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๗. คททฺลุพทธฺสุตตฺ1 

[๙๙] สาวตฺถินิทานํ. อนมตคฺโคยํ ภิกฺขเว สํสาโร, ปพฺุพา โกฏิ น ป ฺญายติ          
อวิชฺชานีวรณานํ สตฺตานํ ตณฺหาส ฺโญชนานํ สนฺธาวตํ สํสรตํ. โหติ โส ภิกฺขเว สมโย ยํ 
มหาสมทฺุโท อสฺุสสฺุสติ วิสสฺุสติ น ภวติ, น เตฺววาหํ ภิกฺขเว อวิชฺชานีวรณานํ สตฺตานํ           
ตณฺหาส ฺโญชนานํ สนฺธาวตํ สํสรตํ ทกฺุขสฺส อนฺตกิริยํ วทามิ. โหติ โส ภิกฺขเว สมโย ยํ     
สิเนรุ ปพฺพตราชา ฑยฺหติ วินสฺสติ น ภวติ, น เตฺววาหํ ภิกฺขเว อวิชฺชานีวรณานํ สตฺตานํ     
ตณฺหาส ฺโญชนานํ สนฺธาวตํ สํสรตํ ทกฺุขสฺส อนฺตกิริยํ วทามิ. โหติ โส ภิกฺขเว สมโย ยํ      
มหาปฐวี ฑยฺหติ วินสฺสติ น ภวติ, น เตฺววาหํ ภิกฺขเว อวิชฺชานีวรณานํ สตฺตานํ ตณฺหาส ฺโญ
ชนานํ  สนฺธาวตํ  สํสรตํ  ทกฺุขสฺส  อนฺตกิริยํ  วทามิ. 

 
เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว สา คทฺทลุพทฺโธ2 ทเฬฺห ขีเล วา ถมฺเภ วา อปุนิพทฺโธ,3 ตเมว        

ขีลํ วา ถมฺภํ วา อนปุริธาวติ อนปุริวตฺตติ. เอวเมว โข ภิกฺขเว อสฺสตุวา ปถุชฺุชโน อริยานํ    
อทสฺสาวี... สปปฺริุสธมฺเม อวินีโต รูปํ อตฺตโต สมนปุสฺสติ... เวทนํ อตฺตโต สมนปุสฺสติ... 
ส ฺญํ... วิ ฺญาณํ สงฺขาเร อตฺตโต สมนปุสฺสติ... วิ ฺญาณํ อตฺตโต สมนปุสฺสติ,               
วิ ฺญาณวนฺตํ วา อตฺตานํ, อตฺตนิ วา วิ ฺญาณํ, วิ ฺญาณสฺม ึ วา อตฺตานํ. โส รูป ฺเญว     
อนปุริธาวติ อนปุริวตฺตต.ิ เวทน ฺเญว... ส ฺญ ฺเญว... สงฺขาเรเยว... วิ ฺญาณ ฺเญว      
อนปุริธาวติ อนปุริวตฺตติ. โส รูปํ อนปุริธาวํ อนปุริวตฺตํ. เวทนํ... ส ฺญํ... สงฺขาเร... วิ ฺญาณํ 
อนปุริธาวํ อนปุริวตฺตํ น ปริมจฺุจติ รูปมฺหา, น ปริมจฺุจติ เวทนาย, น ปริมจฺุจติ ส ฺญาย, น    
ปริมจฺุจติ สงฺขาเรหิ, น ปริมจฺุจติ วิ ฺญาณมฺหา, น ปริมจฺุจติ ชาติยา ชรามรเณน โสเกหิ      
ปริเทเวหิ ทกฺุเขหิ โทมนสฺเสหิ อปุายาเสหิ. น ปริมจฺุจติ ทกฺุขสฺมาติ วทามิ. 

 
สตุวา จ โข ภิกฺขเว อริยสาวโก อริยานํ ทสฺสาวี... สปปฺริุสธมฺเม สวิุนีโต น รูปํ อตฺตโต 

สมนปุสฺสติ... น เวทนํ... น ส ฺญํ... น สงฺขาเร... น วิ ฺญาณํ อตฺตโต สมนปุสฺสติ, น          
วิ ฺญาณวนฺตํ วา อตฺตานํ, น อตฺตนิ วา วิ ฺญาณํ, น วิ ฺญาณสฺมึ วา อตฺตานํ. โส รูปํ        
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นานปุริธาวติ นานปุริวตฺตติ. เวทนํ... ส ฺญํ... สงฺขาเร... วิ ฺญาณํ นานปุริธาวติ                
นานปุริวตฺตติ. โส รูปํ อนนปุริธาวํ อนนปุริวตฺตํ. เวทนํ... ส ฺญํ... สงฺขาเร... วิ ฺญาณํ         
อนนปุริธาวํ อนนปุริวตฺตํ ปริมจฺุจติ รูปมฺหา, ปริมจฺุจติ เวทนาย, ปริมจฺุจติ ส ฺญาย, ปริมจฺุจติ 
สงฺขาเรหิ, ปริมจฺุจติ วิ ฺญาณมฺหา, ปริมจฺุจติ ชาติยา ชรามรเณน โสเกหิ ปริเทเวหิ ทกฺุเขหิ 
โทมนสฺเสหิ อปุายาเสหิ, ปริมจฺุจติ ทกฺุขสฺมาติ วทามีติ. สตฺตมํ. 
 

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

๗. คัททลูพัทธสูตร 

ว่าด้วยอุปมาด้วยสุนัขถกูล่าม 

[๙๙] เรื8องเกิดขึ :นที8กรุงสาวตัถี 
พระผู้ มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั :งหลาย สงสาร (การเวียนว่ายตายเกิด) นี :มีเบื :องต้น

เบื :องปลายที8ใครๆ รู้ไม่ได้ เบื :องต้นเบื :องปลายไม่ปรากฏแก่สตัว์ทั :งหลาย ผู้ มีอวิชชาเป็น
เครื8องปิดกั :น  มีตณัหาเป็นเครื8องประกอบไว้ ท่องเที8ยวไป 

มหาสมทุรยงัมีเวลาเหือดแห้งไป มีอยู่ไม่ได้ แต่เราก็มิได้กล่าวว่า สตัว์ทั :งหลายผู้ มี
อวิชชาเป็นเครื8องปิดกั :น  มีตณัหาเป็นเครื8องประกอบไว้ ท่องเที8ยวไปอยู่ จะทําที8สดุแห่งทกุข์
ได้ 

ขนุเขาสิเนรุยงัมีเวลาถกูไฟเผาพนิาศไป มีอยู่ไม่ได้ แต่เราก็มิได้กล่าวว่า สตัว์
ทั :งหลายผู้ มีอวิชชาเป็นเครื8องปิดกั :น มีตณัหาเป็นเครื8องประกอบไว้ ท่องเที8ยวไปอยู่ จะทํา
ที8สดุแห่งทกุข์ได้ 

แผ่นดินใหญ่ยงัมีเวลาถกูไฟเผาพนิาศไป มีอยู่ไม่ได้ แต่เราก็มิได้กล่าวว่า สตัว์
ทั :งหลายผู้ มีอวิชชาเป็นเครื8องปิดกั :น มีตณัหาเป็นเครื8องประกอบไว้ ท่องเที8ยวไปอยู่ จะทํา
ที8สดุแห่งทกุข์ได้  

สนุขัที8เขาผกูไว้ด้วยเชือก ล่ามไว้ที8หลกัหรือเสาที8แข็งแรง วิ8งวนเวียนหลกัหรือเสา
นั :นเอง แม้ฉนัใด ปถุชุนผู้ ไม่ได้สดบัก็ฉนันั :นเหมือนกนั ไม่ได้เห็นพระอริยะ ... ไม่ได้รับการ
แนะนําในธรรมของสตับรุุษ  พจิารณาเห็นรูปโดยความเป็นอตัตา ... พจิารณาเห็นเวทนา
โดยความเป็นอตัตา ... สญัญา ... พจิารณาเห็นสงัขารโดยความเป็นอตัตา ... พจิารณาเห็น
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วิญญาณโดยความเป็นอตัตา พจิารณาเห็นอตัตาว่ามีวิญญาณ พจิารณาเห็นวิญญาณใน
อตัตา หรือพจิารณาเห็นอตัตาในวิญญาณ ปถุชุนนั :นแล่นวนเวียนอยู่กบัรูป ... เวทนา ... 
สญัญา ... สงัขาร  แล่นวนเวียนอยู่กบัวิญญาณ  เมื8อเขาแล่นวนเวียนอยู่กบัรูป ... เวทนา ... 
สญัญา ... สงัขาร เมื8อแล่นวนเวียนอยู่กบัวิญญาณ เรากล่าวว่า ไม่พ้นจากรูป ไม่พ้นจาก
เวทนา ไม่พ้นจากสญัญา ไม่พ้นจากสงัขาร ไม่พ้นจากวิญญาณ ไม่พ้นจากชาติ ชรา มรณะ 
โสกะ ปริเทวะ ทกุข์ โทมนสั และอปุายาส  และชื8อว่าไม่พ้นจากทกุข์ 

ภิกษุทั :งหลาย  ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดบั ได้เห็นพระอริยะ ... ได้รับการแนะนําในธรรม
ของสตับรุุษ ไม่พจิารณาเห็นรูปโดยความเป็นอตัตา ... ไม่พจิารณาเห็นเวทนา ... ไม่
พจิารณาเห็นสญัญา ... ไม่พจิารณาเห็นสงัขาร ... ไม่พจิารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็น
อตัตา ไม่พจิารณาเห็นอตัตาว่ามีวิญญาณ ไม่พจิารณาเห็นวิญญาณในอตัตา หรือไม่
พจิารณาเห็นอตัตาในวิญญาณ  อริยสาวกนั :นไม่แล่นวนเวียนอยู่กบัรูป ... เวทนา ... สญัญา 
... สงัขาร ไม่แล่นวนเวียน อยู่กบัวิญญาณ เมื8อเธอไม่แล่นวนเวียนอยู่กบัรูป ... เวทนา ... 
สญัญา ... สงัขาร  ไม่แล่นวนเวียนอยู่กบัวิญญาณ  ย่อมพ้นจากรูป  ย่อมพ้นจากเวทนา 
ย่อมพ้นจากสญัญา ย่อมพ้นจากสงัขาร ย่อมพ้นจากวิญญาณ  เรากล่าวว่า ย่อมพ้นจาก
ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทกุข์ โทมนสั และอปุายาส  และย่อมพ้นจากทกุข์ 

คทัทลูพทัธสตูรที8 ๗ จบ 
 

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


