัสสาหาร ...  
ถ้าราคะ นันทิ ตัณหา มีอยู่ในมโนสัญเจตนาหาร ...  
ถ้าราคะ นันทิ ตัณหา มีอยู่ในวิญญาณาหาร วิญญาณจะตั้งอยู่งอกงาม ในวิญญาณาหารนั้น ที่ใดมี

วิญญาณตั้งอยู่งอกงาม ที่นั้นย่อมมีนามรูปหย่ังลง ที่ใดมีนามรูปหย่ังลง ที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้ง
หลาย ที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไป ที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ ต่อ
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ไป ที่นั้นย่อมมีชาติ ชราและมรณะต่อไป ที่ใดมีชาติ ชราและมรณะต่อไป เรากล่าว ว่า ที่นั้นมีความโศก มีความ
กระวนกระวายและมีความคับแค้น 

เปรียบเหมือนเมื่อมีน้ำย้อม ครั่ง ขมิ้น สีเขียว หรือสีแดงอ่อน ช่างย้อมหรือจิตรกรพึงเขียนรูปภาพสตรี
หรือรูปภาพบุรุษ ให้ได้สัดส่วนครบถ้วนลงบนแผ่นกระดานที่ขัดดีแล้ว ฝาผนัง หรือแผ่นผ้า อุปมานี้ฉันใด 
อุปไมยก็ฉันนั้น ถ้าราคะ นันทิ ตัณหามีอยู่ในกวฬิงการาหาร วิญญาณจะตั้งอยู่งอกงามในกวฬิงการาหารนั้น ที่
ใดมีวิญญาณ ตั้งอยู่งอกงาม ที่นั้นย่อมมีนามรูปหย่ังลง ที่ใดมีนามรูปหย่ังลง ที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขาร
ทั้งหลาย ที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไป ที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อ
ไป ที่นั้นย่อมมีชาติ ชราและมรณะต่อไป ที่ใดมีชาติ ชราและมรณะต่อไป เรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศก มีความ
กระวนกระวาย และมีความคับแค้น  

ถ้าราคะ นันทิ ตัณหา มีอยู่ในผัสสาหาร ...  
ถ้าราคะ นันทิ ตัณหา มีอยู่ในมโนสัญเจตนาหาร ...  
ถ้าราคะ นันทิ ตัณหา มีอยู่ในวิญญาณาหาร วิญญาณจะตั้งอยู่งอกงาม ในวิญญาณาหารนั้น ที่ใดมี

วิญญาณตั้งอยู่งอกงาม ที่นั้นย่อมมีนามรูปหย่ังลง ที่ใด มีนามรูปหย่ังลง ที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้ง
หลาย ที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไป ที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไป 
ที่นั้นย่อมมีชาติ ชราและมรณะต่อไป เรากล่าวว่าที่นั้นมีความโศก มีความกระวน กระวาย และมีความคับแค้น 

ภิกษุทั้งหลาย ถ้าราคะ นันทิ ตัณหา ไม่มีในกวฬิงการาหาร วิญญาณจะ ไม่ตั้งอยู่งอกงามในกวฬิง.    
การาหารนั้น ที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงาม ที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปหย่ังลง ที่ใดไม่มีนามรูปหย่ังลง ที่นั้นย่อม
ไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่
ต่อไป ที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไป ที่นั้นย่อมไม่มีชาติ ชราและมรณะต่อไป ที่ใดไม่มีชาติ ชราและมรณะ
ต่อไป เรากล่าวว่าที่นั้นไม่มีความโศก ไม่มีความกระวนกระวาย และไม่มีความคับแค้น 

ถ้าราคะ นันทิ ตัณหา ไม่มีในผัสสาหาร ...  
ถ้าราคะ นันทิ ตัณหา ไม่มีในมโนสัญเจตนาหาร ...  
ถ้าราคะ นันทิ ตัณหา ไม่มีในวิญญาณาหาร วิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณาหารนั้น ที่ใด

วิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงาม ที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปหย่ังลง ที่ใดไม่มีนามรูปหย่ังลง ที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่ง
สังขารทั้งหลาย ที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไป ที่ใดไม่มีการ
เกิดใน ภพใหม่ต่อไป ที่นั้นย่อมไม่มีชาติ ชราและมรณะต่อไป ที่ใดไม่มีชาติ ชราและมรณะต่อไป เรากล่าวว่าที่
นั้นไม่มีความโศก ไม่มีความกระวนกระวาย และไม่มีความคับแค้น 

เปรียบเหมือนเรือนยอด  หรือศาลาเรือนยอด  มีหน้าต่างด้านทิศเหนือทิศใต้ หรือทิศตะวั นออก พอ51 52

ดวงอาทิตย์ขึ้น แสงสว่างที่เข้าทางหน้าต่าง จะพึงส่องไปที่ไหน 
ส่องไปที่ฝาด้านทิศตะวันตก พระพุทธเจ้าข้า 
ถ้าไม่มีฝาด้านทิศตะวันตกเล่า แสงสว่างนั้นจะพึงส่องไปที่ไหน 
ที่แผ่นดิน พระพุทธเจ้าข้า 
ถ้าไม่มีแผ่นดินเล่า แสงสว่างนั้นจะพึงส่องไปที่ไหน 
ที่น้ำ พระพุทธเจ้าข้า 
ถ้าไม่มีน้ำเล่า แสงสว่างจะพึงส่องไปที่ไหน 
ไม่มีที่ส่อง พระพุทธเจ้าข้า 
ภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น ถ้าราคะ นันทิ ตัณหา ไม่มีในกวฬิงการาหาร ฯลฯ  

 เรือนยอด ในที่นี้หมายถึงเรือนที่มีช่อฟ้า ๑ ตัว (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๖๔/๑๓๐)51

 ศาลาเรือนยอด ในที่นี้หมายถึงศาลาที่มีช่อฟ้า ๒ ตัว (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๖๔/๑๓๐)52
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ถ้าราคะ นันทิ ตัณหา ไม่มีในผัสสาหาร ...  
ถ้าราคะ นันทิ ตัณหา ไม่มีในมโนสัญญเจตนาหาร ...  
ถ้าราคะ นันทิ ตัณหา ไม่มีในวิญญาณาหาร วิญญาณจะไม่ตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณาหารนั้น ที่ใด

วิญญาณไม่ตั้งอยู่งอกงาม ที่นั้นย่อมไม่มีนามรูปหย่ังลง ที่ใดไม่มีนามรูปหย่ังลง ที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่ง
สังขารทั้งหลาย ที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลาย ที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไป ที่ใดไม่มีการ
เกิดในภพใหม่ต่อไป ที่นั้นย่อมไม่มีชาติ ชราและมรณะต่อไป ที่ใดไม่มีชาติ ชราและมรณะต่อไป เรากล่าวว่าที่
นั้นไม่มีความโศก ไม่มีความกระวนกระวาย และไม่มีความคับแค้น 

อัตถิราคสูตรท่ี ๔ จบ 
๕. นครสูตร 
ว่าด้วยนคร 

[๖๕]. พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาค ... 
ภิกษุทั้งหลาย ก่อนแต่ตรัสรู้ เมื่อเราเป็นโพธิสัตว์ ยังไม่ได้ตรัสรู้ ได้มีความคิดคำนึงอย่างนี้ว่า โลกนี้ถึง

ความคับแค้น จึงเกิด แก่ ตาย จุติและอุบัติ ก็บุคคลไม่รู้อุบายสลัดออกจากทุกข์คือชราและมรณะนี้ เมื่อไรจึงจะ
พ้นจากทุกข์คือชราและ มรณะนี้ได้ เราได้ดำริว่า เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย ชรา 
และมรณะจึงมี เพราะมนสิการโดยแยบคาย เราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาติมี ชราและมรณะจึงมี เพราะ
ชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี 

เราได้ดำริว่า เมื่ออะไรมี ชาติจึงมี ฯลฯ ภพจึงมี ... อุปาทานจึงมี ... ตัณหา จึงมี ... เวทนาจึงมี ...ผัสสะ
จึงมี... สฬายตนะจึงมี ... นามรูปจึงมี ... เพราะอะไรเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี เพราะมนสิการโดยแยบคาย เราจึง
ได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เพราะวิญญาณมี นามรูปจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี  

เราได้ดำริว่า เมื่ออะไรมี วิญญาณจึงมี เพราะอะไรเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี เพราะมนสิการโดย
แยบคาย เราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เพราะนามรูปมี วิญญาณจึงมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี 

เราได้ดำริว่า วิญญาณนี้ย่อมกลับมา ไม่พ้นจากนามรูป ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ โลกจึงเกิด แก่ ตาย จุติ 
และอุบัติ กล่าวคือ เพราะนามรูปเป็นปัจจัย วิญญาณ จึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี เพราะนาม
รูปเป็นปัจจัย สฬายตนะ จึงมี เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ 
มีได้ด้วยประการฉะนี้  

ภิกษุทั้งหลาย จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้น
แล้วแก่เราว่า สมุทัย สมุทัย 

เราได้ดำริว่า เมื่ออะไรไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มี เพราะอะไรดับ ชราและมรณะจึงดับ เพราะมนสิการ
โดยแยบคาย เราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เมื่อชาติ ไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มี เพราะชาติดับ ชราและมรณะ
จึงดับ 

เราได้ดำริว่า เพราะอะไรไม่มี ชาติจึงไม่มี ฯลฯ ภพจึงไม่มี ... อุปาทานจึงไม่มี ... ตัณหาจึงไม่มี ... 
เวทนาจึงไม่มี ... ผัสสะจึงไม่มี ... สฬายตนะจึงไม่มี ... นามรูปจึงไม่มี ... เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ เพราะ
มนสิการโดยแยบคาย เราจึงได้ รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เพราะวิญญาณไม่มี นามรูปจึงไม่มี เพราะวิญญาณดับ 
นามรูปจึงดับ 

เราได้ดำริว่า เพราะอะไรไม่มี วิญญาณจึงไม่มี เพราะอะไรดับ วิญญาณจึงดับ เพราะมนสิการโดย
แยบคาย เราจึงได้รู้แจ้งด้วยปัญญาว่า เพราะนามรูปไม่มี วิญญาณจึงไม่มี เพราะนามรูปดับ วิญญาณจึงดับ 

เราได้ดำริว่า มรรคนี้เราได้บรรลุแล้วด้วยปัญญาเครื่องตรัสรู้ คือ เพราะนามรูป ดับ วิญญาณจึงดับ 
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะ จึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ฯลฯ 
ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้  
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ภิกษุทั้งหลาย จักขุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนได้เกิดขึ้น
แล้วแก่เราว่า นิโรธ นิโรธ 

เปรียบเหมือนบุรุษเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็ก ป่าใหญ่ พบทางเก่าที่คนสมัยก่อนเคยใช้เดินไปมา เขาเดิน
ตามทางนั้นไป พบนครเก่า ราชธานีโบราณซึ่งสมบูรณ์ด้วยสวนดอกไม้ ป่าไม้ สระโบกขรณี เชิงเทิน ล้วนน่า
รื่นรมย์ ที่คนสมัยก่อนเคยอยู่ อาศัย ต่อมาเขาได้กราบทูลพระราชา หรือเรียนแก่ราชมหาอำมาตย์ว่า ขอเดชะ 
ขอพระองค์โปรดทรงรับรู้เถิดพระพุทธเจ้าข้า ข้าพระพุทธเจ้าเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็ก ป่าใหญ่ ได้พบทางเก่าที่คน
สมัยก่อนเคยใช้เดินไปมา ข้าพระพุทธเจ้าเดินตามทาง นั้นไป ขณะเดินอยู่ ก็ได้พบนครเก่า ราชธานีโบราณซึ่ง
สมบูรณ์ด้วยสวนดอกไม้ ป่าไม้ สระโบกขรณี เชิงเทิน ล้วนน่ารื่นรมย์ ที่คนสมัยก่อนเคยอยู่อาศัย ขอพระองค์
โปรดให้สร้างพระนครนั้นเถิด พระพุทธเจ้าข้า หลังจากนั้น พระราชาหรือราชมหาอำมาตย์ จึงได้สร้างนครนั้น
ขึ้นมา ต่อมาพระนครนั้นได้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ มีประชากรมาก มีพลเมืองหนาแน่น ทั้งถึงความเจริญไพบูลย์ 
อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น เราได้ พบทางเก่า ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ เคยเสด็จพระดำเนิน  

ทางเก่าท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ เคยเสด็จพระดำเนิน เป็นอย่างไร  
คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เท่านั้น ได้แก่  
๑. สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ   ๘. สัมมาสมาธิ  
นี้คือทางเก่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ เคยเสด็จพระดำเนิน เราก็ ได้ดำเนินตามทางนั้น ได้รู้

ชัดชราและมรณะ ได้รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะ ได้รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะ และได้รู้ชัดปฏิปทา
ที่ให้ถึงความดับแห่งชราและ มรณะ เราได้ดำเนินไปตามทางนั้นแล้ว ขณะดำเนินไปได้รู้ชัดชาติ ฯลฯ ได้รู้ชัดภพ 
... ได้รู้ชัดอุปาทาน ... ได้รู้ชัดตัณหา ... ได้รู้ชัดเวทนา ... ได้รู้ชัดผัสสะ ... ได้รู้ชัดสฬายตนะ ... ได้รู้ชัดนามรูป ... 
ได้รู้ชัดวิญญาณ ... เราได้ดำเนินตามทางนั้นแล้ว ขณะดำเนินไป ได้รู้ชัดสังขารทั้งหลาย ได้รู้ชัดความเกิดแห่ง
สังขาร ได้รู้ชัดความดับแห่งสังขาร ได้รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร ครั้นได้รู้ชัดอริยมรรค มีองค์ ๘ 
นั้นแล้ว เราจึงบอกแก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา  

ภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์นี้จึงได้บริบูรณ์ กว้างขวาง รู้จักกันโดยมาก มั่นคงดี กระทั่งเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลายประกาศได้ดีแล้ว 

นครสูตรท่ี ๕ จบ 
๖. สัมมสสูตร 

ว่าด้วยการพิจารณาปัจจัยภายใน 
[๖๖]  ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิคมของชาวกุรุ ชื่อว่ากัมมาสทัมมะ แคว้นกุรุ ณ ที่นั้น พระผู้

มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มี
พระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า  

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพิจารณาปัจจัยภายในกันบ้างหรือ 
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้ว ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้

เจริญ ข้าพระองค์ย่อมพิจารณาปัจจัยภายใน 
เธอพิจารณาปัจจัยภายในอย่างไร 
ลำดับนั้น ภิกษุรูปนั้นก็ได้ทูลเล่าถวายให้ทรงทราบ (แต่)ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระผู้มีพระภาค 
เมื่อเธอกราบทูลอย่างนั้นแล้ว ท่านพระอานนท์ก็ได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระ ผู้มีพระภาค ถึงเวลาที่จะ

ทรงแสดงเรื่องนี้แล้ว ข้าแต่พระสุคต ถึงเวลาที่จะทรงแสดงเรื่องนี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายได้ฟังปัจจัยภายในที่
พระองค์ตรัสไว้แล้วก็จักทรงจำไว้ 

อานนท์ ถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุเหล่านั้น ทูลรับสนองพระดำรัส
แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า 
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ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อพิจารณา ย่อมพิจารณาปัจจัย ภายในว่า ชราและมรณะนี้ใด มี
ทุกข์หลายอย่างนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในโลก ชราและมรณะที่เป็นทุกข์นี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุเกิด มีอะไร
เป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี เมื่ออะไรไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มี เธอ
พิจารณาอยู่ จึงรู้อย่างนี้ว่า ชราและมรณะนี้ใด มีทุกข์หลายอย่างนับไม่ถ้วนเกิดขึ้นในโลก ชราและมรณะที่เป็น
ทุกข์นี้ มีอุปธิ เป็นเหตุ มีอุปธิเป็นเหตุเกิด มีอุปธิเป็นกำเนิด มีอุปธิเป็นแดนเกิด เมื่ออุปธิมี ชราและมรณะจึงมี 53

เมื่ออุปธิไม่มี ชราและ มรณะจึงไม่มี เธอรู้ชัดชราและมรณะ รู้ชัดความเกิดแห่งชราและมรณะ รู้ชัดความดับ
แห่งชราและมรณะ และรู้ชัดปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ และเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้น 
ชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรม เราเรียกภิกษุนี้ว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือความสิ้นทุกข์ เพ่ือความดับแห่งชราและ
มรณะโดยชอบทุกประการ 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ย่อมพิจารณาปัจจัยภายในว่า อุปธินี้มีอะไรเป็นเหตุ มีอะไรเป็นเหตุ
เกิด มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด เมื่ออะไรมี อุปธิจึงมี เมื่ออะไรไม่มี อุปธิจึงไม่มี เธอพิจารณาอยู่จึงรู้
อย่างนี้ว่า อุปธิมีตัณหา เป็นเหตุ มีตัณหาเป็นเหตุเกิด มีตัณหาเป็นกำเนิด มีตัณหาเป็นแดนเกิด เมื่อ ตัณหามี 
อุปธิจึงมี เมื่อตัณหาไม่มี อุปธิจึงไม่มี เธอรู้ชัดอุปธิ รู้ชัดความเกิด แห่งอุปธิ รู้ชัดความดับแห่งอุปธิ และรู้ชัด
ปฏิปทาอันเหมาะสมที่ให้ถึงความดับแห่งอุปธิ และเธอผู้ปฏิบัติอย่างนั้น ชื่อว่าผู้มีปกติประพฤติตามธรรม เรา
เรียก ภิกษุนี้ว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือความสิ้นทุกข์ เพ่ือความดับแห่งอุปธิโดยชอบทุกประการ 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อพิจารณา ย่อมพิจารณาปัจจัยภายในว่า ตัณหานี้ เมื่อเกิด ย่อมเกิดขึ้นใน
ที่ไหน เมื่อตั้งอยู่ ย่อมตั้งอยู่ในที่ไหน เธอพิจารณาอยู่จึงรู้ อย่างนี้ว่า รูปที่เป็นปิยรูป  เป็นสาตรูป ใดมีอยู่ใน54 55

โลก ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นย่อม เกิดขึ้นในรูปนั้น เมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในรูปนั้น ก็อะไรเล่าเป็นปิยรูป เป็นสาตรูปใน
โลก  

คือ จักขุเป็นปิยรูป เป็นสาตรูปในโลก ฯลฯ โสตะเป็นปิยรูป เป็นสาตรูป ในโลก ... ฆานะเป็นปิยรูป เป็น
สาตรูปในโลก ... ชิวหาเป็นปิยรูป เป็นสาตรูป ในโลก ... กายเป็นปิยรูป เป็นสาตรูปในโลก ... มโนเป็นปิยรูป 
เป็นสาตรูปในโลก ตัณหานั้นเมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นในมโนนั้น เมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในมโนนั้น 

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีต ได้เห็นรูปที่เป็นปิยรูป เป็นสาตรูป ในโลก โดยความเป็น
ของเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตา ไม่มีโรค เกษม สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใดทำตัณหาให้เจริญแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญแล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัส และ       อุปายาส เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ 

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคต จักเห็นรูปที่เป็นปิยรูป เป็น สาตรูปในโลก โดยความ
เป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตา ไม่มีโรค เกษม สมณะ หรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำตัณหาให้เจริญ 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด จักทำตัณหาให้เจริญ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำอุปธิให้เจริญ 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำอุปธิให้เจริญ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักทำทุกข์ให้เจริญ สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่าใดจักทำทุกข์ให้เจริญ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักไม่พ้นจากชาติ ชรา มรณะ 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ อุปายาส เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจักไม่พ้นจากทุกข์ไปได้ 

 อุปธ ิคือกิเลสที่ทำให้ติดอยู่ในวัฏฏะ ในที่นี้หมายถึงขันธ์ ๕ ของสัตว์ (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๖๖/๑๓๕)53

 ปิยรูป คือรูปที่น่ารัก น่าปรารถนา (ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๕๕/๒๒๑-๒๒๒, สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๖๖/๑๓๕)54

 สาตรูป คือรูปที่น่ายินดี น่าต้องการ (ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๕๕/๒๒๑-๒๒๒, สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๖๖/๑๓๕)55
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สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบัน เห็นรูปที่เป็นปิยรูป เป็น สาตรูปในโลก โดยความ
เป็นของเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตา ไม่มีโรค เกษม สมณะ หรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญ สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่าใดทำตัณหา ให้เจริญ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญ สมณะหรือพราหมณ์
เหล่าใดทำทุกข์ให้เจริญ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัส และอุปายาส เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่พ้นจากทุกข์ไปได้  

เปรียบเหมือนขันสำริดใส่สุราสมบูรณ์ด้วยสี กลิ่นและรส แต่ขันใบนั้นเจือยาพิษ ขณะนั้น มีบุรุษเดินฝ่า
ความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากระหายน้ำมา คนทั้งหลาย จึงพูดกับเขาว่า พ่อหนุ่ม ขันสำริดใส่สุราใบนี้ 
สมบูรณ์ด้วยสี กลิ่นและรสมีไว้สำหรับ ท่าน แต่ว่ามันเจือยาพิษ ถ้าท่านต้องการก็จงดื่มเถิด เพราะเมื่อดื่ม สุรา
นั้นก็จักซึมซาบ ด้วยสีบ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง ก็แหละครั้นดื่มแล้ว ท่านจะตาย หรือถึงทุกข์ปางตาย เพราะการ
ดื่มนั้น บุรุษนั้นไม่ทันพิจารณาขันน้ำสำริดนั้น ก็รีบดื่มจนหมด เขาพึงตาย หรือถึงทุกข์ปางตาย เพราะการดื่ม
นั้น  

ภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีต ได้เห็นรูป
ที่เป็นปิยรูปในโลก ฯลฯ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคต ฯลฯ  

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบัน เห็นรูปที่เป็นปิยรูป เป็นสาตรูปในโลก โดยความเป็น
ของเที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตา ไม่มีโรค เกษม สมณะ หรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำตัณหาให้เจริญ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใดทำตัณหา ให้เจริญ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำอุปธิให้เจริญ สมณะหรือพราหมณ์
เหล่าใดทำอุปธิให้เจริญ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าทำทุกข์ให้เจริญ สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดทำ
ทุกข์ให้เจริญ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่พ้นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุ
ปายาส เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่พ้นจากทุกข์ไปได้  

ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีต ได้เห็นรูปที่เป็นปิยรูป เป็นสาตรูปในโลก โดยความ
เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นโรค เป็นภัย สมณะหรือพรามหณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตัณหาได้แล้ว 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด ละตัณหาได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิได้แล้ว สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใดละอุปธิได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกข์ได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่า
ใดละทุกข์ได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 
และอุปายาสได้แล้ว เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพ้นจากทุกข์ได้แล้ว 

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคต จักเห็นรูปที่เป็นปิยรูป เป็นสาตรูปในโลก โดยความ
เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นโรค เป็นภัย สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าจักละตัณหาได้ 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด จักละตัณหาได้ ฯลฯ เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจักพ้นจากทุกข์ไป
ได้ 

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบัน เห็นรูปที่เป็นปิยรูป เป็น สาตรูปในโลก โดยความ
เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นโรค เป็นภัย สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตัณหาได้ สมณะ
หรือพราหมณ์เหล่าใดชื่อว่าละตัณหาได้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิได้ สมณะหรือพราหมณ์ 
เหล่าใดละอุปธิได้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกข์ได้ สมณะหรือพราหมณ์ เหล่าใดชื่อว่าละทุกข์ได้ 
สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสได้ เรา
กล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพ้นจากทุกข์ไปได้ 

เปรียบเหมือนขันสำริดใส่สุราสมบูรณ์ด้วยสี กลิ่น และรส แต่ขันใบนั้นเจือ ยาพิษ ขณะนั้นมีบุรุษเดิน
ฝ่าความร้อนอบอ้าวเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากระหายน้ำมา คนทั้งหลายจึงพูดกับเขาว่า พ่อหนุ่ม ขันสำริดใส่สุรา
ใบนี้ สมบูรณ์ด้วยสี กลิ่น และรสมีไว้สำหรับท่าน แต่ว่ามันเจือยาพิษ ถ้าท่านต้องการก็จงดื่มเถิด เพราะเมื่อ ดื่ม
สุรานั้นก็จักซึมซาบด้วยสีบ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง ก็แหละครั้นดื่มแล้ว ท่านจะตายหรือถึงทุกข์ปางตาย เพราะการ
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ดื่มนั้น ลำดับนั้น บุรุษนั้นพึงคิดว่า ความกระหายสุรานี้ เราอาจจะบรรเทาได้ด้วยน้ำดื่ม ฟองน้ำส้ม น้ำข้าวผสม
เกลือหรือน้ำยาดอง แต่เราจะไม่ดื่มสุราที่ให้ประโยชน์สุขแก่เรามาช้านานนั้นเลย เขาพิจารณาขันสำริด นั้นแล้ว 
ก็ไม่ดื่ม เททิ้งไป เขาจึงไม่ตายหรือถึงทุกข์ปางตาย เพราะการดื่มนั้น  

ภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใด เหล่าหนึ่งในอดีต ได้เห็นรูป
ที่เป็นปิยรูป เป็นสาตรูปในโลก โดยความเป็นของ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นโรค เป็นภัย สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้น ชื่อว่าละตัณหาได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละตัณหาได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละอุปธิได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่า
ละทุกข์ได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดละทุกข์ได้แล้ว สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นไปจากชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสได้แล้ว เรากล่าวว่า สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นพ้นจาก
ทุกข์ได้แล้ว 

สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคต ฯลฯ  
สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบัน เห็นรูปที่เป็นปิยรูป เป็นสาตรูปในโลก โดยความเป็น

ของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นโรค เป็นภัย สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละตัณหาได้ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่าใดละ ตัณหาได้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละอุปธิได้ สมณะหรือพราหมณ์ เหล่าใดละ
อุปธิได้ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าละทุกข์ได้ สมณะหรือพราหมณ์ เหล่าใดละทุกข์ได้ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าพ้นไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสได้ เรากล่าวว่า 
สมณะหรือพราหมณ์ เหล่านั้นพ้นจากทุกข์ไปได้ 

สัมมสสูตรท่ี ๖ จบ 
๗. นฬกลาปิสูตร 
ว่าด้วยกำไม้อ้อ 

[๖๗]. สมัยหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏฐิตะพักอยู่ ณ ป่า อิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุง
พาราณสี ครั้นถึงเวลาเย็น ท่านพระมหาโกฏฐิตะออกจากที่หลีกเร้น เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ ได้
สนทนาปราศรัยพอเป็นที่ บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันกับท่านพระสารีบุตรแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ท่านพระมหา
โกฏฐิตะได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่า  

ท่านสารีบุตร ชราและมรณะเป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ เป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง
ด้วย และเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วย หรือว่าชราและมรณะ เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และ
คนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หรือ 

ท่านโกฏฐิตะ ชราและมรณะเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองก็มิใช่ เป็นสิ่งที่คนอื่น กระทำให้ก็มิใช่ เป็นสิ่งที่ตน
กระทำเองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยก็มิใช่ ทั้งชราและมรณะเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเอง
ก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่ หามิได้ แต่เพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมี 

ท่านสารีบุตร ชาติเป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ เป็นสิ่งที่ตนกระทำเองด้วย และเป็น
สิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วย หรือว่าชาติเกิดขึ้นเพราะอาศัย เหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่
หรือ 

ท่านโกฏฐิตะ ชาติเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองก็มิใช่ เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ก็มิใช่ เป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง
ด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยก็มิใช่ ทั้งชาติเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่และคนอื่น
กระทำให้ก็มิใช่หามิได้ แต่เพราะภพ เป็นปัจจัย ชาติจึงมี 

ท่านสารีบุตร ภพเป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง ฯลฯ อุปาทานเป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง ... 
ตัณหาเป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง ... เวทนาเป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง .... 
ผัสสะเป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง ... สฬายตนะเป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง .... 
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นามรูปเป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ เป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง ด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่น
กระทำให้ด้วย หรือว่านามรูปเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำ เองก็มิใช่ และคนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หรือ 

ท่านโกฏฐิตะ นามรูปเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองก็มิใช่ เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ ก็มิใช่ เป็นสิ่งที่ตนกระทำ
เองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยก็มิใช่ ทั้งนามรูป เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคน
อื่นกระทำให้ก็มิใช่หามิได้ แต่เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี 

ท่านสารีบุตร วิญญาณเป็นสิ่งที่ตนกระทำเอง เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ เป็นสิ่ง ที่ตนกระทำเองด้วย
และเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วย หรือว่าวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคนอื่น
กระทำให้ก็มิใช่หรือ 

ท่านโกฏฐิตะ วิญญาณเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองก็มิใช่ เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ ก็มิใช่ เป็นสิ่งที่ตนกระทำ
เองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยก็มิใช่ ทั้งวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และ
คนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หามิได้ แต่เพราะ นามรูปเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี 

เราเพ่ิงรู้ชัดภาษิตของท่านสารีบุตรเดี๋ยวนี้เอง 
ท่านโกฏฐิตะ นามรูปเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองก็มิใช่ เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ ก็มิใช่ เป็นสิ่งที่ตนกระทำ

เองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยก็มิใช่ ทั้งนามรูปเกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และคน
อื่นกระทำให้ก็มิใช่หามิได้ แต่เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี 

อนึ่ง เราเพ่ิงรู้ภาษิตของท่านสารีบุตรเดี๋ยวนี้เอง 
ท่านโกฏฐิตะ วิญญาณเป็นสิ่งที่ตนกระทำเองก็มิใช่ เป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ ก็มิใช่ เป็นสิ่งที่ตนกระทำ

เองด้วยและเป็นสิ่งที่คนอื่นกระทำให้ด้วยก็มิใช่ ทั้งวิญญาณ เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุที่ตนกระทำเองก็มิใช่ และ
คนอื่นกระทำให้ก็มิใช่หามิได้ แต่เพราะนามรูปเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี 

ท่านสารีบุตร ผมจะเข้าใจเนื้อความแห่งภาษิตนี้ได้อย่างไร 
ถ้าเช่นนั้น ผมจักเปรียบเทียบให้ท่านฟัง บุรุษทั้งหลายผู้มีความรู้ในโลกนี้ ย่อมรู้เนื้อความแห่งภาษิตได้

แม้ด้วยการเปรียบเทียบ 
เปรียบเหมือนไม้อ้อ ๒ กำ พึงตั้งอยู่ได้เพราะอาศัยกันและกัน อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น เพราะ

นามรูปเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึง
มี              เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการ
ฉะนี้  

เปรียบเหมือนไม้อ้อทั้ง ๒ กำนั้น ถ้าดึงออกเสียกำหนึ่ง อีกกำหนึ่งก็ล้ม ถ้าดึงออกอีกกำหนึ่ง อีกกำหนึ่ง
ก็ล้ม อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น เพราะ นามรูปดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะ
นามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วย
ประการฉะนี้ 

ท่านสารีบุตร สุภาษิตตามที่ท่านกล่าวมานี้ เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ ผมชื่นชมคำสุภาษิต
ของท่านสารีบุตรจำนวน ๓๖ เรื่องนี้  56

ท่านผู้มีอายุ ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับชราและมรณะ ควร
เรียกว่า ภิกษุธรรมกถึก ถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติ เพ่ือ ความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับชราและมรณะ 

 ๓๖ เรื่องน้ี หมายถึงองค์ปฏิจจสมุปบาททั้ง ๑๒ ซึ่งแต่ละองค์ท่านจำแนกออกเป็น ๓ เหตุ คือ (๑) การแสดงธรรมเพ่ือความเบื่อ56

หน่าย เพ่ือคายกำหนัด เพ่ือดับชราและมรณะ เรียกว่าคุณของธรรมกถึก (๒) การปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหน่าย ฯลฯ เรียกว่า ผู้ปฏิบัติ

ธรรมสมควรแก่ธรรม (๓) ผลการปฏิบัติคือการบรรลุนิพพานเพราะความเบื่อหน่าย ฯลฯ เรียกว่า ผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบัน (๑๒ x 

๓ = ๓๖) (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๖๗/๑๓๘)
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ควรเรียกว่า ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้น เพราะความเบื่อหน่าย คลาย กำหนัด ดับ 
เพราะไม่ถือมั่นชราและมรณะ ควรเรียกว่า ภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบัน  

ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับชาติ ฯลฯ ภพ ... อุปาทาน ... 
ตัณหา ... เวทนา ... ผัสสะ ... สฬายตนะ ... นามรูป ... วิญญาณ ... สังขารทั้งหลาย ...  

ถ้าภิกษุแสดงธรรมเพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือคลายกำหนัด เพ่ือดับอวิชชา ควรเรียกว่า ภิกษุธรรมกถึก 
ถ้าภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพ่ือความเบื่อหน่าย เพ่ือคลาย กำหนัด เพ่ือดับอวิชชา ควรเรียกว่า ภิกษุผู้ปฏิบัติธรรม
สมควรแก่ธรรม ถ้าภิกษุเป็นผู้หลุดพ้น เพราะความเบื่อหน่าย คลายกำหนัด ดับ เพราะไม่ถือมั่นอวิชชา ควร
เรียกว่า ภิกษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบัน 

นฬกลาปิสูตรท่ี ๗ จบ 
๘. โกสัมพิสูตร 

ว่าด้วยการสนทนาธรรม ณ กรุงโกสัมพี 
[๖๘] สมัยหนึ่ง ท่านพระมุสิละ ท่านพระปวิฏฐะ ท่านพระนารทะ และท่านพระอานนท์พักอยู่ ณ              

โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี ครั้งนั้น ท่านพระปวิฏฐะได้ถาม ท่านพระมุสิละว่า  
ท่านมุสิละ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตามกันมา เว้นจากการคิดตรอง

ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว ท่านมุสิละมีความรู้เฉพาะตนว่า เพราะชาติเป็น
ปัจจัย ชราและมรณะจึงมีหรือ 

ท่านพระมุสิละได้ตอบว่า ท่านปวิฏฐะ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตามกัน
มา เว้นจากการคิดตรองตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว ผมรู้เห็นว่า เพราะชาติเป็น
ปัจจัย ชราและมรณะจึงมี 

ท่านมุสิละ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว ท่านมุสิละมีความรู้เฉพาะตนว่า เพราะภพเป็น
ปัจจัย ชาติจึงมีหรือ ฯลฯ เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี ... เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี ... เพราะ
เวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี ... เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี ... เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึง
มี ... เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี ... เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี ... เพราะสังขารเป็น
ปัจจัย วิญญาณจึงมี ... เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมีหรือ 

ท่านปวิฏฐะ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว ผมรู้เห็นว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี 

ท่านมุสิละ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว ท่านมุสิละมีความรู้เฉพาะตนว่า เพราะชาติดับ ชรา 
และมรณะจึงดับหรือ 

ท่านปวิฏฐะ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว ผมรู้เห็นว่า เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ 

ท่านมุสิละ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว ท่านมุสิละมีความรู้เฉพาะตนว่า เพราะภพดับ ชาติ
จึงดับหรือ ฯลฯ เพราะ อุปาทานดับ ภพจึงดับ ... เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ... เพราะเวทนาดับ ตัณหา
จึงดับ ...    เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ ... เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ... เพราะนามรูปดับ สฬายตนะ
จึงดับ ... เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ... เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... เพราะอวิชชาดับ สังขารจึง
ดับหรือ 

ท่านปวิฏฐะ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว ผมรู้เห็นว่า เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ 
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ท่านมุสิละ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตามกันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว ท่านมุสิละมีความรู้เฉพาะตนว่า ความดับแห่งภพ
เป็นนิพพานหรือ 

ท่านปวิฏฐะ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว ผมรู้เห็นว่า ความดับแห่งภพเป็นนิพพาน  57

ถ้าเช่นนั้น ท่านมุสิละก็เป็นพระอรหันตขีณาสพละสิ 
เมื่อท่านพระปวิฏฐะกล่าวอย่างนี้แล้ว ท่านพระมุสิละได้นิ่งเสีย 
ลำดับนั้น ท่านพระนารทะได้กล่าวกับท่านพระปวิฏฐะว่า ดีละ ท่านปวิฏฐะ ผมพึงได้ปัญหานี้ ท่านจง

ถามปัญหานี้เถิด ผมจะตอบปัญหานี้แก่ท่าน 
ท่านนารทะได้ปัญหานี้ ผมจะถามปัญหานี้กับท่าน และท่านจงตอบปัญหานี้แก่ผม  
ท่านนารทะ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตามกันมา เว้นจากการคิดตรอง

ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว ท่านนารทะมีความรู้เฉพาะตนว่า เพราะชาติเป็น
ปัจจัย ชราและมรณะจึงมีหรือ 

ท่านปวิฏฐะ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว ผมรู้เห็นว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึง
มี 

ท่านนารทะ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว ท่านนารทะมีความรู้เฉพาะตนว่า เพราะภพเป็น
ปัจจัย ชาติจึงมี ฯลฯ เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมีหรือ 

ท่านปวิฏฐะ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว ผมรู้เห็นว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี 

ท่านนารทะ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว ท่านนารทะมีความรู้เฉพาะตนว่า เพราะชาติดับ 
ชราและมรณะจึงดับหรือ 

ท่านปวิฏฐะ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว ผมรู้เห็นว่า เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับ 

ท่านนารทะ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว ท่านนารทะมีความรู้เฉพาะตนว่า เพราะภพดับ ชาติ
จึงดับหรือ ฯลฯ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับหรือ 

ท่านปวิฏฐะ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว ผมรู้เห็นว่า เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ 

ท่านนารทะ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว ท่านนารทะมีความรู้เฉพาะตนว่า ความดับแห่งภพ
เป็นนิพพานหรือ 

ท่านปวิฏฐะ เว้นจากความเชื่อ เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังตาม กันมา เว้นจากการคิดตรอง
ตามแนวเหตุผล เว้นจากการเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ ไว้แล้ว ผมรู้เห็นว่า ความดับแห่งภพเป็นนิพพาน 

ถ้าเช่นนั้น ท่านนารทะก็เป็นพระอรหันตขีณาสพละสิ 

 ความดับแห่งภพเป็นนิพพาน ในที่นี้หมายถึงความดับไปแห่งขันธ์ ๕ (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๑๖/๑๓๙)57
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ท่านผู้มีอายุ ข้อว่า ความดับแห่งภพเป็นนิพพาน ผมเห็นดีด้วยปัญญา อันชอบตามความเป็นจริง แต่
ผมไม่ใช่พระอรหันตขีณาสพ เปรียบเหมือนบ่อน้ำในทางกันดารที่บ่อนั้นไม่มีเชือก ไม่มีคันโพง ทันใดนั้น มีบุรุษ
เดินฝ่าความร้อนอบอ้าว เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากระหายน้ำมา เขามองดูบ่อน้ำนั้น ก็รู้ว่ามีน้ำ แต่สัมผัสด้วยกาย
ไม่ได้ อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น ข้อว่า ความดับแห่งภพเป็นนิพพาน ผมก็เห็นดีด้วยปัญญาอันชอบตาม
ความเป็นจริง แต่ผมไม่ใช่พระอรหันตขีณาสพ 

เมื่อท่านพระนารทะกล่าวอย่างนี้แล้ว ท่านพระอานนท์ได้ถามพระปวิฏฐะว่า ท่านพระปวิฏฐะชอบพูด
อย่างนี้ ท่านพูดอะไรกับท่านพระนารทะบ้าง 

ท่านอานนท์ ผมชอบพูดอย่างนี้ ผมไม่ได้พูดอะไรกับท่านพระนารทะ นอกจาก กัลยาณธรรม นอกจาก
กุศลธรรม 

โกสัมพิสูตรท่ี ๘ จบ 
๙. อุปยันติสูตร 
ว่าด้วยน้ำขึ้นน้ำลง 

[๖๙]  ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ 

ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมหาสมุทรน้ำขึ้น  ก็ทำให้แม่น้ำใหญ่ขึ้นตาม แม่น้ำใหญ่ เมื่อขึ้นก็ทำให้แม่น้ำน้อย58

ขึ้นตาม แม่น้ำน้อยเมื่อขึ้นก็ทำให้บึงใหญ่ขึ้นตาม บึงใหญ่เมื่อขึ้นก็ทำให้บึงน้อยขึ้นตาม ฉันใด  
อวิชชาเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้สังขารทั้งหลายเกิดขึ้นตาม สังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้น ก็ทำให้วิญญาณเกิด

ขึ้นตาม วิญญาณเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้นามรูปเกิดขึ้นตาม นามรูป เมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้สฬายตนะเกิดขึ้นตาม สฬาย
ตนะเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ผัสสะเกิดขึ้นตาม ผัสสะเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้เวทนาเกิดขึ้นตาม เวทนาเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้
ตัณหาเกิดขึ้นตาม ตัณหาเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้อุปาทานเกิดขึ้นตาม อุปาทานเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ภพเกิดขึ้นตาม 
ภพเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ชาติเกิดขึ้นตาม ชาติเมื่อเกิดขึ้นก็ทำให้ชราและมรณะเกิดขึ้นตาม ฉันนั้นเหมือนกัน 

เมื่อมหาสมุทรน้ำลงก็ทำให้แม่น้ำใหญ่ลงตาม แม่น้ำใหญ่เมื่อลงก็ทำให้แม่น้ำน้อยลงตาม แม่น้ำน้อย
เมื่อลงก็ทำให้บึงใหญ่ลงตาม บึงใหญ่เมื่อลงก็ทำให้บึงน้อยลงตาม ฉันใด  

อวิชชาเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้สังขารทั้งหลายไม่เกิดขึ้นตาม สังขารทั้งหลายเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้
วิญญาณไม่เกิดขึ้นตาม วิญญาณเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้นามรูปไม่ เกิดขึ้นตาม นามรูปเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้
สฬายตนะไม่เกิดขึ้นตาม สฬายตนะเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ผัสสะไม่เกิดขึ้นตาม ผัสสะเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้
เวทนาไม่เกิดขึ้นตาม เวทนาเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ตัณหาไม่เกิดขึ้นตาม ตัณหาเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้อุปาทาน ไม่
เกิดขึ้นตาม อุปาทานเมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ภพไม่เกิดขึ้นตาม ภพเมื่อไม่เกิดขึ้น ก็ทำให้ชาติไม่เกิดขึ้นตาม ชาติ
เมื่อไม่เกิดขึ้นก็ทำให้ชราและมรณะไม่เกิดขึ้นตาม ฉันนั้นเหมือนกัน 

อุปยันติสูตรท่ี ๙ จบ 
๑๐. สุสิมปริพพาชกสูตร 
ว่าด้วยสุสิมปริพาชก 

[๗๐]. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานที่ให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์ สมัยนั้น 

พระผู้มีพระภาคเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ประพฤติอ่อนน้อม ทรงได้รับจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร แม้ภิกษุสงฆ์ก็เป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์สักการะ เคารพ 
นับถือ บูชา ประพฤติอ่อนน้อม ได้รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช บริขาร แต่พวกอัญ

 ขึ้น ในที่นี้หมายถึงเต็มเปี่ยม (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๗๐/๑๔๐)58
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เดียรถีย์ปริพาชกเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์ไม่สักการะ ไม่เคารพ ไม่นับถือ ไม่บูชา ไม่ประพฤติอ่อนน้อม ไม่ได้รับ
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร 

สมัยนั้น สุสิมปริพาชกพักอยู่ ณ กรุงราชคฤห์กับบริษัทปริพาชกจำนวนมาก ครั้งนั้น บริษัททั้งหลาย
ของสุสิมปริพาชกได้กล่าวกับสุสิมปริพาชก ดังนี้ว่า  

มาเถิดท่านสุสิมะ ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระสมณโคดม ท่านเรียนธรรมแล้ว พึงบอก
สอนพวกข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าเรียนธรรมนั้นแล้ว จักบอกแก่พวกคฤหัสถ์ เมื่อเป็นเช่นนั้น แม้พวกเราก็จักเป็นผู้
ที่เทวดาและมนุษย์สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ประพฤติอ่อนน้อม จักได้รับจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ 
คิลานปัจจัยเภสัชบริขาร 

สุสิมปริพาชกรับคำบริษัทของตนแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่
บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันกับท่านพระอานนท์แล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่า  

ท่านพระอานนท์ ผมปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้ 
ครั้งนั้น ท่านพระอานนท์พาสุสิมปริพาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง 

ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า  
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สุสิมปริพาชกนี้กล่าวว่า ท่านพระอานนท์ ผมปรารถนา จะประพฤติพรหมจรรย์

ในธรรมวินัยนี้ 
อานนท์ ถ้าอย่างนั้น เธอจงให้สุสิมะบวชเถิด 
สุสิมปริพาชกได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคแล้ว 
สมัยนั้น ภิกษุจำนวนมากพากันอวดอ้างอรหัตตผลในสำนักพระผู้มีพระภาคว่า  
ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือ

ความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป 
ท่านสุสิมะได้ฟังมาว่า ข่าวว่า ภิกษุจำนวนมากอวดอ้างอรหัตตผล ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่า ข้า

พระองค์ทั้งหลายรู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือความเป็น
อย่างนี้อีกต่อไป 

ครั้งนั้น ท่านสุสิมะเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็น ที่บันเทิงใจ พอเป็นที่
ระลึกถึงกันแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้ถามภิกษุเหล่านั้นว่า ข่าวว่า ท่านทั้งหลายอวดอ้างอรหัตตผลในสำนักพระผู้
มีพระภาคว่า ข้าพระองค์ทั้งหลาย รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ไม่มีกิจ
อื่น เพ่ือความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป จริงหรือ 

จริง ท่านผู้มีอายุ 
ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายรู้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมแสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง คือคนเดียวแสดงเป็น

หลายคนก็ได้ หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ แสดงให้ปรากฏก็ได้หรือให้หายไปก็ได้ ทะลุฝา ทะลุ
กำแพง(และ)ภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือน ไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้ เดินบน
น้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ ใช้ฝ่ามือ
ลูบคลำดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ อันมีฤทธ์ิมากมีอานุภาพมากก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้บ้าง
หรือ  59

ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านผู้มีอายุ 
ท่านทั้งหลายรู้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์ และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและ

ใกล้ ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์บ้างหรือ 
ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านผู้มีอายุ 

 ดูรายละเอียดใน ที.สี. (ไทย) ๙/๔๗๔/๒๐๗59
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ท่านทั้งหลายรู้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตน คือจิตมีราคะ ก็รู้ชัด
ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะ หรือจิต
ปราศจากโทสะ ก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รู้ชัดว่าจิต
ปราศจากโมหะ จิตหดหู่ ก็รู้ชัดว่าจิตหดหู่ หรือจิตฟุ้งซ่าน ก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่าน จิตเป็นมหัคคตะ ก็รู้ชัดว่าจิตเป็น
มหัคคตะ หรือจิตไม่เป็นมหัคคตะ ก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหัคคตะ จิตมีจิตอื่นย่ิงกว่า ก็รู้ชัดว่าจิตมีจิตอื่นย่ิงกว่า จิต
ไม่มีจิตอื่นย่ิงกว่า ก็รู้ชัดว่าจิตไม่มี จิตอื่นย่ิงกว่า จิตเป็นสมาธิ ก็รู้ชัดว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิ ก็รู้ชัด 
ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ จิตหลุดพ้น ก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม่หลุดพ้น ก็รู้ชัด ว่าจิตไม่หลุดพ้นบ้างหรือ  60

ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านผู้มีอายุ 
ท่านทั้งหลายรู้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ๓ ชาติบ้าง 

๔ ชาติบ้าง ๕ ชาติบ้าง ๑๐ ชาติบ้าง ๒๐ ชาติบ้าง ๓๐ ชาติบ้าง ๔๐ ชาติบ้าง ๕๐ ชาติบ้าง ๑๐๐ ชาติบ้าง 
๑,๐๐๐ ชาติบ้าง ๑๐๐,๐๐๐ ชาติบ้าง ตลอดสังวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอดวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้าง ตลอด
สังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปเป็นอันมากบ้างว่า ในภพโน้น เรามีชื่อ อย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ มีอาหาร เสวยสุข
ทุกข์ และมีอายุอย่างนั้น จุติ จากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้น แม้ในภพนั้น เราก็มีชื่ออย่างนั้น มีตระกูล มีวรรณะ 
มีอาหาร เสวยสุขทุกข์ และมีอายุอย่างนั้น ๆ จุติจากภพนั้น จึงมาเกิดในภพนี้ ท่านทั้งหลายย่อมระลึกชาติก่อน
ได้หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไป และชีวประวัติ อย่างนี้บ้างหรือ  61

ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านผู้มีอายุ 
ท่านทั้งหลายรู้เห็นอยู่อย่างนี้ เห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำ และชั้นสูง งามและไม่งาม 

เกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า ท่านผู้เจริญทั้ง
หลาย หมู่สัตว์ที่ประกอบกาย ทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นผิด และชักชวนผู้
อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิด พวกเขาหลังจากตายแล้ว จะไปบังเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก แต่หมู่สัตว์
ที่ประกอบกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ไม่กล่าวร้ายพระอริยะ มีความเห็นชอบ และชักชวนผู้อื่นให้
ทำกรรมตามความเห็นชอบ พวกเขาหลังจากตายแล้ว จะไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ท่านทั้งหลายเห็นหมู่สัตว์
ผู้กำลัง จุติ กำลังเกิด ทั้งชั้นต่ำและชั้นสูง งามและไม่งาม เกิดดีและเกิดไม่ดี ด้วยตาทิพย์ อันบริสุทธ์ิเหนือ
มนุษย์ รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้บ้างหรือ  62

ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านผู้มีอายุ 
ท่านทั้งหลายรู้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมถูกต้องอารุปปวิโมกข์ อันสงบก้าวล่วงรูปทั้งหลาย เสียได้ ด้วยนาม63

กายอยู่บ้างหรือ 
ไม่ใช่อย่างนั้น ท่านผู้มีอายุ 
บัดนี้ คำตอบนี้ และการไม่เข้าถึงธรรมเหล่านี้ มีอยู่ในเรื่องนี้ เรื่องนี้เป็นอย่างไรกันแน่ 
ท่านสุสิมะ พวกผมหลุดพ้นได้ด้วยปัญญา 

 ดูรายละเอียดใน ที.สี (ไทย) ๙/๔๗๖/๒๐๘, ๔๗๗/๒๐๙,๔๗๘/๒๑๐60

 ดูรายละเอียดใน ที.สี (ไทย) ๙/๔๗๖/๒๐๘, ๔๗๗/๒๐๙,๔๗๘/๒๑๐61

 ดูรายละเอียดใน ที.สี. (ไทย) ๙/๔๗๗/๒๐๙, ๔๗๘/๒๑๐62

 อารุปปวิโมกข์ คื อ การหลุดพ้นจากอรู ปฌาน เพราะสงบองค์และอารมณ์แห่งฌานทั้งหลาย อีก อย่างหนึ่ง พระฎี กาจารย์ 63

หมายถึงการหลุดพ้นจากความจำได้หมายรู้อรูปฌาน เพราะองค์ฌานทั้งหลายสงบระงับโดยภาวะที่ไกลจากธรรมเครื่องเนิ่นช้ามี

นิวรณ์เป็นต้น เพราะสงบอารมณ์ที่ถึงความละเอียดอ่อนโดยปราศจากการจำแนกว่าเป็นรูป อีกอย่างหนึ่ง ท่านหมายถึงสงบ

อารมณ์ที่เป็นโลกุตตรธรรม (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๗๐/๑๔๓, สํ.นิ.ฏีกา (บาลี) ๒/๗๐/๑๕๑)
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ผมไม่เข้าใจเนื้อความแห่งคำที่ท่านทั้งหลายกล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดาร ขอโอกาส ขอท่านทั้งหลายจง
กล่าวเท่าที่ผมจะเข้าใจเนื้อความแห่งคำที่ท่านทั้งหลายกล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารเถิด 

ท่านจะเข้าใจหรือไม่ก็ตาม แต่พวกผมก็หลุดพ้นได้ด้วยปัญญา 
ครั้งนั้น ท่านสุสิมะลุกขึ้นจากอาสนะแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง 

ณ ที่สมควร ได้กราบทูลคำที่ตนสนทนากับภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด แด่พระผู้มีพระภาคแล้ว  
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า สุสิมะ ธัมมฐิติญาณ เกิดก่อน นิพพานญาณ   64 65

เกิดภายหลัง 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่เข้าใจเนื้อความแห่งพระดำรัสที่พระองค์ตรัสโดยย่อนี้โดยพิสดาร

ได้ ขอประทานวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดตรัสโดยประการที่ข้าพระองค์จะพึงเข้าใจเนื้อความแห่งพระ
ดำรัส ที่พระองค์ตรัสโดยย่อนี้ได้ โดยพิสดารด้วยเถิด 

สุสิมะ เธอจะเข้าใจหรือไม่ก็ตาม ความจริงธัมมฐิติญาณเกิดก่อน นิพพานญาณเกิดภายหลัง เธอจะ
เข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง 

ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า 
สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข 
เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า 
สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา เรา

เป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา 
ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า 
เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง 
ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า 
สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข 
เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า 
สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะพิจารณาเห็น สิ่งนั้นว่า นั่นของเรา เรา

เป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา 
ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า 
สัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง 
ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า ฯลฯ 
สังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยง 
ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า 
สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข 
เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า 
สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะพิจารณาเห็น สิ่งนั้นว่า นั่นของเรา เรา

เป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา 
ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า 
วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง 
ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า 

 ธัมมฐิติญาณ ในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาญาณ (คือความรู้ที่ทำให้เกิดความเห็นแจ้ง เข้าใจสภาวะของสิ่ง ทั้งหลายตามความเป็น64

จริง) (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๗๐/๑๔๓)

 นิพพานญาณ ในที่นี้หมายถึงมรรคญาณ (คือ ความหย่ังรู้ที่ให้สำเร็จความเป็นอริยบุคคล) (สํ.นิ.อ. (บาลี) ๒/๗๐/๑๔๓)65



 42

สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุข 
เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า 
สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา เรา

เป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา 
ข้อนั้นไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า 
สุสิมะ เพราะเหตุนั้น รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นไปภายในหรือ

ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ รูปทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาโดยชอบ
ตามความเป็นจริงว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 

เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นไปภายในหรือ ภายนอก หยาบหรือ
ละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ เวทนาทั้งหมดนั้น เธอพึงเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็น
จริงว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 

สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ  
สังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นไปภายในหรือ ภายนอก หยาบหรือ

ละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ สังขารทั้งหมดนั้น เธอพึงเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็น
จริงว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นไปภายใน หรือภายนอก หยาบหรือ
ละเอียด เลวหรือประณีต อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ วิญญาณทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาโดยชอบตามความ
เป็นจริงว่า นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 

สุสิมะ อริยสาวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป แม้ใน เวทนา แม้ในสัญญา แม้ใน
สังขาร แม้ในวิญญาณ เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลาย กำหนัด เพราะคลายกำหนัด จิตย่อมหลุดพ้น เมื่อจิตหลุดพ้น
แล้ว ก็รู้ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำ เสร็จแล้ว ไม่มีกิจอื่นเพ่ือ
ความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป 

เธอเห็นว่า เพราะชาติเป็นปัจจัย ชราและมรณะจึงมีหรือ 
อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
เธอเห็นว่า เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมีหรือ 
อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
เธอเห็นว่า เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมีหรือ 
อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
เธอเห็นว่า เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมีหรือ 
อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
สุสิมะ เธอเห็นว่า เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมีหรือ ... เพราะผัสสะเป็น ปัจจัย เวทนาจึงมี ...          

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี... เพราะสังขารเป็น ปัจจัย วิญญาณจึงมี...เพราะนามรูปเป็นปัจจัย        
สฬายตนะจึงมี...เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี .... เธอเห็นว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมีหรือ 

อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
เธอเห็นว่า เพราะชาติดับ ชราและมรณะจึงดับหรือ 
อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
เธอเห็นว่า เพราะภพดับ ชาติจึงดับหรือ 
อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
สุสิมะ เธอเห็นว่า เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ... เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ ... เพราะเวทนาดับ 

ตัณหาจึงดับ ... เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ ... เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ ... เพราะนามรูปดับ สฬาย
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ตนะจึงดับ ... เพราะ วิญญาณดับ นามรูปจึงดับ ... เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ... เพราะอวิชชาดับ 
สังขารจึงดับหรือ 

อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
สุสิมะ เธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมแสดงฤทธ์ิได้หลายอย่าง คือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้ หลายคน

แสดงเป็นคนเดียวก็ได้ แสดงให้ปรากฏก็ได้หรือให้หายไป ก็ได้ ทะลุฝา ทะลุกำแพง (และ)ภูเขาไปได้ไม่ติดขัด
เหมือนไปในที่ว่างก็ได้ ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้ เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบน
แผ่นดิน ก็ได้ นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ อันมี
ฤทธ์ิมากมีอานุภาพมากก็ได้ ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลก ก็ได้บ้างหรือ 

ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
เธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมได้ยินเสียง ๒ ชนิด คือ เสียงทิพย์ และเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ ด้วยหู

ทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์บ้างหรือ 
ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
เธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมกำหนดรู้จิตของสัตว์และคนอื่นด้วยจิตของตน คือ จิตมีราคะ ก็รู้ชัดว่าจิตมี

ราคะ ฯลฯ จิตไม่หลุดพ้น ก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นบ้างหรือ   66

ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
เธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ฯลฯ ย่อมระลึกชาติก่อนได้หลาย

ชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไป และชีวประวัติอย่างนี้บ้างหรือ   67

ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
เธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติ ฯลฯ ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธ์ิเหนือมนุษย์ รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้

เป็นไปตามกรรมอย่างนี้ บ้างหรือ  68

ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
เธอรู้เห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมถูกต้องอารุปปวิโมกข์ อันสงบก้าวล่วงรูปทั้งหลาย เสียได้ ด้วยนามกายอยู่69

บ้างหรือ 
ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
สุสิมะ บัดนี้ คำตอบนี้ และการไม่เข้าถึงธรรมเหล่านี้ มีอยู่ในเรื่องนี้ เรื่องนี้เป็นอย่างไรกันแน่ 
ลำดับนั้น ท่านพระสุสิมะได้หมอบลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาค ด้วยเศียรเกล้า กราบทูลว่า ข้า

แต่พระองค์ผู้เจริญ โทษได้ตกถึงข้าพระองค์ เพราะความโง่เขลาเบาปัญญา ข้าพระองค์บวชขโมยธรรมในธรรม
วินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงรับโทษของข้าพระองค์โดยความเป็นโทษ เพ่ือ
ความสำรวมต่อไปเถิด พระพุทธเจ้าข้า 

สุสิมะ โทษได้ตกถึงเธอ เพราะความโง่เขลาเบาปัญญา เธอบวชขโมยธรรม ในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้
ดีแล้วอย่างนี้ เปรียบเหมือนราชบุรุษทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติชั่วได้แล้ว จึงทูลแสดงแด่พระราชาว่า ขอเดชะ ผู้
นี้ประพฤติชั่วต่อ พระองค์ ขอจงทรงลงพระอาญาตามที่ทรงพระประสงค์แก่โจรผู้นี้เถิด พระราชา รับสั่ง
ราชบุรุษผู้นั้นว่า ท่านทั้งหลายจงไปเอาเชือกที่เหนียวมัดบุรุษนี้ไพล่หลังให้แน่น แล้วเอามีดโกนโกนศีรษะ แห่

 ดูความเต็มในข้อ ๗๐/๑๔๕-๑๔๘ ในเล่มนี้66

 ดูความเต็มในข้อ ๗๐/๑๔๕-๑๔๘ ในเล่มนี้67

 ดูความเต็มในข้อ ๗๐/๑๔๕-๑๔๘ ในเล่มนี้68

 ดูเชิงอรรถที่ ๒ ในข้อ ๗๐/๑๔๗ ในเล่มนี้69
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ประจานไปตามถนน ตามทางสี่แยก ด้วยลั่นฆ้อง กลองนำออกไปทางประตูด้านทิศทักษิณ(ทิศใต้) แล้วจงตัด
ศีรษะทางด้านทิศทักษิณของตัวเมือง ราชบุรุษทั้งหลายก็เอาเชือกที่เหนียวมัดโจรผู้นั้นไพล่หลังให้แน่น แล้วเอา
มีดโกนโกนศีรษะ แห่ประจานไปตามถนน ตามทางสี่แยก ด้วยลั่นฆ้องกลอง นำออกไปทางประตูด้านทิศ
ทักษิณ แล้วตัดศีรษะทางด้านทิศทักษิณของตัวเมือง ฉะนั้น 

เธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร บุรุษนั้นพึงเสวยทุกข์และโทมนัส เพราะการกระทำความผิดนั้นบ้าง
หรือ 

อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า 
สุสิมะ บุรุษนั้นต้องเสวยทุกข์และโทมนัส เพราะการกระทำความผิดนั้น นับแต่การบวชของเธอผู้ขโมย

ธรรมในธรรมวินัยที่ตถาคตกล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ ยังมีผลเป็นทุกข์และเผ็ดร้อนกว่าการเสวยทุกข์และโทมนัสนั้น 
ทั้งยังเป็นไปเพ่ือวินิบาต (ปราศจากความสุข) แต่เพราะเธอเห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วแสดงคืนตาม วิธีที่
ถูกต้อง เรารับโทษนั้นของเธอ ผู้ใดเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วแสดงคืน ตามวิธีที่ถูกต้อง ผู้นั้นจะได้สำรวม
ต่อไป ข้อนี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะ 

สุสิมปริพพาชกสูตรท่ี ๑๐ จบ 
มหาวรรคท่ี ๗ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
๑. อัสสุตวาสูตร   ๒. ทุติยอัสสุตวาสูตร 
๓. ปุตตมังสสูตร  ๔.  อัตถิราคสูตร 
๕. นครสูตร  ๖.  สัมมสสูตร 
๗. นฬกลาปิสูตร  ๘.  โกสัมพิสูตร 
๙. อุปยันติสูตร  ๑๐.  สุสิมปริพพาชกสูตร 

๘. สมณพราหมณวรรค 
หมวดว่าด้วยสมณพราหมณ์ 

๑. ชรามรณสูตร 
ว่าด้วยชราและมรณะ 

[๗๑]. ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ 

ที่นั้น พระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมา ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัส
แล้ว พระผู้มีพระภาค จึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า  

ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม่รู้ชัดชราและมรณะ ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งชรา
และมรณะ ไม่รู้ชัดความดับแห่งชราและมรณะ ไม่รู้ชัด ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะ สมณะหรือ
พราหมณ์เหล่านั้น ไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ หรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ ทั้งท่านเหล่านั้น 
ก็ไม่ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะ หรือประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้า
ถึงอยู่ในปัจจุบัน 

ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง รู้ชัดชราและมรณะ ฯลฯ รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่ง
ชราและมรณะ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ และจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่
พราหมณ์ ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งประโยชน์ของความเป็นสมณะ และประโยชน์ของความเป็นพราหมณ์
ด้วยปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ( สุตตันตะเป็นอย่างเดียว) 

ชรามรณสูตรท่ี ๑ จบ 
๒-๑๑. ชาติสุตตาทิทสกะ 

ว่าด้วยพระสูตร ๑๐ สูตรมีชาติสูตรเป็นต้น 
[๗๒]. (๒) ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
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ฯลฯ ไม่รู้ชัดชาติ ฯลฯ 
(๓) ไม่รู้ชัดภพ ...  สูตรที่ ๓  จบ 
(๔) ไม่รู้ชัดอุปาทาน ... สูตรที่ ๔  จบ 
(๕) ไม่รู้ชัดตัณหา ...  สูตรที่ ๕  จบ 
(๖) ไม่รู้ชัดเวทนา ...  สูตรที่ ๖  จบ 
(๗) ไม่รู้ชัดผัสสะ ...  สูตรที่ ๗  จบ 
(๘) ไม่รู้ชัดสฬายตนะ ... สูตรที่ ๘  จบ  
(๙) ไม่รู้ชัดนามรูป ...  สูตรที่ ๙  จบ 
(๑๐)  ไม่รู้ชัดวิญญาณ ... สูตรที่ ๑๐  จบ 
(๑๑). สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ไม่รู้ชัดสังขารทั้งหลาย ไม่รู้ชัดความเกิดแห่งสังขาร ไม่รู้

ชัดความดับแห่งสังขาร ไม่รู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขาร ฯลฯ ทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้ง ฯลฯ ด้วย
ปัญญาอันย่ิงเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน 

สูตรท่ี ๑๑ จบ 
สมณพราหมณวรรคท่ี ๘ จบ 
รวมความท่ีมีในวรรคน้ี 

พระผู้มีพระภาคตรัสปัจจยาการ ๑๑ 
โดยจำแนกปัจจยาการหนึ่ง ๆ ตามแบบอริยสัจ ๔ 
สมณพราหมณวรรคที่ ๘ รวมอยู่ในนิทานสังยุต 

รวมวรรคท่ีมีในสังยุตน้ี คือ 
๑. พุทธวรรค  ๒. อาหารวรรค 
๓. ทสพลวรรค ๔. กฬารขัตติยวรรค 
๕. คหปติวรรค ๖. ทุกขวรรค 
๗. มหาวรรค  ๘. สมณพราหมณวรรค 

๙. อันตรเปยยาล 
หมวดว่าด้วยพระสูตรท่ีมีเน้ือความละไว้ในระหว่าง 

๑. สัตถุสูตร 
ว่าด้วยศาสดา 

[๗๓]  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ... เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาค...  
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นชราและมรณะตามความเป็นจริง พึงแสวงหา ศาสดา เพ่ือรู้ชราและ

มรณะตามความเป็นจริง เมื่อไม่รู้เห็นความเกิดแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริง พึงแสวงหาศาสดา เพ่ือรู้
ความเกิดแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริง เมื่อไม่รู้เห็นความดับแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริง พึง
แสวงหา ศาสดา เพ่ือรู้ความดับแห่งชราและมรณะตามความเป็นจริง เมื่อไม่รู้เห็นปฏิปทาที่ ให้ถึงความดับแห่ง
ชราและมรณะตามความเป็นจริง พึงแสวงหาศาสดา เพ่ือรู้ปฏิปทา ที่ให้ถึงความดับแห่งชราและมรณะตาม
ความเป็นจริง (สุตตันตะเป็นอย่างเดียวกัน) 

สัตถุสูตรท่ี ๑ จบ 
[เนื้อความที่ละไว้ทั้งหมดก็ขยายความเหมือนอย่างนี้] 

๒-๑๑. ทุติยสัตถุสุตตาทิทสกะ 
ว่าด้วยพระสูตร ๑๐ สูตรมีทุติยสัตถุสูตรเป็นต้น 

(๒) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นชาติตามความเป็นจริง ... 
สูตรท่ี ๒ จบ 

(๓) บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นภพตามความเป็นจริง ... 
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สูตรท่ี ๓ จบ 
(๔) บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นอุปาทานตามความเป็นจริง ... 

สูตรท่ี ๔ จบ 
(๕) บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นตัณหาตามความเป็นจริง ... 

สูตรท่ี ๕ จบ 
(๖) บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นเวทนาตามความเป็นจริง ... 

สูตรท่ี ๖ จบ 
(๗) บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นผัสสะตามความเป็นจริง ... 

สูตรท่ี ๗ จบ 
(๘) บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นสฬายตนะตามความเป็นจริง ... 

สูตรท่ี ๘ จบ 
(๙) บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นนามรูปตามความเป็นจริง ... 

สูตรท่ี ๙ จบ 
(๑๐) บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นวิญญาณตามความเป็นจริง ... 

สูตรท่ี ๑๐ จบ 
(๑๑). ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริง พึงแสวงหาศาสดา เพ่ือรู้

สังขารทั้งหลายตามความเป็นจริง เมื่อไม่รู้เห็นความเกิดแห่งสังขารตามความเป็นจริง พึงแสวงหาศาสดา เพ่ือรู้
ความเกิดแห่งสังขารตามความเป็นจริง เมื่อไม่รู้เห็นความดับแห่งสังขารตามความเป็นจริง พึงแสวงหาศาสดา 
เพ่ือรู้ความดับแห่งสังขารตามความเป็นจริง เมื่อไม่รู้เห็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารตามความเป็นจริง 
พึงแสวงหาศาสดา เพ่ือรู้ปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่ง สังขารตามความเป็นจริง 

สูตรท่ี ๑๑ จบ 
[บัณฑิตพึงกระทำกิจในอริยสัจ ๔ ทุก ๆ สูตร] 
๒-๑๒. สิกขาสุตตาทิเปยยาลเอกาทสกะ 

ว่าด้วยพระสูตร ๑๑ สูตรท่ีละไว้มีสิกขาสูตรเป็นต้น 
(๒) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่รู้เห็นชราและมรณะตามความเป็นจริง พึงกระทำการศึกษาเพ่ือรู้ชรา

และมรณะตามความเป็นจริง 
สูตรท่ี ๒ จบ 

[เนื้อความที่ละไว้บัณฑิตพึงกระทำกิจในอริยสัจ ๔ ทุก ๆ สูตร] 
(๓) บุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะ ฯลฯ พึงกระทำความเพียร ... 

สูตรท่ี ๓ จบ 
(๔) บุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะ ฯลฯ พึงกระทำความพอใจ ... 

สูตรท่ี ๔ จบ 
(๕) บุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะ ฯลฯ พึงกระทำความอุตสาหะ ... 

สูตรท่ี ๕ จบ 
(๖) บุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะ ฯลฯ พึงกระทำความความเพียรไม่ ถอยกลับ ... 

สูตรท่ี ๖ จบ 
(๗) บุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะ ฯลฯ พึงกระทำความเพียรเครื่องเผา กิเลส ... 

สูตรท่ี ๗ จบ 
(๘) บุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะ ฯลฯ พึงกระทำความเพียรอย่างกล้าหาญ ... 

สูตรท่ี ๘ จบ 
(๙) บุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะ ฯลฯ พึงกระทำความเพียรติดต่อ ... 
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สูตรท่ี ๙ จบ 
(๑๐) บุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะ ฯลฯ พึงตั้งสติ ... 

สูตรท่ี ๑๐ จบ 
(๑๑) บุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะ ฯลฯ พึงดำรงสัมปชัญญะ ... 

สูตรท่ี ๑๑ จบ 
(๑๒) ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไม่รู้ชราและมรณะ ฯลฯ พึงกระทำความไม่ประมาท ... 

สูตรท่ี ๑๒ จบ 
อันตรเปยยาลท่ี ๙ จบ 

รวมพระสูตรท่ีมีในเปยยาลน้ี คือ 
๑.  สัตถุสูตร ๒.  สิกขาสูตร 
๓.  โยคสูตร  ๔.  ฉันทสูตร 
๕.  อุสโสฬหิสูตร ๖.  อัปปฏิวานิสูตร 
๗.  อาตัปปสูตร ๘.  วิริยสูตร 
๙.  สาตัจจสูตร ๑๐.  สติสูตร 
๑๑.  สัมปชัญญสูตร ๑๒. อัปปมาทสูตร 

พระสูตรท่ีมีอันตรเปยยาล จบ 
เบื้องต้นพระสูตรมี ๑๒ สูตร รวมทั้งพระสูตรที่ละไว้ในระหว่าง 

เข้าเป็น ๑๓๒ สูตร พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วด้วย(จำนวนตามแบบ)อริยสัจ ๔ 
รวมความในพระสูตรท่ีละไว้ในระหว่าง จบ 

นิทานสังยุต จบบริบูรณ์ 


