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วาดวยกายเปรียบดวยฟองไข
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เภสกฬาวัน (ปาเปนที่นางยักษชื่อเภสกฬา
อยูอาศัย) อันเปนสถานที่ใหอภัยแกหมูมฤค ใกลเมืองสุงสุมารคิระในภัคคชนบท ฯลฯ
ครั้งนั้นแล คฤหบดีชื่อนกุลบิดาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขาพระองคเปนผูแ กเฒา
เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยแลวโดยลําดับ มีกายกระสับกระสาย เจ็บปวยเนืองๆ พระพุทธเจาขา
ก็ขาพระองคมไิ ดเห็นพระผูมพี ระภาคและภิกษุทั้งหลาย ผูใหเจริญใจอยูเปนนิตย ขอพระผูมี
พระภาคโปรดสั่งสอนขาพระองค ขอพระผูมีพระภาคโปรดพร่ําสอนขาพระองค ดวยธรรมที่เปน
ไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกขาพระองคตลอดกาลนานเถิด. พระผูมีพระภาคตรัสวา นั่น
ถูกแลวๆ คฤหบดี อันที่จริง กายนีก้ ระสับกระสาย เปนดังวาฟองไข อันผิวหนังหุมไว ดูกร
คฤหบดี ก็บุคคลผูบริหารกายนี้อยู พึงรับรองความเปนผูไ มมีโรคไดแมเพียงครูเดียว จะมีอะไร
เลานอกจากความเปนคนเขลา ดูกรคฤหบดี เพราะเหตุนั้นแหละ ทานพึงศึกษาอยางนี้วา
เมื่อเรามีกายกระสับกระสายอยู จิตของเราจักไมกระสับกระสาย ดูกรคฤหบดี ทานพึงศึกษา
อยางนี้แล.
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[๒] ครั้งนั้นแล คฤหบดีชื่อนกุลบิดา ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุก
จากอาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลว เขาไปหาทานพระสารีบุตร
อภิวาทแลว นัง่ อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ทานพระสารีบุตร ไดกลาวกะนกุลปตคฤหบดีวา
คฤหบดี อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานบริสุทธิ์ เปลงปลั่ง วันนี้ ทานไดฟง
ธรรมีกถาในที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคหรือ? นกุลปตคฤหบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ
ไฉนจะไมเปนอยางนี้เลา พระผูมีพระภาคทรงหลั่งอมฤตธรรมรดขาพเจาดวยธรรมีกถา.
ส. ดูกรคฤหบดี พระผูมพี ระภาคทรงหลั่งอมฤตธรรมรดทานดวยธรรมีกถาอยางไรเลา?
น. ขาแตทานผูเจริญ (ขาพเจาจะเลาถวาย) ขาพเจาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย
อภิวาทแลว นัง่ อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา
ขาพระองคเปนผูแกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยแลวโดยลําดับ มีกายกระสับกระสาย
เจ็บปวยเนืองๆ พระพุทธเจาขา ก็ขาพระองคมิไดเห็นพระผูมีพระภาคและภิกษุทั้งหลาย ผูให
เจริญใจอยูเ ปนนิตย ขอพระผูมีพระภาคโปรดสั่งสอนขาพระองค ขอพระผูมีพระภาคโปรดพร่ํา
สอนขาพระองคดวยธรรมทีเ่ ปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกขาพระองคตลอดกาลนานเถิด.
เมื่อขาพเจากราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคตรัสวา นั่น ถูกแลวๆ คฤหบดี อันทีจ่ ริง
กายนีก้ ระสับกระสาย เปนดังวาฟองไข อันผิวหนังหุมไว ดูกรคฤหบดี ก็บุคคลผูบริหารกายนี้อยู
พึงรับรองความเปนผูไมมีโรคไดแมเพียงครูเดียว จะมีอะไรเลา นอกจากความเปนคนเขลา ดูกร
คฤหบดี เพราะเหตุนั้นแหละ ทานพึงศึกษาอยางนี้วา เมือ่ เรามีกายกระสับกระสายอยู จิตของ
เราจักไมกระสับกระสาย ดูกรคฤหบดี ทานพึงศึกษาอยางนี้แล. ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี
พระภาคทรงหลั่งอมฤตธรรมรดขาพเจาดวยธรรมีกถาอยางนี้แล.
[๓] ส. ดูกรคฤหบดี ก็ทานมิไดทูลสอบถามพระผูมีพระภาคตอไปวา พระพุทธเจาขา
ดวยเหตุเทาไรหนอ? บุคคลจึงชื่อวาเปนผูม ีกายกระสับกระสายและเปนผูมีจิตกระสับกระสาย
และก็ดว ยเหตุเทาไรหนอ? บุคคลแมเปนผูมีกายกระสับกระสาย แตหาเปนผูมีจิตกระสับกระสาย
ไม.
น. ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจามาแมแตทไี่ กล เพื่อจะทราบเนื้อความแหงภาษิตนัน้ ใน
สํานักทานพระสารีบุตร ดีละหนอ ขอเนื้อความแหงภาษิตนั้นจงแจมแจงกะทานพระสารีบุตรเถิด.
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ส. ดูกรคฤหบดี ถาเชนนัน้ ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว.
นกุลปตคฤหบดีรับคําทานพระสารีบุตรแลว. ทานพระสารีบุตรจึงไดกลาววา
สังกายทิฏฐิ ๒๐
[๔] ดูกรคฤหบดี ก็อยางไรเลา? บุคคลจึงชื่อวาเปนผูมีกายกระสับกระสายดวย จึง
ชื่อวาเปนผูมีจติ กระสับกระสายดวย. ดูกรคฤหบดี คือ ปุถุชนผูมิไดสดับแลวในโลกนี้ มิได
เห็นพระอริยะทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ มิไดรับแนะนําในอริยธรรม มิไดเห็น
สัตบุรุษทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ มิไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมเห็นรูปโดย
ความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีรูป ๑ ยอมเห็นรูปในตน ๑ ยอมเห็นตนในรูป ๑ เปนผูต ั้งอยู
ดวยความยึดมัน่ วา เราเปนรูป รูปของเรา. เมื่อเขาตั้งอยูดว ยความยึดมั่นวา เราเปนรูป รูป
ของเรา รูปนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอืน่ ไป เพราะรูปแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น. ยอมเห็นเวทนาโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็น
ตนมีเวทนา ๑ ยอมเห็นเวทนาในตน ๑ ยอมเห็นตนในเวทนา ๑ เปนผูตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา
เราเปนเวทนา เวทนาของเรา. เมื่อเขาตั้งอยูด วยความยึดมัน่ วา เราเปนเวทนา เวทนาของเรา
เวทนานั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นไป เพราะเวทนาแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น. ยอมเห็นสัญญา โดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมี
สัญญา ๑ ยอมเห็นสัญญาในตน ๑ ยอมเห็นตนในสัญญา ๑ เปนผูตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา
เราเปนสัญญา สัญญาของเรา. เมื่อเขาตั้งอยูด วยความยึดมัน่ วา เราเปนสัญญา สัญญาของเรา
สัญญานั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นไป เพราะสัญญาแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น. ยอมเห็นสังขารโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมี
สังขาร ๑ ยอมเห็นสังขารในตน ๑ ยอมเห็นตนในสังขาร ๑ เปนผูตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา
เราเปนสังขาร สังขารของเรา. เมื่อเขาตั้งอยูด วยความยึดมัน่ วา เราเปนสังขาร สังขารของเรา
สังขารนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นไป เพราะสังขารแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น. ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมี
วิญญาณ ๑ ยอมเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมเห็นตนในวิญญาณ ๑ เปนผูต ั้งอยูดว ยความยึดมั่นวา
เราเปนวิญญาณ วิญญาณของเรา เมื่อเขาตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา เราเปนวิญญาณ วิญญาณ
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ของเรา วิญญาณนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นไป เพราะวิญญาณแปรปรวนเปนอยางอื่นไป
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น. ดูกรคฤหบดี ดวยเหตุอยางนีแ้ ล
บุคคลจึงชื่อวาเปนผูมีกายกระสับกระสาย และเปนผูมีจิตกระสับกระสาย.
[๕] ดูกรคฤหบดี ก็อยางไรเลา? บุคคลแมเปนผูมีกายกระสับกระสาย แตหาเปนผูมี
จิตกระสับกระสายไม. ดูกรคฤหบดี คือ อริยสาวกผูไดสดับแลวในธรรมวินัยนี้ ผูเห็นพระอริยะ
ทั้งหลาย ผูฉลาดในธรรมของพระอริยะ ผูไ ดรับแนะนําดีแลวในอริยธรรม ผูเห็นสัตบุรุษ
ทั้งหลาย ผูฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ผูไดรับแนะนําดีแลวในสัปปุริสธรรม ยอมไมเห็นรูปโดย
ความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตนมีรูป ๑ ยอมไมเห็นรูปในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในรูป ๑ ไมเปนผู
ตั้งอยูดว ยความยึดมั่นวา เราเปนรูป รูปของเรา. เมื่ออริยสาวกนัน้ ไมตั้งอยูดวยความยึดมั่นวา
เราเปนรูป รูปของเรา รูปนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอืน่ ไป เพราะรูปแปรปรวนเปนอยางอื่นไป
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงไมเกิดขึ้น. ยอมไมเห็นเวทนาโดยความเปนตน ๑
ยอมไมเห็นตนมีเวทนา ๑ ยอมไมเห็นเวทนาในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในเวทนา ๑ ไมเปนผูตั้ง
อยูดวยความยึดมั่นวา เราเปนเวทนา เวทนาของเรา. เมื่ออริยสาวกนัน้ ไมตั้งอยูดว ยความยึดมั่น
วา เราเปนเวทนา เวทนาของเรา เวทนานั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอืน่ ไป เพราะเวทนาแปร
ปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงไมเกิดขึ้น. ยอมไมเห็น
สัญญาโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตนมีสัญญา ๑ ยอมไมเห็นสัญญาในตน ๑ ยอมไมเห็น
ตนในสัญญา ๑ ไมเปนผูตั้งอยูดวยความยึดมั่นวาเราเปนสัญญา สัญญาของเรา. เมื่ออริยสาวก
นั้นไมตั้งอยูดว ยความยึดมั่นวา เราเปนสัญญา สัญญาของเรา. สัญญานั้นยอมแปรปรวนเปน
อยางอื่นไป เพราะสัญญาแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและ
อุปายาสจึงไมเกิดขึ้น. ยอมไมเห็นสังขารโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตนมีสังขาร ๑ ยอมไม
เห็นสังขารในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในสังขาร ๑ ไมเปนผูต ั้งอยูดว ยความยึดมั่นวา เราเปนสังขาร
สังขารของเรา. เมื่ออริยสาวกนั้นไมตั้งอยูด วยความยึดมัน่ วา เราเปนสังขาร สังขารของเรา
สังขารนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นไป เพราะสังขารแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงไมเกิดขึ้น. ยอมไมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเห็น
ตนมีวิญญาณ ๑ ยอมไมเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในวิญญาณ ๑ ไมเปนผูตั้งอยูดว ย
ความยึดมัน่ วา เราเปนวิญญาณ วิญญาณของเรา. เมื่ออริยสาวกนั้นไมตงั้ อยูดวยความยึดมั่นวา
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เราเปนวิญญาณ วิญญาณของเรา วิญญาณนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอื่นไป เพราะวิญญาณ
แปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงไมเกิดขึ้น. ดูกร
คฤหบดี อยางนี้แล บุคคลแมมีกายกระสับกระสาย แตหาเปนผูมีจิตกระสับกระสายไม.
ทานพระสารีบุตรไดกลาวคําเชนนีแ้ ลว นกุลปตคฤหบดี ชื่นชมยินดีภาษิตของทาน
พระสารีบุตร ฉะนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑
๒. เทวทหสูตร
วาดวยการกําจัดฉันทราคะในขันธ ๕
[๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี;้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมเทวทหะของศากยะทั้งหลายในสักกชนบท.
ครั้งนั้นแล ภิกษุมากรูปดวยกัน ปรารถนาจะไปสูปจฉาภูมชนบทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย
อภิวาทพระผูม ีพระภาคแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคปรารถนาจะไปสูปจฉาภูมชนบท เพื่อสําเร็จการอยูอาศัยในปจฉา
ภูมชนบท. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เธอทั้งหลายลาสารีบุตรแลวหรือ?
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคยังมิไดลาทานพระสารีบุตร. พระผูมี
พระภาคตรัสวาดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงไปลาสารีบุตรเถิด. สารีบุตรเปนบัณฑิตอนุเคราะห
เพื่อนพรหมจารี. ภิกษุเหลานัน้ ทูลรับพระผูมีพระภาควาอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
[๗] ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรนั่งอยูในมณฑปเล็กๆ แหงหนึ่งที่มุงดวยตะใครน้ํา
ไมไกลพระผูม ีพระภาค. ครัง้ นั้นแล ภิกษุเหลานั้น ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูม ีพระภาค
ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท ทําประทักษิณพระผูมีพระภาคแลว พากันเขาไปหาทานพระสารีบุตร
กลาวคําปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน ไปแลว จึงนั่งอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานพระสารีบุตร ขาพเจา
ทั้งหลายปรารถนาจะไปปจฉาภูมชนบท เพื่อสําเร็จการอยูอาศัยในปจฉาภูมชนบท. ทานพระ
สารีบุตรกลาววา ทานทั้งหลาย กราบทูลลาพระศาสดาแลวหรือ? ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
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ก็กษัตริยผูเปนบัณฑิตบาง พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง คฤหบดีผูเปนบัณฑิตบาง สมณะผูเปน
บัณฑิตบาง เปนผูถามปญหากะภิกษุผูไปไพรัชชประเทศตางๆ มีอยู ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
ก็พวกมนุษยทเี่ ปนบัณฑิตทดลองถามวา พระศาสดาของพวกทานมีวาทะอยางไร? ตรัสสอน
อยางไร? ธรรมทั้งหลายพวกทานฟงดีแลว เรียบรอยดีแลว ใสใจดีแลว ทรงจําดีแลว แทง
ตลอดดีแลว ดวยปญญาบางหรือ? ทานผูมีอายุทั้งหลาย เมื่อพยากรณอยางไร? จึงจะชื่อวาเปนผู
กลาวตามที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมกลาวตูพระผูมพี ระภาค ดวยคําไมจริง และพยากรณ
ธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได.
ภิ. ขาแตทานผูมีอายุ ขาพเจาทั้งหลาย มาแมแตที่ไกล เพื่อจะรูเนื้อความแหงภาษิต
นั้นในสํานักทานพระสารีบุตร ดีละหนอ ขอเนื้อความแหงภาษิตนัน้ จงแจมแจงกะทานพระ
สารีบุตรเถิด.
[๘] ส. ถาเชนนั้น ทานทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว. ภิกษุเหลานั้น
รับคําทานพระสารีบุตรแลว. ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็กษัตริยเปน
บัณฑิตบาง พราหมณเปนบัณฑิตบาง คฤหบดีเปนบัณฑิตบาง สมณะเปนบัณฑิตบาง เปนผูถาม
ปญหากะภิกษุผูไปไพรัชชประเทศตางๆ มีอยู ดูกรทานผูม ีอายุทั้งหลาย ก็มนุษยทั้งหลายที่เปน
บัณฑิต จะทดลองถามวา พระศาสดาของทานผูมีอายุทั้งหลาย มีวาทะวาอยางไร ตรัสสอน
อยางไร? ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดาของเราทั้งหลายตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะ. เมือ่ ทาน
ทั้งหลายพยากรณอยางนีแ้ ลว กษัตริยผูเปนบัณฑิตบาง พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง คฤหบดีผู
เปนบัณฑิตบาง สมณะผูเปนบัณฑิตบาง พึงถามปญหายิ่งขึ้นไป ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
ก็มนุษยทั้งหลายที่เปนบัณฑิต จะทดลองถามวา ก็พระศาสดาของทานผูมีอายุทั้งหลาย ตรัสสอน
ใหกําจัดฉันทราคะในสิ่งอะไร. ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดาตรัสสอนใหกาํ จัดฉันทราคะในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เมื่อทานทั้งหลายพยากรณอยางนี้แลว กษัตริยผ ูเปนบัณฑิตบาง
พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง คฤหบดีผูเปนบัณฑิตบาง สมณะผูเปนบัณฑิตบาง พึงถามปญหา
ยิ่งขึ้นไป ก็มนุษยทั้งหลายที่เปนบัณฑิต จะทดลองถามวา ก็พระศาสดาของทานผูมีอายุทั้งหลาย
ทรงเห็นโทษอะไร จึงตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ?
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ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานผูมี
อายุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความกระวน
กระวาย ความทะยานอยากในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ยังไมปราศจากไปแลว
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสยอมเกิดขึ้น เพราะรูป เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ แปรปรวนเปนอยางอื่นไป ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดาของเราทั้งหลาย
ทรงเห็นโทษนี้แล จึงตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ.
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย แมเมื่อทานทั้งหลายพยากรณอยางนี้แล กษัตริยผูเปนบัณฑิตบาง
พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง คฤหบดีผูเปนบัณฑิตบาง สมณะผูเปนบัณฑิตบาง พึงถามปญหา
ยิ่งขึ้นไป ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็มนุษยทั้งหลายที่เปนบัณฑิตจะทดลองถามวา ก็พระศาสดา
ของทานผูมีอายุทั้งหลาย ทรงเห็นอานิสงสอะไร? จึงตรัสสอนใหกําจัดใหฉันทราคะในรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความ
กระวนกระวาย ความทะยานอยากในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณปราศจากไปแลว
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสยอมไมเกิดขึ้นเพราะรูป เวทนา สัญญา สังขาร
และวิญญาณ แปรปรวนเปนอยางอื่นไป. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย พระศาสดาของเราทั้งหลาย
ทรงเห็นอานิสงสนี้แล จึงตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และ
วิญญาณ.
[๙] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็เมื่อบุคคลเขาถึงอกุศลธรรมทั้งหลายอยู จักไดมีการอยู
สบาย ไมมีความลําบาก ไมมีความคับแคน ไมมีความเดือดรอน ในปจจุบันนี้ และเมือ่ ตาย
ไปแลว ก็พึงหวังสุคติไซร พระผูมีพระภาคก็จะไมพึงทรงสรรเสริญ การละอกุศลธรรมทั้งหลาย.
ก็เพราะเมื่อบุคคลเขาถึงอกุศลธรรมทั้งหลาย ยอมมีการอยูเปนทุกข มีความลําบาก มีความ
คับแคน มีความเดือดรอน ในปจจุบัน และเมื่อตายไปแลว ก็พึงหวังไดทุคติ ฉะนั้น
พระผูมีพระภาค จึงทรงสรรเสริญ การละอกุศลธรรมทั้งหลาย.
[๑๐] ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย แตเมื่อบุคคลเขาถึงกุศลธรรมทั้งหลายอยู จักไดมีการ
อยูเปนทุกข มีความลําบาก มีความคับแคน มีความเดือดรอน ในปจจุบันนี้ และเมื่อตายไป
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แลว ก็พึงหวังไดทุคติไซร พระผูมีพระภาค ก็จะไมพึงทรงสรรเสริญ การเขาถึงอกุศลธรรม
ทั้งหลาย. ก็เพราะเมื่อบุคคลเขาถึงกุศลธรรมทั้งหลายอยู มีการอยูสบาย ไมมีความลําบาก
ไมมีความคับแคน ไมมีความเดือดรอน ในปจจุบันนี้ และเมื่อตายไปแลว ก็พึงหวังไดสุคติ
ฉะนั้นพระผูมีพระภาค จึงทรงสรรเสริญ การเขาถึงกุศลธรรมทั้งหลาย. ทานพระสารีบุตรได
กลาวคํานี้แลว. ภิกษุเหลานัน้ ชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระสารีบุตร ฉะนี้แล.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. หลิททิกานิสูตรที่ ๑
วาดวยลักษณะมุนี
[๑๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะอยู ณ ภูเขาชันขางหนึ่ง ใกลกุรรฆรนครแควนอวันตีรัฐ
ครั้งนั้นแล คฤหบดีชื่อวาหลิททิกานิ เขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงที่อยู อภิวาทแลว นั่งอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวกะทานมหากัจจานะวา ขาแตทานพระผูเจริญ พระผูมีพระภาค
ตรัสพระภาษิตนี้ในมาคัณฑิยปญหา อันมีในอัฏฐกวรรควา
มุนีละที่อยูแลว ไมมีที่พกั เที่ยวไป ไมทําความสนิทสนมในบาน
เปนผูวางจากกามทั้งหลาย ไมมุงถึงกาลขางหนา ไมทําถอยคํา
แกงแยงกับชนอื่น ดังนี้.
ขาแตทานผูเจริญ เนื้อความแหงพระพุทธวจนะที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอนี้ จะพึง
เห็นไดโดยพิสดารอยางไร?
[๑๒] พระมหากัจจานะไดกลาววา ดูกรคฤหบดี รูปธาตุเปนที่อยูอ าศัยของวิญญาณ
ก็แหละมุนีใด มีวิญญาณพัวพันดวยราคะในรูปธาตุ มุนีนนั้ ทานกลาววา มีที่อยูอาศัยเที่ยวไป
ดูกรคฤหบดี เวทนา ... สัญญา ... สังขารธาตุเปนที่อยูอาศัยของวิญญาณ ก็แหละมุนใี ด มีวิญญาณ
พัวพันดวยราคะในสังขารธาตุ มุนีนั้น ทานกลาววา มีทอี่ ยูอาศัยเทีย่ วไป. ดูกรคฤหบดี มุนี
ชื่อวาเปนผูมีทอี่ ยูอาศัยเทีย่ วไป ดวยประการฉะนี้แล.
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[๑๓] ดูกรคฤหบดี ก็มนุ ีเปนผูไมมีทอี่ ยูอาศัยเทีย่ วไปอยางไร? ดูกรคฤหบดี ความ
พอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดมัน่ อัน
เปนที่ตั้งที่อยูอาศัยแหงจิตเหลาใด ในรูปธาตุ ความพอใจเปนตนเหลานั้น อันพระตถาคต
ทรงละเสียแลว ทรงตัดรากขาดแลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวน ทรงกระทําใหไมมี มีอันไม
เกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนัน้ พระตถาคต บัณฑิตจึงกลาววา เปนผูไมมที ี่อยูอาศัย
เที่ยวไป. ดูกรคฤหบดี ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก
ความเขาถึง ความยึดมั่น อันเปนที่ตั้งที่อยูอาศัยแหงจิตเหลาใดในเวทนาธาตุ ... ในสัญญาธาตุ ...
ในสังขารธาตุ ... ในวิญญาณธาตุ ความพอใจเปนตนเหลานั้น อันพระตถาคต ทรงละเสียแลว
ทรงตัดรากขาดแลว ทรงทําใหเปนดังตาลยอดดวน ทรงกระทําใหไมมี มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปน
ธรรมดา เพราะฉะนัน้ พระตถาคต บัณฑิตจึงกลาววา เปนผูไมมีที่อยูอ าศัยเที่ยวไป. ดูกร
คฤหบดี มุนีชอื่ วาเปนผูที่ไมมีที่อยูอาศัยเทีย่ วไปอยางนีแ้ ล.
[๑๔] ดูกรคฤหบดี ก็มนุ ีเปนผูมีที่พักเที่ยวไปอยางไร? ดูกรคฤหบดี มุนีทานกลาววา
เปนผูมีที่พักเทีย่ วไป เพราะซานไปและพัวพันในรูป อันเปนนิมิตและเปนที่พกั . ดูกรคฤหบดี
มุนีทานกลาววาเปนผูมีที่พกั เที่ยวไป เพราะซานไปและพัวพันในเสียง ... ในกลิ่น ... ในรส ... ใน
โผฏฐัพพะ ... ในธรรมารมณอันเปนนิมิตและเปนที่พัก. ดูกรคฤหบดี มุนีเปนผูมีที่พกั เที่ยวไป
อยางนี้แล.
[๑๕] ดูกรคฤหบดี ก็มนุ ีเปนผูไมมีทพี่ ักเที่ยวไปอยางไร? ดูกรคฤหบดี กิเลสเปน
เหตุซานไปและพัวพันในรูปอันเปนนิมิตและที่พัก อันพระตถาคต ทรงละเสียแลว ทรงตัดรากขาด
แลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวน ทรงกระทําใหไมมี มีอนั ไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะ
ฉะนั้น พระตถาคต บัณฑิตจึงกลาววาเปนผูไมมีที่พักเทีย่ วไป. ดูกรคฤหบดี กิเลสเปนเหตุ
ซานไปและพัวพันในเสียง ... ในกลิ่น ... ในรส ... ในโผฏฐัพพะ ... ในธรรมารมณอันเปนนิมิตและเปน
ที่พักอันพระตถาคต ทรงละเสียแลว ทรงตัดรากขาดแลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวน ทรงกระ
ทําใหไมมี มีอนั ไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนัน้ พระตถาคต บัณฑิตจึงกลาววา เปนผู
ไมมีที่พักเทีย่ วไป. ดูกรคฤหบดี มุนีชื่อวาเปนผูไมมีที่พักเที่ยวไปอยางนี้แล.
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[๑๖] ดูกรคฤหบดี ก็มนุ ีเปนผูสนิทสนมในบานอยางไร? ดูกรคฤหบดีมุนีบางคนใน
โลกนี้ เปนผูคลุกคลีกับพวกคฤหัสถอยู คือเปนผูพลอยชื่นชมกับเขา พลอยโศกกับเขา เมื่อ
พวกคฤหัสถมสี ุขก็สุขดวย มีทุกข ก็ทุกขดวย เมื่อพวกคฤหัสถมีกรณียกิจที่ควรทําเกิดขึ้น
ก็ขวนขวายในกรณียกิจเหลานั้นดวยตนเอง. ดูกรคฤหบดี มุนีเปนผูสนิทสนมในบาน อยางนี้แล.
[๑๗] ดูกรคฤหบดี ก็มนุ ีไมเปนผูสนิทสนมในบานอยางไร? ดูกรคฤหบดี ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ไมเปนผูคลุกคลีกับพวกคฤหัสถ คือ ไมพลอยชื่นชมกับเขา ไมพลอยโศกกับเขา
เมื่อพวกคฤหัสถมีสุข ก็ไมสุขดวย มีทุกข ก็ไมทุกขดว ย เมื่อคฤหัสถมีกรณียกิจที่ควรทําเกิดขึน้ ก็
ไมขวนขวายในกรณียกิจเหลานั้นดวยตนเอง. ดูกรคฤหบดีมุนีไมเปนผูสนิทสนมในบาน อยางนีแ้ ล.
[๑๘] ดูกรคฤหบดี ก็มนุ ีเปนผูไมวางจากกามทั้งหลายอยางไร? ดูกรคฤหบดี มุนีบาง
คนในโลกนี้ ยังเปนผูไมปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความ
กระวนกระวาย ความทะยานอยากในกามทั้งหลาย. ดูกรคฤหบดี มุนีเปนผูไมวางจากกามทั้ง
หลาย อยางนีแ้ ล.
[๑๙] ดูกรคฤหบดี ก็มนุ ีเปนผูวางจากกามทั้งหลายอยางไร? ดูกรคฤหบดี ภิกษุบางรูป
ในธรรมวินยั นี้ ยอมเปนผูป ราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความ
กระวนกระวาย ความทะยานอยากในกามทั้งหลาย. ดูกรคฤหบดี มุนีเปนผูวางจากกามทั้งหลาย
อยางนี้แล.
[๒๐] ดูกรคฤหบดี ก็มนุ ีเปนผูมุงถึงกาลขางหนาอยางไร? ดูกรคฤหบดี มุนีบางคน
ในโลกนี้ มีความปรารถนาอยางนีว้ า ในกาลขางหนา ขอเราพึงเปนผูมีรูปอยางนี้ มีเวทนาอยาง
นี้ มีสัญญาอยางนี้ มีสังขารอยางนี้ มีวิญญาณอยางนี้. ดูกรคฤหบดี มุนีเปนผูมุงถึงกาลขาง
หนา อยางนี้แล.
[๒๑] ดูกรคฤหบดี ก็มนุ ีเปนผูไมมุงถึงกาลขางหนาอยางไร? ดูกรคฤหบดี ภิกษุบาง
รูปในธรรมวินัยนี้ ไมมีความปรารถนาอยางนี้วา ในกาลขางหนา ขอเราพึงเปนผูมีรูปอยางนี้ มี
เวทนาอยางนี้ มีสัญญาอยางนี้ มีสังขารอยางนี้ มีวิญญาณอยางนี้. ดูกรคฤหบดี มุนีเปนผูไมมุง
ถึงกาลขางหนา อยางนี้แล.
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[๒๒] ดูกรคฤหบดี ก็มุนีเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับชนอื่นอยางไร? ดูกรคฤหบดี มุนี
บางคนในโลกนี้ ยอมเปนผูท ําถอยคําเห็นปานนี้วา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารูท ั่วถึงธรรม
วินัยนี้ ไฉนทานจักรูทวั่ ถึงธรรมวินัยนีไ้ ด ทานเปนผูปฏิบัติผิด เราเปนผูปฏิบัติชอบ คําที่ควร
กลาวกอน ทานกลาวทีหลัง คําที่ควรกลาวทีหลัง ทานกลาวกอน คําของเรามีประโยชน คํา
ของทานไมมีประโยชน ขอที่ทานเคยประพฤติมาผิดเสียแลว เรายกวาทะแกทานแลว ทาน
จงประพฤติเพือ่ ปลดเปลื้องวาทะเสีย ทานเปนผูอันเราขมไดแลว หรือจงปลดเปลื้องเสียเองถา
ทานสามารถ. ดูกรคฤหบดี มุนีเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับชนอื่น อยางนี้แล.
[๒๓] ดูกรคฤหบดี ก็มนุ ีไมเปนผูทําคําแกงแยงกับชนอื่นอยางไร? ดูกรคฤหบดี
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูไมทําถอยคําเห็นปานนี้วา ทานยอมไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้
เรารูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ ไฉนทานจักรูทวั่ ถึงธรรมวินัยนี้ได ทานเปนผูป ฏิบัติผิด เราเปนผูปฏิบัติ
ชอบ คําที่ควรกลาวกอน ทานกลาวทีหลัง คําที่ควรกลาวทีหลัง ทานกลาวกอน คําของเรามี
ประโยชน คําของทานไมมีประโยชน ขอที่ทานเคยปฏิบัติมาผิดเสียแลว เรายกวาทะแกทานแลว
ทานจงประพฤติเพื่อปลดเปลื้องวาทะเสีย ทานเปนผูอันเราขมไดแลว หรือจงปลดเปลื้องเสียเอง
ถาทานสามารถ. ดูกรคฤหบดี มุนีไมเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับชนอื่น อยางนี้แล.
[๒๔] ดูกรคฤหบดี พระพุทธวจนะ ทีพ่ ระผูมีพระภาค ตรัสแลวในมาคัณฑิยปญหา
อันมีในอัฏฐกวรรควา
มุนีละที่อยูแลว ไมมีทพี่ ักเที่ยวไป ไมทําความสนิทสนมใน
บาน เปนผูวางจากกามทั้งหลาย ไมมุงถึงกาลขางหนา ไมทํา
ถอยคําแกงแยงกับชนอื่น ดังนี้.
ดูกรคฤหบดี เนื้อความแหงพระพุทธพจน ที่พระผูมพี ระภาคตรัส โดยยอนี้แล พึง
เห็นโดยพิสดารอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
จบ สูตรที่ ๓
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๔. หลิททิกานิสูตรที่ ๒
วาดวยผูสําเร็จลวงสวน
[๒๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะอยู ณ ภูเขาชันขางหนึ่ง ใกลเมืองกุรรฆรนคร
แควนอวันตีรฐั . ครั้งนั้นแล คฤหบดีชื่อวาหลิททิกานิเขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงที่อยู อภิวาท
แลว นั่งอยู ณ ที่ควรขางหนึ่งแลว ไดถามทานพระมหากัจจานะวา ขาแตทานผูเจริญ พระผูมี
พระภาคตรัสพระภาษิตนี้ในสักกปญหาวา สมณพราหมณเหลาใด หลุดพนแลว เพราะความสิ้นไป
แหงตัณหา สมณพราหมณเหลานั้น เปนผูสําเร็จลวงสวน เปนผูมีความเกษมจากโยคธรรมลวง
สวน เปนพรหมจารีบุคคลลวงสวน มีที่สดุ ลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้ง
หลายดังนี้. ขาแตทานผูเจริญ เนื้อความแหงพระพุทธพจน ที่พระผูมพี ระภาคตรัส โดยยอนี้
จะพึงเห็นไดโดยพิสดารอยางไร.?
[๒๖] พระมหากัจจานะไดกลาววา ดูกรคฤหบดี ความพอใจ ความกําหนัด ความ
เพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดมัน่ อันเปนที่ตั้งที่อยูอาศัยแหงจิตเหลา
ใด ในรูปธาตุ จิต ทานกลาววาพนดีแลว เพราะความสิ้น เพราะความคลายกําหนัด เพราะความ
ดับ เพราะความสละ เพราะความสละคืน ซึ่งความพอใจเปนตนเหลานัน้ , ดูกรคฤหบดี ความ
พอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดมั่น อันเปน
ที่ตั้งที่อยูอาศัยแหงจิตเหลาใด ในเวทนาธาตุ ... ในสัญญาธาตุ ... ในสังขารธาตุ ... ในวิญญาณ
ธาตุ จิต ทานกลาววาพนดีแลว เพราะความสิ้น เพราะความคลายกําหนัด เพราะความดับ
เพราะความสละ เพราะความสละคืน ซึ่งความพอใจเปนตนเหลานั้น. ดูกรคฤหบดี พระภาษิต
ที่พระผูมีพระภาคตรัสในสักกปญหาวาสมณพราหมณเหลาใดพนแลว เพราะความสิ้นไปแหงตัณหา
สมณพราหมณเหลานัน้ เปนผูสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคธรรมลวงสวน เปนพรหมจารี
บุคคลลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลายดังนี้. ดูกร
คฤหบดี เนื้อความแหงพระพุทธพจน ที่พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอนีแ้ ล พึงเห็นไดโดยพิสดาร
อยางนี้ ดวยประการฉะนีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๔.
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๕. สมาธิสูตร
วาดวยสมาธิเปนเหตุเกิดปญญา
[๒๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว. พระผูม ีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ. ภิกษุมจี ิตตั้งมัน่ แลว ยอมรูชัดตามเปนจริง. ก็ภิกษุยอมรูชดั ตามเปน
จริงอยางไร. ยอมรูชัดซึ่งความเกิดและความดับแหงรูป ความเกิดและความดับแหงเวทนา ความ
เกิดและความดับแหงสัญญา ความเกิดและความดับแหงสังขาร ความเกิดและความดับแหง
วิญญาณ.
[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเปนความเกิดแหงรูป อะไรเปนความเกิดแหง
เวทนา อะไรเปนความเกิดแหงสัญญา อะไรเปนความเกิดแหงสังขาร อะไรเปนความเกิดแหง
วิญญาณ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลในโลกนี้ ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําถึง ยอมดื่มด่ําอยู.
ก็บุคคลยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําถึง ยอมดืม่ ด่ําอยู ซึ่งอะไร. ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําถึง
ยอมดื่มด่ําอยูซ ึ่งรูป เมื่อเพลิดเพลิน พร่ําถึง ดื่มด่ําอยูซึ่งรูป ความยินดีกเ็ กิดขึ้น ความยินดีในรูป
นั่นเปนอุปาทาน เพราะอุปาทานของบุคคลนั้นเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาส. ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนั้น ยอมมีดวยประการอยางนี้. บุคคลยอมเพลิดเพลินซึ่งเวทนา ฯลฯ
ยอมเพลิดเพลินซึ่งสัญญา ฯลฯ ยอมเพลิดเพลินซึ่งสังขาร ฯลฯ ยอมเพลิดเพลิน ยอมพร่ําถึง
ยอมดื่มด่ําอยูซ ึ่งวิญญาณ เมือ่ เพลิดเพลิน พร่ําถึง ดื่มด่ําอยูซึ่งวิญญาณ ความยินดียอมเกิดขึ้น
ความยินดีในวิญญาณ นั่นเปนอุปาทาน เพราะอุปาทานของบุคคลนั้นเปนปจจัย จึงมีภพ
เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาส. ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี่เปนความเกิดแหงรูป นี่เปนความเกิดแหงเวทนา นี่เปนความเกิดแหงสัญญา นี่เปน
ความเกิดแหงสังขาร นี่เปนความเกิดแหงวิญญาณ.
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[๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเปนความดับแหงรูป อะไรเปนความดับแหงเวทนา
อะไรเปนความดับแหงสัญญา อะไรเปนความดับแหงสังขาร อะไรเปนความดับแหงวิญญาณ?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําถึง ยอมไมดื่มด่ําอยู.
ก็ภิกษุยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําถึง ยอมไมดื่มด่ําอยูซ ึ่งอะไร. ยอมไมเพลิดเพลิน ยอม
ไมพร่ําถึง ยอมไมดื่มด่ําอยูซ ึ่งรูป เมื่อเธอไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําถึง ไมดื่มด่ําอยูซึ่งรูป ความ
ยินดีในรูปยอมดับไป เพราะความยินดีของภิกษุนั้นดับไป อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ
ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยประการอยางนี้. ภิกษุยอมไม
เพลิดเพลิน ยอมไมพร่ําถึง ยอมไมดื่มด่ํา ซึง่ เวทนา ... ซึ่งสัญญา ... ซึ่งสังขาร ...
ซึ่งวิญญาณ เมือ่ เธอไมเพลิดเพลิน ไมพร่ําถึง ไมดื่มด่ําอยูซ ึ่งเวทนา ... ซึง่ สัญญา ... ซึ่งสังขาร ...
ซึ่งวิญญาณ ความยินดีในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร ... ในวิญญาณ ยอมดับไป เพราะความ
ยินดีของภิกษุนั้นดับไป อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกอง
ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนความดับแหงรูป นีเ้ ปนความดับ
แหงเวทนา นีเ้ ปนความดับแหงสัญญา นี้เปนความดับแหงสังขาร นี้เปนความดับแหงวิญญาณ.
จบ สูตรที่ ๕.
๖. ปฏิสัลลานสูตร
วาดวยการหลีกเรนเปนเหตุเกิดปญญา
[๓๐] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงประกอบความเพียรในการหลีกออกเรน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูหลีก
ออกเรน ยอมรูช ัดตามเปนจริง ก็ภิกษุยอมรูช ัดตามเปนจริงอยางไร ยอมรูชัดซึ่งความเกิดและ
ความดับแหงรูป ... แหงเวทนา ... แหงสัญญา ... แหงสังขาร ... แหงวิญญาณ (ความตอไปนี้เหมือน
ขอ ๒๘-๒๙).
จบ สูตรที่ ๖.
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๗. อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๑
วาดวยความสะดุงและไมสะดุง
[๓๑] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักแสดงความสะดุงเพราะความถือมั่น และความไมสะดุงเพราะความไมถือมั่น
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว. ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระดํารัส
พระผูมีพระภาคแลว. พระผูมพี ระภาคไดตรัสดังตอไปนี้
[๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความสะดุง เพราะความถือมั่น ยอมมีอยางไร? ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับแลวในโลกนี้ มิไดเห็นพระอริยะทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของ
พระอริยะ มิไดรับแนะนําในอริยธรรม มิไดเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ
มิไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีรูป ๑ ยอมเห็นรูป
ในตน ๑ ยอมเห็นตนในรูป ๑ รูปของเขานั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป เพราะ
รูปของเขาแปรปรวนและเปนอยางอื่นไป วิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวน
แหงรูปความสะดุง และความเกิดขึ้นแหงธรรมที่เกิดแตความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวน
แหงรูปยอมครอบงําจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู เพราะจิตถูกครอบงํา ปุถุชนนั้นยอมมีความหวาดเสียว
มีความลําบากใจมีความหวงใย และสะดุงอยู เพราะความถือมั่น. ยอมเห็นเวทนาโดยความเปน
ตน ๑ ยอมเห็นตนมีเวทนา ๑ ยอมเห็นเวทนาในตน ๑ ยอมเห็นตนในเวทนา ๑ เวทนา
ของเขานั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอืน่ ไป ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตน ๑
ยอมเห็นตนมีสัญญา ๑ ยอมเห็นสัญญาในตน ๑ ยอมเห็นตนในสัญญา ๑ สัญญาของเขานั้น
ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป ฯลฯ ยอมเห็นสังขารโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมี
สังขาร ๑ ยอมเห็นสังขารในตน ๑ ยอมเห็นตนในสังขาร ๑ สังขารของเขานั้น ยอมแปรปรวน
ยอมเปนอยางอื่นไป ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ยอม
เห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมเห็นตนในวิญญาณ ๑ วิญญาณของเขานั้น ยอมแปรปรวน ยอม
เปนอยางอื่นไป เพราะวิญญาณแปรปรวนและเปนอยางอื่นไป วิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไป
ตามความแปรปรวนแหงวิญญาณ ความสะดุง และความบังเกิดขึ้นแหงธรรมที่เกิดแตความหมุน
เวียนไปตามความแปรปรวนแหงวิญญาณ ยอมครอบงําจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู เพราะจิตถูกครอบ
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งํา ปุถุชนนั้นยอมมีความหวาดเสียว มีความลําบากใจ มีความหวงใยและสะดุงอยู เพราะความ
ถือมั่น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสะดุงเพราะความถือมั่นยอมมีอยางนี้แล.
[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความไมสะดุงเพราะความถือมั่น ยอมมีอยางไร?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ผูไดสดับแลว ไดเห็น พระอริยะทั้งหลาย ผูฉลาด
ในธรรมวินยั ของพระอริยะ ผูไดรับแนะนําดีแลวในอริยธรรม ผูเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ผูฉลาด
ในธรรมของสัตบุรุษ ผูไดรับแนะนําดีแลวในสัปปุริสธรรม ยอมไมเห็นรูปโดยความเปนตน ๑
ยอมไมเห็นตนมีรูป ๑ ยอมไมเห็นรูปในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในรูป ๑ รูปของอริยสาวกนัน้
ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป เพราะรูปแปรปรวนและเปนอยางอื่นไป วิญญาณจึง
ไมมี ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแหงรูป ความสะดุง และความบังเกิดขึ้นแหงธรรม
ที่เกิดแตความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแหงรูป ยอมไมครอบงํา จิตของอริยสาวกนัน้ ตั้ง
อยู เพราะจิตไมถูกครอบงํา อริยสาวกนัน้ ยอมไมมีความหวาดเสียว ไมมีความลําบากใจ ไมมี
ความหวงใย และไมสะดุง เพราะไมถือมั่น. ยอมไมเห็นเวทนาโดยความเปนตน ๑ ยอมไม
เห็นตนมีเวทนา ๑ ยอมไมเห็นเวทนาในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในเวทนา ๑ เวทนาของอริย
สาวกนั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป ... ยอมไมเห็นสัญญาโดยความเปนตน ๑ ยอมไม
เห็นตนมีสัญญา ๑ ยอมไมเห็นสัญญาในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในสัญญา ๑ สัญญาของอริยสาวก
นั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป ... ยอมไมเห็นสังขารโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตน
มีสังขาร ๑ ยอมไมเห็นตนในสังขาร ๑ ยอมไมเห็นสังขารในตน ๑ สังขารของอริยสาวกนัน้
ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป ... ยอมไมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตนมี
วิญญาณ ๑ ยอมไมเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในวิญญาณ ๑ วิญญาณของอริยสาวก
นั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป เพราะวิญญาณแปรปรวนและเปนอยางอื่นไป วิญญาณ
จึงไมมีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแหงวิญญาณ ความสะดุง และความบังเกิดขึ้นแหง
ธรรมที่เกิดแตความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแหงวิญญาณ ยอมไมครอบงําจิตของอริย
สาวกนั้นตั้งอยู เพราะจิตไมถูกครอบงํา อริยสาวกนัน้ ยอมไมมีความหวาดเสียว ไมมคี วามลําบาก
ใจ ไมมีความหวงใย และไมสะดุง เพราะไมถือมั่น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไมสะดุงเพราะ
ความไมถือมั่นยอมมีอยางนีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๗.
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๘. อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๒
วาดวยความสะดุงและไมสะดุง
[๓๔] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความสะดุง
เพราะความถือมั่น และความไมสะดุงเพราะความไมถือมั่น แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความสะดุงเพราะความถือมั่น ยอมมีอยางไร?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมสดับแลวในโลกนี้ ยอมตามเห็นรูปวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา
นั่นเปนตัวตนของเรา รูปของเขานั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป เพราะรูปแปรปรวน
และเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น. ยอมเห็นเวทนาวา
นั่นของเรา ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาวา นั่นของเรา ฯลฯ ยอมเห็นสังขารทั้งหลายวา นั่นของเรา
ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา วิญญาณของเขานั้น
ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป เพราะวิญญาณแปรปรวนและเปนอยางอื่นไป โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้น. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ความสะดุงเพราะถือมั่น
ยอมมีอยางนีแ้ ล.
[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความไมสะดุงเพราะความไมถือมั่น ยอมมีอยางไร? ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผูไดสดับแลว ยอมพิจารณาเห็นรูปวา นั่นไมใชของเรา
นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา รูปของอริยสาวกนัน้ ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอื่นไป
เพราะรูปแปรปรวนและเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงไมเกิดขึ้น.
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาวา นั่นไมใชของเรา ฯลฯ ยอมพิจารณาเห็นสัญญาวา นั่นไมใชของเรา
ฯลฯ ยอมพิจารณาเห็นสังขารวา นั่นไมใชของเรา ฯลฯ ยอมพิจารณาเห็นวิญญาณวา นั่นไมใช
ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวของเรา วิญญาณของอริยสาวกนัน้ ยอมแปรปรวน ยอมเปน
อยางอื่นไป เพราะวิญญาณแปรปรวนและเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและ
อุปายาสจึงไมเกิดขึ้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความไมสะดุงเพราะความไมถือมั่น ยอมมีอยางนี้แล.
จบ สูตรที่ ๘.
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๙. อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๑
วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕ นสามกาล
[๓๖] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีต
อนาคต ไมเที่ยง จักกลาวถึงรูปที่เปนปจจุบนั ไปไยเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ
แลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในรูปที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินรูปที่เปนอนาคต
ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับรูปที่เปนปจจุบนั . เวทนาที่
เปนอดีต เวทนาที่เปนอนาคต ไมเที่ยง ฯลฯ สัญญาที่เปนอดีต สัญญาที่เปนอนาคตไมเที่ยง ฯลฯ
สังขารที่เปนอดีต สังขารที่เปนอนาคตไมเทีย่ ง ฯลฯ วิญญาณที่เปนอดีต วิญญาณที่เปนอนาคต
ไมเที่ยง จักกลาวถึงวิญญาณที่เปนปจจุบนั ไปไยเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมคี วามอาลัยในวิญญาณที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินวิญญาณที่เปน
อนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับวิญญาณที่เปน
ปจจุบัน.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๒
วาดวยความเปนทุกขแหงขันธ ๕ ในสามกาล
[๓๗] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีต รูปที่เปน
อนาคตเปนทุกข จักกลาวถึงรูปที่เปนปจจุบันไปไยเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ
แลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในรูปที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินรูปที่เปนอนาคต
ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับรูปที่เปนปจจุบนั . เวทนาที่เปน
อดีต เวทนาที่เปนอนาคต เปนทุกข ฯลฯ สัญญาที่เปนอดีต สัญญาที่เปนอนาคต เปนทุกข
ฯลฯ สังขารที่เปนอดีต สังขารที่เปนอนาคต เปนทุกข ฯลฯ วิญญาณที่เปนอดีต วิญญาณที่เปน
อนาคต เปนทุกข จักกลาวถึงวิญญาณที่เปนปจจุบันไปไยเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูได
สดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในวิญญาณที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินวิญญาณ
ที่เปนอนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับวิญญาณ
ที่เปนปจจุบนั .
จบ สูตรที่ ๑๐.
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๑๑. อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๓
วาดวยความเปนอนัตตาแหงขันธ ๕ ในสามกาล
[๓๘] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีต รูปที่เปน
อนาคต เปนอนัตตา จักกลาวถึงรูปที่เปนปจจุบันไปไยเลา? ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไดสดับ
แลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในรูปที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินในรูปที่เปนอนาคต
ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับรูปที่เปนปจจุบนั . เวทนาที่
เปนอดีต เวทนาที่เปนอนาคต เปนอนัตตา ฯลฯ สัญญาที่เปนอดีต สัญญาที่เปนอนาคต เปน
อนัตตา ฯลฯ สังขารที่เปนอดีต สังขารที่เปนอนาคต เปนอนัตตา ฯลฯ วิญญาณที่เปนอดีต
วิญญาณที่เปนอนาคต เปนอนัตตา จักกลาวถึงวิญญาณทีเ่ ปนปจจุบนั ไปไยเลา? ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในวิญญาณที่เปนอดีต ไม
เพลิดเพลินวิญญาณที่เปนอนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อ
ความดับวิญญาณที่เปนปจจุบัน.
จบ สูตรที่ ๑๑.
จบ นกุลปตวรรคที่ ๑.
--------------------------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. นกุลปตาสูตร ๒. เทวทหสูตร ๓. หลิททิกานิสูตรที่ ๑ ๔.หลิททิกานิสูตรที่ ๒
๕. สมาธิสูตร ๖. ปฏิสัลลานสูตร ๗. อุปาทานปริตัสสนาสูตรที่ ๑ ๘.อุปาทานปริตัส
สนาสูตรที่ ๒ ๙.อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๑ ๑๐. อตีตานาคตปจจุปน นสูตรที่ ๒
๑๑. อตีตานาคตปจจุปนนสูตรที่ ๓.
-----------------------------
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อนิจจวรรคที่ ๒
อนิจจสูตรที่ ๑
วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕
[๓๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายแลวตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง เวทนาไมเทีย่ ง สัญญาไมเที่ยง สังขารไมเที่ยง วิญญาณไมเที่ยง.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเวทนา
แมในสัญญา แมในสังขาร แมในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
จึงหลุดพน. เมือ่ หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว. อริยสาวกนั้น ยอมรูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. ทุกขสูตรที่ ๑
วาดวยความเปนทุกขแหงขันธ ๕
[๔๐] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนทุกข เวทนาเปน
ทุกข สัญญาเปนทุกข สังขารเปนทุกข วิญญาณเปนทุกข. อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. อนัตตสูตรที่ ๑
วาดวยความเปนอนัตตาแหงขันธ ๕
[๔๑] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา เวทนา
เปนอนัตตา สัญญาเปนอนัตตา สังขารเปนอนัตตา วิญญาณเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
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อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา
แมในสังขาร แมในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน.
เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว. ยอมรูชัดวา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. อนิจจสูตรที่ ๒
วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕
[๔๒] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมเทีย่ ง สิ่งใดไมเทีย่ ง
สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไม
เปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้ อริยสาวก พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง
อยางนี้ เวทนาไมเที่ยง ฯลฯ สัญญาไมเที่ยง ฯลฯ สังขารไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง สิ่งใดไม
เที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนัน้ เปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของ
เรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้อริยสาวก พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปน
จริงอยางนี้ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. ทุกขสูตรที่ ๒
วาดวยความเปนทุกขแหงขันธ ๕
[๔๓] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนทุกข สิ่งใดเปน
ทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา
ขอนี้อริยสาวก พึงเห็นดวยสัญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้ เวทนาเปนทุกข ฯลฯ สัญญา
เปนทุกข ฯลฯ สังขารเปนทุกข ฯลฯ วิญญาณเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใด
เปนอนัตตา สิง่ นั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้อริยสาวก พึงเห็นดวย
ปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้. อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรู
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ชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยาง
นี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๕.
๖. อนัตตสูตรที่ ๒
วาดวยความเปนอนัตตาแหงขันธ ๕
[๔๔] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา
รูปนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้ อริยสาวก พึงเห็นดวยปญญาอัน
ชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เวทนาเปนอนัตตา ฯลฯ สัญญาเปนอนัตตา ฯลฯ สังขารเปน
อนัตตา ฯลฯ วิญญาณเปนอนัตตา ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ สูตรที่ ๖.
๗. อนิจจเหตุสูตร
วาดวยความเปนอนิจจังแหงเหตุปจจัย
[๔๕] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมเทีย่ ง แมเหตุ
ปจจัยทีใ่ หรูปเกิดขึ้น ก็ไมเทีย่ ง. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย รูปที่เกิดจากสิ่งที่ไมเที่ยง ที่ไหนจัก
เที่ยงเลา? เวทนาไมเที่ยง ฯลฯ สัญญาไมเที่ยง ฯลฯ สังขารไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเทีย่ ง
แมเหตุปจ จัยทีใ่ หวิญญาณเกิดขึ้น ก็ไมเทีย่ ง. ดูกรภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เกิดจากสิ่งไมเที่ยง ที่
ไหนจะเทีย่ งเลา? อริยสาวกผูไ ดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๗.
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๘. ทุกขเหตุสูตร
วาดวยความเปนทุกขแหงเหตุปจจัย
[๔๖] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนทุกข แม
เหตุปจจัยที่ใหรูปเกิดขึ้น ก็เปนทุกข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เกิดจากสิ่งที่เปนทุกข ที่ไหนจะ
เปนสุขเลา? เวทนาเปนทุกข ฯลฯ สัญญาเปนทุกข ฯลฯ สังขารเปนทุกข ฯลฯ วิญญาณ
เปนทุกข แมเหตุปจจัยที่ใหวิญญาณเกิดขึน้ ก็เปนทุกข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณที่เกิด
จากสิ่งที่เปนทุกข ที่ไหนจักเปนสุขเลา? อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ฯลฯ ยอมรู
ชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. อนัตตเหตุสูตร
วาดวยความเปนอนัตตาแหงเหตุปจจัย
[๔๗] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา
แมเหตุปจ จัยทีใ่ หรูปเกิดขึ้น ก็เปนอนัตตา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเกิดจากสิ่งที่เปนอนัตตา
ที่ไหนจักเปนอัตตาเลา? เวทนาเปนอนัตตา ฯลฯ สัญญาเปนอนัตตา ฯลฯ สังขารเปนอนัตตา
ฯลฯ วิญญาณเปนอนัตตา แมเหตุปจจัยที่ใหวิญญาณเกิดขึน้ ก็เปนอนัตตา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
วิญญาณที่เกิดจากสิ่งที่เปนอนัตตา ที่ไหนจักเปนอัตตาเลา? อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. อานันทสูตร
วาดวยความดับแหงขันธ ๕
[๔๘] พระนครสาวัตถี. ฯลฯ ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายอภิวาทพระผูม ีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
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พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ความดับเรียกวานิโรธ ความดับแหงธรรมเหลาไหนแล เรียกวา
นิโรธ. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท รูปแลเปนของไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัย
ปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา
มีความดับไปเปนธรรมดา ความดับแหงรูปนั้น เรียกวานิโรธ. เวทนาไมเที่ยง ฯลฯ สัญญาไม
เที่ยง ฯลฯ สังขารไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตงอาศัยปจจัยเกิดขึน้ มี
ความสิ้นไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับ
ไปเปนธรรมดา ความดับแหงวิญญาณนัน้ เรียกวานิโรธ. ดูกรอานนท ความดับแหงธรรม
เหลานี้แล เรียกวานิโรธ.
จบ สูตรที่ ๑๐
จบ อนิจจวรรคที่ ๒.
-----------------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อนิจจสูตรที่ ๑
๖. อนัตตสูตรที่ ๒
๒. ทุกขสูตรที่ ๑๗. อนิจจเหตุสูตร
๓. อนัตตสูตรที่ ๑
๘. ทุกขเหตุสูตร
๔. อนิจจสูตรที่ ๒
๙. อนัตตเหตุสูตร
๕. ทุกขสูตรที่ ๒
๑๐. อานันทสูตร.
----------------------------------------
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ภารวรรคที่ ๓
๑. ภารสูตร
วาดวยขันธ ๕ เปนภาระ
[๔๙] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภาระ
ผูแบกภาระ เครื่องถือมั่นภาระ และเครื่องวางภาระ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใส
ใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้น ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภาระเปนไฉน? พึงกลาววา ภาระ คืออุปาทานขันธ ๕ อุปาทานขันธ ๕
เปนไฉน? คือ อุปาทานขันธ คือรูป อุปาทานขันธ คือเวทนา อุปาทานขันธ คือสัญญา อุปาทาน
ขันธ คือสังขาร และอุปาทานขันธ คือวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวาภาระ.
[๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ผูแบกภาระเปนไฉน? พึงกลาววาบุคคล บุคคลนี้นั้น คือ
ทานผูมีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาผูแบกภาระ.
[๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เครื่องถือมั่นภาระเปนไฉน? ตัณหานี้ใด นําใหเกิดภพใหม
ประกอบดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความเพลิดเพลิน มีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรืออารมณ
นั้นๆ ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาเครื่องถือมั่นภาระ.
[๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การวางภาระเปนไฉน? ความที่ตัณหานั่นแลดับไปดวย
สํารอกโดยไมเหลือ ความสละ ความสละคืน ความพน ความไมอาลัย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกวาการวางภาระ. พระผูมีพระภาคผูพ ระสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกในภายหลังวา
[๕๓] ขันธ ๕ ชื่อวาภาระแล และผูแ บกภาระคือบุคคล เครื่องถือมั่น
ภาระเปนเหตุนํามาซึ่งความทุกขในโลก การวางภาระเสียไดเปนสุข
บุคคลวางภาระหนักเสียไดแลว ไมถือภาระอื่น ถอนตัณหาพรอม
ทั้งมูลรากแลว เปนผูหายหิว ดับรอบแลวดังนี้.
จบ สูตรที่ ๑.
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๒. ปริญญาสูตร
วาดวยธรรมที่ควรกําหนดรูแ ละความรอบรู
[๕๔] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่
ควรกําหนดรูและความรอบรู เธอทั้งหลายจงฟง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกําหนดรูเปน
ไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนธรรมที่ควรกําหนดรู เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ เปน
ธรรมที่ควรกําหนดรู. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานี้เรียกวาธรรมที่ควรกําหนดรู.
[๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความรอบรูเปนไฉน? คือความสิ้นไปแหงราคะ ความสิ้น
ไปแหงโทสะ ความสิ้นไปแหงโมหะ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาความรอบรู.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. ปริชานสูตร
วาดวยผูไ มควรและผูควรสิ้นทุกข
[๕๖] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเมื่อไมรูยิ่ง
ไมกําหนดรู ไมหนาย ไมละซึ่งรูป เปนผูไมควรเพื่อสิ้นทุกข บุคคลเมื่อไมรูยิ่ง ไมกําหนดรู
ไมหนาย ไมละซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ เปนผูไมควรเพื่อสิ้นทุกข.
[๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อรูยิ่ง เมื่อกําหนดรู เมื่อหนาย เมื่อละไดซึ่งรูป
จึงเปนผูควรเพื่อสิ้นทุกข บุคคลเมื่อรูยิ่ง เมื่อกําหนดรู เมื่อหนาย เมื่อละไดซึ่งเวทนา ซึ่งสัญญา
ซึ่งสังขาร ซึ่งวิญญาณ จึงเปนผูควรเพื่อสิ้นทุกข.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. ฉันทราคสูตร
วาดวยการละฉันทราคะในขันธ ๕
[๕๘] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงละ
ฉันทราคะในรูปเสีย ดวยการละอยางนี้ รูปนั้นจักเปนอันเธอทั้งหลายละไดแลว ตัดรากขาดแลว
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กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ทําใหถึงความไมมี ไมใหเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา. เธอทั้งหลาย
จงละฉันทราคะในเวทนาเสีย ฯลฯ เธอทั้งหลาย จงละฉันทราคะในสัญญาเสีย ฯลฯ เธอทั้งหลาย
จงละฉันทราคะในสังขารเสีย ฯลฯ เธอทั้งหลาย จงละฉันทราคะในวิญญาณเสีย ดวยการละ
อยางนี้ วิญญาณนั้นจักเปนอันเธอทั้งหลายละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดังตาล
ยอดดวน ทําใหถึงความไมมี ไมใหเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. อัสสาทสูตรที่ ๑
วาดวยความปริวิตกของพระโพธิสัตว
เกี่ยวกับขันธ ๕
[๕๙] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กอนแตตรัสรู เมื่อ
เรายังเปนโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู ไดมีความปริวิตกอยางนี้วา อะไรหนอเปนคุณของรูป อะไร
เปนโทษ อะไรเปนเครื่องสลัดออก. อะไรเปนคุณของเวทนา ... อะไรเปนคุณของสัญญา ...
อะไรเปนคุณของสังขาร ... อะไรเปนคุณของวิญญาณ อะไรเปนโทษ อะไรเปนเครือ่ งสลัดออก.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดปริวิตกตอไปวา สุขโสมนัสอันใด อาศัยรูปเกิดขึ้น นี้เปนคุณของรูป
รูปใดไมเทีย่ ง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษของรูป การกําจัดฉันทราคะ
การละฉันทราคะในรูปเสียได นี้เปนเครื่องสลัดออกแหงรูป. สุขโสมนัสอันใด อาศัยเวทนา
เกิดขึ้น ... สุขโสมนัสอันใด อาศัยสัญญาเกิดขึ้น ... สุขโสมนัสอันใด อาศัยสังขารเกิดขึ้น ...
สุขโสมนัสอันใด อาศัยวิญญาณเกิดขึ้น นี้เปนคุณแหงวิญญาณ วิญญาณใด ไมเที่ยง เปนทุกข
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวิญญาณ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะใน
วิญญาณเสียได นี้เปนเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ.
[๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรยู ิ่งซึ่งคุณโดยความเปนคุณ โทษโดยความเปนโทษ
และเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปน
จริงอยางนี้ เพียงใด เราก็ยังไมปฏิญาณวาเปนผูตรัสรูซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอม
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
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เพียงนัน้ . เมื่อใด เรารูยิ่งซึ่งคุณโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออก
โดยความเปนเครื่องสลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริงอยางนี้ เมื่อนั้น
เราจึงปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย. ก็แลญาณทัสสนะไดเกิดขึ้น
แลวแกเราวา วิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินเี้ ปนที่สุด บัดนี้ภพใหมไมม.ี
จบ สูตรที่ ๕.
๖. อัสสาทสูตรที่ ๒
วาดวยสิ่งที่พระพุทธองคทรงคนพบ
[๖๑] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดเทีย่ วคนหาคุณแหง
รูป เราไดพบคุณแหงรูปแลว เราไดเห็นคุณแหงรูปเทาที่มอี ยู ดวยปญญาดีแลว. เราไดเที่ยว
คนหาโทษแหงรูป เราไดพบโทษแหงรูปแลว เราไดเห็นโทษแหงรูปเทาที่มีอยู ดวยปญญาดีแลว.
เราไดเที่ยวคนหา เครื่องสลัดออกแหงรูป เราไดพบเครื่องสลัดออกแหงรูปแลว เราไดเห็นเครื่อง
สลัดออกแหงรูปเทาที่มีอยู ดวยปญญาดีแลว. เราไดเทีย่ วคนหาคุณแหงเวทนา ฯลฯ เราไดเที่ยว
คนหาคุณแหงสัญญา ฯลฯ เราไดเที่ยวคนหาคุณแหงสังขาร ฯลฯ เราไดเที่ยวคนหาคุณแหง
วิญญาณ เราไดพบคุณแหงวิญญาณแลว เราไดเห็นคุณแหงวิญญาณเทาที่มีอยู ดวยปญญาดีแลว.
เราไดเที่ยวคนหาโทษแหงวิญญาณ เราไดพบโทษแหงวิญญาณแลว เราไดเห็นโทษแหงวิญญาณ
เทาที่มีอยูดว ยปญญาดีแลว. เราไดเที่ยวคนหาเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ เราไดพบเครื่อง
สลัดออกแหงวิญญาณแลว เราไดเห็นเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณเทาที่มีอยู ดวยปญญาดี
แลว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูยิ่งซึ่งคุณ โดยความเปนคุณ โทษโดยความเปนโทษ เครื่อง
สลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง เพียงใด
เราก็ยังไมปฏิญาณ ฯลฯ เพียงนั้น. ก็แลญาณทัสสนะไดเกิดขึ้นแลวแกเราวา วิมุติของเราไมกําเริบ
ชาตินี้เปนที่สดุ บัดนีภ้ พใหมไมมี.
จบ สูตรที่ ๖.
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๗. อัสสาทสูตรที่ ๓
วาดวยคุณโทษและเครื่องสลัดออกแหงขันธ ๕
[๖๒] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาคุณแหงรูปจักไมมี
ไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงกําหนัดในรูป. แตเพราะคุณแหงรูปมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย จึง
กําหนัดในรูป. ถาโทษแหงรูปจักไมมีไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงเบื่อหนายในรูป. แตเพราะโทษ
แหงรูปมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย จึงเบื่อหนายในรูป. ถาเครื่องสลัดออกแหงรูปจักไมมีไซร
สัตวทั้งหลาย ก็จะไมพึงออกไปจากรูปได. แตเพราะเครื่องสลัดออกแหงรูปมีอยู ฉะนัน้ สัตว
ทั้งหลาย จึงออกไปจากรูปได. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถาคุณแหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ
แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณจักไมมีไซร สัตวทั้งหลาย ก็จะไมพึงกําหนัดในวิญญาณ. แต
เพราะคุณแหงวิญญาณมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย จึงกําหนัดในวิญญาณ. ถาโทษแหงวิญญาณ
จักไมมีไซร สัตวทั้งหลาย ก็จะไมพึงเบื่อหนายในวิญญาณ. แตเพราะโทษแหงวิญญาณมีอยู
ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย จึงเบื่อหนายในวิญญาณ. ถาเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณจักไมมไี ซร
สัตวทั้งหลาย ก็จะไมพึงออกไปจากวิญญาณได. แตเพราะเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณมีอยู
ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย จึงออกไปจากวิญญาณได.
[๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย ยังไมรยู ิ่งซึ่งคุณโดยความเปนคุณ โทษโดยความ
เปนโทษ และเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตาม
ความเปนจริง เพียงใด สัตวทงั้ หลาย ก็ยังไมเปนผูออกไป พรากไป หลุดพนไป มีใจอันหา
ขอบเขตมิไดอยูในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสตั ว พรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนัน้ . ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อใด สัตวทั้งหลาย รูยิ่งซึ่ง
คุณโดยความเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเปนเครื่องสลัดออก
แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง เมื่อนั้น สัตวทั้งหลายจึงเปนผูออกไป พรากไป
หลุดพนไป มีใจอันหาขอบเขตมิไดอยูในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู
สัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย.
จบ สูตรที่ ๗.
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๘. อภินันทนสูตร
วาดวยผลแหงความเพลิดเพลินและไมเพลิดเพลิน
ในขันธ ๕
[๖๔] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดเพลิดเพลินรูป ผูนนั้
ชื่อวาเพลิดเพลินทุกข ผูใดเพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นไมพนไปจากทุกข. ผูใดเพลิด
เพลินเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ผูนนั้ ชื่อวาเพลิดเพลินทุกข ผูใดเพลิด
เพลินทุกข เรากลาววา ผูนนั้ ไมพนไปจากทุกข.
[๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดแล ไมเพลิดเพลินรูป ผูนั้นชื่อวาไมเพลิดเพลินทุกข
ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนนั้ พนไปจากทุกข. ผูใดไมเพลิดเพลินเวทนา ฯลฯ
สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ผูนั้นชื่อวาไมเพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข เรา
กลาววา ผูนนั้ พนไปจากทุกขได.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. อุปปาทสูตร
วาดวยความเกิดและความดับทุกข
[๖๖] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู
ความบังเกิด ความปรากฏแหงรูป นี้เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปน
ความปรากฏแหงชราและมรณะ. ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหง
เวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ นี้เปนความเกิดแหงทุกข เปน
ความตั้งอยูแ หงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
[๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความดับ ความเขาไประงับ ความตั้งอยูไมไดแหงรูป นี้
เปนความดับแหงทุกข เปนความเขาไประงับแหงโรค เปนความตั้งอยูไ มไดแหงชราและมรณะ.
ความดับ ความเขาไประงับ ความตั้งอยูไมไดแหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ
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แหงวิญญาณ นี้เปนความดับแหงทุกข เปนความเขาไประงับแหงโรค เปนความตั้งอยูไมไดแหง
ชราและมรณะ.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. อฆมูลสูตร
วาดวยทุกขและมูลเหตุแหงทุกข
[๖๘] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงทุกขและมูล
เหตุแหงทุกขแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทกุ ขเปนไฉน? ทุกขคือ
รูป ทุกขคือเวทนา ทุกขคือสัญญา ทุกขคือสังขาร ทุกขคือวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้
เรียกวาทุกข.
[๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มูลเหตุแหงทุกขเปนไฉน? ตัณหานี้ใด นําใหเกิดในภพ
ใหม ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน มีปกติเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ
นั้นๆ ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้เรียกวามูลเหตุแหงทุกข.
จบ สูตรที่ ๑๐.
๑๑. ปภังคสูตร
วาดวยความสลายและไมสลายแหงทุกข
[๗๐] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงภาวะสลาย
และภาวะไมสลาย เธอทั้งหลายจงฟง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเปนภาวะสลาย อะไรเปน
ภาวะไมสลาย? รูปเปนภาวะสลาย ความดับ ความเขาไประงับ ความตั้งอยูไมไดแหงรูปนั้น
นี้เปนภาวะไมสลาย. เวทนาเปนภาวะสลาย ฯลฯ สัญญาเปนภาวะสลาย ฯลฯ สังขารเปนภาวะ
สลาย ฯลฯ วิญญาณเปนภาวะสลาย ความดับ ความเขาไประงับ ความตั้งอยูไมได แหงวิญญาณ
นั้น นี้เปนภาวะไมสลาย.
จบ สูตรที่ ๑๑.
จบ ภารวรรคที่ ๓.
-------------------------------
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ภารสูตร ๒. ปริญญาสูตร ๓. ปริชานสูตร ๔. ฉันทราคสูตร ๕. อัสสาทสูตรที่ ๑
๖. อัสสาทสูตรที่ ๒ ๗. อัสสาทสูตรที่ ๓ ๘. อภินันทนสูตร ๙. อุปปาทสูตร ๑๐. อฆมูลสูตร
๑๑. ปภังคสูตร.
------------------------------------------
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นตุมหากวรรคที่ ๔
๑. นตุมหากสูตรที่ ๑
วาดวยการละขันธ ๕ อันไมใชของใคร
[๗๑] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของเธอทั้ง
หลาย เธอทั้งหลายจงละสิ่งนัน้ เสีย สิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพื่อสุข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรไมใชของเธอทั้งหลาย. รูปไมใชของเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อสุข. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงละวิญญาณนั้นเสีย วิญญาณนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อสุข.
[๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนชนพึงนําไป พึงเผา หรือพึงกระทําตามปจจัย
ซึ่งหญา ไม กิ่งไม และใบไม ในเชตวันวิหารนี้ ก็เธอทั้งหลาย พึงคิดอยางนี้หรือวา ชน
ยอมนําไป ยอมเผา หรือยอมกระทําตามปจจัยซึ่งเราทั้งหลาย. ภิกษุทั้งหลาย กราบทูลวา ไม
ใชอยางนัน้ พระเจาขา.
พ. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร?
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะสิ่งนั้น ไมใชตน หรือสิง่ ที่นับเนื่องในตนของขา
พระองคทั้งหลาย.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน รูปไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จง
ละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข.
เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงละ
วิญญาณนัน้ เสีย วิญญาณนั้น อันเธอทั้งหลายละไดแลวจักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข.
จบ สูตรที่ ๑.
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๒. นตุมหากสูตรที่ ๒
วาดวยการละขันธ ๕ อันไมใชของใคร
[๗๓] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของเธอทั้ง
หลาย เธอทั้งหลาย จงละสิ่งนัน้ เสีย สิ่งนั้นอันเธอทั้งหลาย ละไดแลว จักเปนไปเพื่อประ
โยชนเกื้อกูล เพื่อสุข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรไมใชของเธอทั้งหลาย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
รูปไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลาย ละไดแลว
จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ
ไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลาย จงละวิญญาณนั้นเสีย วิญญาณนัน้ อันเธอทั้งหลาย ละไดแลว
จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลาย จงละสิ่งนั้นเสีย สิง่ นั้นอันเธอทั้งหลายละได จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. ภิกขุสูตรที่ ๑
วาดวยเหตุไดชื่อวาเปนผูกําหนัดขัดเคือง
และลุมหลง
[๗๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ถวายบังคมพระผูม ีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขอประทานวโรกาส พระเจาขา ขอพระผูมีพระภาค ทรงแสดงธรรมแกขาพระองค
โดยยอ ที่ขาพระองคฟงแลว พึงเปนผูๆ เดียวหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มี
ใจมั่นคงอยูเ ถิด.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลยอมครุนคิดถึงสิ่งใด ยอมถึงการนับเพราะสิ่ง
นั้น บุคคลยอมไมครุนคิดถึงสิ่งใด ยอมไมถึงการนับเพราะสิ่งนั้น.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคเขาใจแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคเขาใจแลว.
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พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเขาใจเนื้อความแหงคําที่เรากลาว โดยยอไดโดยพิสดารอยางไร?
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาบุคคลครุนคิดถึงรูป ยอมถึงการนับเพราะรูปนั้น. ถาครุนคิด
ถึงเวทนา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถาครุนคิดถึงวิญญาณ ยอม
ถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาบุคคลไมครุนคิดถึงรูป ก็ไมถึงการนับเพราะ
รูปนั้น ถาไมครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ
ถาไมครุนคิดถึงวิญญาณ ก็ไมถึงการนับเพราะวิญญาณนัน้ . ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
เขาใจเนื้อความแหงพระภาษิตที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอได โดยพิสดารอยางนี้แล.
[๗๕] พ. ถูกแลว ถูกแลว ภิกษุ เธอเขาใจเนื้อความแหงคําที่เรากลาวโดยยอได
โดยพิสดารดีนักแล. ดูกรภิกษุ ถาบุคคลครุนคิดถึงรูป ก็ยอมถึงการนับเพราะรูปนั้น ถาบุคคลครุน
คิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถาครุนคิดถึงวิญญาณ ก็
ยอมถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น. ดูกรภิกษุ ถาบุคคลไมครุนคิดถึงรูป ก็ยอ มไมถึงการนับเพราะ
รูปนั้น ถาไมครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ
ถาไมครุนคิดถึงวิญญาณ ก็ยอมไมถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น. ดูกรภิกษุ เธอพึงเห็นเนื้อความ
แหงคําที่เรากลาวโดยยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.
[๗๖] ครัง้ นั้นแล ภิกษุรปู นั้น เพลิดเพลินอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคม กระทําประทักษิณแลวหลีกไป. ครั้งนั้นแล เธอไดเปนผูๆ เดียว
หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจมั่นคงอยู ไมนานเทาไร ก็กระทําใหแจงซึ่งที่
สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลาย ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ
ตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ ดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหม
จรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี. ก็ภกิ ษุนั้นไดเปน
พระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๓.
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๔. ภิกขุสูตรที่ ๒
วาดวยเหตุไดชื่อวาเปนผูกําหนัดขัดเคือง
และลุมหลง
[๗๗] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอประทานวโรกาส พระเจาขา ขอพระผู
มีพระภาค ทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ที่ขาพระองคฟงแลวพึงเปนผูๆ เดียว หลีก
ออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจมั่นคงอยูเถิด.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลครุนคิดถึงสิ่งใด ยอมหมกมุนสิ่งนั้น หมก
มุนสิ่งใด ยอมถึงการนับเพราะสิ่งนั้น ไมครุนคิดถึงสิ่งใด ยอมไมหมกมุน สิ่งนั้น ไมหมกมุน
สิ่งใด ยอมไมถึงการนับเพราะสิ่งนั้น.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคเขาใจแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคเขาใจแลว.
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอเขาใจเนื้อความแหงคําที่เรากลาวโดยยอได โดยพิสดารอยางไร?
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาบุคคลครุนคิดถึงรูป ยอมหมกมุนรูปใด ยอมถึงการนับ
เพราะรูปนั้น ถาครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถา
ครุนคิดถึงวิญญาณ ยอมหมกมุนวิญญาณนั้น หมกมุนวิญญาณใด ยอมถึงการนับเพราะวิญญาณ
นั้น. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาบุคคลไมครุนคิดถึงรูป ยอมไมหมกมุน รูปนั้น ไมหมกมุนรูปใด.
ยอมไมถึงการนับเพราะรูปนัน้ . ถาไมครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาไม
ครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงวิญญาณ ยอมไมหมกมุนวิญญาณนั้น ไมหมกมุนวิญญาณ
ใด ยอมไมถึงการนับเพราะวิญญาณนัน้ . ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเขาใจเนื้อความแหง
พระภาษิต ที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอได โดยพิสดารอยางนี้แล.
[๗๘] พ. ถูกแลว ถูกแลว ภิกษุ เธอเขาใจเนื้อความแหงคําที่เรากลาว โดยยอได
โดยพิสดารดีนักแล. ดูกรภิกษุ ถาบุคคลครุนคิดถึงรูป ยอมหมกมุนรูปนั้น หมกมุนรูปใด
ยอมถึงการนับเพราะรูปนั้น. ถาครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาครุนคิดถึง
สังขาร ฯลฯ ถาครุนคิดถึงวิญญาณ ยอมหมกมุนวิญญาณนั้น หมกมุน วิญญาณใด ยอมถึงการ
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นับเพราะวิญญาณนั้น. ดูกรภิกษุ ถาบุคคลไมครุนคิดถึงรูป ยอมไมหมกมุนรูปนั้น ไมหมกมุน
รูปใด ยอมไมถึงการนับเพราะรูปนั้น. ถาไมครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ
ถาไมครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงวิญญาณ ยอมไมหมกมุน วิญญาณนั้น ไมหมกมุน
วิญญาณใด ยอมไมถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น. ดูกรภิกษุ เธอพึงเขาใจเนื้อความแหงคํานี้ที่เรา
กลาวแลวโดยยอ โดยพิสดารอยางนี้ ฯลฯ ก็ภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวน
พระอรหันตทงั้ หลาย.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. อานันทสูตรที่ ๑
วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕
[๗๙] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทออกจากที่พักผอนในเวลาเย็น
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูม ีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ถาภิกษุทั้งหลาย
พึงถามเธออยางนี้วา ทานอานนท ความเกิดขึ้นแหงธรรมเหลาไหนยอมปรากฏ ความเสื่อมแหง
ธรรมเหลาไหน ยอมปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหงธรรมเหลาไหนทีต่ ั้งอยูแลว ยอมปรากฏ
ดังนี้ไซร. เธอถูกถามอยางนีแ้ ลว จะพึงพยากรณวาอยางไร?
ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ฯลฯ ขาพระองคถูกถามอยางนี้
พึงพยากรณอยางนีว้ า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความบังเกิดขึน้ แหงรูปแลยอมปรากฏ ความเสื่อม
แหงรูปยอมปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหงรูปที่ตั้งอยูแลวยอมปรากฏ. ความบังเกิดขึ้นแหงเวทนา
สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงวิญญาณยอมปรากฏ ความ
เปนอยางอื่นแหงวิญญาณยอมปรากฏ. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ความบังเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้แล
ยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงธรรมเหลานี้แล ยอมปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหงธรรมที่ตั้งอยูแลว
ยอมปรากฏ. ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้แล.
[๘๐] พ. ถูกแลว ถูกแลว อานนท ความบังเกิดขึ้นแหงรูปแลยอมปรากฏ ความ
เสื่อมแหงรูปแล ยอมปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหงรูปทีต่ ั้งอยูแลว ยอมปรากฏ ความ
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บังเกิดขึ้นแหง เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณยอมปรากฏ ความเสื่อม
แหงวิญญาณยอมปรากฏ ความเปนไปอยางอื่นแหงวิญญาณที่ตั้งอยูแ ลว ยอมปรากฏ. ดูกรอานนท
ความบังเกิดขึน้ แหงธรรมเหลานี้แล ยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงธรรมเหลานี้แล ยอมปรากฏ
ความเปนอยางอื่นแหงธรรมเหลานี้ที่ตั้งอยูแ ลว ยอมปรากฏ. ดูกรอานนท เธอถูกถามอยางนี้
แลวพึงพยากรณอยางนี้.
จบ สูตรที่ ๕.
๖. อานันทสูตรที่ ๒
วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕
ในสามกาล
[๘๑] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา
ดูกรอานนท ถาภิกษุทั้งหลายพึงถามเธออยางนี้วา ทานอานนท ความบังเกิดขึ้นแหงธรรมเหลาไหน
ปรากฏแลว ความเสื่อมแหงธรรมเหลาไหนปรากฏแลว ความเปนอยางอื่นแหงธรรมเหลาไหนที่
ตั้งอยูปรากฏแลว. ความบังเกิดขึ้นแหงธรรมเหลาไหนจักปรากฏ ความเสื่อมแหงธรรมเหลาไหน
จักปรากฏ ความเปนอยางอืน่ แหงธรรมทีต่ ั้งอยูแลวเหลาไหนจักปรากฏ. ความบังเกิดขึ้นแหง
ธรรมเหลาไหนยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงธรรมเหลาไหนยอมปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหง
ธรรมที่ตั้งอยูแลวเหลาไหนยอมปรากฏ. ดูกรอานนทเธอถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางไร?
ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ฯลฯ ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว
พึงพยากรณอยางนีว้ า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย รูปใดแลที่ลวงไปแลว ดับแลว แปรไปแลว ความ
บังเกิดขึ้นแหงรูปนั้นปรากฏแลว ความเสื่อมแหงรูปนั้นปรากฏแลว ความเปนอยางอื่นแหงรูปที่
ตั้งอยูแลวนั้น ปรากฏแลว. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณใดที่
ลวงไปแลว ดับแลว แปรไปแลว ความบังเกิดขึ้นแหงวิญญาณนั้นปรากฏแลว ความเสือ่ มแหง
วิญญาณนัน้ ปรากฏแลว ความเปนอยางอื่นแหงวิญญาณทีต่ ั้งอยูแลวนั้นปรากฏแลว. ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ความบังเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้แลปรากฏแลว ความเสื่อมแหงธรรมเหลานี้แลปรากฏ
แลว ความเปนอยางอื่นแหงธรรมที่ตั้งอยูแลวเหลานีแ้ ลปรากฏแลว. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย รูปใด
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แลยังไมเกิด ยังไมปรากฏ ความบังเกิดขึ้นแหงรูปนั้นจักปรากฏ ความเสื่อมแหงรูปนัน้ จักปรากฏ
ความเปนอยางอื่นแหงรูปทีต่ ั้งอยูแลวนั้นจักปรากฏ. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ
วิญญาณใดยังไมเกิด ยังไมปรากฏ ความบังเกิดขึ้นแหงวิญญาณนั้นจักปรากฏ ความเสื่อมแหง
วิญญาณนัน้ จักปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหงวิญญาณทีต่ ั้งอยูแลวนั้นจักปรากฏ ดูกรอาวุโส
ทั้งหลาย ความบังเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้แลจักปรากฏ ความเสื่อมแหงธรรมเหลานี้แลจักปรากฏ
ความเปนอยางอื่นแหงธรรมเหลานี้ที่ตั้งอยูแ ลวแลจักปรากฏ. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย รูปใดแลที่เกิด
ที่ปรากฏ ความบังเกิดขึ้นแหงรูปนั้นยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงรูปนัน้ ยอมปรากฏ ความเปน
อยางอื่นแหงรูปที่ตั้งอยูแลวนั้นยอมปรากฏ. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ
ใดที่เกิด ที่ปรากฏ ความบังเกิดขึ้นแหงวิญญาณนั้นยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงวิญญาณ
นั้นยอมปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหงวิญญาณที่ตั้งอยูแลวนั้นยอมปรากฏ. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ความบังเกิดขึน้ แหงธรรมเหลานี้แลยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงธรรมเหลานี้แลยอมปรากฏ
ความเปนอยางอื่นแหงธรรมที่ตั้งอยูแลวเหลานี้แลยอมปรากฏ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
ถูกถามอยางนีแ้ ลวพึงพยากรณอยางนีแ้ ล.
[๘๒] พ. ถูกแลว ถูกแลว อานนท รูปใดที่ลวงไปแลว ดับแลว แปรไปแลว
ความบังเกิดขึน้ แหงรูปนัน้ ปรากฏแลว ฯลฯ ดูกรอานนท ความบังเกิดขึ้นแหงธรรมเหลานี้แล
ยอมปรากฏ ความเสื่อมแหงธรรมเหลานี้แลยอมปรากฏ ความเปนอยางอื่นแหงธรรมที่ตั้งอยูเหลา
นี้แลยอมปรากฏ. ดูกรอานนท เธอถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้.
จบ สูตรที่ ๖.
๗. อนุธัมมสูตรที่ ๑
วาดวยความหนายในขันธ ๕
[๘๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรม ยอมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเปนผูมากไปดวยความหนายในรูปอยู พึงเปนผูมากไป
ดวยความหนายในเวทนาอยู พึงเปนผูมากไปดวยความหนายในสัญญาอยู พึงเปนผูมากไป
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ดวยความหนายในสังขารอยู พึงเปนผูมากไปดวยความหนายในวิญญาณอยู. ภิกษุนั้น เมื่อเปน
ผูมากไปดวยความหนายในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู ยอมกําหนด
รูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. เมื่อกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.
ยอมหลุดพนจากรูป ยอมหลุดพนจากเวทนา ยอมหลุดพนจากสัญญา ยอมหลุดพนจากสังขาร
ยอมหลุดพนจากวิญญาณ ยอมหลุดพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุดพนจากทุกข.
จบ สูตรที่ ๗.
๘. อนุธัมมสูตรที่ ๒
วาดวยการพิจารณาเห็นอนิจจังในขันธ ๕
[๘๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
ยอมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเปนผูพิจารณาเห็นความไมเที่ยงในรูป ในเวทนา ในสัญญา
ในสังขาร ในวิญญาณอยู. เมือ่ เธอพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งในรูป ในเวทนา ในสัญญา ใน
สังขาร ในวิญญาณอยู ยอมกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. เมื่อเธอกําหนดรูรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมหลุดพนจากรูป ยอมหลุดพนจากเวทนา ยอมหลุดพน
จากสัญญา ยอมหลุดพนจากสังขาร ยอมหลุดพนจากวิญญาณ ยอมหลุดพนจากชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุดพนจากทุกข.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. อนุธัมมสูตรที่ ๓
วาดวยการพิจารณาเห็นทุกขในขันธ ๕
[๘๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผู
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยอมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเปนผูพิจารณาเห็นทุกขในรูป ใน
เวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู. เมื่อเธอพิจารณาเห็นทุกขในรูป ในเวทนา ใน
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สัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู ยอมกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.
เมื่อกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. ยอมหลุดพนจากรูป ยอมหลุดพนจากเวทนา
ยอมหลุดพนจากสัญญา ยอมหลุดพนจากสังขาร ยอมหลุดพนจากวิญญาณ ยอมหลุดพนจากชาติ
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุดพนจากทุกข.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. อนุธัมมสูตรที่ ๔
วาดวยการพิจารณาเห็นอนัตตาในขันธ ๘
[๘๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุผู
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยอมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเปนผูพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู. เมื่อเธอพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป ในเวทนา
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู ยอมกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.
เมื่อเธอกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมหลุดพนจากรูป ยอมหลุดพนจาก
เวทนา ยอมหลุดพนจากสัญญา ยอมหลุดพนจากสังขาร ยอมหลุดพนจากวิญญาณ ยอมหลุด
พนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุด
พนจากทุกข.
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ นตุมหากวรรคที่ ๔.
--------------------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. นตุมหากสูตรที่ ๑
๒. นตุมหากสูตรที่ ๒
๓. ภิกขุสูตรที่ ๑ ๔. ภิกขุสูตรที่ ๒
๕. อานันทสูตรที่ ๑
๖. อานันทสูตรที่ ๒
๗. อนุธัมมสูตรที่ ๑
๘. อนุธัมมสูตรที่ ๒
๙. อนุธัมมสูตรที่ ๓
๑๐. อนุธัมมสูตรที่ ๔.
------------------------------------------
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อัตตทีปวรรคที่ ๕
๑. อัตตทีปสูตร
วาดวยการพึ่งตนพึ่งธรรม
[๘๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพระภิกษุทั้งหลายแลวตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเปนผูมีตนเปนที่พึ่ง มีตนเปนสรณะ ไมมีสิ่งอื่นเปนสรณะ
จงเปนผูมีธรรมเปนที่พึ่ง มีธรรมเปนสรณะ ไมมีสิ่งอื่นเปนสรณะ อยูเ ถิด. ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย เมื่อเธอทั้งหลายจะมีตนเปนที่พึ่ง มีตนเปนสรณะ ไมมีสิ่งอื่นเปนสรณะ มีธรรมเปน
ที่พึ่ง มีธรรมเปนสรณะ ไมมีสิ่งอื่นเปนสรณะอยู จะตองพิจารณาโดยแยบคายวา โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส มีกําเนิดมาอยางไร เกิดมาจากอะไร? ดูกรภิกษุทงั้
หลาย ก็โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส มีกําเนิดมาอยางไร เกิดมาจากอะไร?
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับแลวในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ไมฉลาดใน
ธรรมของพระอริยเจา ไมไดรับแนะนําในอริยธรรม ไมไดเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรม
ของสัตบุรุษ ไมไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็น
ตนมีรูป ๑ ยอมเห็นรูปในตน ๑ ยอมเห็นตนในรูป ๑ รูปนั้นของเขายอมแปรไป ยอมเปนอยาง
อื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดขึ้นแกเขา เพราะรูปแปรไปและ
เปนอื่นไป. ยอมเห็นเวทนาโดยความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตน ฯลฯ ยอม
เห็นสังขารโดยความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีวิญญาณ ๑
ยอมเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมเห็นในมีวญ
ิ ญาณ ๑ วิญญาณนั้นของเขายอมแปรไป ยอม
เปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดขึน้ แกเขา เพราะ
วิญญาณแปรไปและเปนอยางอื่นไป.
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[๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อภิกษุรูวา รูปไมเที่ยง แปรปรวนไป คลายไป ดับไป
เห็นตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนีว้ า รูปในกาลกอนและรูปทั้งมวลในบัดนี้ ลวนไม
เที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดังนี้ ยอมละโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ
อุปายาสได เพราะละโสกะเปนตนเหลานัน้ ได จึงไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมอยูเปนสุข
ภิกษุผูมีปกติอยูเปนสุข เรากลาววา ผูดับแลวดวยองคนนั้ . ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็เมื่อภิกษุรูวา
เวทนาไมเที่ยง ฯลฯ สัญญาไมเที่ยง ฯลฯ สังขารไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง แปรปรวนไป
คลายไป ดับไป เห็นตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้วา วิญญาณในกาลกอน และ
วิญญาณทั้งมวลในบัดนี้ ลวนไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดังนี้ ยอมละ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสได เพราะละโสกะเปนตนเหลานั้นได ยอมไม
สะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมอยูเปนสุข ภิกษุผมู ีปกติอยูเปนสุข เรากลาววา ผูดับแลวดวยองคนั้น.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. ปฏิปทาสูตร
วาดวยขอปฏิบัติเพื่อความเกิดและความดับ
สักกายทิฏฐิ
[๘๙] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึง
สักกายสมุทัย (ความเกิดขึ้นแหงกายตน) และปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงสักกายนิโรธ (ความดับ
แหงกายตน) เธอทั้งหลาย จงฟงปฏิปทาทั้ง ๒ นั้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาอันจะยังสัตว
ใหถึงสักกายสมุทัยเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับแลวในโลกนี้ ไมไดเห็น
พระอริยเจาทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมแหงพระอริยะ มิไดรับการแนะนําในอริยธรรม ไมไดเห็น
สัตบุรุษทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับการแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมตาม
เห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีรปู ๑ ยอมเห็นรูปในตน ๑ ยอมเห็นตนในรูป ๑ ยอม
เห็นเวทนาโดยความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสังขารโดย
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ความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ยอมเห็น
วิญญาณในตน ๑ ยอมเห็นตนในวิญญาณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ปฏิปทาอันจะยังสัตว
ใหถึงสักกายสมุทัย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําที่กลาวแลวนี้ เรียกวา การตามเห็นอันจะยังสัตว
ใหถึงทุกขสมุทัย (ความเกิดขึ้นแหงทุกข) นี้แล เปนใจความขอนี้.
[๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงสักกายนิโรธเปนไฉน? ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวในศาสนานี้ ไดเห็นพระอริยะทั้งหลาย ฉลาดในธรรม
ของพระอริยะ ไดรับการแนะนําดีแลวในอริยธรรม ไดเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ฉลาดในธรรมของ
สัตบุรุษ ไดรับการแนะนําดีแลวในสัปปุริสธรรม ยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมไม
ตามเห็นตนมีรูป ๑ ยอมไมตามเห็นรูปในตน ๑ ยอมไมตามเห็นตนในรูป ๑ ไมตามเห็นเวทนาโดย
ความเปนตน ฯลฯ ไมตามเห็นสัญญาโดยความเปนตน ฯลฯ ไมตามเห็นสังขารโดยความเปนตน
ฯลฯ ไมตามเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ไมตามเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ไมตามเห็นวิญญาณใน
ตน ๑ ไมตามเห็นตนในวิญญาณ ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวา ปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึง
สักกายนิโรธ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําที่กลาวแลวนี้ เรียกวา การพิจารณาเห็นอันจะยังสัตวให
ถึงทุกขนิโรธ นี้แล เปนใจความในขอนี้.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. อนิจจสูตรที่ ๑
วาดวยความเปนไตรลักษณแหงขันธ ๕
[๙๑] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น
เปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลาย พึงเห็นสิ่งนั้น
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา. นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน
ของเรา. เมื่อเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ จิตยอมคลายกําหนัด ยอมหลุดพน
จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น. เวทนาไมเที่ยง ... สัญญาไมเที่ยง ... สังขารไมเที่ยง ... วิญญาณ
ไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา
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เธอทั้งหลาย พึงเห็นสิ่งนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา.
นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา เมื่อเห็นดวยปญญาอันชอบตามความจริงอยางนี้ จิตยอม
คลายกําหนัด ยอมหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น.
[๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาจิตของภิกษุคลายกําหนัดแลวจากรูปธาตุ หลุดพนแลว
จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น. ถาจิตของภิกษุคลายกําหนัดแลวจากเวทนาธาตุ ... จาก
สัญญาธาตุ ... จากสังขารธาตุ ... จากวิญญาณธาตุ หลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือ
มั่น. เพราะหลุดพนแลว จิตจึงดํารงอยู เพราะดํารงอยู จึงยินดีพรอม เพราะยินดีพรอม จึง
ไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมดับรอบเฉพาะตนเทานั้น ภิกษุนั้น ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. อนิจจสูตรที่ ๒
วาดวยความเปนไตรลักษณแหงขันธ ๕
[๙๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปน
ทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลาย พึงเห็นสิ่งนัน้
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน
ของเรา. เวทนาไมเที่ยง ... สัญญาไมเที่ยง ... สังขารไมเที่ยง ... วิญญาณไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้
เปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลาย พึงเห็นสิ่งนั้น ดวย
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา.
เมื่อเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้ ทิฏฐิเปนไปตามสวนเบื้องตน (อดีต) ยอม
ไมมี เมื่อทิฏฐิเปนไปตามสวนเบื้องตนไมมี ทิฏฐิเปนไปตามสวนเบื้องปลาย (อนาคต) ยอมไมมี
เมื่อทิฏฐิเปนไปตามสวนเบื้องปลายไมมี ความยึดมั่นอยางแรงกลา ยอมไมมี. เมื่อความยึดมั่นอยาง
แรงกลาไมมี จิตยอมคลายกําหนัดในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ยอมหลุดพน
จากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น. เพราะหลุดพน จิตจึงดํารงอยู เพราะดํารงอยู จึงยินดีพรอม
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เพราะยินดีพรอม จึงไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมดับรอบเฉพาะตนเทานัน้ ภิกษุนั้น ยอมรูชัด
วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. สมนุปสสนาสูตร
วาดวยการพิจารณาเห็นอุปาทานขันธ ๕
[๙๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
เมื่อพิจารณาเห็น ยอมพิจารณาเห็นตนเปนหลายวิธี สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ทัง้ หมด ยอม
พิจารณาเห็นอุปาทานขันธ ๕ หรือแตอยางใดอยางหนึ่ง. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ปุถุชนไมไดสดับแลวในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ฯลฯ ไมไดรับการแนะนํา
ในสัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมตามเห็นตนมีรูป ๑ ยอมตามเห็นรูปใน
ตน ๑ ยอมตามเห็นตนในรูป ๑ ยอมตามเห็นเวทนาโดยความเปนตน ... ยอมตามเห็นสัญญาโดย
ความเปนตน ... ยอมตามเห็นสังขารโดยความเปนตน ... ยอมตามเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑
ยอมตามเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ยอมตามเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมตามเห็นตนในวิญญาณ ๑. การ
ตามเห็นดวยประการดังนีแ้ ล เปนอันผูนั้นยึดมั่นถือมั่นวา เราเปน เมื่อผูนั้น ยึดมั่นถือมั่นวา เรา
เปนในกาลนัน้ อินทรีย ๕ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานินทรีย ชิวหินทรีย กายินทรีย ยอมหยั่ง
ลง ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มนะมีอยู ธรรมทั้งหลายมีอยู อวิชชาธาตุมีอยู. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
ปุถุชนผูไมไดสดับแลว อันความเสวยอารมณ ซึ่งเกิดจากอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว เขายอมมี
ความยึดมัน่ ถือมั่นวา เราเปนดังนี้บาง นีเ้ ปนเราดังนี้บาง เราจักเปนดังนี้บาง จักไมเปนดังนี้บาง
จักมีรูปดังนี้บา ง จักไมมีรูปดังนี้บาง จักมีสัญญาดังนี้บาง จักไมมีสัญญาดังนี้บาง จักมีสัญญาก็
หามิได ไมมีสญ
ั ญาก็หามิไดดังนี้บาง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อินทรีย ๕ ยอมตั้งอยู ในเพราะการ
ตามเห็นนัน้ ทีเดียว เมื่อเปนเชนนี้ อริยสาวกผูไดสดับแลว ยอมละอวิชชาเสียได อวิชชายอมเกิด
ขึ้น เพราะความคลายไปแหงอวิชชา เพราะความเกิดขึน้ แหงอวิชชา อริยสาวกนั้น ยอมไมมีความ
ยึดมั่นถือมั่นในอินทรียเหลานั้นวา เราเปนดังนี้บาง นี้เปนเราดังนี้บาง เราจักเปนดังนีบ้ าง จักไม
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เปนดังนี้บาง จักมีรูปดังนี้บาง จักไมมีรูปดังนี้บาง จักมีสัญญาดังนี้บาง จักไมมีสัญญาดังนี้บาง
จักมีสัญญาก็หามิได ไมมีสัญญาก็หามิไดดังนี้บาง.
จบ สูตร ๕.
๖. ปญจขันธสูตร
วาดวยขันธและอุปาทานขันธ ๕
[๙๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ ๕ และอุปาทานขันธ ๕
เธอทั้งหลายจงฟง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขันธ ๕ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปอยางใดอยาง
หนึ่ง เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ
ประณีต อยูในที่ไกลหรือใกล. นี้เรียกวา รูปขันธ. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอยาง
ใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สังขารเหลาใดเหลาหนึง่ ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต
และปจจุบนั เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูใ นที่ไกลหรือใกล.
นี้เรียกวา วิญญาณขันธ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานี้เรียกวา ขันธ ๕.
[๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? ดูกรภิกษุทงั้ หลาย รูป
อยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด
เลวหรือประณีต อยูในทีไ่ กลหรือใกล เปนไปกับดวยอาสวะ เปนปจจัยแกอุปาทาน.
นี้เรียกวา อุปาทานขันธคือรูป. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ
สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน เปน
ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือใกล เปนไปกับดวย
อาสวะ เปนปจจัยแกอุปาทาน. นี้เรียกวา. อุปาทานขันธคือวิญญาณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานี้
เรียกวา อุปาทานขันธ ๕.
จบ สูตรที่ ๖
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๗. โสณสูตรที่ ๑.
วาดวยขันธ ๕ มิใชของเรา
[๙๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน ใกล
พระนครราชคฤห. ครั้งนั้นแล คฤหบดีบุตรชื่อโสณะ เขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาค ได
ตรัสกะคฤหบดีบุตรชื่อโสณะวา ดูกรโสณะ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ยอมพิจารณา
เห็นวา เราเปนผูประเสริฐกวาเขา พิจารณาเห็นวา เราเปนผูเสมอเขา หรือพิจารณาเห็นวา เรา
เปนผูเลวกวาเขา ดวยรูปอันไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ที่เปนดังนี้มิใช
อื่นไกล นอกจากการไมเห็นธรรม ตามความเปนจริง. ยอมพิจารณาเห็นวา เราเปนผูประเสริฐ
กวาเขา พิจารณาเห็นวา เราเปนผูเสมอเขา หรือพิจารณาเห็นวา เราเปนผูเลวกวาเขา ดวย
เวทนาอันไมเที่ยง ... ดวยสัญญาอันไมเที่ยง ... ดวยสังขารอันไมเที่ยง ... ดวยวิญญาณอันไมเทีย่ ง
เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ที่เปนดังนี้มใิ ชอนื่ ไกล นอกจากการไมเห็นธรรม ตาม
ความเปนจริง.
[๙๘] ดูกรโสณะ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมพิจารณาเห็นวา เรา
เปนผูประเสริฐกวาเขา ไมพจิ ารณาเห็นวา เราเปนผูเสมอเขา หรือไมพิจารณาเห็นวา เราเปนผู
เลวกวาเขา ดวยรูปอันไมเทีย่ ง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ที่เปนดังนี้มใิ ชอื่นไกล
นอกจากการเห็นธรรม ตามความเปนจริง. ยอมไมพิจารณาเห็นวา เราเปนผูประเสริฐกวาเขา ไม
พิจารณาเห็นวา เราเปนผูเสมอเขา หรือไมพิจารณาเห็นวา เราเปนผูเลวกวาเขา ดวยเวทนาอัน
ไมเที่ยง ... ดวยสัญญาอันไมเที่ยง ... ดวยสังขารอันไมเที่ยง ... ดวยวิญญาณอันไมเทีย่ ง ... ดวยสังขาร
อันไมเที่ยง ... ดวยวิญญาณอันไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ที่เปนดังนี้มิใช
อื่นไกล นอกจากการเห็นธรรม ตามความเปนจริง.
[๙๙] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรโสณะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?
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คฤหบดีบุตรชื่อโสณะทูลวา ไมเทีย่ งพระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ส. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะ
พิจารณาเห็นสิง่ นั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นตัวตนของเรา?
ส. ขอนั้นไมควรเลย พระเจาขา.
พ. เวทนาเที่ยงหรือไมเทีย่ ง?
ส. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ
พ. สัญญาเที่ยงหรือไมเทีย่ ง?
ส. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ
พ. สังขารเที่ยงหรือไมเทีย่ ง?
ส. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ
พ. วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง?
ส. ไมเที่ยงพระเจาขา
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ส. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะ
พิจารณาเห็นสิง่ นั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นตัวตนของเรา?
ส. ขอนั้นไมควรเลย พระเจาขา.
[๑๐๐] ดูกรโสณะ เพราะเหตุนั้นแล ทานพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง
อยางนี้วา รูปอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือใกล รูปทั้งหมดนั่น ไมใชของเรา ไม
เปนเรา ไมใชตัวตนของเรา. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ... สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ... สังขารเหลาใด
เหลาหนึ่ง ... วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก
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หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือใกล วิญญาณทั้งหมดนั่น ไมใชของเรา
ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา.
ดูกรโสณะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย แมในรูป แม
ในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร แมในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด เพราะ
คลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว. ยอม
ทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ สูตรที่ ๗.
๘. โสณสูตรที่ ๒
วาดวยผูค วรยกยองและไมควรยกยองเปนสมณพราหมณ
[๑๐๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน ใกล
พระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล คฤหบดีบุตรชื่อโสณะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาค ได
ตรัสกะคฤหบดีบุตรชื่อโสณะวา ดูกรโสณะ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ไมทราบ
ชัดรูป ไมทราบชัดเหตุเกิดแหงรูป ไมทราบชัดความดับแหงรูป ไมทราบชัดขอปฏิบัติใหถึงความ
ดับแหงรูป. ไมทราบชัดเวทนา ... ไมทราบชัดสัญญา ... ไมทราบชัดสังขาร ... ไมทราบชัดวิญญาณ
ไมทราบชัดเหตุเกิดแหงวิญญาณ ไมทราบชัดความดับแหงวิญญาณ ไมทราบชัดขอปฏิบัติใหถึง
ความดับแหงวิญญาณ. ดูกรโสณะ สมณะหรือพราหมณ เหลานี้เราไมยกยองวาเปนสมณะใน
หมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้น หาทําใหแจงซึ่งประโยชน
แหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งเองในปจจุบัน
เขาถึงอยูไม.
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[๑๐๒] ดูกรโสณะ สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งทราบชัดรูป ทราบชัด
เหตุเกิดแหงรูป ทราบชัดความดับแหงรูป ทราบชัดขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงรูป. ทราบชัด
เวทนา ... ทราบชัดสัญญา ... ทราบชัดสังขาร ... ทราบชัดวิญญาณ ทราบชัดเหตุเกิดแหงวิญญาณ
ทราบชัดความดับแหงวิญญาณ ทราบชัดขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงวิญญาณ. ดูกรโสณะ
สมณะหรือพราหมณ เหลานีแ้ ล เรายกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ และวาเปนพราหมณใน
หมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้น ยอมทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ และ
ประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. นันทิขยสูตรที่ ๑
วาดวยการสิ้นความยินดีเปนเหตุหลุดพนจากทุกข
[๑๐๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เห็นรูปอันไมเที่ยงนั่นแหละ วาไมเทีย่ ง ความเห็นของเธอนั้นเปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อเธอเห็นโดย
ชอบ ยอมเบื่อหนาย. เพราะสิ้นความยินดี จึงสิ้นความกําหนัด เพราะสิน้ ความกําหนัด จึง
สิ้นความยินดี เพราะสิ้นความยินดี และความกําหนัด จิตหลุดพนแลว เรียกวา หลุดพนดีแลว.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นเวทนาอันไมเทีย่ งนั่นแหละ วาไมเที่ยง ฯลฯ เห็นสัญญาอันไมเที่ยง
นั่นแหละ วาไมเที่ยง ฯลฯ เห็นสังขารอันไมเที่ยงนัน่ แหละ วาไมเทีย่ ง ฯลฯ เห็นวิญญาณอัน
ไมเที่ยงนัน่ แหละ วาไมเทีย่ ง ความเห็นของเธอนั้นเปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อเธอเห็นโดยชอบ ยอม
เบื่อหนาย เพราะสิ้นความยินดี จึงสิ้นความกําหนัด เพราะสิ้นความกําหนัด จึงสิ้นความยินดี
เพราะสิ้นความยินดีและความกําหนัด จิตหลุดพนแลว เรียกวา หลุดพนดีแลว.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. นันทิขยสูตรที่ ๒
วาดวยการสิ้นความยินดีเปนเหตุหลุดพนจากทุกข
[๑๐๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลาย จงทําไวในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งแหงรูป ตาม
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ความเปนจริง. เมื่อภิกษุทําไวในใจซึ่งรูปโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไมเที่ยง
แหงรูป ตามความเปนจริง ยอมเบื่อหนายในรูป เพราะสิน้ ความยินดี จึงสิ้นความกําหนัด
เพราะสิ้นความกําหนัด จึงสิน้ ความยินดี เพราะสิ้นความยินดีและความกําหนัด จิตหลุดพนแลว
เรียกวา หลุดพนดีแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทําไวในใจซึ่งเวทนาโดยอุบายอันแยบ
คาย ฯลฯ ซึ่งสัญญาโดยอุบายอันแยบคาย ฯลฯ ซึ่งสังขารโดยอุบายอันแยบคาย ฯลฯ ซึ่ง
วิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไมเที่ยงแหงวิญญาณ ตามความเปนจริง.
เมื่อภิกษุทําไวในใจซึ่งวิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งแหงวิญญาณ
ตามความเปนจริง ยอมเบื่อหนายในวิญญาณ. เพราะสิ้นความยินดี จึงสิน้ ความกําหนัด เพราะสิ้น
ความกําหนัด จึงสิ้นความยินดี เพราะสิ้นความยินดีและความกําหนัด จึงหลุดพนแลว เรียกวา
หลุดพนดีแลว.
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ อัตตทีปวรรคที่ ๕.
-----------------------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัตตทีปสูตร ๒. ปฏิปทาสูตร ๓. อนิจจสูตรที่ ๑ ๔. อนิจจสูตรที่ ๒
๕. สมนุปสสนาสูตร ๖. ปญจขันธสูตร ๗. โสณสูตรที่ ๑ ๘. โสณสูตรที่ ๒
๙. นันทิขยสูตรที่ ๑ ๑๐. นันทิขยสูตรที่ ๒.
จบ มูลปณณาสก.
----------------------------------รวมวรรคที่มีในมูลปณณาสกนี้ คือ
๑. นกุลปตาวรรค ๒. อนิจจวรรค ๓. ภารวรรค ๔. นตุมหากวรรค
๕. อัตตทีปวรรค รวม ๕ วรรค ปฐมปณณาสกก็เรียกในขันธสังยุตนัน้ .
-----------------------------------------------
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มัชฌิมปณณาสก
อุปายวรรคที่ ๑
๑. อุปายสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนความหลุดพนและไมหลุดพน
[๑๐๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเขา
ถึง (ดวยอํานาจตัณหา มานะ ทิฏฐิ) เปนความไมหลุดพน ความไมเขาถึง เปนความหลุดพน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณเขาถึงรูปก็ดี เมื่อตั้งอยู พึงตั้งอยู วิญญาณทีม่ ีรูปเปนอารมณ มีรูป
เปนที่ตั้ง มีความยินดีเปนที่เขาไปซองเสพ ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ฯลฯ วิญญาณที่มี
สังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนที่ตั้ง มีความยินดีเปนที่เขาไปซองเสพ พึงถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราจักบัญญัติการมา การไป จุติ อุปบัติ
หรือความเจริญงอกงามไพบูลยแหงวิญญาณ เวนจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร ขอนี้ไมเปน
ฐานะที่จะมีได. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาความกําหนัดในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ ใน
สังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เปนอันภิกษุละไดแลวไซร เพราะละความกําหนัดเสียได อารมณ
ยอมขาดสูญ ที่ตั้งแหงวิญญาณยอมไมมี วิญญาณอันไมมีที่ตั้ง ไมงอกงาม ไมแตงปฏิสนธิ หลุด
พนไป เพราะหลุดพนไป จึงดํารงอยู เพราะดํารงอยู จึงยินดีพรอม เพราะยินดีพรอม จึงไม
สะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมดับรอบเฉพาะตนเทานั้น ภิกษุนนั้ ยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๑.
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๒. พีชสูตร
วาดวยอุปมาวิญญาณดวยพืช
[๑๐๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืช ๕ อยาง
นี้. ๕ อยางเปนไฉน? คือ พืชงอกจากเหงา ๑ พืชงอกจากลําตน ๑ พืชงอกจากขอ ๑ พืชงอกจาก
ยอด ๑ พืชงอกจากเมล็ด ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็พืช ๕ อยางนี้ มิไดถูกทําลาย ไมเนา ไมถูก
ลมแดดทําใหเสีย ยังเพาะขึ้น อันบุคคลเก็บไวดี แตไมมีดนิ ไมมีน้ํา. พืช ๕ อยาง พึงถึงความ
เจริญงอกงามไพบูลยไดหรือ?
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขอนั้นไมได พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พืช ๕ อยางนี้ มิไดถูกทําลาย ฯลฯ อันบุคคลเก็บไวดี และมี
ดิน มีน้ํา. พืช ๕ อยางนี้ พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยไดหรือ?
ภิ. ได พระพุทธเจาขา.
[๑๐๗] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย พึงเห็นวิญญาณฐิติ ๔ เหมือนปฐวีธาตุ
พึงเห็นความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิน เหมือนอาโปธาตุ. พึงเห็นวิญญาณพรอมดวยอาหาร
เหมือนพืช ๕ อยาง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณที่เขาถึงรูปก็ดี เมื่อตั้งอยู พึงตั้งอยู วิญญาณ
ที่มีรูปเปนอารมณ มีรูปเปนที่ตั้ง มีความยินดีเปนที่เขาไปซองเสพ พึงถึงความเจริญงอกงาม
ไพบูลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณที่เขาถึงเวทนาก็ดี ฯลฯ วิญญาณที่เขาถึงสัญญาก็ดี ฯลฯ
วิญญาณที่เขาถึงสังขารก็ดี เมื่อตั้งอยู พึงตัง้ อยู วิญญาณที่มีสังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนที่ตั้ง
มีความยินดีเปนที่เขาไปซองเสพ พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดพึง
กลาวอยางนี้วา เราจักบัญญัติการมา การไป จุติ อุปบัติ หรือความเจริญงอกงามไพบูลยแหง
วิญญาณ เวนจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ถาความกําหนัดในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ
เปนอันภิกษุละไดแลวไซร เพราะละความกําหนัดเสียได อารมณยอมขาดสูญ ที่ตั้งแหงวิญญาณ
ยอมไมมี วิญญาณอันไมมีทตี่ ั้งนั้น ไมงอกงาม ไมแตงปฏิสนธิ หลุดพนไป เพราะหลุดพนไป
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จึงดํารงอยู เพราะดํารงอยู จึงยินดีพรอม เพราะยินดีพรอม จึงไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอม
ดับรอบเฉพาะตนเทานั้น. เธอยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ. สูตรที่ ๒.
๓. อุทานสูตร
วาดวยการตัดสังโยชนและความสิ้นอาสวะ
[๑๐๘] พระนครสาวัตถี. ฯลฯ ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ทรงเปลงอุทานวา ภิกษุ
นอมใจไปอยางนี้วา ถาวาเราไมพึงมี ขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี กรรมสังขารจักไมมี การ
ปฏิสนธิก็จักไมมีแกเรา ดังนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชนได.
[๑๐๙] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอุทานอยางนีแ้ ลว ภิกษุรูปหนึ่ง ไดทูลถามวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ก็ภิกษุนอมใจไปอยางนี้วา ถาวาเราไมพงึ มี ขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี กรรม
สังขารจักไมมี ปฏิสนธิก็จักไมมีแกเรา ดังนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชนไดอยางไร พระเจาขา?
พระผูมีภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ปุถุชนผูไ มไดสดับแลวในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจา
ฯลฯ ไมไดรับการแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีรูป ๑
ยอมเห็นรูปในตน ๑ ยอมเห็นตนในรูป ๑ ตามเห็นเวทนาโดยความเปนตน ฯลฯ ตามเห็นสัญญา
โดยความเปนตน ฯลฯ ตามเห็นสังขารโดยความเปนตน ฯลฯ ตามเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑
ยอมเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ยอมเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมเห็นตนในวิญญาณ ๑. เขายอมไมทราบ
ชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไมเที่ยง ตามความเปนจริงวา เปนของไมเที่ยง.
ไมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนทุกขตามความเปนจริงวา เปนทุกข.
ไมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนอนัตตา ตามความเปนจริงวา เปน
อนัตตา. ไมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันปจจัยปรุงแตง ตามความเปน
จริงวา อันปจจัยปรุงแตง. ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา แมรูป แมเวทนา แมสัญญา แม
สังขาร แมวิญญาณ จักมี.
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[๑๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนอริยสาวกผูไดสดับแลวแล ผูใดเห็นพระอริยเจา
ฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไดรับการแนะนําดีในอริยธรรม ไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรม
ของสัตบุรุษ ไดรับการแนะนําดีในสัปปุรสิ ธรรม ยอมไมพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตน ฯลฯ ไม
พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปนตน ฯลฯ ไมพิจารณาเห็นสัญญาโดยความเปนตน ฯลฯ ไม
พิจารณาเห็นสังขารโดยความเปนตน ฯลฯ ไมพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ฯลฯ เธอ
ยอมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไมเทีย่ ง ตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง.
ยอมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนทุกข ตามความเปนจริงวา เปนวา
ทุกข. ยอมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนอนัตตา ตามความเปนจริงวา
เปนอนัตตา. ยอมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันปจจัยปรุงแตง ตามความ
เปนจริงวา อันปจจัยปรุงแตง. ยอมทราบชัดตามความเปนจริงวา แมรูป แมเวทนา แมสัญญา
แมสังขาร แมวิญญาณ จักมี. ยอมทราบชัดตามความเปนจริงเชนนั้น เพราะเห็นความเปน
ตางๆ แหงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. ดูกรภิกษุ เมื่อภิกษุนอมใจไปอยางนีแ้ ล
วา ถาวาเราไมพึงมี ขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี กรรมสังขารจักไมมี ปฏิสนธิก็จักไมมีแกเรา
ดังนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชนได ดวยอาการอยางนีแ้ ล.
[๑๑๑] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุนอมใจไปอยูอ ยางนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน
เสียได. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อภิกษุรูเห็นอยางไร อาสวะทั้งหลายจึงจะสิ้นไปในกาลเปน
ลําดับ.
พ. ดูกรภิกษุ ปุถุชนผูมิไดสดับแลวในโลกนี้ ฯลฯ ยอมถึงความสะดุง ในฐานะอันไมควร
สะดุง. ดูกรภิกษุ ก็ปุถุชนผูมไิ ดสดับแลว ยอมมีความสะดุง ดังนีว้ า ถาเราไมพึงมี แมขันธ
ปญจกของเราก็ไมพึงมี กรรมสังขารจักไมมี ปฏิสนธิของเราก็จักไมมี ดังนี้. ดูกรภิกษุ สวนอริย
สาวกผูไดสดับแลวแล ฯลฯ ยอมไมถึงความสะดุงในฐานะอันไมควรสะดุง. ดูกรภิกษุ อริยสาวกผู
ไดสดับแลว ไมมีความสะดุงดังนี้วา ถาเราไมพึงมี ขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี กรรมสังขารจักไมมี
ปฏิสนธิของเราก็จักไมมี ดังนี้. ดูกรภิกษุ วิญญาณที่เขาถึงรูปก็ดี เมื่อตั้งอยู พึงตั้งอยู วิญญาณที่มีรูป
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เปนอารมณ มีรูปเปนที่ตั้ง มีความยินดีเปนที่เขาไปซองเสพ พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย.
วิญญาณที่เขาถึงเวทนาก็ดี ฯลฯ วิญญาณที่เขาถึงสัญญาก็ดี ฯลฯ วิญญาณที่เขาถึงสังขารก็ดี เมื่อ
ตั้งอยู พึงตั้งอยู วิญญาณที่มสี ังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนที่ตั้ง มีความยินดีเปนที่เขาไปซอง
เสพ พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย. ภิกษุนั้นพึงกลาวอยางนี้วา เราจักบัญญัติการมา การไป
จุติ อุปบัติ หรือความเจริญงอกงามไพบูลยแหงวิญญาณ เวนจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร
ดังนี้ ขอนี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาความกําหนัดในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ
ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เปนอันภิกษุละไดแลวไซร เพราะละความกําหนัด
เสียได อารมณยอมขาดสูญ ที่ตั้งแหงวิญญาณยอมไมมี วิญญาณอันไมมีที่ตั้งนั้น ไมงอกงาม
ไมแตงปฏิสนธิ หลุดพนไป เพราะหลุดพนไป จึงดํารงอยู เพราะดํารงอยู จึงยินดีพรอม
เพราะยินดีพรอม จึงไมสะดุง เมื่อไมสะดุง ยอมดับรอบเฉพาะตนเทานัน้ . เธอยอมรูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี. ดูกรภิกษุ เมื่อบุคคลรูเห็นอยางนี้แล อาสวะทั้งหลายยอมสิ้นไป ในกาลเปนลําดับ.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. ปริวัฏฏสูตร
วาดวยการรูอุปาทานขันธโดยเวียนรอบ ๔
[๑๑๒] พระนครสาวัตถี. ฯลฯ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ อุปาทานขันธคือรูป อุปาทานขันธคือเวทนา
อุปาทานขันธคือสัญญา อุปาทานขันธคือสังขาร อุปาทานขันธคือวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรายังไมรูยิ่งซึง่ อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ โดยเวียนรอบ ๔ ตามความเปนจริง เพียงใด เราก็ยัง
ไมปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณ อยางยอดเยีย่ ม ในโลกพรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ในหมูสตั ว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยเพียงนัน้ . ดูกร

พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาที่ 58
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล เรารูย ิ่งซึ่งอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ โดยเวียนรอบ ๔ ตามความเปน
จริง เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูชอบยิ่งซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณ อยางยอดเยีย่ ม ในโลก
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและ
มนุษย. เวียนรอบ ๔ อยางไร? คือ เรารูยิ่งซึ่งรูป ความเกิดแหงรูป ความดับแหงรูป ปฏิปทา
อันใหถึงความดับแหงรูป รูยงิ่ ซึ่งเวทนา ฯลฯ รูยิ่งซึ่งสัญญา ฯลฯ รูยิ่งซึ่งสังขาร ฯลฯ รูยิ่งซึ่ง
วิญญาณ ความเกิดแหงวิญญาณ ความดับแหงวิญญาณ ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงวิญญาณ.
[๑๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็รูปเปนไฉน? คือ มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูต
รูป ๔. นี้เรียกวารูป. ความเกิดขึ้นแหงรูป ยอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหงอาหาร ความดับแหงรูป
ยอมมีเพราะความดับแหงอาหาร อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ. นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูย ิ่งซึ่งรูปอยางนี้ รูยิ่งซึ่งความเกิดแหงรูปอยางนี้ รูยิ่งซึ่งความดับ
แหงรูปอยางนี้ รูยิ่งซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูปอยางนี้ ปฏิบัติแลวเพื่อความหนาย เพื่อ
ความคลายกําหนัด เพื่อความดับรูป สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชื่อวาปฏิบัติดีแลว ชนเหลาใด
ปฏิบัติดีแลว ชนเหลานั้น ชื่อวายอมหยั่งลงในธรรมวินยั นี้. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูย ิ่งซึ่งรูปอยางนี้ รูยิ่งซึ่งความเกิดแหงรูปอยางนี้ รูยิ่งซึ่งความดับ
แหงรูปอยางนี้ รูยิ่งซึ่งขอปฏิบัติอันใหถึงความดับแหงรูปอยางนี้ เปนผูหลุดพนแลว เพราะเบื่อ
หนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมัน่ รูป สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวา หลุดพนแลวดี สมณะหรือพราหมณเหลาใด หลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลา
นั้น เปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน สมณะหรือพราหมณเหลาใด เปนผูมีกําลังสามารถเปน
ของตน ความเวียนวนเพื่อปรากฏ ยอมไมมแี กสมณะหรือพราหมณเหลานั้น.
[๑๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเปนไฉน? เวทนา ๖ หมวดนี้ คือ เวทนาเกิดแต
จักขุสัมผัส เวทนาเกิดแตโสตสัมผัส เวทนาเกิดแตฆานสัมผัส เวทนาเกิดแตชิวหาสัมผัส
เวทนาเกิดแตกายสัมผัส เวทนาเกิดแตมโนสัมผัส. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาเวทนา ความ
เกิดขึ้นแหงเวทนา ยอมมีเพราะความเกิดขึน้ แหงผัสสะ ความดับแหงเวทนา ยอมมีเพราะความ
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ดับแหงผัสสะ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้
แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงเวทนา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง รูย ิ่งซึ่งเวทนาอยางนี้ รูยิ่งซึ่งความเกิดแหงเวทนาอยางนี้ รูยิ่งซึง่ ความดับแหงเวทนา
อยางนี้ รูยิ่งซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงเวทนาอยางนี้ ปฏิบัติแลวเพื่อความหนาย เพื่อ
ความคลายกําหนัด เพื่อความดับเวทนา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาปฏิบัติดแี ลว ชน
เหลาใด ปฏิบตั ิดีแลว ชนเหลานั้น ชื่อวา ยอมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูย ิ่งซึ่งเวทนาอยางนี้ รูยิ่งซึ่งความเกิดแหงเวทนาอยางนี้
รูยิ่งซึ่งความดับแหงเวทนาอยางนี้ รูยิ่งซึ่งขอปฏิบัติอันใหถึงความดับแหงเวทนาอยางนี้ เปนผู
หลุดพนแลว เพราะเบื่อหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นเวทนา
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชื่อวา หลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใด หลุดพนดีแลว
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ เปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน ความเวียนวนเพื่อความปรากฏ ยอมไมมีแกสมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น.
[๑๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัญญาเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๖ หมวดนี้
คือ ความสําคัญในรูป ความสําคัญในเสียง ความสําคัญในกลิ่น ความสําคัญในรส ความสําคัญ
ในโผฏฐัพพะ ความสําคัญในธรรมารมณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาสัญญา. ความเกิดขึ้น
แหงสัญญา ยอมมี เพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ ความดับแหงสัญญา ยอมมี เพราะความดับแหง
ผัสสะ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเปน
ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสัญญา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่
รูยิ่งซึ่งสัญญาอยางนี้ ฯลฯ ความวนเวียนเพือ่ ความปรากฏ ยอมไมมี แกสมณะหรือพราหมณ
เหลานั้น.
[๑๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย เจตนา ๖ หมวดนี้
คือ รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธรรม
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สัญเจตนา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาสังขาร. ความเกิดขึ้นแหงสังขาร ยอมมีเพราะความ
เกิดขึ้นแหงผัสสะ ความดับแหงสังขาร ยอมมี เพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรคประกอบ
ดวยองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับ
แหงสังขาร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ รูยิ่งซึ่งสังขารอยาง
นี้ ฯลฯ ความวนเวียนเพื่อปรากฏ ยอมไมมี แกสมณะหรือพราหมณเหลานั้น
[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ ๖ หมวดนี้
คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวาวิญญาณ. ความเกิดขึน้ แหงวิญญาณ ยอมมี เพราะความเกิดขึ้นแหงนามรูป
ความดับแหงวิญญาณยอมมี เพราะความดับแหงนามรูป อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ
คือสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถงึ ความดับแหงวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิ่งซึ่งวิญญาณอยางนี้ รูย ิ่งซึ่งเหตุเกิดแหง
วิญญาณอยางนี้ รูยิ่งซึ่งความดับแหงวิญญาณอยางนี้ รูย ิ่งซึ่งขอปฏิบัติอันใหถึงความดับแหงวิญญาณ
อยางนี้ ปฏิบัตแิ ลว เพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับวิญญาณ สมณะ
หรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาปฏิบัติดีแลว ชนเหลาใด ปฏิบัติดีแลว ชนเหลานั้น ชื่อวายอม
หยั่งลงในธรรมวินัยนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยงิ่ ซึ่ง
วิญญาณอยางนี้ รูยิ่งซึ่งความเกิดแหงวิญญาณอยางนี้ รูย ิ่งซึ่งความดับแหงวิญญาณอยางนี้ รูยิ่งซึ่ง
ขอปฏิบัติอันใหถึงความดับแหงวิญญาณอยางนี้ เปนผูห ลุดพนแลว เพราะเบื่อหนาย เพราะคลาย
กําหนัด เพราะความดับ เพราะไมถือมั่นวิญญาณ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาหลุด
พนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใด หลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ เปนผูมี
กําลังสามารถเปนของตน สมณะหรือพราหมณเหลาใดเปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน ความ
วนเวียนเพื่อความปรากฏ ยอมไมมีแกสมณะหรือพราหมณเหลานัน้ .
จบ สูตรที่ ๔.
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๕. สัตตัฏฐานสูตร
วาดวยการรูขันธ ๕ โดยฐานะ
[๑๑๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูฉลาดในฐานะ ๗ ประการ ผูเพงพินิจโดยวิธี ๓ ประการ เราเรียกวา
ยอดบุรุษ ผูเสร็จกิจ อยูจ บพรหมจรรย ในธรรมวินัยนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูฉลาดใน
ในฐานะ ๗ ประการ เปนอยางไร? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี้ รูชัดซึ่งรูป เหตุเกิด
แหงรูป ความดับแหงรูป ปฏิปทาอันใหถงึ ความดับแหงรูป คุณแหงรูป โทษแหงรูป และ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป. รูชัดเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เหตุเกิด
แหงวิญญาณ ความดับแหงวิญญาณ ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงวิญญาณ คุณแหงวิญญาณ
โทษแหงวิญญาณ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ.
[๑๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็รูปเปนไฉน? มหาภูตรูป ๔ และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป ๔
นี้เรียกวารูป. ความเกิดขึน้ แหงรูป ยอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหงอาหาร ความดับแหงรูป ยอม
มีเพราะความดับแหงอาหาร อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.
นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป. ความสุขโสมนัสอาศัยรูปนี้เกิดขึ้น นีเ้ ปนคุณแหงรูป
รูปไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงรูป การกําจัดฉันทราคะ
การละฉันทราคะในรูปเสียได นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิ่งซึ่งรูป เหตุเกิดแหงรูป ความดับแหงรูป ปฏิปทาอันใหถึง
ความดับแหงรูป คุณแหงรูป โทษแหงรูป และอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป อยางนี้ๆ แลว
ปฏิบัติ เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับรูป สมณะหรือพราหมณเหลานัน้
ปฏิบัติดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดปฏิบัติดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชื่อวา
ยอมหยัง่ ลงในธรรมวินัยนี้. สวน สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิ่งซึ่งรูป เหตุเกิด
แหงรูป ความดับแหงรูป ปฏิปทาอันใหถงึ ความดับแหงรูป คุณแหงรูป โทษแหงรูป และ
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อุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป อยางนี้ๆ แลว หลุดพนไป เพราะความเบือ่ หนาย คลายกําหนัด
ความดับ (และ) เพราะไมถือมั่นรูป สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวาหลุดพนดีแลว สมณะ
หรือพราหมณเหลาใด หลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ เปนอันเสร็จกิจ สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเสร็จกิจ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมมวี ฏั ฏะเพื่อความปรากฏอีก.
[๑๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนาเปนไฉน? สัญญา ๖ หมวดนี้ คือ เวทนาเกิด
เพราะจักขุสัมผัส ฯลฯ เวทนาเกิดเพราะมโนสัมผัส. นี้เรียกวาเวทนา. ความเกิดขึ้นแหงเวทนา
ยอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหงผัสสะ ความดับแหงเวทนา ยอมมีเพราะความดับแหงผัสสะ
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึง
ความดับแหงเวทนา ฯลฯ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมมีวัฏฏะเพื่อความปรากฏอีก.
[๑๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัญญาเปนไฉน? สัญญา ๖ หมวดนี้ คือ รูปสัญญา
สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา. นี้เรียกวาสัญญา. ความ
เกิดขึ้นแหงสัญญา ยอมมีเพราะความเกิดขึน้ แหงผัสสะ ความดับแหงสัญญา ยอมมีเพราะความ
ดับแหงผัสสะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเปน
ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสัญญา ฯลฯ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมมวี ฏั ฏะเพื่อ
ความปรากฏอีก.
[๑๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารเปนไฉน? เจตนา ๖ หมวดนี้ คือรูปสัญเจตนา
ฯลฯ ธรรมสัญเจตนา. นีเ้ รียกวาสังขาร. ความเกิดขึ้นแหงสังขาร ยอมมีเพราะความเกิดขึ้น
แหงผัสสะ ความดับแหงสังขาร ยอมมีเพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรคอันประกอบ
ดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถงึ ความดับแหง
สังขาร ฯลฯ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมมีวัฏฏะเพื่อความปรากฏอีก.
[๑๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิญญาณเปนไฉน? วิญญาณ ๖ หมวดนี้ คือ จักขุ
วิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ นี้เรียกวา
วิญญาณ. ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณ ยอมมีเพราะความเกิดขึ้นแหงนามรูป ความดับแหง
วิญญาณ ยอมมีเพราะความดับแหงนามรูป อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ. นี้แล เปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงวิญญาณ. สุขโสมนัสอาศัยวิญญาณเกิดขึ้น
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นี้เปนคุณแหงวิญญาณ วิญญาณไมเทีย่ ง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษ
แหงวิญญาณ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในวิญญาณ นี้เปนความสลัดออกแหง
วิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยงิ่ ซึ่งวิญญาณ เหตุ
เกิดแหงวิญญาณ ความดับแหงวิญญาณ ปฏิปทาอันใหถงึ ความดับแหงวิญญาณ คุณแหง
วิญญาณ โทษแหงวิญญาณ และอุบายเครือ่ งสลัดออกแหงวิญญาณ อยางนี้ๆ แลว ปฏิบัติ
เพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับวิญญาณ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ชื่อวา
ปฏิบัติดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใด ปฏิบัติดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชื่อวา
ยอมหลั่งลงในธรรมวินัยนี้. สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูย ิ่งซึ่งวิญญาณ เหตุเกิด
แหงวิญญาณ ความดับแหงวิญญาณ ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงวิญญาณ คุณแหงวิญญาณ
โทษแหงวิญญาณ อุบายเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ อยางนี้ๆ แลว หลุดพนไป เพราะความ
เบื่อหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะดับ เพราะไมถือมั่นวิญญาณ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
หลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใด หลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
เปนอันเสร็จกิจแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดเสร็จกิจแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ยอมไมมีวัฏฏะเพื่อความปรากฏอีก.
[๑๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูเพงพินิจโดยวิธี ๓ ประการ เปนอยางไร?
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเพงพินิจโดยความเปนธาตุประการหนึ่ง โดยความเปนอายตนะประการ
หนึ่ง โดยความเปนปฏิจจสมุปบาทประการหนึ่ง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อยางนี้แล ภิกษุยอมเปนผู
เพงพินิจโดยวิธี ๓ ประการ. ภิกษุฉลาดในฐานะ ๗ ประการ ผูเพงพินิจโดยวิธี ๓ ประการ เรา
เรียกวา ยอดบุรุษ ผูเสร็จกิจ อยูจบพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้.
จบ สูตรที่ ๕.
๖. พุทธสูตร
วาดวยเหตุใหสําเร็จเปนพระพุทธเจา
[๑๒๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา หลุดพนเพราะเบื่อหนาย เพราะคลายกําหนัด
เพราะดับ เพราะไมถือมั่นรูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เทวดาและมนุษย
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ตางพากันเรียกวา พระสัมมาสัมพุทธเจา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมภกิ ษุผหู ลุดพนไดดว ยปญญา
หลุดพนแลว เพราะเบื่อหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะดับ เพราะไมถอื มั่นรูป ... เวทนา ...
สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เราเรียกวา ผูหลุดพนไดดวยปญญา.
[๑๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในขอนัน้ จะมีอะไรเปนขอแปลกกัน จะมีอะไรเปนขอ
ประสงคที่ยิ่งกวากัน จะมีอะไรเปนเหตุทําใหตางกัน ระหวางพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
กับภิกษุผูหลุดพนไดดวยปญญา?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผู
มีพระภาคเปนรากฐาน เปนแบบฉบับ เปนที่อิงอาศัย ขอประทานพระวโรกาส ขออรรถแหง
ภาษิตนี้ จงแจมแจงกะพระผูม ีพระภาคทีเดียวเถิด ภิกษุทงั้ หลาย ไดสดับตอพระผูมีพระภาคแลว
จักทรงจําไว.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ถาอยางนั้น เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว.
ภิกษุเหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยังทางที่ยังไมเกิดใหเกิด ยังประชุมชนใหรูจกั มรรคที่ใครๆ
ไมรูจัก บอกทางที่ยังไมมีใครบอก เปนผูรูจักทาง ประกาศทางใหปรากฏ ฉลาดในทาง. ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็สาวกทั้งหลาย ในบัดนี้ เปนผูที่ดําเนินไปตามทาง เปนผูตามมาในภายหลัง.
อันนี้แล เปนขอแปลกกัน อันนี้ เปนขอประสงคยิ่งกวากัน อันนี้ เปนเหตุทําใหตางกัน
ระหวางพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา กับภิกษุผหู ลุดพนไดดว ยปญญา.
จบ สูตรที่ ๖.
๗. ปญวัคคิยสูตร
วาดวยลักษณะแหงอนัตตา
[๑๒๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล
พระนครพาราณาสี. ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุเบญจวัคคีย ฯลฯ แลว
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปมิใชตัวตน. ก็หากวารูปนี้จกั เปนตัวตนแลวไซร รูปนี้ ก็คงไมเปน
ไปเพื่ออาพาธ ทั้งยังจะไดตามความปรารถนาในรูปวา ขอรูปของเรา จงเปนอยางนีเ้ ถิด อยาได
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เปนอยางนัน้ เลย. ก็เพราะเหตุที่รูปมิใชตัวตน ฉะนัน้ รูปจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และไมไดตาม
ความปรารถนาในรูปวา ขอรูปของเรา จงเปนอยางนี้เถิด อยางไดเปนอยางนั้นเลย. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เวทนา มิใชตัวตน. ก็หากเวทนานี้ จักเปนตัวตนแลวไซร ก็คงไมเปนไปเพือ่ อาพาธ
ทั้งยังจะไดตามความปรารถนาวา ขอเวทนาของเรา จงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย.
ก็เพราะเหตุที่เวทนามิใชตวั ตน ฉะนั้น เวทนาจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และไมไดตามความปรารถนา
ในเวทนาวา ขอเวทนาของเรา จงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนัน้ เลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สัญญามิใชตัวตน. ก็หากสัญญานี้จักเปนตัวตนแลวไซร ก็คงไมเปนไปเพื่ออาพาธ ทั้งยังจะได
ตามความปรารถนาในสัญญาวา ขอสัญญาของเรา จงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย. ก็
เพราะเหตุที่สัญญามิใชตัวตน ฉะนั้น สัญญจึงเปนไปเพือ่ อาพาธ และไมไดตามความปรารถนาใน
สัญญาวา ขอสัญญาของเรา จงเปนอยางนีเ้ ถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สังขารมิใชตัวตน. ก็หากสังขารนี้ จักเปนตัวตนแลวไซร ก็คงไมเปนไปเพื่ออาพาธ ทั้งยังจะได
ตามความปรารถนาในสังขารวา ขอสังขารของเรา จงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย.
ก็เพราะเหตุทสี่ ังขารมิใชตัวตน ฉะนัน้ สังขารจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และไมไดตามความปรารถนา
ในสังขารวา ขอสังขารของเรา จงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนัน้ เลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
วิญญาณมิใชตวั ตน ก็หากวิญญาณนี้ จักเปนตัวตนแลวไซร ก็คงไมเปนไปเพื่ออาพาธ ทั้งยังจะ
ไดตามความปรารถนาในวิญญาณวา ขอวิญญาณของเรา จงเปนอยางนีเ้ ถิด อยาไดเปนอยางนั้น
เลย. ก็เพราะเหตุที่วิญญาณมิใชตัวตน ฉะนั้น วิญญาณจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และไมไดตาม
ความปรารถนาในวิญญาณวา ขอวิญญาณของเรา จงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย.
[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยง หรือ
ไมเที่ยง?
ภิกษุเหลานั้น กราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะ
ตามเห็นสิ่งนัน้ วา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นตัวตนของเรา?
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ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ ตัวตนของเรา?
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
[๑๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ รูปอยางใดอยางหนึ่งทั้งที่เปนอดีต
อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งที่อยู
ในที่ไกลหรือใกล รูปทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง
ทั้งที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน ฯลฯ ทัง้ ที่อยูไกลหรือใกล เวทนาทัง้ หมดนัน้ เธอ
ทั้งหลาย พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง อยางนี้วา นัน้ ไมใชของเรา นั่นไม
เปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และ
ปจจุบัน ฯลฯ ทั้งที่อยูไกลหรือใกล สัญญาทั้งหมดนัน้ เธอทั้งหลาย พึงเห็นดวยปญญา
อันชอบ ตามความเปนจริง อยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นัน่ ไมเปนเรา นัน่ ไมใชตวั ตนของเรา.
สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ฯลฯ ทั้งทีอ่ ยูไกลหรือใกล
สังขารทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง อยางนีว้ า นั่น
ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา. วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งทีเ่ ปนอดีต
อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งที่อยู
ไกลหรือใกล วิญญาณทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา.
[๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมใน
รูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร แมในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด
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เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน. เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลว. รูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้
มิไดมี.
พระผูมีพระภาค ไดตรัสอนัตตลักขณสูตรนี้ จบลงแลว ภิกษุเบญจวัคคียตางมีใจยินดี
ชื่นชมพระภาษิตของผูมีพระภาค ก็แหละเมื่อพระผูมีพระภาคกําลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ภิกษุ
เบญจวัคคีย ก็มีจิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่น.
จบ สูตรที่ ๗.
๘. มหาลิสูตร
วาดวยเหตุปจ จัยแหงความบริสุทธิ์
[๑๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน ใกลพระนคร
เวสาลี. ครั้งนั้นแล เจามหาลิลิจฉวีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทาน
ปูรณกัสสปพูดอยางนีว้ า เหตุไมมี ปจจัยไมมี เพื่อความเศราหมองของสัตว สัตวทั้งหลายไมมี
เหตุ ไมมีปจจัย ยอมเศราหมองเอง เหตุไมมี ปจจัยไมมี เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว สัตว
ทั้งหลาย ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ยอมบริสุทธิ์เอง. ในขอนี้ พระผูมีพระภาคตรัสอยางไร? พระผู
มีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาลิ เหตุมี ปจจัยมี เพื่อความเศราหมองของสัตว สัตวทั้งหลายมี
เหตุ มีปจจัย ยอมเศราหมอง เหตุมี ปจจัยมี เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว สัตวทั้งหลายมีเหตุ
มีปจจัย ยอมบริสุทธิ์.
ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เหตุปจจัยเพือ่ ความเศราหมองของสัตวเปนไฉน? สัตว
ทั้งหลายมีเหตุ มีปจจัย ยอมเศราหมองอยางไร?
พ. ดูกรมหาลิ ก็หากรูปนี้ จะเปนทุกขถายเดียว รังแตทกุ ขตามสนอง หยั่งลงสูความ
ทุกข มิไดประกอบดวยสุขบางแลว สัตวทงั้ หลาย ก็จะไมพึงกําหนัดในรูป. ก็เพราะรูปเปนสุข
สุขตามสนอง หยั่งลงสูความสุข มิไดประกอบดวยทุกขเสมอไป ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย จึง
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กําหนัดในรูป เพราะกําหนัด จึงถูกประกอบเขาไว เพราะถูกประกอบ จึงเศราหมอง ดูกรมหาลิ
แมขอนี้ก็เปนเหตุ เปนปจจัย เพื่อความเศราหมองของสัตว. สัตวทั้งหลาย มีเหตุ มีปจ จัย
จึงเศราหมอง แมดวยอาการอยางนี้. ดูกรมหาลิ ก็หากเวทนานี้ เปนทุกขถายเดียว ฯลฯ ก็หาก
สัญญานี้ เปนทุกขถายเดียว ฯลฯ ก็หากสังขารนี้ เปนทุกขถายเดียว ฯลฯ ก็หากวิญญาณนี้
เปนทุกขถายเดียว รังแตทุกขตามสนอง หยั่งลงสูความทุกข มิไดประกอบดวยสุขบางแลว
สัตวทั้งหลาย ก็จะไมพึงกําหนัดในวิญญาณ. ก็เพราะวิญญาณเปนสุข สุขตามสนอง หยั่งลง
สูความสุข มิไดประกอบดวยทุกขเสมอไป ฉะนั้น สัตวทงั้ หลาย จึงกําหนัดในวิญญาณ เพราะ
กําหนัด จึงถูกประกอบเขาไว เพราะถูกประกอบ จึงเศราหมอง. ดูกรมหาลิ แมขอนี้แล ก็
เปนเหตุ เปนปจจัย เพื่อความเศราหมองของสัตว. สัตวทั้งหลาย มีเหตุ มีปจจัย จึงเศราหมอง
แมดวยอาการอยางนี้.
[๑๓๒] ม. ขาแตพระองคผูเจริญ สวนเหตุปจจัย เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวเปน
ไฉน? สัตวทั้งหลาย มีเหตุ มีปจจัย ยอมบริสุทธิ์ไดอยางไร?
พ. ดูกรมหาลิ ก็หากวารูปนี้ จักเปนสุขถายเดียว สุขตามสนอง หยั่งลงสูความสุข
มิไดประกอบดวยทุกขบางแลว สัตวทั้งหลาย ก็จะไมพึงเบื่อหนายในรูป. ก็เพราะรูปเปนทุกข
ทุกขตามสนอง หยั่งลงสูความทุกข มิไดประกอบดวยสุขเสมอไป ฉะนัน้ สัตวทั้งหลาย จึง
เบื่อหนายในรูป เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัดจึงบริสุทธิ์. แมขอนี้แล
ก็เปนเหตุ เปนปจจัย เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว. สัตวทั้งหลาย มีเหตุ มีปจจัย จึงบริสุทธิ์
แมดวยอาการอยางนี้. ดูกรมหาลิ ก็หากวาเวทนาเปนสุขถายเดียว ฯลฯ สัญญาเปนสุขถายเดียว
ฯลฯ สังขารเปนสุขถายเดียว ฯลฯ วิญญาณเปนสุขถายเดียว สุขตามสนอง หยั่งลงสู
ความสุข มิไดประกอบดวยทุกขบางแลวไซร สัตวทั้งหลาย ก็จะไมพึงเบื่อหนายในวิญญาณ.
ก็เพราะวิญญาณเปนทุกข ทุกขตามสนอง หยั่งลงสูความทุกข มิได ประกอบดวยสุขเสมอไป
ฉะนั้น สัตวทั้งหลาย จึงเบื่อหนายในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย
กําหนัด จึงบริสุทธิ์ แมขอนี้แล ก็เปนเหตุ เปนปจจัย เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว. สัตว
ทั้งหลายมีเหตุ มีปจจัย จึงบริสุทธิ์ แมดวยอาการอยางนี้.
จบ สูตรที่ ๘.
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๙. อาทิตตสูตร
วาดวยความเปนของรอนแหงขันธ ๕
[๑๓๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณรอนนัก. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผู
ไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย แมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมใน
สังขาร แมในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน
เมื่อหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูแลว หลุดพนแลว รูชดั วาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. นิรุตติปถสูตร
วาดวยวิถีทางแหงนิรุตติ ๓ ประการ
[๑๓๔] พระนครสาวัตถี. ฯลฯ ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย วิถีทาง ๓ ประการ คือ หลักภาษา ชื่อ และบัญญัตินี้? ไมถูกทอดทิ้ง และยังไม
เคยถูกทอดทิ้ง ยอมไมถูกทอดทิ้ง จักไมถูกทอดทิ้ง อันสมณพราหมณผูวิญูชนไมคดั คานแลว.
๓ ประการเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย การนับรูปผานพนไปแลว ดับแลว แปรปรวนไปแลว
วาไดมแี ลว การใหชื่อรูปนั้นวา ไดมแี ลว การบัญญัติรูปนั้นวา ไดมีแลว รูปนั้นไมนับวา มี
อยู ไมนับวา จักมี. การนับเวทนาที่ผานพนไปแลว ดับแลว แปรปรวนแลววาไดมีแลว การให
ชื่อเวทนานัน้ วา ไดมีแลว การบัญญัติเวทนานั้นวา ไดมีแลว เวทนานั้นไมนับวา มีอยู ไมนับวา
จักมี. การนับสัญญาที่ผานพนไปแลว ดับแลว แปรปรวนไปแลววา ไดมีแลว การใหชื่อ
สัญญานั้นวา ไดมีแลว การบัญญัติสัญญานั้นวา ไดมีแลว สัญญานั้นไมนับวา มีอยู ไมนับ
วา จักมี การนับสังขารที่ผานพนไปแลว ดับแลว แปรปรวนไปแลววา ไดมีแลว การใหชื่อ
สังขารนั้นวา ไดมีแลว การบัญญัติสังขารนั้นวา ไดมีแลว สังขารเหลานั้นไมนับวา มีอยู ไม
นับวา จักมี การนับวิญญาณที่ผานพนไปแลว ดับแลว แปรปรวนไปแลววา ไดมีแลว การ
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ใหชื่อวิญญาณนั้นวา ไดมีแลว การบัญญัติวญ
ิ ญาณนั้นวา ไดมีแลว วิญญาณนั้นไมนบั วา มีอยู
ไมนับวา จักมีฯ
[๑๓๕] การนับรูปที่ยังไมเกิด ยังไมปรากฏวา จักมี การใหชื่อรูปเชนนั้นวา จักมี
และการบัญญัติรูปเชนนั้นวา จักมี รูปนั้นไมนับวา มีอยู ไมนับวา มีแลว. การนับเวทนาที่
ยังไมเกิด ยังไมปรากฏวา จักมี การใหชื่อเวทนาเชนนั้นวา จักมี และการบัญญัติเวทนาเชนนัน้
วา จักมี เวทนานั้นไมนับวา มีอยู ไมนับวา มีแลว. การนับสัญญาที่ยังไมเกิด ยังไมปรากฏวา
จักมี การใหชอื่ สัญญาเชนนั้นวา จักมี และการบัญญัติสัญญาเชนนั้นวา จักมี สัญญานั้นไมนับ
วา มีอยู ไมนับวา มีแลว. การนับสังขารที่ยังไมเกิด ยังไมปรากฏวา จักมี การใหชื่อสังขาร
เชนนั้นวา จักมี และการบัญญัติ สังขารเชนนั้นวา จักมี สังขารเหลานั้นไมนับวา มีอยู
ไมนับวา มีแลว. การนับวิญญาณที่ยังไมเกิด ยังไมปรากฏวา จักมี การใหชื่อวิญญาณเชนนั้นวา
จักมี และการบัญญัติวิญญาณเชนนัน้ วา จักมี วิญญาณนัน้ ไมนับวา มีอยู ไมนับวา มีแลว.
[๑๓๖] การนับรูปที่เกิดแลว ปรากฏแลววา มีอยู การใหชื่อรูปนั้นวา มีอยู และ
การบัญญัติรูปเชนนั้นวา มีอยู รูปนั้นไมนบั วา มีแลว ไมนับวา จักมี. การนับเวทนาทีเ่ กิดแลว
ปรากฏแลววา มีอยู การใหชอื่ เวทนาเชนนัน้ วา มีอยู และการบัญญัติเวทนาเชนนัน้ วา มีอยู
เวทนานั้นไมนับวา มีแลว ไมนับวา จักมี. การนับสัญญาที่เกิดแลว ปรากฏแลววา มีอยู
การใหชื่อสัญญาเชนนั้นวา มีอยู และการบัญญัติสัญญาเชนนั้นวา มีอยู สัญญานั้นไมนับวา มี
แลว ไมนับวา จักมี. การนับสังขารที่เกิดแลว ปรากฏแลววา มีอยู การใหชื่อสังขารเชนนั้นวา
มีอยู และการบัญญัติสังขารเชนนั้นวา มีอยู สังขารเหลานั้น ไมนับวา มีแลว ไมนับวา จักมี.
การนับวิญญาณที่เกิดแลว ปรากฏแลววา มีอยู การใหชื่อวิญญาณเชนนัน้ วา มีอยู และการบัญญัติ
วิญญาณเชนนัน้ วา มีอยู วิญญาณนั้นไมนบั วา มีแลว ไมนับวา จักมี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
วิถีทาง ๓ ประการ คือ หลักภาษา การตั้งชื่อ และบัญญัติ เหลานี้แล ไมถกู ทอดทิ้งแลว
ยังไมเคยถูกทอดทิ้ง ยอมไมถูกทอดทิ้ง จักไมถูกทอดทิ้ง อันสมณพราหมณผูเปนวิญูชนไม
คัดคานแลว.
[๑๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมชนชาวอุกกลชนบท กับชนชาววัสสภัญญชนบททั้งสอง
นั้น ลวนพูดวาไมมีเหตุ บุญบาปที่ทําไปแลว ไมเปนอันทํา ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล ก็ได
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สําคัญวิถีทาง ๓ ประการนี้ คือ หลักภาษา การตั้งชื่อ และขอบัญญัติวา ไมควรติ ไมควรคัดคาน
ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะกลัวถูกนินทา กลัวกระทบกระทั่ง กลัวใสโทษ และกลัวจะตอ
ความยาว.
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ อุปายวรรคที่ ๑.
------------------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุปายสูตร๖. พุทธสูตร
๒. พีชสูต ๗. ปญจวัคคิยสูตร
๓. อุทานสูตร๘. มหาลิสูตร
๔. ปริวัฏฏสูตร
๙. อาทิตตสูตร
๕. สัตตัฏฐานสูตร
๑๐. นิรุตติปถสูตร.
-----------------------------------------
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อรหันตวรรคที่ ๒
๑. อุปาทิยสูตร
วาดวยการถูกมารผูกมัดเพราะถือมั่น
[๑๓๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายอภิวาทแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระ
องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส แสดงพระธรรมเทศนา โดยสังเขป
แกขาพระองค ที่ขาพระองคไดสดับแลว เปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความ
เพียร มีใจมั่นคงอยูเถิด.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เมื่อบุคคลยังยึดมัน่ ก็ตองถูกมารมัดไว เมื่อไมยึด
มั่น จึงหลุดพนจากมาร.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่กลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา?
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลยังยึดรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
มั่นอยู ก็ตองถูกมารมัดไว เมือ่ ไมยึดมั่นจึงหลุดพนจากมาร. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
รูซึ้งถึงอรรถ แหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.
พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางดี
แลว. ดูกรภิกษุ บุคคลยังยึดรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณมัน่ อยู ก็ตองถูกมาร
มัดไว เมื่อไมยดึ มั่น จึงหลุดพนจากมาร เธอพึงทราบอรรถแหงคํานี้ที่เรากลาวแลวอยางยอ โดย
พิสดารอยางนีเ้ ถิด.
[๑๓๙] ครั้งนั้นแล. ภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลิน อนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคม กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ครั้งนั้นแล เธอเปนผูๆ เดียว
หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจมั่นคงอยู ไมนานเทาไร ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุด
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แหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวย
ปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู. รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ก็ภกิ ษุรูปนั้น ไดเปนพระอรหันต
องคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. มัญญมานสูตร
วาดวยการถูกมารผูกมัดเพราะสําคัญในขันธ ๕
[๑๔๐] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
อภิวาทแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ
องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดย
สังเขปแกขาพระองค ที่ขาพระองคไดสดับแลว เปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท
มีความเพียร มีใจมั่นคงอยูเ ถิด.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เมื่อบุคคลยังมัวสําคัญอยู ก็ตองถูกมารมัดไว เมือ่
ไมสําคัญ จึงหลุดพนจากบวงมาร.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่กลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา?
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลสําคัญรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ
อยู ก็ตองถูกมารมัดไว เมื่อไมสําคัญ จึงหลุดพนจากบวงมาร. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระ
องครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนีแ้ ล.
พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางดี
แลว. ดูกรภิกษุ เมื่อบุคคลสําคัญรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอยู ก็ตองถูก
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มารมัดไว เมื่อไมสําคัญ จึงหลุดพนจากบวงมาร. เธอพึงทราบอรรถแหงคํานี้ที่เรากลาวแลวอยาง
ยอโดยพิสดารอยางนี้เถิด.
ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปนั้น เพลิดเพลิน อนุโมทนาพระภาษิตของพระผูม ีพระภาค ลุกจาก
อาสนะ ถวายบังคม กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ครั้งนั้นแล เธอเปนผูๆ เดียว หลีกออก
จากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจมัน่ คงอยูไมนานเทาไร ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรย
อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวย
ตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู. รูชัดวา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จ
แลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี. ก็ภกิ ษุรูปนั้น ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวน
พระอรหันตทงั้ หลาย.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. อภินันทมานสูตร
วาดวยการถูกมารผูกมัดเพราะมัวเพลิดเพลิน
[๑๔๑] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
อภิวาทแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ
องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดย
สังเขปแกขาพระองค ที่ขาพระองคไดสดับแลว ฯลฯ มีใจมั่นคงอยูเถิด.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลเมื่อยังมัวเพลิดเพลินอยู ก็ตอ งถูกมารมัดไว
เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงพนจากบวงมารได.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไร
เลา?
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลเมื่อยังมัวเพลิดเพลินรูป เวทนาสัญญา สังขาร
และวิญญาณอยู ก็ตองถูกมารมัดไว เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงพนจากบวงมารได. ขาแตพระองค
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ผูเจริญ ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดาร
อยางนี้แล.
พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางดี
แลว. ดูกรภิกษุ บุคคลเมื่อเพลิดเพลินรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอยู ก็ตอ ง
ถูกมารมัดไว เมื่อไมเพลิดเพลิน จึงหลุดพนจากบวงมาร. เธอพึงทราบอรรถแหงคําที่เรากลาวแลว
อยางยอ โดยพิสดารอยางนี้เถิด.
ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลิน อนุโมทนาพระภาษิตของพระผูม ีพระภาค ลุกจาก
อาสนะ ถวายบังคม กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ครั้งนั้นแล เธอเปนผูๆ เดียว หลีกออก
จากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจมัน่ คงอยูไมนานเทาไร ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหม
จรรยอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอัน
ยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู. รูชัดวา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทํา
เสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ก็ภิกษุรูปนัน้ ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ใน
จํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. อนิจจสูตร
วาดวยการละความพอใจในสิ่งที่เปนอนิจจัง
[๑๔๒] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
อภิวาทแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดยสังเขป
แกขาพระองค ที่ขาพระองคไดสดับแลว ฯลฯ มีใจมั่นคงอยูเถิด.
พ. ดูกรภิกษุ สิ่งใดแล เปนของไมเที่ยง เธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไร
เลา?

พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาที่ 76
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณเปนของไมเที่ยง
ขาพระองคควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆ เสีย. ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมี
พระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.
พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางดี
แลว. ดูกรภิกษุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เปนของไมเทีย่ ง ควรละความ
พอใจในสิ่งนัน้ ๆ เสีย. เธอพึงทราบอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้เถิด
ฯลฯ ก็ภกิ ษุนนั้ ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทงั้ หลาย.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. ทุกขสูตร
วาดวยการละความพอใจในสิ่งที่เปนทุกข
[๑๔๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ. ถวาย
อภิวาทแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ
องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดย
สังเขปแกขาพระองค ที่ขาพระองคไดสดับแลว ฯลฯ มีใจมั่นคงอยูเถิด.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ สิ่งใดแลเปนทุกข เธอควรละความพอใจในสิ่งนั้น
เสีย.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา?
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เปนทุกข
ขาพระองคควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆ เสีย. ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมี
พระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.
พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางดี
แลว. ดูกรภิกษุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เปนทุกข ควรละความพอใจใน

พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาที่ 77
สิ่งนั้นๆ เสีย. เธอพึงทราบอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้เถิด ฯลฯ
ภิกษุรูปนั้น ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๕.
๖. อนัตตสูตร
วาดวยการละความพอใจในสิ่งที่เปนอนัตตา
[๑๔๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
อภิวาทแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ
องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดย
สังเขปแกขาพระองค ที่ขาพระองคไดสดับแลว ฯลฯ มีใจมั่นคงอยูเถิด.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ สิ่งใดแล เปนอนัตตา เธอควรละความพอใจใน
สิ่งนั้นเสีย.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา?
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เปนอนัตตา
ขาพระองคควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆ เสีย. ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมี
พระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.
พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวอยางยอ โดยพิสดารอยางดีแลว.
ดูกรภิกษุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เปนอนัตตา ควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆ
เสีย. เธอพึงทราบอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนีเ้ ถิด ฯลฯ ภิกษุรูปนั้น
ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๖.
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๗. อนัตตนิยสูตร
วาดวยการละความพอใจในสิ่งที่มิใชของตน
[๑๔๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา
โดยสังเขปแกขาพระองค ที่ขาพระองคไดสดับแลว ฯลฯ มีใจมั่นคงอยูเ ถิด.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ สิ่งใดแล ไมใชเปนของตน เธอควรละความพอใจ
ในสิ่งนั้นเสีย.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไร
เลา?
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ มิใชเปนของตน
ขาพระองคควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆ เสีย. ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่พระผูมี
พระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.
พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางดี
แลว. ดูกรภิกษุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ มิใชเปนของตน ควรละความ
พอใจในสิ่งนัน้ ๆ เสีย. เธอพึงทราบอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้เถิด
ฯลฯ ภิกษุรูปนั้น ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๗.
๘. รชนิยสัณฐิตสูตร
วาดวยการละความพอใจในสิ่งที่จูงใจใหกําหนัด
[๑๔๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
อภิวาทแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ-
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องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดย
สังเขปแกขาพระองค ที่ขาพระองคไดสดับแลว ฯลฯ มีใจมั่นคงอยูเถิด.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ สิ่งใดแล จูงใจใหกาํ หนัด เธอควรละความพอใจ
ในสิ่งนั้นเสีย.
ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.
พ. ดูกรภิกษุ ก็เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไร
เลา?
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ลวนจูงใจให
กําหนัด ขาพระองคควรละพอใจในสิ่งนัน้ ๆ เสีย. ขาพระองครูซึ้งถึงอรรถแหงพระดํารัสที่
พระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.
พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซึ้งถึงอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางดี
แลว. ดูกรภิกษุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ลวนจูงใจใหกาํ หนัด ควรละ
ความพอใจในสิ่งนั้นๆ เสีย. เธอพึงทราบอรรถแหงคําที่เรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยาง
นี้เถิด ฯลฯ ภิกษุรูปนั้น ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. ราธสูตร
วาดวยการไมมีอหังการมมังการและมานานุสยั
[๑๔๗] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ณ ทีน่ ั้นแล ทานพระราธะ ไดเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาค
ถึงที่ประทับ ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลรูเห็นอยางไร
จึงจะไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสยั ในกายที่มีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราธะ รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และ
ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือใกล
อริยสาวก ยอมพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง อยางนี้วา
นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ของเรา. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สัญญาอยางใด
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อยางหนึ่ง สังขาร เหลาใดเหลาหนึ่ง วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งทีเ่ ปนอดีต อนาคต และ
ปจจุบัน ฯลฯ อยูในที่ไกลหรือใกล อริยสาวก ยอมพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้นดวยปญญา
อันชอบ ตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นัน่ ไมเปนเรา นัน่ ไมใชตวั ตนของเรา.
ดูกรราธะ บุคคลรูเห็นอยางนี้แล จึงไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มวี ิญญาณนี้
และในสรรพนิมิตภายนอก ฯลฯ ทานพระราธะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระ
อรหันตทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. สุราธสูตร
วาดวยการมีใจปราศจากอหังการมมังการและมานานุสัย
[๑๔๘] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ณ ที่นนั้ แล ทานพระสุราธะ ไดทูลถามพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูเห็นอยางไร จึงจะมีใจปราศจากอหังการ มมังการ
และมานานุสยั ในกายที่มีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก กาวลวงมานะดวยดี สงบ
ระงับ พนวิเศษแลว.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสุราธะ รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต
และปจจุบนั ฯลฯ อยูในทีไ่ กลหรือใกล อริยสาวก พิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้น ดวยปญญาอัน
ชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา
ดังนี้แลว เปนผูหลุดพนเพราะไมถือมั่น. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง
สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง อริยสาวก พิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนัน้
ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง อยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใช
ตัวตนของเรา ดังนี้แลว เปนผูหลุดพนเพราะไมถือมั่น. ดูกรสุราธะ บุคคลเมื่อรูเห็นอยางนี้แล
จึงจะมีใจปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มวี ิญญาณนี้ และในสรรพนิมิต
ภายนอก กาวลวงมานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว ฯลฯ ทานพระสุราธะ ไดเปนพระอรหันต
องคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ อรหันตวรรคที่ ๒.
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุปาทิยสูตร
๖. อนัตตสูตร
๒. มัญญมานสูตร
๗. อนัตตนิยสูตร
๓. อภินันทมานสูตร ๘. รชนิยสัณฐิตสูตร
๔. อนิจจสูตร
๙. ราธสูตร
๕. ทุกขสูตร
๑๐. สุราธสูตร.
------------------------------
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ขัชชนิยวรรคที่ ๓
๑. อัสสาทสูตร
วาดวยคุณโทษและอุบายสลัดออกแหงขันธ ๕
[๑๔๙] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถชุ นผูไมไดสดับแลว ยอมไม
รูชัดตามความเปนจริง ซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป ฯลฯ แหงเวทนา ฯลฯ
แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนอริยสาวก ผูได
สดับแลว ยอมรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป ฯลฯ
แหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. สมุทยสูตรที่ ๑
วาดวยการไมรูความเกิดดับแหงขันธ ๕
[๑๕๐] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถชุ นผูไมไดสดับแลว ยอมไม
ทราบชัดตามความเปนจริง ซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหง
รูป ฯลฯ แหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สวนอริยสาวก ผูไดสดับแลว ยอมรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งความเกิด ความ
ดับ คุณ โทษ และอุบายเครือ่ งสลัดออกแหงรูป ฯลฯ แหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ
แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. สมุทยสูตรที่ ๒
วาดวยการรูความเกิดดับแหงขันธ ๕
[๑๕๑] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว ยอมรูชดั
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ตามความเปนจริง ซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป ฯลฯ
แหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. อรหันตสูตรที่ ๑
วาดวยพระอรหันตเปนผูเลิศในโลก
[๑๕๒] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง ฯลฯ เวทนาไมเทีย่ ง
ฯลฯ สัญญาไมเที่ยง ฯลฯ สังขารไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปน
ทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นควรเห็นตามความเปนจริง
ดวยปญญาอันชอบ อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในรูป ทั้งในเวทนา
ทั้งในสัญญา ทั้งในสังขาร ทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย
กําหนัด จิตยอมหลุดพน. เมือ่ หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว. ยอมรูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิได
มี. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พระอรหันตทั้งหลาย เปนผูเลิศ เปนผูประเสริฐสุดในโลก กวาสัตตาวาส
และภวัคคภพ.
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปวา
[๑๕๓] พระอรหันตทั้งหลาย มีความสุขหนอ เพราะทานไมมีตณ
ั หา
ตัดอัสมิมานะไดเด็ดขาด ทําลายขายคือโมหะไดแลว. พระอรหันต
เหลานั้น ถึงซึ่งความไมหวั่นไหว มีจิตไมขุนมัว ทานเหลานั้นไมแปด
เปอนแลว ดวยเครื่องแปดเปอนคือตัณหาและทิฏฐิในโลก เปนผู
ประเสริฐ ไมมีอาสวะ. เปนสัตบุรุษ เปนพุทธบุตร เปนพุทธโอรส
กําหนดรูเบญจขันธมีสัทธรรม ๗ เปนโคจร ควรสรรเสริญ. ทานมหา
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วีรบุรุษ ผูสมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ ศึกษาแลวในไตรสิกขา
ละความกลัวและความขลาดไดเด็ดขาดแลว ยอมทองเที่ยวไป โดย
ลําดับ. ทานมหานาคผูสมบูรณดวยองค ๑๐ ประการ มีจิตตั้งมั่น
ประเสริฐสุดในโลก ทานเหลานั้นไมมีตณ
ั หา. มีอเสขญาณเกิดขึน้ แลว
มีรางกายนีเ้ ปนครั้งสุดทาย ไมตองอาศัยผูอื่น ในคุณที่เปนแกนสารแหง
พรหมจรรย. ทานเหลานัน้ ไมหวั่นไหวเพราะมานะ หลุดพนจากภพใหม
ถึงอรหัตภูมิแลว ชนะเด็ดขาดแลวในโลก. ทานเหลานั้นไมมีความ
เพลิดเพลินอยูในสวนเบื้องบน ทามกลาง และเบื้องลาง เปนพุทธ
ผูยอดเยีย่ มในโลก ยอมบันลือสีหนาท.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. อรหันตสูตรที่ ๒
วาดวยพระอรหันตเปนผูเลิศในโลก
[๑๕๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง ฯลฯ เวทนาไมเทีย่ ง
ฯลฯ สัญญาไมเที่ยง ฯลฯ สังขารไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปน
ทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นควรเห็นตามความเปนจริง
ดวยปญญาอันชอบ อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในรูป ทั้งในเวทนา
ทั้งในสัญญา ทั้งในสังขาร ทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย
กําหนัด จิตยอมหลุดพน. เมือ่ หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว. ยอมรูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิได
มี. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พระอรหันตทั้งหลายเปนผูเลิศ เปนผูประเสริฐสุดในโลก กวาสัตตาวาส
และภวัคคภพ.
จบ สูตรที่ ๕.
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๖. สีหสูตร
วาดวยอุปมาพระพุทธเจากับพญาราชสีห
[๑๕๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พญาสีหมฤคราช เวลาเย็นออกจากที่
อาศัยแลว เหยียดกายแลว. เหลียวแลดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบแลว บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แลวออก
เดินไปเพื่อหากิน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกสัตวดิรัจฉานทุกหมูเหลาไดยินเสียงพญาสีหมฤคราช
บันลือสีหนาทอยู โดยมากยอมถึงความกลัว ความตกใจ และความสะดุง จําพวกที่อาศัยอยู
ในรู ยอมเขารู จําพวกที่อาศัยอยูในน้ํา ยอมดําน้ํา จําพวกที่อาศัยอยูในปา ยอมเขาปา
จําพวกปกษี ยอมบินขึ้นสูอากาศ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถึงพระยาชางทั้งหลายของพระมหากษัตริย
ซึ่งถูกผูกดวยเครื่องผูก คือ เชือกหนังอันมัน่ คง ในคามนิคมและราชธานี ก็สลัดทําลายเครื่อง
ผูกเหลานั้นจนขาด กลัวจนมูตรคูถไหล หนีเตลิดไป. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พญาสีหมฤคราช
มีฤทธิ์ศักดานุภาพยิ่งใหญกวาสัตวดิรัจฉานทั้งหลาย เชนนี้แล.
[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจง ซึ่งโลก ทรงเปนสารถีฝกบุรุษที่ควร
ฝก ไมมีผูอื่นยิง่ กวา ทรงเปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ทรงเบิกบานแลว เปนผู
จําแนกธรรม เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองคทรงแสดงธรรมวา รูปเปนดังนี้ เหตุเกิดขึ้นแหงรูป
เปนดังนี้ ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนาเปนดังนี้ ฯลฯ สัญญาเปนดังนี้ ฯลฯ สังขารเปน
ดังนี้ ฯลฯ วิญญาณเปนดังนี้ เหตุเกิดขึ้นแหงวิญญาณเปนดังนี้ ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเทวดาทั้งหลายที่มีอายุยืน มีวรรณะมากดวยความสุข ซึ่งดํารงอยูไดนาน
ในวิมานสูง ไดสดับธรรมเทศนาของพระตถาคตแลว โดยมากตางก็ถึงความกลัว ความสังเวช
ความสะดุงวา ผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา เราทั้งหลาย เปนผูไมเที่ยงแท แตไดเขาใจวาเที่ยง
เราทั้งหลายเปนผูไมยั่งยืนเลย แตไดเขาใจวายั่งยืน เราทั้งหลายเปนผูไมแนนอนเลย แต
ไดเขาใจวาแนนอน ทานผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา ถึงพวกเราก็เปนผูไมเที่ยง ไมยั่งยืน
ไมแนนอน นับเนื่องแลวในกายตน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคต มีฤทธิ์ศักดานุภาพ
ยิ่งใหญกวาโลก กับทั้งเทวโลกเชนนี้แล.
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พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบแลว จึงไดตรัส
คาถาประพันธตอไปวา
[๑๕๗] เมื่อใด พระพุทธเจา ผูเปนศาสดา หาบุคคลเปรียบมิได
ตรัสรูดวยปญญาอันยิ่งแลว ทรงประกาศธรรมจักร คือ ความเกิดพรอม
แหงกายตน ความดับแหงกายตน และอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ
อันใหถึงความสงบทุกข แกโลกกับทั้งเทวโลก. เมื่อนัน้ แมถึงเทวดา
ทั้งหลาย ผูมีอายุยืน มีวรรณะ มียศก็กลัว ถึงความสะดุงวา ทานผู
เจริญทั้งหลาย ไดยนิ วา พวกเราไมเที่ยง ไมลวงพนกายตนไปได ดังนี้
เพราะไดสดับถอยคําของพระอรหันตผหู ลุดพน ผูคงที่ เหมือนหมูมฤค
สะดุงตอพญาสีหมฤคราชฉะนั้น.
จบ สูตรที่ ๖.
๗. ขัชชนิยสูตร
วาดวยสิ่งที่ถูกขันธ ๕ เคี้ยวกิน
[๑๕๘] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา
หนึ่ง เมื่อตามระลึก ยอมตามระลึกถึงชาติกอ น ไดเปนอันมาก สมณะหรือพราหมณทั้งปวงนั้น
ก็ยอมตามระลึกถึงอุปาทานขันธ ๕ หรือกองใดกองหนึ่ง. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? คือ ยอม
ตามระลึกถึงรูปดังนี้วา ในอดีตกาล เราเปนผูมีรูปอยางนี้. ยอมตามระลึกถึงเวทนาดังนี้วา ใน
อดีตกาล เราเปนผูมีเวทนาอยางนี้. ยอมตามระลึกถึงสัญญาดังนี้วา ในอดีตกาล เราเปนผูมี
สัญญาอยางนี้. ยอมตามระลึกถึงสังขารดังนี้วา ในอดีตกาล เราเปนผูมีสังขารอยางนี้. ยอมตาม
ระลึกถึงวิญญาณดังนีว้ า ในอดีตกาล เราเปนผูมีวิญญาณอยางนี้.
[๑๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกวารูป เพราะสลายไป จึงเรียกวา รูป
สลายไปเพราะอะไร สลายไปเพราะหนาวบาง เพราะรอนบาง เพราะหิวบาง เพราะกระหายบาง
เพราะสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลานบาง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
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อะไร จึงเรียกวา เวทนา เพราะเสวย จึงเรียกวา เวทนา เสวยอะไร เสวยอารมณสุขบาง เสวย
อารมณทุกขบา ง เสวยอารมณไมใชทกุ ขไมใชสุขบาง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไร จึงเรียก
วา สัญญา เพราะจําไดหมายรู จึงเรียกวา สัญญา จําไดหมายรูอะไร จําไดหมายรูสีเขียวบาง
สีเหลืองบาง สีแดงบาง สีขาวบาง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียกวา สังขาร เพราะ
ปรุงแตงสังขตธรรม จึงเรียกวา สังขาร ปรุงแตงสังขตธรรมอะไร ปรุงแตงสังขตธรรม คือ รูป
โดยความเปนรูป ปรุงแตง สังขตธรรม คือ เวทนา โดยความเปนเวทนา ปรุงแตงสังขตธรรม
คือ สัญญา โดยความเปนสัญญา ปรุงแตงสังขตธรรม คือ สังขาร โดยความเปนสังขาร
ปรุงแตงสังขตธรรม คือ วิญญาณ โดยความเปนวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะอะไรจึงเรียก
วา วิญญาณ เพราะรูแจง จึงเรียกวา วิญญาณ รูแจงอะไร รูแ จงรสเปรี้ยวบาง รสขมบาง
รสเผ็ดบาง รสหวานบาง รสขื่นบาง รสไมขื่นบาง รสเค็มบาง รสไมเค็มบาง.
[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในขอนัน้ อริยสาวกผูไดสดับแลว ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
บัดนี้เราถูกรูปกินอยู แมในอดีตกาล เราก็ถกู รูปกินแลว เหมือนกับที่ถูกรูปปจจุบันกินอยูในบัดนี้
ก็เรานี้แล พึงชืน่ ชมรูปอนาคต แมในอนาคตกาล เราก็พึงถูกรูปกิน เหมือนกับที่ถูกรูปปจจุบัน
กินอยูใ นบัดนี้. เธอพิจารณาเห็นดังนีแ้ ลว ยอมไมมีความอาลัยในรูปอดีต ยอมไมชื่นชมรูปอนาคต
ยอมปฏิบัติเพือ่ เบื่อหนาย เพือ่ คลายกําหนัด เพื่อความดับรูปในปจจุบนั . อริยสาวกผูไดสดับแลว
ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า บัดนี้เราถูกเวทนากินอยู ... บัดนีเ้ ราถูกสัญญากินอยู ... บัดนี้เราถูกสังขาร
กินอยู ... บัดนีเ้ ราถูกวิญญาณกินอยู แมในอดีตกาล เราก็ถกู วิญญาณกินแลว เหมือนกับที่ถูก
วิญญาณปจจุบนั กินอยูในบัดนี้. ก็เรานีแ้ ล พึงชื่นชมวิญญาณอนาคต แมในอนาคตกาล เราก็พึง
ถูกวิญญาณกินอยูเหมือนกับที่ถูกวิญญาณปจจุบนั กินอยูในบัดนี้. เธอพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอม
ไมมีความอาลัยในวิญญาณ แมที่เปนอดีต ยอมไมชื่นชมวิญญาณอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อความ
เบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับวิญญาณปจจุบนั .
[๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน รูปเที่ยงหรือไม
เที่ยง?
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ไมเที่ยงพระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
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ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา?
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา?
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
[๑๖๒] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และ
ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือใกล
รูปทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง อยางนีว้ า นั่นไมใช
ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สัญญาอยางใดอยาง
หนึ่ง สังขารอยางใดอยางหนึ่ง วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และ
ปจจุบัน ฯลฯ อยูในที่ไกลหรือใกล วิญญาณทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลาย พึงเห็นดวยปญญาอัน
ชอบตามความเปนจริง อยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกนี้ เราเรียกวา ยอมทําใหพินาศ ยอมไมกอ ยอมละทิ้ง ยอมไมถือ
มั่น ยอมเรี่ยราย ยอมไมรวบรวมเขาไว ยอมทําใหมอด ไมกอใหลุกโพลงขึ้น.
[๑๖๓] อริยสาวก ยอมทําอะไรใหพนิ าศ ยอมไมกอ อะไร? ยอมทํารูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ใหพินาศ ยอมไมกอรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. ยอมละทิ้งอะไร
ยอมไมถือมั่นอะไร? ยอมละทิ้งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมไมถือมั่นรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ. ยอมเรี่ยรายอะไร ยอมไมรวบรวมอะไรไว? ยอมเรี่ยรายรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมไมรวบรวมรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. ยอมทําอะไร

พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาที่ 89
ใหมอด ยอมไมกออะไรใหลุกโพลงขึ้น? ยอมทํารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหมอด
ยอมไมกอรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหลกุ โพลงขึ้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในรูป ทั้งในเวทนา ทั้งในสัญญา ทั้งในสังขาร
ทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน. เมื่อหลุด
พนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลว. รูชัดวา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกนี้
เราเรียกวา ยอมไมกอ ยอมไมทําใหพนิ าศ แตเปนผูทําใหพินาศไดแลวตั้งอยู ยอมไมละ ยอม
ไมถือมั่น แตเปนผูละไดแลวตั้งอยู ยอมไมเรี่ยราย ยอมไมรวบรวมไว แตเปนผูเรี่ยรายไดแลว
ตั้งอยู ยอมไมทําใหมอด ยอมไมกอใหลุกโพลงขึ้น แตเปนผูทําใหมอดไดแลวตั้งอยู.
[๑๖๔] อริยสาวก ยอมไมกออะไร ยอมไมทําอะไรใหพินาศ แตทําใหพินาศแลว
ตั้งอยู. ยอมไมกอรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหพนิ าศ แตเปนผูท ําใหพนิ าศได
แลวตั้งอยู. ยอมไมละอะไร ยอมไมถือมั่นอะไร แตเปนผูละไดแลวตั้งอยู ยอมไมละรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมไมถือมัน่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต
เปนผูละไดแลวตั้งอยู. ยอมไมเรี่ยรายอะไร ยอมไมรวบรวมอะไรไว แตเปนผูเรี่ยรายไดแลว
ตั้งอยู. ยอมไมเรี่ยรายรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมไมรวบรวมรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ แตเปนผูเรี่ยรายไดแลวตั้งอยู. ยอมไมทําอะไรใหมอด ยอมไมกอ
อะไรใหลกุ โพลงขึ้น แตเปนผูทําใหมอดไดแลวตั้งอยู. ยอมไมทํารูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ใหมอด ยอมไมกอรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหลุกโพลงขึ้น แตเปน
ผูทําใหมอดไดแลวตั้งอยู. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาพรอมดวยอินทร พรหม และทาวปชาบดี
ยอมนมัสการ ภิกษุผูมจี ิตพนแลว อยางนี้แล แตที่ไกลทีเดียววา
ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพเจาทั้งหลายขอนอบนอม
ตอทาน ขาแตทานผูเปนอุดมบุรุษ ขาพเจาทั้งหลายขอนอบนอม
ตอทาน ผูซึ่งขาพเจาทั้งหลายมิไดรูจักโดยเฉพาะ และผูซึ่งได
อาศัยเพงทานพินิจอยู ดังนี้.
จบ สูตรที่ ๗.
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๘. ปณโฑลยสูตร
วาดวยเหตุที่ตองดํารงชีพดวยบิณฑบาต
[๑๖๕] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกลพระนครกบิลพัสดุ
สักกชนบท. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงขับไลพระภิกษุสงฆในเพราะเหตุเรื่องหนึง่ แลว
เวลาเชา ทรงผาอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนครกบิลพัสดุ
ครั้นแลว ในเวลาปจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาต เสด็จไปยังปามหาวัน เพื่อประทับพักใน
กลางวัน ครั้นเสด็จถึงปามหาวันแลว ไดประทับนั่งพักกลางวัน ณ โคนตนมะตูมหนุม ครั้งนั้น
แล พระผูมีพระภาคเสด็จหลีกออกเรนอยูในที่ลับ ไดเกิดพระปริวิตกขึ้นวา เราแลไดขับไล
ภิกษุสงฆใหไปแลว ในภิกษุสงฆเหลานี้ พวกภิกษุใหม บวชยังไมนาน เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้
มีอยู เมื่อภิกษุเหลานั้นไมเห็นเรา พึงเปนผูม ีความกินแหนง มีใจแปรปรวน เหมือนลูกโค
นอยๆ เมื่อไมเห็นแม พึงมีความกินแหนง มีใจแปรปรวน ฉะนั้น เหมือนกับพืชทีย่ ังออนๆ
ไมไดน้ํา พึงมีความผันแปรไป มีความเปลี่ยนแปรไป ฉะนั้น ถากระไรเราพึงอนุเคราะหภิกษุสงฆ
ในบัดนี้ เหมือนกับที่ไดอนุเคราะหมาแลวในกอนๆ ฉะนั้นเถิด.
[๑๖๖] ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม ไดทราบพระปริวิตกของพระผูมีพระภาค ดวย
ใจของตนแลว ไดหายไปจากพรหมโลก มาปรากฏเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค เหมือนกับ
บุรุษผูมีกําลังเหยียดแขนที่คู หรือคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ลําดับนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม ทํา
ผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง แลวประนมมือ กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค
ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยางนั้น พระเจาขา พระผูมพี ระภาคไดทรงขับไล
ภิกษุสงฆไปแลว ในภิกษุสงฆเหลานี้ พวกภิกษุทยี่ ังใหม บวชยังไมนาน เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้
มีอยู เมื่อภิกษุสงฆเหลานั้นไมเห็นพระผูมีพระภาค พึงเปนผูมีความกินแหนง มีใจแปรปรวน
เหมือนกับลูกโคนอยๆ เมื่อไมเห็นแม พึงมีความกินแหนง มีใจแปรปรวน ฉะนั้น เหมือน
กับพืชที่ยังออนๆ เมื่อไมไดน้ํา พึงมีความผันแปรไป มีความเปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น พระเจาขา
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงชืน่ ชมกะภิกษุสงฆ ขอพระผูมีพระภาค จงทรงพร่ําสอนภิกษุสงฆ
จงทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆในบัดนี้ เหมือนกับที่ไดทรงอนุเคราะหมาแลวแตกอนๆ ฉะนั้นเถิด.
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พระผูมีพระภาค ทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ. ลําดับนัน้ แล ทาวสหัมบดีพรหม ทราบวา
พระผูมีพระภาคทรงรับอารธนาแลว จึงถวายบังคมพระผูม ีพระภาคกระทําประทักษิณแลว อันตร
ธานไปจากสํานักของพระผูม ีพระภาคนัน่ แล.
[๑๖๗] ลําดับนั้นแล เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออก จากที่พักผอนแลว
เสด็จไปยังนิโครธาราม แลวประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว ครั้นแลว พระผูมีพระภาคทรงบันดาล
ดวยอิทธาภิสังขาร ใหภกิ ษุเหลานั้นเกรงกลัว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงที่ประทับ ทีละรูป
บาง สองรูปบาง ครั้นแลวตางก็ถวายบังคมแลว นั่งลง ณ สถานที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้น
ภิกษุเหลานั้น นั่งลงเรียบรอยแลว พระผูมพี ระภาค จึงไดตรัสพระพุทธวจนะวา ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ขอเลวทรามของการเลี้ยงชีพทั้งหลาย ก็คือการแสวงหาบิณฑบาต. ภิกษุทั้งหลาย ยอม
ไดรับคําแชงดาในโลกวา เปนผูมีมือถือบาตรเที่ยวแสวงหาบิณฑบาต. ดูกรภิกษุทั้งหลายก็กุลบุตร
ทั้งหลาย เปนผูเปนไปในอํานาจแหงเหตุ อาศัยอํานาจแหงเหตุ จึงเขาถึงความเปนผูแสวงหา
บิณฑบาตนีแ้ ล ไมใชเปนคนหนีราชทัณฑ ไมใชเปนคนขอใหโจรปลอยตัวไปบวช ไมใชเปน
คนมีหนี้ ไมใชเปนคนมีภยั ไมใชเปนคนมีอาชีพแรนแคน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อีกอยาง
หนึ่ง กุลบุตรนี้บวชแลว โดยที่คิดเชนนี้วา เราทั้งหลายเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว ชื่อวาเปนผูม ีทุกขครอบงําแลว มีทุกขประจํา
แลว ไฉนหนอ ความทําที่สุดแหงกองทุกข ทั้งมวลนี้ จะพึงปรากฏ. แตวากุลบุตรนั้น เปนผู
มากดวยอภิชฌา มีราคะกลาในกามทั้งหลาย มีจิตพยาบาท มีความดําริแหงใจ อันโทษะประทุษ
รายแลว มีสติหลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ มีใจไมเปนสมาธิ มีจิตหมุนไปผิด ไมสํารวมอินทรีย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวบุคคลผูเสื่อมแลว จากโภคะแหงคฤหัสถดว ย ไมทําประโยชน คือ
ความเปนสมณะใหบริบูรณดวยวา มีอุปมาเหมือนกับดุน ฟนในที่เผาศพ ซึ่งไฟติดทั้งสองขาง
ตรงกลางก็เปอ นคูถจะใชเปนฟนในบานก็ไมได ฉะนั้น.
[๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลวิตก ๓ อยางนี้ คือ กามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑
วิหิงสาวิตก ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ หรือเจริญอนิมิตต
สมาธิ อกุศลวิตก ๓ อยางนีแ้ ล ยอมดับโดยไมเหลือ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิมิตตสมาธิควร
แท ที่จะเจริญจนกวาจะละอกุศลวิตกนี้ได. อนิมิตตสมาธิที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.
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[๑๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิ ๒ อยางนี้ คือ ภวทิฏฐิ ๑ วิภวทิฏฐิ ๑. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวก ผูไดสดับแลว ยอมพิจารณาเห็นในทิฏฐิ ๒ อยางนัน้ ดังนีว้ า เรายึดถือ
สิ่งใด ในโลกอยู จะพึงเปนผูไมมีโทษ สิ่งนั้นมีอยูบางไหม? เธอยอมทราบชัดอยางนี้วา เรา
เรายึดถือสิ่งใดในโลกอยู พึงเปนผูไมมีโทษ สิ่งนั้นไมมีเลย. เธอยอมทราบชัดอยางนี้ ก็เราเมื่อ
ยึดถือ พึงยึดถือรูปนั้นเอง เมือ่ ยึดถือ พึงยึดถือเวทนานั้นเอง เมื่อยึดถือ พึงยึดถือสัญญา
นั่นเอง เมื่อยึดถือ พึงยึดถือสังขารนั่นเอง เมื่อยึดถือ พึงยึดถือวิญญาณนั้นเอง ภพพึงมีแก
เรา เพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส และอุปายาสมี เพราะชาติเปนปจจัย ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ พึงมีได
ดวยประการอยางนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญ ความขอนั้นเปนไฉน รูป ฯลฯ
เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง? ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
วา ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวของตัวเรา?
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เพราะฉะนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับแลวเห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. ปาลิเลยยสูตร
วาดวยการรูเห็นที่ทําใหสิ้นอาสวะ
[๑๗๐] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนครโกสัมพี.
ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาค ทรงผาอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขา
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ไปยังพระนครโกสัมพีเพื่อบิณฑบาตร ครั้นเสด็จเทีย่ วบิณฑบาตในพระนครโกสัมพีแลว ในเวลา
ปจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ทรงเก็บงําเสนาสนะดวยพระองคเอง ทรงถือบาตรและ
จีวร มิไดรับสัง่ เรียกพวกภิกษุที่เปนอุปฏฐาก มิไดตรัสอําลาพระภิกษุสงฆ พระองคเดียวไมมี
เพื่อนเสด็จหลีกไปสูที่จาริก.
[๑๗๑] ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จไปแลวไมนาน ไดเขาไป
หาทานพระอานนทจนถึงที่อยู ครั้นแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทวา มาเถอะทานพระอานนท
พระผูมีพระภาคทรงเก็บงําเสนาสนะดวยพระองคเอง ทรงถือบาตรและจีวร มิไดทรงรับสั่งเรียก
พวกภิกษุที่เปนอุปฏฐาก มิไดตรัสอําลาพระภิกษุสงฆ พระองคเดียว ไมมีเพื่อน เสด็จไปสูที่
จาริก. ทานพระอานนทไดตอบวา อาวุโส สมัยใด พระผูมีพระภาค ทรงเก็บงําเสนาสนะ
ดวยพระองคเอง ทรงถือบาตรและจีวร มิไดทรงรับสั่งเรียกพวกภิกษุที่เปนอุปฏฐาก มิไดตรัส
อําลาภิกษุสงฆ พระองคเดียว ไมมีเพื่อน เสด็จหลีกไปสูท ี่จาริก สมัยนัน้ พระผูมีพระภาค
ยอมทรงพระประสงค ที่จะประทับแตพระองคเดียว สมัยนั้น พระผูมพี ระภาค ยอมเปนผูอัน
ใครๆ ไมพึงติดตาม.
[๑๗๒] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค เสด็จเที่ยวจาริกไปโดยลําดับ เสด็จถึงปาปาลิ
เลยยกะ. ขาววา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โคนไมรังอันเจริญ ในปาปาลิเลยยกะนั้น.
ครั้งนั้นแล ภิกษุมากรูปดวยกัน ไดเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ครั้นแลวตางก็สนทนา
ปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว ไดพากันกลาวกะทานพระอานนทวา ทานอานนท นานแลว ที่พวก
ผมไดสดับธรรมีกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค ทานอานนท พวกผมปรารถนาที่จะสดับธรรมี
กถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค. ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทพรอมกับภิกษุเหลานั้น
พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ณ โคนไมรงั อันเจริญ ในปาปาลิเลยยกะ ครั้นแลว
ตางถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว พระผูมีพระภาคทรง
ยังภิกษุเหลานัน้ ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา.
[๑๗๓] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรูปหนึง่ ไดเกิดความปริวิตกแหงในขึ้นวา เมื่อบุคคล
รูอยางไร เห็นอยางไรหนอ อาสวะทั้งหลาย จึงสิ้นไปโดยลําดับ? พระผูมีพระภาค ทรงทราบ
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ความปริวิตกแหงใจของภิกษุนั้น ดวยพระทัย จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เราแสดงธรรมดวยการเลือกเฟน แสดงสติปฏฐาน ๔ ดวยการเลือกเฟน แสดง
สัมมัปปธาน ๔ ดวยการเลือกเฟน แสดงอิทธิบาท ๔ ดวยการเลือกเฟน แสดงอินทรีย ๕ ดวย
การเลือกเฟน แสดงพละ ๕ ดวยการเลือกเฟน แสดงโพชฌงค ๗ ดวยการเลือกเฟน แสดง
อริยมรรคมีองค ๘ ดวยการเลือกเฟน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดแสดงธรรม ดวยการเลือกเฟน
เชนนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเราแสดงแลว ดวยการเลือกเฟนเชนนี้ เออก็มีภกิ ษุบางรูป
ในธรรมวินยั นี้ ยังเกิดความปริวติ กแหงใจขึ้นวา เมื่อบุคคลรูไดอยางไร เห็นอยางไรหนอ
อาสวะทั้งหลาย จึงสิ้นไปโดยลําดับ.
[๑๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูไดอยางไร เห็นอยางไร อาสวะทั้งหลาย
ไดสดับแลว จึงสิ้นไปโดยลําดับ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับแลว ในโลกนี้ ไมได
เห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ไมฉลาดในอริยธรรม มิไดรับแนะนําในอริยธรรม ไมไดเห็นสัตบุรุษ
ไมฉลาดในสัปปุริสธรรม ไมไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การตามเห็นดังนั้นแล เปนสังขาร ก็สังขารนั้น มีอะไรเปนเหตุ มีอะไร
เปนเครื่องกอใหเกิดขึน้ มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขาร
นั้น เกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้น แกปุถุชนผูมิไดสดับแลว ผูอนั ความเสวยอารมณที่เกิดแตอวิชชา
สัมผัสถูกตองแลว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนีแ้ ล แมสังขารนั้นก็ไมเที่ยง ปจจัยปรุง
แตง อาศัยเหตุเกิดขึ้น แมตัณหานั้น แมเวทนานั้น แมผัสสะนั้น แมอวิชชานั้น ก็ไมเทีย่ ง
อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดขึ้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูอยู แมอยางนี้ เห็นอยู
อยางนี้ อาสวะทั้งหลาย ยอมสิ้นไปโดยลําดับ.
[๑๗๕] ปุถุชน ยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตนเลย แตวาตามเห็นตนมีรูป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การตามเห็นดังนั้นเปนสังขาร. ก็สังขารนั้นมีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปน
เครื่องกอใหเกิดขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารนั้น
เกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้น แกปถุ ุชนผูมิไดสดับ ผูอันความเสวยอารมณที่เกิดแตอวิชชา สัมผัส
ถูกตองแลว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้แล แมสงั ขารนั้น ก็ไมเที่ยง อันปจจัยปรุง
แตง อันอาศัยเหตุเกิดขึน้ แมตัณหานั้น แมผัสสะนั้น แมอวิชชานั้น ก็ไมเที่ยง อันปจจัย
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ปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดขึ้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูอยู แมอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้
อาสวะทั้งหลาย ยอมสิ้นไปโดยลําดับ.
[๑๗๖] ปุถุชน ยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตนเลย ยอมไมตามเห็นตนมีรูป
แตวาตามเห็นรูปในตน. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การตามเห็นดังนั้นแลเปนสังขาร ก็สังขารนั้น มี
อะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิดขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด? ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สังขารนั้น เกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้น แกปุถุชนผูมิไดสดับ ผูอันความเสวยอารมณ
ที่เกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้ แมสังขารนั้นก็ไมเที่ยง
อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดขึ้น แมตัณหานั้น แมเวทนานั้น แมผัสสะนั้น แมอวิชชานั้น
ก็ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดขึ้น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูอยูแมอยางนี้
เห็นอยูอยางนี้ อาสวะทั้งหลาย ยอมสิ้นไปโดยลําดับ.
[๑๗๗] ปุถุชน ยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตนเลย ยอมไมตามเห็นตนมีรูป
ยอมไมตามเห็นรูปในตน แตวาตามเห็นตนในรูป. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การตามเห็นดังนั้นแล
เปนสังขาร ก็สังขารนั้น มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิดขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด
มีอะไรเปนแดนเกิด? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้น แกปุถุชนผูมิไดสดับ
ผูอันความเสวยอารมณที่เกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้
แล แมสังขารนั้น ก็ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดขึ้น แมตัณหานั้น แมเวทนา
นั้น แมผัสสะนั้น แมอวิชชานั้น ก็ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดขึ้น. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลรูอยูแมอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ อาสวะทั้งหลาย ยอมสิ้นไปโดยลําดับ.
[๑๗๘] ปุถุชน ยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตนเลย ยอมไมตามเห็นตนมีรูป
ยอมไมตามเห็นรูปในตน ยอมไมตามเห็นตนในรูป แตวาตามเห็นเวทนา โดยความเปนตน
ฯลฯ แตวาตามเห็นตนมีเวทนา ฯลฯ แตวาตามเห็นเวทนาตนใน ฯลฯ แตวาตามเห็นตนใน
เวทนา ฯลฯ แตวาตามเห็นสัญญา โดยความเปนตน ฯลฯ แตวาตามเห็นตนมีสัญญา ฯลฯ แตวา
ตามเห็นสัญญาในตน ฯลฯ แตวาตามเห็นตนในสัญญา ฯลฯ แตวาตามเห็นสังขาร โดยความ
เปนตน ฯลฯ แตวาตามเห็นตนมีสังขาร ฯลฯ แตวาตามเห็นสังขารในตน ฯลฯ แตวาตาม
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เห็นตนในสังขาร ฯลฯ แตวา ตามเห็นวิญญาณ โดยความเปนตน ฯลฯ แตวาตามเห็นตนมี
วิญญาณ ฯลฯ แตวาตามเห็นวิญญาณในตน ฯลฯ แตวาตามเห็นตนในวิญญาณ. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็การตามเห็นดังนัน้ แล เปนสังขาร ก็สังขารนั้น มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนเครื่อง
กอใหเกิดขึ้น มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด? สังขารนั้น เกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้น
แกปุถุชนผูมิไดสดับ ผูอันความเสวยอารมณที่เกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ดวยประการฉะนี้แล แมสังขารนั้น ก็ไมเทีย่ ง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดขึ้น แมตณ
ั หานัน้
แมเวทนานั้น แมสัมผัสะนั้น แมอวิชชานัน้ ก็ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดขึ้น.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูอยูแมอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ อาสวะทั้งหลาย ยอมสิ้นไปโดย
ลําดับ.
[๑๗๙] ปุถุชน ยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตนเลย ฯลฯ ยอมไมตามเห็นเวทนา
โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสัญญา โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสังขาร
โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นวิญญาณ โดยความเปนตน ฯลฯ แตวาเปนผูมี
ทิฏฐิ เชนนี้ วา ตนก็อันนัน้ โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนีไ้ ปแลว จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน
มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรม. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทิฏฐิความเห็นวาเที่ยงเชนนั้น
เปนสังขาร ก็สังขารนั้น มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อบุคคลรูอยูแมอยางนี้
เห็นอยูอยางนี้ อาสวะทั้งหลาย ยอมสิ้นไปโดยลําดับ.
[๑๘๐] ปุถุชนยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตนเลย ฯลฯ ยอมไมตามเห็นเวทนา
โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสัญญา โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสังขาร
โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นวิญญาณ โดยความเปนตน ฯลฯ เปนผูไมมที ิฏฐิ เชนนี้
วา ตนก็อนั นั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแลว จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความ
ไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา แตวาเปนผูมีทิฏฐิ เชนนี้วา เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี
เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มที ิฏฐิความเห็นวาขาดสูญเชนนั้นเปน
สังขาร. ก็สังขารนั้น มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลแมรูอยูอยางนี้ เห็น
อยูอยางนี้ อาสวะทั้งหลาย ยอมสิ้นไปโดยลําดับ.
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[๑๘๑] ปุถุชน ยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมเห็นเวทนา
โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสัญญา โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสังขาร
โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นวิญญาณ โดยความเปนตน ฯลฯ เปนผูไมมที ิฏฐิ เชนนี้
วา ตนก็อนั นั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแลว จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความ
ไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา และเปนผูไมมที ิฏฐิ เชนนี้วา เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึง
มี เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี แตวายังเปนผูมีความสงสัย เคลือบแคลง ไมแนใจใน
สัทธรรม. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความเปนผูม ีความสงสัย เคลือบแคลง ไมแนใจในสัทธรรม
เชนนั้นเปนสังขาร. ก็สังขารนั้น มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนเครื่องกอใหเกิดขึน้ มีอะไรเปน
กําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด? ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังขารนั้น เกิดจากตัณหาที่เกิดขึน้ แกปุถุชน
ผูมิไดสดับ ผูอันความเสวยอารมณที่เกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตอง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวย
ประการฉะนีแ้ ล แมสังขารนั้น ก็ไมเทีย่ ง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดขึ้น แมตัณหานั้น
แมเวทนานั้น แมผัสสะนั้น แมอวิชชานัน้ ก็ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดนั้น.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลแมรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ อาสวะทั้งหลาย ยอมสิ้นไปโดย
ลําดับ.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. ปุณณมสูตร
วาดวยอุปาทานขันธ ๕
[๑๘๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ มิคารมาตุประสาท ในพระวิหาร
บุพพาราม ใกลพระนครสาวัตถี พรอมดวยพระภิกษุสงฆเปนอันมาก. ก็ในสมัยนัน้ แล ในคืน
วันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค่ํา เปนวันเพ็ญ มีพระจันทรเต็มดวง พระผูมีพระภาค อันภิกษุสงฆหอม
ลอมแลว ประทับนั่งอยูในทีแ่ จง.
[๑๘๓] ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะ ทําผาอุตตราสงฆเฉวียงบาขางหนึ่งแลว
ประนมมือไปทางพระผูมีพระภาคเจา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขา
พระองคจะพึงทูลถามเหตุประการหนึ่ง กะพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาคทรงประทานโอกาส
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ที่จะพยากรณปญหา แกขาพระองค. พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ถาเชนนัน้ เธอจง
นั่ง ณ อาสนะของตนแลว ถามปญหาที่เธอมุงจํานงเถิด ภิกษุนั้น รับพระดํารัสของพระผูมี
พระภาคแลวนั่ง ณ อาสนะของตน ทูลถามปญหาพระผูม ีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
อุปาทานขันธ ๕ ไดแกอุปาทานขันธคือรูป อุปาทานขันธคือเวทนา อุปาทานขันธคือสัญญา
อุปาทานขันธคือสังขาร อุปาทานขันธคือวิญญาณ เหลานี้ ใชไหม พระเจาขา?
พ. ดูกรภิกษุ อุปาทานขันธ ๕ ไดแกอุปาทานขันธ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ เหลานี้แหละภิกษุ.
วาดวยมูลแหงอุปาทานขันธ ๕
[๑๘๔] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูม ีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลว
ไดทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปวา อุปาทานขันธ ๕ เหลานีแ้ ล มีอะไรเปนมูลเหตุ พระเจาขา?
พ. ดูกรภิกษุ อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้แล มีฉันทะเปนมูลเหตุ ฯลฯ
ภิ. อุปาทานก็อันนัน้ และอุปาทานขันธ ๕ ก็อันนั้น หรือวาอุปาทานอื่นจากอุปาทาน
ขันธ ๕ พระเจาขา?
พ. ดูกรภิกษุ อุปาทานก็อนั นั้น และอุปาทานขันธ ๕ ก็อันนั้น หามิได และอุปาทาน
อื่นจากอุปาทานขันธ ๕ ก็หามิได แตฉันทราคะในอุปาทานขันธ ๕ เหลานั้นเปนตัวอุปาทาน
วาดวยฉันทราคะในอุปาทานขันธ ๕
[๑๘๕] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลวได
ทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ฉันทราคะในอุปาทานขันธ ๕ แตกตางกัน
หรือ? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ตางกันภิกษุ ดังนีแ้ ลว ไดตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุ
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความปรารถนาอยางนีว้ า ในอนาคตกาล ขอเราพึงมีรูปเชนนี้ พึงมี
เวทนาเชนนี้ พึงมีสัญญาเชนนี้ พึงมีสังขารเชนนี้ พึงมีวญ
ิ ญาณเชนนี้. ดูกรภิกษุ ฉันทราคะ
ในอุปาทานขันธ ๕ ตางกันดวยประการฉะนี้แล.
วาดวยเหตุที่เรียกวาขันธ
[๑๘๖] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูม ีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา
แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ขันธ จึงชื่อวา
ขันธ?
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พ. ดูกรภิกษุ รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งทีเ่ ปนอดีต อนาคต และปจจุบนั เปน
ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี มีในที่ไกลก็ดี ในทีใ่ กล
ก็ดี นี้เรียกวารูปขันธ เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ นี้เรียกวาเวทนาขันธ สัญญาอยางใดอยาง
หนึ่ง ฯลฯ นี้เรียกวาสัญญาขันธ สังขารอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ นี้เรียกวาสังขารขันธ วิญญาณ
อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบนั เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี
ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี มีในที่ไกลก็ดี ในที่ใกลกด็ ี นี้เรียกวาวิญญาณขันธ. ดูกรภิกษุ
ดวยเหตุมีประมาณเทานีแ้ ล ขันธจึงชื่อวาขันธ.
วาดวยเหตุปจจัยแหงขันธ ๕
[๑๘๗] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูม ีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลว
ไดทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยทําใหรูปขันธ
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ปรากฏ?
พ. ดูกรภิกษุ มหาภูตรูป ๔ แล เปนเหตุเปนปจจัยทําใหรูปขันธปรากฏ. ผัสสะ เปน
เหตุเปนปจจัยทําใหเวทนาขันธปรากฏ. ผัสสะ เปนเหตุเปนปจจัย ทําใหสัญญาขันธปรากฏ.
ผัสสะ เปนเหตุเปนปจจัยทําใหสังขารขันธปรากฏ. นามรูปเปนเหตุเปนปจจัยทําใหวญ
ิ ญาณขันธ
ปรากฏ.
วาดวยเหตุเกิดสักกายทิฏฐิ
[๑๘๘] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูม ีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลว
ไดทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ สักกายทิฏฐิมีไดอยางใดหนอ?
พ. ดูกรภิกษุ ปุถุชนในโลกนี้ ผูยังมิไดสดับ เปนผูไมไดเห็นพระอริยเจา ไมฉลาด
ในอริยธรรม ไมไดรับแนะนําในอริยธรรม เปนผูไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในสัปปุริสธรรม
ไมไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน ยอมเห็นตนมีรูป ยอมเห็นรูป
ในตน ยอมเห็นตนในรูป ยอมเห็นเวทนา โดยความเปนตน ยอมเห็นตนมีเวทนา ยอมเห็น
เวทนาในตน ยอมเห็นตนในเวทนา ยอมเห็นสัญญา โดยความเปนตน ยอมเห็นตนมีสัญญา
ยอมเห็นสัญญาในตน ยอมเห็นตนในสัญญา ยอมเห็นสังขาร โดยความเปนตน ยอมเห็น
ตนมีสังขาร ยอมเห็นสังขารในตน ยอมเห็นตนในสังขาร ยอมเห็นวิญญาณ โดยความเปนตน
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ยอมเห็นตนมีวิญญาณ ยอมเห็นวิญญาณในตน ยอมเห็นตนในวิญญาณ. ดูกรภิกษุ สักกาย
ทิฏฐิมีไดดวยอาการเชนนีแ้ ล.
วาดวยเหตุจะไมมีสักกายทิฏฐิ
[๑๘๙] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูม ีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา
แลวไดทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ สักกายทิฏฐิยอ มไมมีไดอยางไร?
พ. ดูกรภิกษุ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผูไดสดับแลว เปนผูไดเห็นพระอริยเจา
ฉลาดในอริยธรรม ไดรับแนะนําแลวเปนอยางดีในอริยธรรม เปนผูไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดใน
สัปปุริสธรรม ไดรับแนะนําแลวเปนอยางดีในสัปปุริสธรรม ยอมไมเห็นรูป โดยความเปนตน
ไมเห็นตนมีรปู ไมเห็นรูปในตน หรือไมเห็นตนในรูป ยอมไมเห็นเวทนา โดยความเปนตน
ไมเห็นตนมีเวทนา ไมเห็นเวทนาในตน หรือไมเห็นตนในเวทนา ยอมไมเห็นสัญญา โดยความ
เปนตน ไมเห็นตนมีสัญญา ไมเห็นสัญญาในตน หรือไมเห็นตนในสัญญา ยอมไมเห็นสังขาร
โดยความเปนตน ไมเห็นตนมีสังขาร ไมเห็นสังขารมีในตน หรือไมเห็นตนในสังขาร ยอมไม
เห็นวิญญาณ โดยความเปนตน ไมเห็นตนมีวิญญาณ ไมเห็นวิญญาณในตน หรือไมเห็นตนใน
วิญญาณ. ดูกรภิกษุ สักกายทิฏฐิ ยอมไมมีดว ยอาการเชนนี้แล.
วาดวยคุณโทษและอุบายสลัดออกแหงอุปาทานขันธ
[๑๙๐] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูม ีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลว
ไดทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนคุณ เปนโทษ เปนเครื่อง
สลัดออก แหงรูป แหงเวทนา แหงสัญญา แหงสังขาร แหงวิญญาณ?
พ. ดูกรภิกษุ สุขโสมนัส อาศัยรูปเกิดขึน้ นี้เปนคุณแหงรูป รูปไมเที่ยง เปนทุกข
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงรูป การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในรูป
เสียได นีเ้ ปนเครื่องสลัดออกแหงรูป สุขโสมนัส อาศัยเวทนาเกิดขึ้น ฯลฯ อาศัยสัญญาเกิด
ขึ้น ฯลฯ อาศัยสังขารเกิดขึ้น อาศัยวิญญาณเกิดขึ้น นีเ้ ปนคุณแหงวิญญาณ วิญญาณไมเที่ยง
เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวิญญาณ. การกําจัดฉันทราคะ
การละฉันทราคะในวิญญาณเสียได นีเ้ ปนเครื่องสลัดออกแหงวิญญาณ.
วาดวยการไมมีอหังการมมังการและมานานุสยั
[๑๙๑] ภิกษุนั้น ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูม ีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลว
ไดทูลถามปญหาที่ยิ่งขึ้นไปอีกวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไร
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จึงจะไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสยั ในกายที่มีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก?
พ. ดูกรภิกษุ รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งทีเ่ ปนอดีต อนาคต และปจจุบนั เปนภายใน
ก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี มีในที่ไกลก็ดี ในที่ใกลก็ดี
อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนัน้ ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่
ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สัญญาอยางใด
อยางหนึ่ง สังขารอยางใดอยางหนึ่ง วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และ
ปจจุบัน เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี มีในที่ไกล
ก็ดี ในทีใ่ กลกด็ ี อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามความ
เปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. ดูกรภิกษุ เมื่อบุคคล
รูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึงจะไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสยั ในกายที่มวี ญ
ิ ญาณนี้
และสรรพนิมติ ภายนอก.
วาดวยกรรมที่อนัตตากระทําจะถูกตองอัตตา
[๑๙๒] ก็โดยสมัยนัน้ แล ภิกษุรูปหนึง่ ไดเกิดความปริวิตกแหงใจขึ้นวา ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย ไดยนิ วา ดวยประการดังนี้แล รูปเปนอนัตตา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปน
อนัตตา กรรมที่อนัตตากระทํา จักถูกตองอนัตตาคือกรรมไดอยางไร? ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาค
ทรงทราบความปริวิตกแหงใจของภิกษุนั้นดวยพระทัยแลว ไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอที่โมฆบุรุษบางคน ในธรรมวินัยนี้ เปนผูตกอยูใ นอํานาจอวิชชา มีใจถูกตัณหา
ครอบงํา จะพึงสําคัญสัตถุศาสน วาเปนคําสอนที่ควรคิดใหตระหนักวา ทานผูเจริญทั้งหลาย
ไดยินวา ดวยประการดังนีแ้ ล รูปเปนอนัตตา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอนัตตา
กรรมที่อนัตตากระทํา จักถูกตองอัตตาคือกรรมไดอยางไร? นี้เปนฐานะที่จะมีได. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลาย อันเราไดแนะนําไวแลว ดวยการทวนถามในธรรมนั้นๆ ในบาลีประเทศ
นั้นๆ จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเทีย่ ง? ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ไมเที่ยง
พระเจาขา.
พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา?
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกผูไ ดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมทราบ
ชัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฉะนีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ ขัชชนิยวรรคที่ ๓.
-----------------------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัสสาทสูตร
๖. สีหสูตร
๒. สมุทยสูตร ๑ ๗. ขัชชนิยสูตร
๓. สมุทยสูตร ๒ ๘. ปณโฑลยสูตร
๔. อรหันตสูตรที่ ๑ ๙. ปาลิเลยยกสูตร
๕. อรหันตสูตรที่ ๒ ๑๐. ปุณณมสูตร.
----------------------------------------
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เถรวรรคที่ ๔
๑. อานันทสูตร
วาดวยปจจัยใหมแี ละไมใหมีตณ
ั หามานะทิฏฐิ
[๑๙๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล ทานพระอานนทเถระเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวกลาว
วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้น รับคําทานพระอานนทแลว. ทานพระอานนท จึงได
กลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ทานพระปุณณมันตานีบุตร มีอุปการะมากแกพวกเราเหลาภิกษุใหม
ทานกลาวสอนพวกเราดวยโอวาทอยางนีว้ า ดูกรทานอานนท เพราะถือมั่น จึงมีตัณหา มานะ
ทิฏฐิวา เปนเรา เพราะไมถือมั่น จึงไมมีตณ
ั หา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา. เพราะถือมั่น อะไร
จึงมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา เพราะไมถือมั่นอะไร จึงไมมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา.
เพราะถือมั่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา
เพราะไมถือมัน่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงไมมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปน
เรา. ดูกรทานอานนท เปรียบเสมือนสตรีหรือบุรุษรุนหนุมรุนสาว มีนสิ ัยชอบแตงตัว สองดู
เงาหนาของตน ที่กระจกหรือที่ภาชนะน้ํา อันใสบริสุทธิ์ผุดผอง เพราะยึดถือจึงเห็น เพราะ
ไมยึดถือจึงไมเห็นฉันใด. ดูกรทานอานนท เพราะถือมั่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
จึงมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา เพราะไมถือมั่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
จึงไมมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา ฉันนัน้ เหมือนกันแล. ดูกรทานอานนท ทานจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?
อ. ไมเที่ยง อาวุโส.
ป. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เทีย่ งหรือไมเที่ยง?
อ. ไมเที่ยง อาวุโส ฯลฯ
ป. เพราะเหตุนี้แล อริยสาวกผูสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ รูชัดวา ฯลฯ กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. (โดยเหตุนแี้ ล ขาพเจาจึงกลาววา) ดูกรอาวุโส ทานพระปุณณ-
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มันตานีบุตร เปนผูมีอุปการะมาก แกพวกเราเหลาภิกษุใหม ทานสอนพวกเราดวยโอวาทนี้ ก็
เราไดตรัสรูธรรม เพราะฟงธรรมเทศนานี้ ของทานพระปุณณมันตานีบุตร.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. ติสสสูตร
วาดวยปจจัยใหเกิดและไมใหเกิดโสกะ
[๑๙๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ก็สมัยนัน้ ทานพระติสสะซึ่งเปนโอรสของพระปตุจฉา
ของพระผูมีพระภาค บอกแกภิกษุหลายรูปอยางนี้วา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย กายของขาพเจา เปน
ดุจภาระอันหนักโดยแท แมทิศทั้งหลายไมปรากฏแกขาพเจา แมธรรมทั้งหลาย ไมแจมแจงแก
ขาพเจา ถีนมิทธะ ยอมครอบงําจิตของขาพเจาอยู ขาพเจาไมยนิ ดีประพฤติพรหมจรรย และ
ความสงสัยในธรรมทั้งหลาย ยอมเกิดมีแกขาพเจา.
[๑๙๕] ครั้งนั้นแล ภิกษุหลายรูป พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทาน
ติสสะผูเปนโอรสของปตุจฉาของพระผูมีพระภาค บอกแกภกิ ษุหลายรูปวา อาวุโสทั้งหลาย กาย
ของขาพเจา เปนดุจภาระอันหนักโดยแท แมทิศทั้งหลาย ยอมไมปรากฏแกขาพเจา แมธรรม
ทั้งหลาย ก็ไมแจมแจงแกขาพเจา ถีนมิทธะ ยอมครอบงําจิตของขาพเจา ขาพเจาไมยนิ ดีประพฤติ
พรหมจรรย และความสงสัยในธรรมทั้งหลาย ยอมเกิดมีแกขาพเจา. ครั้งนั้นแล พระผูม ีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแลว รับสั่งวา ดูกรภิกษุ เธอจงไปเรียกติสสภิกษุตามคําของเราวา ทาน
ติสสะ พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ภิกษุนนั้ รับพระดํารัสแลว เขาไปหาทานติสสะถึงที่อยูแลว
บอกแกทานติสสะอยางนี้วา ทานติสสะ พระศาสดารับสั่งใหหาทาน. ทานพระติสสะรับคําภิกษุ
นั้นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระติสสะวา ดูกรติสสะ ทราบวา เธอไดบอกแก
ภิกษุหลายรูปวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย กายของขาพเจา เปนดุจภาระอันหนักโดยแท ฯลฯ และ
ความสงสัยในธรรมทั้งหลาย ยอมเกิดมีแกขาพเจา จริงหรือ? ทานพระติสสะกราบทูลวา จริง
อยางนั้นพระเจาขา.
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พ. ดูกรติสสะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาส ยอมบังเกิดแกบคุ คลผูไมปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรักใคร ความ
กระหาย ความเรารอน ความทะเยอทะยานในรูป เพราะความที่รูปนั้นแปรปรวนเปนอยางอื่นไป
ใชไหม?
ต. ใช พระเจาขา.
พ. ดีละๆ ติสสะ ก็ขอนี้ยอมเปนอยางนี้ สําหรับบุคคลผูไมปราศจากความกําหนัดใน
รูป. ดูกรติสสะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส
ยอมเกิดขึน้ แกบุคคลผูไมปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรักใคร ความกระหาย ความ
เรารอน ความทะเยอทะยาน ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ เพราะวิญญาณ
นั้นแปรปรวนเปนอยางอื่นไป ใชไหม?
ต. ใช พระเจาขา.
พ. ดีละๆ ติสสะ ก็ขอนี้ยอมเปนอยางนี้ สําหรับบุคคลผูยังไมปราศจากความกําหนัด
ในวิญญาณ.
[๑๙๖] พ. ดูกรติสสะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาส ยอมเกิดขึ้นแกบุคคลผูปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรักใคร
ความกระหาย ความเรารอน ความทะเยอทะยานในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เพราะความทีว่ ิญญาณแปรปรวนเปนอยางอื่นไป ใชไหม?
ต. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดีละๆ ติสสะ ก็ขอนี้ยอมเปนอยางนี้ สําหรับบุคคลผูปราศจากความกําหนัดใน
วิญญาณ. ดูกรติสสะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?
ต. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ
พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ต. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ
พ. เพราะเหตุนั้นแล ติสสะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอกี .
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[๑๙๗] พ. ดูกรติสสะ เปรียบเหมือน มีบุรุษ ๒ คน คนหนึ่งไมฉลาดในหนทาง
คนหนึ่งฉลาดในหนทาง บุรุษคนที่ไมฉลาดในหนทางนัน้ จึงถามทางบุรุษผูฉลาดในหนทาง บุรุษ
ผูฉลาดในหนทางนั้น พึงบอกอยางนีว้ า ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานจงไปตามทางนี้แหละสักครูหนึ่ง
แลว จักพบทาง ๒ แพรง ในทาง ๒ แพรงนั้น ทานจงละทางซายเสีย ถือเอาทางขวาไปตาม
ทางนั้นสักครูหนึ่งแลว จักพบราวปาอันทึบ ทานจงไปตามนั้นสักพักหนึ่งแลว จักพบที่กลุมใหญ
มีเปอกตม จงไปตามทางนั้นสักครูหนึ่งแลว จักพบหนองบึง จงไปตามทางนั้นสักครูหนึ่งแลว
จักพบภูมิภาคอันราบรื่น. ดูกรติสสะ เรากระทําอุปมานี้แล เพื่อใหเขาใจเนื้อความ ในขอนี้มี
อธิบายอยางนี้. คําวาบุรุษผูไมฉลาดในหนทางนี้แล เปนชื่อแหงปุถุชน. คําวาบุรุษผูฉลาดใน
หนทางนีแ้ ล เปนชื่อแหงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. คําวาทาง ๒ แพรงนี้แล เปนชื่อแหง
วิจิกจิ ฉา. คําวาทางซายนี้แล เปนชื่อแหงมรรคผิดอันประกอบดวยองค ๘ คือ มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ
มิจฉาสมาธิ. คําวาทางขวานีแ้ ล เปนชื่อแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ. คําวาราวปาอันทึบนี้แล เปนชือ่ แหงอวิชชา. คําวาที่ลุมใหญมีเปอกตมนีแ้ ล
เปนชื่อแหงกามทั้งหลาย. คําวาหนองบึงนีแ้ ล เปนชื่อแหงความโกรธและความคับแคน. คําวา
ภูมิภาคอันราบรื่นนี้แล เปนชื่อแหงนิพพาน. เธอจงยินดีเถิด ติสสะ เธอจงยินดีเถิด ติสสะ
ตามโอวาทของเราตามความอนุเคราะหของเรา ตามคําพร่ําสอนของเรา พระผูมีพระภาคไดตรัส
พระพุทธพจนนี้แลว ทานพระติสสะปลื้มใจ ชื่นชม พระภาษิตของพระผูมีพระภาคฉะนี้แล.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. ยมกสูตร
วาดวยพระขีณาสพตายแลวสูญหรือไม
[๑๙๘] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตร อยูที่พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ก็โดยสมัยนั้นแล ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิอันชั่วชาเห็นปานนี้วา
เรายอมรูทั่วถึงธรรม ตามที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว
ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก. ภิกษุหลายรูป ไดฟงแลววา ไดยนิ วา ยมกภิกษุเกิด

พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาที่ 107
ทิฏฐิอันชั่วชาเปนปานนีว้ า เรารูทั่วถึงธรรม ตามที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา พระขีณาสพ
เมื่อตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก. ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้น จึงพากัน
เขาไปหาทานยมกภิกษุถึงทีอ่ ยู ไดสนทนาปราศรัยกับทานยมกภิกษุ ครั้นผานการสนทนาปราศรัย
ชวนใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว จึงถามทานยมกภิกษุวา
ดูกรทานยมกะ ทราบวา ทานเกิดทิฏฐิอันชั่วชา เห็นปานนี้วา เรารูว าทั่วถึงธรรม ตามที่พระผูมี
พระภาคทรงแสดงแลววา พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก
จริงหรือ? ทานยมกะกลาววา อยางนั้น อาวุโส.
ภิ. ดูกรอาวุโสยมกะ ทานอยาไดพดู อยางนั้น อยาไดกลาวตูพระผูมพี ระภาค เพราะ
การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย เพราะพระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนีว้ า พระขีณาสพเมื่อ
ตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก.
ทานยมกะ เมื่อถูกภิกษุเหลานั้นกลาวแมอยางนี้ ยังขืนกลาวถือทิฏฐิอันชั่วชานัน้ อยาง
หนักแนนอยางนั้นวา เรารูทั่วถึงธรรม ตามที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา พระขีณาสพเมื่อ
ตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก.
ภิกษุเหลานั้น ยอมไมอาจเพื่อจะยังทานยมกะ ใหถอนทิฏฐิอันชั่วชานั้นได จึงลุกจาก
อาสนะ เขาไปหาทานพระสารีบุตรจนถึงที่อยู ครั้นแลว จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ขาแต
ทานสารีบุตร ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิอันชั่วชาเห็นปานนีว้ า เรารูทั่วถึงธรรม ตามที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงแลววา พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก ขอ
โอกาสนิมนตทานพระสารีบุตรไปหายมกภิกษุถึงที่อยู เพื่ออนุเคราะหเถิด. ทานพระสารีบุตรรับ
นิมนตโดยดุษณีภาพ.
[๑๙๙] ครั้งนั้น เวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจากที่พักผอนแลวเขาไปหาทานยมกะ
ถึงที่อยู ไดสนทนาปราศรัยกับทานยมกะ ครั้นผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดถามทานยมกะวา ดูกรอาวุโสยมกะ ทราบวา ทานเกิด
ทิฏฐิอันชั่วชาเห็นปานนี้วา เรารูทั่วถึงธรรม ตามที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา พระขีณาสพ
เมื่อตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก ดังนี้ จริงหรือ? ทานยมกะตอบวา
อยางนั้นแล ทานสารีบุตร.
สา. ดูกรทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?
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ย. ไมเทีย่ ง ทาน ฯลฯ
สา. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ย. ไมเทีย่ ง ทาน ฯลฯ
สา. เพราะเหตุนี้นนั้ แล ยมกะ พระอริยสาวกผูใดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ฯลฯ
รูชดั วา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมีอีก.
[๒๐๐] สา. ดูกรทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานเห็นรูปวาเปน
สัตวเปนบุคคลหรือ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นเวทนาวาสัตวเปนบุคคลหรือ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นสัญญาวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นสังขารวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวิญญาณวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
[๒๐๑] สา. ดูกรทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานเห็นวาสัตวบุคคล
มีในรูปหรือ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลอื่นจากรูปหรือ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลมีในเวทนาหรือ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลอื่นจากเวทนาหรือ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลมีในสัญญาหรือ?
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ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลมีในสังขารหรือ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลอื่นจากสังขารหรือ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลมีในวิญญาณหรือ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ทานเห็นวาสัตวบุคคลอื่นจากวิญญาณหรือ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
[๒๐๒] สา. ดูกรยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานเห็นรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ วาเปนสัตวบุคคลหรือ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
[๒๐๓] สา. ดูกรทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานเห็นวา สัตว
บุคคลนี้นั้นไมมีรูป ไมมีเวทนา ไมมีสัญญา ไมมีสังขาร ไมมีวิญญาณ หรือ?
ย. ไมใชอยางนั้น ทาน.
สา. ดูกรทานยมกะ ก็โดยที่จริง โดยที่แท ทานจะคนหาสัตวบุคคลในขันธ ๕ เหลานี้
ในปจจุบนั ไมไดเลย ควรแลหรือที่ทานจะยืนยันวา เรารูทั่วถึงธรรม ตามที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงแลววา พระขีณาสพเมื่อตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก.
ย. ขาแตทานพระสารีบุตร เมื่อกอนผมไมรูอยางนี้ จึงไดเกิดทิฏฐิอันชั่วชาอยางนัน้ แต
เดี๋ยวนี้ ผมละทิฏฐิอันชั่วชานั้นไดแลว และผมก็ไดบรรลุธรรมแลวเพราะฟงธรรมเทศนานี้ ของ
ทานพระสารีบุตร.
[๒๐๔] สา. ดูกรทานยมกะ ถาชนทั้งหลาย พึงถามทานอยางนีว้ า ทานยมกะ ภิกษุ
ผูที่เปนพระอรหันตขีณาสพ เมื่อตายไปแลว ยอมเปนอะไร ทานถูกถามอยางนั้น จะพึงกลาวแก
วาอยางไร?
ย. ขาแตทานสารีบุตร ถาเขาถามอยางนั้น ผมพึงกลาวแกอยางนี้วารูปแลไมเที่ยง สิ่ง
ใดไมเทีย่ ง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นดับไปแลว ถึงแลวซึง่ การตั้งอยูไมได เวทนา
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สัญญา สังขาร วิญญาณไมเทีย่ ง สิ่งใดไมเทีย่ ง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นดับไป
แลว ถึงแลวซึง่ การตั้งอยูไมได ขาแตทานสารีบุตร ผมถูกเขาถามอยางนั้น พึงกลาวแกอยางนี้.
[๒๐๕] สา. ดีละๆ ยมกะ ถาอยางนัน้ เราจักอุปมาใหทานฟง เพือ่ หยั่งรูความขอ
นั้นใหยิ่งๆ ขึ้น. ดูกรทานยมกะ เปรียบเหมือนคฤหบดี หรือบุตรของคฤหบดีผูมั่งคั่ง มีทรัพย
มาก มีโภคะมาก และเขารักษาตัวกวดขัน เกิดมีบุรุษคนหนึ่งประสงคความพินาศ ประสงคความ
ไมเปนประโยชน ประสงคความไมปลอดภัย อยากจะปลงชีวิตเขาเสีย เขาพึงมีความคิดอยางนีว้ า
คฤหบดีและบุตรคฤหบดีนี้ เปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และเขามีการรักษาอยาง
กวดขัน การทีจ่ ะอุกอาจปลงชีวิตนี้ ไมใชเปนการทําไดงา ยเลย อยากระนั้นเลย เราพึงใชอุบาย
ปลงชีวิต. บุรุษนั้น พึงเขาไปหาคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นแลว พึงกลาวอยางนีว้ า ผมขอเปน
คนรับใชทาน. คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนนั้ พึงรับบุรุษนั้นไวใช เขาพึงรับใชเรียบรอยดีทุกประการ
คือ มีปรกติตื่นกอน นอนภายหลัง คอยฟงคําสั่ง ประพฤติใหเปนทีพ่ อใจ กลาวแตวาจาเปนที่รัก
ใคร คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น เชื่อเขาโดยความเปนมิตร โดยความเปนสหาย และถึงความ
ไววางใจในเขา. เมื่อใด บุรุษนั้นพึงคิดวา คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีไวใจเราดีแลว เมื่อนั้น บุรุษ
นั้นรูวา คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีอยูใ นที่ลบั พึงปลงชีวิตเสียดวยศาตราอันคม. ทานยมกะ ทาน
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในกาลใด บุรุษนั้นเขาไปหาคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีโนนแลว
กลาวอยางนี้วา ผมขอรับใชทานแมในกาลนั้น เขาก็ชื่อวาเปนผูฆาอยูแลว ก็แตคฤหบดีหรือบุตร
คฤหบดีนั้น หารูจักบุรุษผูฆาวา เปนผูฆาเราไม. ในกาลใด บุรุษนั้นตื่นกอน นอนภายหลัง
คอยฟงคําสั่ง ประพฤติใหเปนที่พอใจ กลาวแตวาจาเปนที่รักใคร แมในกาลนั้น เขาก็ชื่อวาเปน
ผูฆาอยูแลว ก็แตคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น หารูจกั บุรษุ ผูฆานั้นวา เปนผูฆาเราไม. และใน
กาลใด บุรุษนัน้ รูวา คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นอยูในทีล่ ับ จึงปลงชีวิตเสียดวยศาตราอันคม
แมในกาลนั้น เขาเปนผูฆานัน่ เอง ก็แตคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น หารูจักบุรุษนั้นวาเปนผูฆา
เราไม.
ย. อยางนัน้ ทาน.
[๒๐๖] สา. ดูกรทานยมกะ ขออุปมานีฉ้ ันใด ปุถุชนผูมิไดสดับ ไมไดเห็นพระอริยะ
ทั้งหลาย ไมฉลาดในอริยธรรม ไมไดรับแนะนําในอริยธรรม ไมไดเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ไม
ฉลาดในสัปปุริสธรรม ไมไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรม ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นรูป โดย
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ความเปนตน ยอมเห็นตนมีรูป ยอมเห็นรูปในตน หรือยอมเห็นตนในรูป ยอมเห็นเวทนา
โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสัญญา โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสังขาร โดยความเปนตน
ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณ โดยความเปนตน ยอมเห็นตนมีวิญญาณ ยอมเห็นวิญญาณในตน หรือ
ยอมเห็นตนในวิญญาณ. เขายอมไมรูชัด ตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อันไมเที่ยงวา ไมเที่ยง ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อันเปนทุกขวา เปนทุกข ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อันเปนอนัตตาวา เปนอนัตตา ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ อันปจจัยปรุงแตงวา อันปจจัยแตง ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันเปนผูฆา วาเปนผูฆา. เขายอมเขาไปถือมั่น ยึดมั่น ซึ่งรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณวา เปนตัวตนของเรา. อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ อันปุถุชนนั้นเขาไปถือมั่น ยึด
มั่นแลว ยอมเปนไปเพื่อสิ่งมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขตลอดกาลนาน.
[๒๐๗] ดูกรทานยมกะ สวนพระอริยสาวกผูสดับแลว ไดเห็นพระอริยะทั้งหลาย ฉลาด
ในอริยธรรม ไดรับแนะนําในอริยธรรมดีแลว ไดเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ฉลาดในสัปปุริสธรรม
ไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรมดีแลว ยอมไมเห็นรูป โดยความเปนตน ยอมไมเห็นตนมีรูป ยอม
ไมเห็นรูปในตน หรือยอมไมเห็นตนในรูป ยอมไมเห็นเวทนา โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไม
เห็นสัญญา โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมเห็นสังขาร โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมเห็นวิญญาณ
โดยความเปนตน ยอมไมเห็นตนมีวิญญาณ ยอมไมเห็นวิญญาณในตน หรือยอมไมเห็นตนใน
วิญญาณ. เขายอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไมเทีย่ งวา
ไมเที่ยง. ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนทุกขวา
เปนทุกข. ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนอนัตตา
วา เปนอนัตตา. ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันปจจัย
ปรุงแตง วาปจจัยปรุงแตง. ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
อันเปนผูฆา วาเปนผูฆา. เขายอมไมเขาไปถือมั่น ยึดมั่น ซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณวา เปนตัวตนของเรา. อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ อันอริยสาวกนัน้ ไมเขาไปถือมั่น ยึด
มั่นแลว ยอมเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาลนาน.
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ย. ขาแตทานสารีบุตร ขอที่เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ของทานผูมีอายุทั้งหลาย ผูเชน
นั้น เปนผูอนุเคราะห ใครประโยชน เปนผูวากลาวพร่ําสอน ยอมเปนอยางนั้นแท ก็แล
จิตของผมหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย ไมถือมั่น เพราะไดฟงธรรมเทศนานี้ของทานสารีบุตร.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. อนุราธสูตร
วาดวยสัตวบุคคลไมมีในขันธ ๕
[๒๐๘] สมัยหนึ่งพระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลพระนคร
เวสาลี. ก็สมัยนั้น ทานพระอนุราธะอยูที่กระทอมในปา ไมไกลพระผูมพี ระภาค. ครั้งนั้น
อัญญเดียรถียป ริพาชก พากันเขาไปหาทานพระอนุราธะจนถึงที่อยู ไดสนทนาปราศรัยกับทานพระ
อนุราธะ ครั้นผานการสนทนาปราศรัย พอใหระลึกถึงกันแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
จึงไดกลาวกะทานอนุราธะวา ดูกรทานอนุราธะ พระตถาคตเปนอุดมบุรุษ เปนยอดบุรุษ ทรงถึง
ความบรรลุชั้นเยีย่ ม เมื่อจะทรงบัญญัติ ยอมทรงบัญญัติ ในฐานะ ๔ นี้ คือสัตวเบื้องหนาแต
ตายแลว ยอมเกิดอีก ๑ ยอมไมเกิดอีก ๑ ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี ๑ ยอมไมเกิดอีก
อีกก็หามิได ๑. เมื่อพวกปริพาชกกลาวอยางนั้นแลว ทานพระอนุราธะไดกลาวกะอัญญเดียรถีย
ปริพาชกเหลานั้นวา ดูกรทานทั้งหลาย พระตถาคตทรงเปนอุดมบุรุษ ทรงเปนยอดบุรุษ ทรงถึง
ความบรรลุชั้นเยีย่ ม เมื่อจะทรงบัญญัติ ยอมทรงบัญญัตินอกจากฐานะ ๔ เหลานี้ คือ สัตวเบื้อง
หนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก ๑ ยอมไมเกิดอีก ๑ ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดก็มี ๑ ยอมเกิดอีก
ก็หามิได ยอมไมเกิดก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ๑. เมื่อทานพระอนุราธะกลาวอยางนั้นแลว
อัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้นไดกลาวกะทานพระอนุราธะวา ภิกษุนี้จักเปนภิกษุใหม บวชแลว
ไมนาน ก็หรือวาเปนภิกษุเถระ แตโงเขลาไมฉลาด. ครั้งนั้น พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกลาว
รุกรานทานพระอนุราธะดวยวาทะวาเปนภิกษุใหม และเปนผูโงเขลาแลว พากันลุกจากอาสนะ
หลีกไป.
[๒๐๙] เมื่ออัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น หลีกไปแลวไมนาน ทานพระอนุราธะไดมี
ความคิดวา ถาอัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้น พึงถามเราตอไป เมื่อเราพยากรณอยางไร จึงจะ
ชื่อวาไมเปนผูก ลาวตามที่อญ
ั ญเดียรถียปริพาชกเหลานัน้ กลาวแลว และชื่อวาเปนผูกลาว ตามที่
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พระผูมีพระภาคตรัสแลว ไมพึงกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําอันไมจริง และพึงพยากรณธรรม
สมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมพงึ ถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได.
ลําดับนั้น ทานพระอนุราธะ จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงที่ประทับ ฯลฯ แลวกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคอยูที่กระทอมในปา ไมไกล
พระผูมีพระภาค ครั้งนั้น พวกอัญญเดียรถียป ริพาชกเปนอันมาก พากันเขาไปหาขาพระองคถึงที่
อยู ฯลฯ กลาวกะขาพระองควา ดูกรทานพระอนุราธะ พระตถาคตทรงเปนอุดมบุรุษ ทรงเปน
ยอดบุรุษ ทรงถึงความบรรลุชั้นเยีย่ ม เมื่อจะทรงบัญญัติในฐานะ ๔ เหลานี้ คือ สัตวเบือ้ งหนา
แตตายแลว ยอมเกิดอีก ๑ ยอมไมเกิดอีก ๑ ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี ๑ ยอมเกิดก็หา
มิได ยอมไมเกิดก็หามิได ๑. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพวกอัญญเดียรถียป ริพาชกกลาวอยางนี้
แลว ขาพระองคจึงไดกลาวกะพวกเขาวา ดูกรทานทั้งหลาย พระตถาคตทรงเปนอุดมบุรุษ ทรง
เปนยอดบุรษุ ทรงถึงความบรรลุชั้นเยี่ยม เมื่อจะทรงบัญญัติ ยอมทรงบัญญัติ นอกจากฐานะ ๔
เหลานี้ คือ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก ๑ ยอมไมเกิดอีก ๑ ยอมเกิดอีกก็มี ยอม
ไมเกิดอีกก็มี ๑ ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ๑. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อ
ขาพระองคกลาวอยางนัน้ แลว อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ไดกลาวกะขาพระองควา ภิกษุนี้
จักเปนภิกษุใหม บวชไมนาน ก็หรือวาเปนเถระ แตโงเขลาไมฉลาด. ขาแตพระองคผูเจริญ
อัญญเดียรถียป ริพาชกเหลานั้น รุกรานขาพระองคดวยวาทะวา เปนผูใหม เปนผูเขลาแลว ลุกจาก
อาสนะหลีกไป. เมื่ออัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น หลีกไปแลวไมนาน ขาพระองคเกิดความ
คิดวา ถาอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น พึงถามเราตอไป เมื่อเราพยากรณอยางไร จึงจะชื่อวา
ไมเปนผูกลาว ตามที่อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นกลาวแลว และชื่อวาเปนผูกลาว ตามที่
พระผูมีพระภาคตรัสแลว ไมพึงกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําอันไมจริง และพยากรณธรรมสมควร
แกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได.
[๒๑๐] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?
อ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
อ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา?
อ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เทีย่ งหรือไมเที่ยง?
อ. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. เพราะเหตุนี้แล ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา
ฯลฯ กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี.
[๒๑๑] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอยอมเห็นรูปวา
เปนสัตวบุคคลหรือ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เธอยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา เปนสัตวบุคคลหรือ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
[๒๑๒] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอยอมเห็นวา
สัตวบุคคลในรูปหรือ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบคุ คลอื่นจากรูปหรือ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบคุ คลในเวทนาหรือ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบคุ คลอื่นจากเวทนาหรือ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบคุ คลในสัญญาหรือ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบคุ คลอื่นจากสัญญาหรือ?
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อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบคุ คลในสังขารหรือ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบคุ คลอื่นจากสังขารหรือ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบคุ คลในวิญญาณหรือ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบคุ คลอื่นจากวิญญาณหรือ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
[๒๑๓] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอยอมเห็นวา สัตว
บุคคลมีรูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ อยางนัน้ หรือ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
[๒๑๔] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอยอมเห็นวา สัตว
บุคคลนี้ไมมีรูป ไมมีเวทนา ไมมีสัญญา ไมมีสังขาร ไมมีวิญญาณ อยางนั้นหรือ?
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกรอนุราธะ ก็โดยที่จริง โดยที่แท เธอคนหาสัตวบุคคลในขันธ ๕ เหลานี้ใน
ปจจุบันไมไดเลย ควรแลหรือที่เธอจะพยากรณวา พระตถาคตเปนอุดมบุรุษ เปนยอดบุรุษ ถึง
ความบรรลุชั้นเยีย่ ม เมื่อจะบัญญัติ ยอมบัญญัติเวนจากฐานะ ๔ เหลานี้ คือ สัตวเบื้องหนาแต
ตายแลว ยอมเกิดอีก ๑ ยอมไมเกิดอีก ๑ ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี ๑ ยอมเกิดอีก
ก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ๑?
อ. ขอนั้นไมควรเลย พระเจาขา.
พ. ถูกละๆ อนุราธะ ทั้งเมือ่ กอนและทั้งบัดนี้ เรายอมบัญญัติทุกข และความดับทุกข
จบ สูตรที่ ๔.
๕. วักกลิสูตร
วาดวยการเห็นธรรมชื่อวาเห็นพระพุทธเจา
[๒๑๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน
ใกลพระนครราชคฤห. สมัยนั้นแล ทานพระวักกลิอาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก ไดรับทุกข-
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เวทนา พักอยูท ี่นิเวศนของนายชางหมอ. ครั้งนั้น ทานพระวักกลิ เรียกภิกษุผูอุปฏฐากทั้งหลาย
มาแลว กลาววา มาเถิดอาวุโส ทานทั้งหลาย จงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ จงถวาย
บังคมพระยุคลบาทดวยเศียรเกลา ตามคําของเราแลว ทูลวา พระเจาขา วักกลิภิกษุอาพาธ
เปนไขหนัก ไดรับทุกขเวทนา ทานถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองคดวยเศียรเกลา และ
พวกทานจงทูลอยางนี้วา พระเจาขา ไดยินวา ทานขอประทานวโรกาส ขอทูลเชิญพระผูมีพระภาค
ทรงอาศัยความอนุเคราะห เสด็จเขาไปหาทานวักกลิถึงที่อยูเถิด. ภิกษุเหลานั้น รับคําทานวักกลิ
แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลว ไดกราบทูลวา พระเจาขา วักกลิ
ภิกษุอาพาธ เปนไขหนัก ไดรับทุกขเวทนา ทานถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองคดวยเศียร
เกลา และทูลอยางนีว้ า พระเจาขา ไดยนิ วา ทานขอประทานพระวโรกาส ขอทูลเชิญพระผูมี
พระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห เสด็จเขาไปหาวักกลิภิกษุถึงที่อยูเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับ
นิมนตดว ยดุษณีภาพ.
[๒๑๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงครองผาแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขา
ไปหาทานพระวักกลิถึงที่อยู ทานพระวักกลิ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล ครั้นเห็น
แลว ก็ลุกขึ้นจากเตียง. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระวักกลิวา อยาเลย วักกลิ
เธออยาลุกจากเตียงเลย อาสนะเหลานี้ ที่เขาปูลาดไวมีอยู เราจะนั่งที่อาสนะนั้น. พระผูมีพระ
ภาคประทับนัง่ บนอาสนะที่เขาปูลาดไว. ครั้นแลว ไดตรัสถามทานพระวักกลิวา ดูกรวักกลิ
เธอพอทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนานัน้ ปรากฏวาทุเลาลง ไมกําเริบ
ขึ้นหรือ. ทานพระวักกลิกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทนไมไหว ไมสามารถ
ยังอัตภาพใหเปนไปได ทุกขเวทนาของขาพระองคแรงกลา มีแตกําเริบขึ้น ไมทุเลาลงเลย ทุกข
เวทนาปรากฏวากําเริบขึ้น ไมทุเลาลงเลย.
พ. ดูกรวักกลิ เธอไมมีความรําคาญ ไมมีความเดือดรอนอะไรบางหรือ?
ว. พระเจาขา ที่แทจริง ขาพระองคมีความรําคาญไมนอย มีความเดือดรอนอยูไมนอ ย
เลย.
พ. ดูกรวักกลิ ก็ตัวเธอเอง ไมติเตียนตนเองไดโดยศีลบางหรือ?
ว. พระเจาขา ตัวขาพระองคเอง จะติเตียนไดโดยศีลก็หาไม.
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พ. ดูกรวักกลิ ถาหากวา ตัวเธอเองติเตียนตนเอง โดยศีลไมได เมื่อเปนเชนนัน้
เธอจะมีความรําคาญและมีความเดือดรอนอะไร?
ว. พระเจาขา จําเดิมแตกาลนานมาแลว ขาพระองคประสงคจะเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาค แตวา ในรางกายของขาพระองค ไมมีกําลังพอที่จะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคได.
พ. อยาเลย วักกลิ รางกายอันเปอยเนาที่เธอเห็นนี้ จะมีประโยชนอะไร? ดูกรวักกลิ
ผูใดแล เห็นธรรม ผูนั้นชื่อวายอมเห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้นชื่อวายอมเห็นธรรม. วักกลิ
เปนความจริง บุคคลเห็นธรรม ก็ยอมเห็นเรา บุคคลเห็นเราก็ยอมเห็นธรรม. วักกลิ เธอจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?
ว. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ว. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา?
ว. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ว. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ว. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา?
ว. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกเห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมทราบชัดวา ฯลฯ
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสสอน ทานพระวักกลิ ดวยพระโอวาทนี้แลว ทรงลุก
จากอาสนะ เสด็จไปยังภูเขาคิชฌกูฏ.
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[๒๑๗] ครั้งนั้นแล พระวักกลิ เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ไดเรียก
ภิกษุอุปฏฐากทั้งหลายมาแลว กลาววา มาเถิด อาวุโส ทานจงชวยอุมเราขึ้นเตียงแลว หามไป
ยังวิหารกาฬสิลาขางภูเขาอิสิคิลิ ก็ภิกษุผูเชนกับเรา ไฉนเลา จะพึงสําคัญวาตนพึงทํากาละ ใน
ละแวกบานเลา? ภิกษุอุปฏฐากเหลานั้น รับคําทานวักกลิแลว อุมทานพระวักกลิขึ้นเตียง หาม
ไปยังวิหารกาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับอยู ที่ภูเขาคิชฌกูฏตลอด
ราตรีและวันทีย่ ังเหลืออยูน ั้น. ครั้งนั้น เมื่อปฐมยามลวงไปแลว เทวดา ๒ องค มีฉวีวรรณ
งดงาม ทําภูเขาคิชฌกูฏใหสวางทั่วไปทั้งหมดแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ
ไดยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว เทวดาองคหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา
วักกลิภิกษุ คิดเพื่อความหลุดพน. เทวดาอีกองคหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา
ก็วักกลิภกิ ษุนนั้ หลุดพนดีแลว จักหลุดพนไดแนแท. เทวดาเหลานั้น ไดกราบทูลอยางนี้แลว
ครั้นแลว ถวายบังคมพระผูม ีพระภาค ทําประทักษิณแลว ก็หายไป ณ ที่นั้นเอง.
[๒๑๘] ครั้นพอราตรีนั้นผานไป พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งวา มา
เถิด ภิกษุทั้งหลาย จงพากันเขาไปหาวักกลิภิกษุถึงที่อยู ครั้นแลวจงบอกวักกลิกภิกษุอยางนีว้ า
อาวุโส วักกลิ ทานจงฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคและคําของเทวดา ๒ องค อาวุโส
ณ ราตรีนี้ เมื่อปฐมยามผานไปแลว เทวดา ๒ องค ผูมีฉวีวรรณงดงาม ทําภูเขาคิชฌกูฏให
สวางทั่วไปทั้งหมด เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว เทวดาองคหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา
วักกลิภิกษุ คิดเพื่อความหลุดพน เทวดาอีกองคหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา
ก็วักกลิภกิ ษุนนั้ หลุดพนดีแลว จักหลุดพนไดแนแท. อาวุโส วักกลิ แตวาพระผูมีพระภาค
ตรัสกะทานอยางนีว้ า อยากลัวเลย วักกลิ อยากลัวเลย วักกลิ จักมีความตายอันไมต่ําชาแก
เธอ จักมีกาลกิริยาอันไมเลวทรามแกเธอ. ภิกษุเหลานั้น รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว
เขาไปหาทานพระวักกลิถึงที่อยู ครั้นแลว ไดกลาวกะทานวักกลิวา อาวุโส วักกลิ ทานจงฟง
พระดํารัสของพระผูมีพระภาค และคําของเทวดา ๒ องค.
[๒๑๙] ครั้งนั้นแล ทานพระวักกลิเรียกภิกษุอุปฏฐากทั้งหลายมาแลวกลาววา มาเถิด
อาวุโส ทานจงชวยกันอุมเราลงจากเตียง เพราะวา ภิกษุผูเชนกับเรานัง่ บนอาสนะสูงแลว จะ
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พึงสําคัญวา ตนควรฟงคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคนัน้ อยางไรเลา? ภิกษุเหลานั้น รับคําของ
ทานพระวักกลิแลว ก็ชวยกันอุมทานพระวักกลิลงจากเตียงแลว กลาววา ณ ราตรีนี้ เมื่อปฐม
ยามลวงไปแลว เทวดา ๒ องค ฯลฯ ไดยนื อยู ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว
เทวดาองคหนึง่ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา วักกลิภิกษุ คิดเพื่อความหลุดพน
เทวดาอีกองคหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา ก็วกั กลิภิกษุนั้น หลุดพนแลว
จักหลุดพนไดแนแท. อาวุโส วักกลิ แตวาพระผูมีพระภาคไดตรัสถึงทานอยางนี้วา อยากลัว
เลย วักกลิ อยากลัวเลย วักกลิ จักมีความตายอันไมต่ําชาแกเธอ จักมีกาลกิริยาไมเลวทราม
แกเธอ. พระวักกลิกลาววา อาวุโส ถาเชนนัน้ ทานจงชวยถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมี
พระภาคดวยเศียรเกลา ตามคําของผมดวยวา พระเจาขา วักกลิภิกษุอาพาธ เปนไขหนักไดรับ
ทุกขเวทนา เธอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และยังไดสั่งมา
กราบทูล อยางนี้วา พระเจาขา ขาพระองคไมเคลือบแคลงวา รูปไมเที่ยง ไมสงสัยวา สิ่งใด
ไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกข ไมสงสัยวา สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ความพอใจก็ดี ความกําหนัดก็ดี ความรักใครก็ดี ในสิ่งนัน้ มิไดมีแกขาพระองค. ขาพระองค
ไมเคลือบแคลงวา เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณไมเที่ยง ไมสงสัยวา สิ่งใดไมเที่ยง
สิ่งนั้นเปนทุกข ไมสงสัยวา สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
ความพอใจก็ดี กําหนัดก็ดี ความรักใครกด็ ี ในสิ่งนั้น มิไดมีแกขาพระองค ดังนี้. ภิกษุเหลานั้น
รับคําทานพระวักกลิแลวหลีกไป ครั้งนั้น เมื่อภิกษุเหลานั้น หลีกไปไมนาน ทานพระวักกลิก็
นําเอาศาตรามา.
[๒๒๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานั้น เขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วักกลิภิกษุอาพาธ
เปนไขหนัก ไดรับทุกขเวทนา ทานของถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา
และยังไดสั่งมากราบทูลอยางนี้วา พระเจาขา ขาพระองคไมเคลือบแคลงวา รูปไมเที่ยง ไม
สงสัยวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกข ไมสงสัยวา สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปร
ปรวนเปนธรรมดา ความพอใจก็ดี ความกําหนัดก็ดี ความรักใครก็ดี ในสิ่งนั้น มิไดมีแกขา
พระองค. ขาพระองคไมเคลือบแคลงวา เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณไมเที่ยง ไม
สงสัยวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกข ไมสงสัยวา สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปร
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ปรวนเปนธรรมดา ความพอใจก็ดี ความกําหนัดก็ดี ความรักใครก็ดี ในสิ่งนั้น มิไดมีแก
ขาพระองค ดังนี้.
[๒๒๑] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายมารับสั่งวา มาไปกันเถิด
ภิกษุทั้งหลาย เราจะพากันไปยังวิหารกาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ ซึ่งเปนที่ที่วักกลิกุลบุตรนําเอาศาตรา
มา. ภิกษุเหลานั้น รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จไปยัง
วิหารกาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ พรอมดวยภิกษุเปนจํานวนมาก. ไดทอดพระเนตรเห็น ทาน
พระวักกลินอนคอบิดอยูบนเตียงแตไกลเทียว. ก็สมัยนั้นแล ปรากฏเปนกลุมควัน กลุมหมอก
ลอยไป ทางทิศบูรพา ทิศปจจิม ทิศอุดร ทิศทักษิณ ทิศเบือ้ งบน ทิศเบื้องต่ํา และอนุทศิ .
ลําดับนั้นเอง พระผูมีพระภาคก็ตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายมองเห็น
กลุมควัน กลุมหมอก ลอยไปทางทิศบูรพา ฯลฯ และอนุทศิ หรือไม? ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา
เห็น พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นัน่ แหละคือมารใจหยาบชา คนหาวิญญาณของวักกลิกุลบุตร
ดวยคิดวาวิญญาณของวักกลิกุลบุตร ตั้งอยู ณ ทีแ่ หงไหนหนอ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย วักกลิกุล
บุตรมีวิญญาณไมไดตั้งอยู ปรินิพพานแลว.
จบ สูตรที่ ๕.
๖. อัสสชิสูตร
วาดวยความเปนอนิจจังแหงเวทนา
[๒๒๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวา
ปสถาน ใกลพระนครราชคฤห. ก็สมัยนัน้ แล ทานพระอัสสชิอาพาธ เปนไขหนัก ไดรบั ทุกข
เวทนา พักอยูท ี่อารามของกัสสปเศรษฐี. ครั้งนั้น ทานพระอัสสชิเรียกภิกษุผูอุปฏฐากทั้งหลาย
มาแลวกลาววา มาเถิดอาวุโสทั้งหลาย ขอทานทั้งหลาย จงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
จงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ตามคําของเราวา พระเจาขา อัสสชิ
ภิกษุอาพาธ เปนไขหนัก ไดรับทุกขเวทนา และทานทัง้ หลายจงทูลอยางนีว้ า ขาแตพระองคผู
เจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห เสด็จเขาไปหา
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อัสสชิภิกษุถึงที่อยูเถิด. ภิกษุเหลานั้น รับคําทานอัสสชิแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา พระเจาขา อัสสชิภิกษุ อาพาธ เปนไขหนัก ไดรับทุกขเวทนา ทาน
ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวย เศียรเกลา และสั่งมากราบทูลวา พระเจาขา
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห เสด็จเขาไปหาอัสสชิ
ภิกษุถึงที่อยูเถิด. พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ.
[๒๒๓] ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่พักผอนแลว
เสด็จเขาไปหาทานพระอัสสชิถึงที่อยู ทานพระอัสสชิไดแลเห็นพระผูม ีพระภาคเสด็จมาแตไกล
ครั้นเห็นแลว ก็ลุกขึ้นจากเตียง. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอัสสชิวา อยาเลย
อัสสชิ เธออยาลุกจากเตียงเลย อาสนะเหลานี้ ที่เขาปูลาดไวมีอยู เราจะนัง่ ที่อาสนะนั้น.
พระผูมีพระภาค ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว. ครั้นแลว ไดตรัสถามทานพระอัสสชิวา
ดูกรอัสสชิ เธอพอทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ฯลฯ ทุกขเวทนานั้นปรากฏวา
ทุเลาลง ไมกําเริบขึ้นหรือ? ทานพระอัสสชิกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
ทนไมไหว ไมสามารถจะยังอัตภาพใหเปนไปได ฯลฯ ทุกขเวทนานั้นปรากฏวา กําเริบขึ้น
ไมทุเลาลงเลย.
พ. ดูกรอัสสชิ เธอไมมีความรําคาญ ไมมีความเดือดรอนอะไรบางหรือ?
อ. พระเจาขา แทที่จริง ขาพระองคมีความรําคาญไมนอย มีความเดือดรอนอยูไมนอ ย
เลย.
พ. ดูกรอัสสชิ ก็ตัวเธอเองไมติเตียนตนเองไดโดยศีลบางหรือ?
อ. พระเจาขา ตัวขาพระองคเองจะติเตียนขาพระองคเองไดโดยศีลก็หาไม.
พ. ดูกรอัสสชิ ถาหากวา ตัวเธอเองติเตียนตนเองโดยศีลไมได เมื่อเปนเชนนัน้ เธอ
จะมีความรําคาญและความเดือดรอนอะไร?
อ. พระเจาขา ครั้งกอน ขาพระองคระงับกายสังขาร (ลมหายใจเขาออก) ไดอยาง
ลําบาก จึงไมไดสมาธิ เมื่อขาพระองคไมไดสมาธิ จึงเกิดความคิดอยางนีว้ า เราไมเสื่อมหรือหนอ.
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พ. ดูกรอัสสชิ สมณพราหมณที่มีสมาธิเปนสาระ มีสมาธิเปนสามัญญะ เมื่อไมได
สมาธินั้น ยอมเกิดความคิดอยางนีว้ า เราทั้งหลายไมเสื่อมหรือหนอ. ดูกรอัสสชิ เธอจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?
อ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ
พ. วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง?
อ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ
พ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกผูไ ดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมทราบ
ชัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ถาอริยสาวกนัน้ ไดเสวยสุขเวทนา ก็ทราบชัดวา
สุขเวทนานั้นไมเที่ยง ไมนาพอใจ ไมนาเพลิดเพลิน หากวา เสวยทุกขเวทนา ก็ทราบชัดวา
ทุกขเวทนานัน้ ไมเที่ยง ไมนาพอใจ ไมนา เพลิดเพลิน ถาหากวา เสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็ทราบ
ชัดวา อทุกขมสุขเวทนานั้นไมเที่ยง ไมนาพอใจ ไมนาเพลิดเพลิน หากวา เสวยสุขเวทนา ก็
ปราศจากความยินดียินราย เสวยสุขเวทนานั้น ถาหากวา เสวยทุกขเวทนา ก็ปราศจาก ความ
ยินดียินราย เสวยทุกขเวทนานั้น ถาหากวา เสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็ปราศจาก ความยินดียนิ ราย
เสวยอทุกขมสุขเวทนานัน้ ยอมทราบชัดวา เวทนานั้น ไมเที่ยง ไมนาพอใจ ไมนาเพลิดเพลิน.
หากวา เสวยเวทนา มีกายเปนที่สุด ก็ทราบชัดวา เสวยเวทนามีกายเปนที่สุด ถาเสวยเวทนามี
ชีวิตเปนที่สุด ก็ทราบชัดวา เสวยเวทนา มีชีวิตเปนที่สุด ทราบชัดวา กอนแตจะสิ้นชีวิต
เพราะกายแตก ความเสวยอารมณทั้งมวลในโลกนี้ไมนายินดี จักเปนของเย็น.
[๒๒๔] ดูกรอัสสชิ อุปมาเหมือนประทีปน้ํามันจะพึงติดอยูได เพราะอาศัยน้ํามันและไส
เชื้อไมมีก็พึงดับ เพราะหมดน้ํามันและไสนั้น ฉันใด. ดูกรอัสสชิ ภิกษุเมื่อเสวยเวทนามีกาย
เปนที่สุด ก็ทราบชัดวา เสวยเวทนามีกายเปนที่สุด เมื่อเสวยเวทนามีชวี ติ เปนที่สุด ก็ทราบชัด
วา เสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สดุ ทราบชัดวา กอนแตจะสิ้นชีวิต เพราะกายแตก ความเสวย
อารมณทั้งมวลในโลกนี้ไมนายินดี จักเปนของเย็น.
จบ สูตรที่ ๖.
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๗. เขมกสูตร
วาดวยไมมีตนในขันธ ๕
[๒๒๕] สมัยหนึ่ง ภิกษุผูเปนพระเถระหลายรูป อยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนครโกสัมพี.
ก็สมัยนั้นแล ทานพระเขมกะอาพาธ เปนไขหนัก ไดรับทุกขเวทนา พักอยูที่พทริการาม. ครั้งนั้น
เปนเวลาเย็น ภิกษุผูเปนพระเถระทั้งหลาย ออกจากที่พกั ผอนแลว เรียกทานพระทาสกะมากลาว
วา มาเถิด ทานทาสกะ จงเขาไปหาเขมกภิกษุถึงที่อยู จงบอกกะเขมกภิกษุอยางนีว้ า ดูกรทาน
เขมกะ พระเถระทั้งหลายไดถามทานอยางนี้วา อาวุโส ทานพออดทนไดหรือ ยังพอเยียวยา
อัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไมกําเริบขึ้น ทุกขเวทนานัน้ ปรากฏวา ทุเลา ไม
กําเริบขึ้นหรือ? ทานพระทาสกะรับคําภิกษุผูเปนเถระทัง้ หลายแลว เขาไปหาทานพระเขมกะถึงที่
อยู ไดกลาวกะทานพระเขมกะวา ดูกรทานเขมกะ พระเถระทั้งหลายถามถึงทานอยางนีว้ า
อาวุโส ทานพออดทนไดหรือ ยังพอเยียวยาอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ฯลฯ ทานพระเขมกะตอบ
วา ผมอดทนไมไหว เยียวยาอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาอันกลาของผมกําเริบขึ้น ไม
ทุเลาลงเลย ปรากฏวากําเริบขึ้น ไมทุเลาเลย.
[๒๒๖] ครั้งนั้น ทานพระทาสกะเขาไปหาภิกษุผูเปนเถระทั้งหลายถึงที่อยูแลว ไดกลาว
กะภิกษุผูเปนเถระวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เขมกภิกษุกลาวอยางนีว้ า อาวุโส ผมทนไมไหว
เยียวยาอัตภาพใหเปนไปไมได ฯลฯ
ถ. มาเถิด ทานทาสกะ ทานจงเขาไปหาเขมกภิกษุถึงที่อยู จงกลาวกะเขมกภิกษุอยาง
นี้วา ทานเขมกะ พระเถระทัง้ หลายกลาวกะทานอยางนี้วา อาวุโส อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมี
พระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทาน
ขันธ วิญญาณูปาทานขันธ. ทานเขมกะพิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทานขันธทั้ง ๕ นีว้ า เปนตน
หรือวามีในตนหรือ? ทานพระทาสกะรับคําภิกษุผูเปนเถระทั้งหลายแลว เขาไปหาพระเขมกะ
ถึงที่อยูแลว กลาววา ดูกรทานเขมกะ พระเถระทั้งหลายกลาวกะทานอยางนี้วา อาวุโส
อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ.
ทานเขมกะพิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทานขันธ ๕ นี้วา เปนตน หรือวามีในตนหรือ?
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ข. อาวุโส อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ
วิญญาณูปาทานขันธ ผมไมพิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทานขันธทั้ง ๕ นี้วา เปนตน หรือวามี
ในตน.
[๒๒๗] ครั้งนั้นแล ทานพระทาสกะเขาไปหาภิกษุผูเถระทั้งหลายถึงที่อยู ครั้นแลว
ไดกลาวกะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเขมกะกลาวอยางนี้วา อุปาทาน
ขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ.
ดูกรผูมีอายุ ผมไมไดเห็นสิ่งอะไรๆ ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้วา เปนตน หรือวา มีในตนเลย.
ถ. มาเถิด ทานทาสกะ ทานจงเขาไปหาภิกษุเขมกะถึงที่อยู ครั้นแลว จงกลาวกะ
ภิกษุเขมกะอยางนี้วา อาวุโส พระเถระทั้งหลายกลาวกะทานอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส อุปาทาน
ขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ.
ไดทราบวา ถาทานเขมกะไมพิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้วา เปนตน หรือวามี
ในตน ถาเชนนั้น ทานเขมกะก็เปนพระอรหันตขีณาสพ. ทานพระทาสกะรับคําภิกษุผูเถระ
ทั้งหลายแลว เขาไปหาทานพระเขมกะถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาววา ดูกรทานเขมกะ พระเถระ
ทั้งหลายกลาวกะทานอยางนีว้ า อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทาน
ขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ. ไดทราบวา ถาทานเขมกะไมพิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทาน
ขันธ ๕ เหลานี้วา เปนตน หรือวามีในตน ถาเชนนั้น ทานเขมกะก็เปนพระอรหันตขีณาสพ.
ข. ดูกรอาวุโส อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทาน
ขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ. ผมไมไดพิจารณาเห็นสิง่ อะไรๆ ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานีว้ า
เปนตน หรือวามีในตน และผมก็ไมไดเปนพระอรหันตขีณาสพ แตผมเขาใจวา เรามีในอุปาทาน
ขันธ ๕ และผมไมไดพจิ ารณาเห็นวา นี้เปนเรา.
[๒๒๘] ครั้นนั้นแล ทานพระทาสกะเขาไปหาภิกษุผูเถระถึงที่อยู ครั้นแลว ไดกลาว
กะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุเขมกะกลาวอยางนีว้ า ดูกรอาวุโส
อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทาน
ขันธ. ผมไมไดพิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้วา เปนตน หรือวามีในตน และ
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ผมก็ไมไดเปนพระอรหันตขีณาสพ แตผมเขาใจวา เรามีในอุปาทานขันธ ๕ และผมไมไดพิจารณา
เห็นวา นี้เปนเรา.
ถ. มาเถิด ทานทาสกะ ทานจงเขาไปหาภิกษุเขมกะถึงที่อยู ครั้นแลว จงกลาวกะภิกษุ
เขมกะอยางนีว้ า ทานเขมกะ พระเถระทั้งหลายถามทานอยางนีว้ า ดูกรทานเขมกะ ที่ทานกลาว
วา เรามี นี้คืออยางไร? ทานกลาวรูปวา เรามี หรือกลาววา เรามีนอกจากรูป ทานกลาว
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา เรามี หรือกลาววา เรามีนอกจากวิญญาณ. ดูกรทาน
เขมกะ ที่ทานกลาววา เรามีนั้น คืออยางไร? ทานพระทาสกะรับคําภิกษุผูเถระทั้งหลายแลว
เขาไปหาทานพระเขมกะถึงที่อยู ครั้นแลว ไดกลาวกะทานพระเขมกะ วาทานเขมกะ พระเถระ
ทั้งหลายกลาวกะทานอยางนีว้ า ดูกรทานเขมกะ ที่ทานกลาววา เรามี นั้น คืออยางไร? ทาน
กลาวรูปวา เรามี หรือกลาววา เรามีนอกจากรูป ทานกลาวเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา
เรามี หรือกลาววา เรามีนอกจากวิญญาณ. ดูกรทานเขมกะ คําที่ทานกลาววา เรามี นั้น คืออยางไร?
ข. พอทีเถิด ทานทาสกะ การเดินไปเดินมาบอยๆ อยางนี้ จะมีประโยชนอะไร
อาวุโส จงไปหยิบเอาไมเทามาเถิด ผมจักไปหาภิกษุผูเถระทั้งหลายเอง.
[๒๒๙] ครั้งนั้น ทานพระเขมกะยันไมเทาเขาไปหาภิกษุผูเถระทั้งหลายถึงที่อยู ได
สนทนาปราศรัยกับภิกษุผูเถระทั้งหลาย ครั้นผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว ภิกษุผูเถระทั้งหลาย ไดกลาวกะทานพระเขมกะวา ดูกรทาน
เขมกะ ที่ทานกลาววา เรามี นั้นคืออยางไร ฯลฯ
ข. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผมไมกลาวรูปวา เรามี ทั้งไมกลาววา เรามีนอกจากรูป ไม
กลาวเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา เรามี ทั้งไมกลาววา เรามีนอกจากวิญญาณ แตผม
เขาใจวา เรามีในอุปาทานขันธ ๕ และผมไมไดพิจารณาเห็นวา นี้เปนเรา เปรียบเหมือนกลิ่น
ดอกอุบลก็ดี กลิ่นดอกปทุมก็ดี กลิ่นดอกบุณฑริก (บัวขาว) ก็ดี ผูใดหนอ จะพึงกลาวอยางนี้วา
กลิ่นใบ กลิ่นสีหรือวากลิ่นเกสร ผูนั้นเมื่อกลาวอยางนี้ จะพึงกลาวชอบละหรือ?
ถ. ไมเปนอยางนั้น อาวุโส.
ข. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็โดยที่ถูก เมื่อจะกลาวแก ควรกลาวแกอยางไร?
ถ. ดูกรอาวุโส โดยที่ถูก เมื่อจะกลาวแก ควรกลาวแกวา กลิ่นดอก.
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ข. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ผมไมกลาวรูปวา เรามี ทั้งไมกลาววา
เรามีนอกจากรูป ไมกลาวเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา เรามี ทั้งไมกลาววา เรามีนอก
จากวิญญาณ แตผมเขาใจวา เรามีในอุปาทานขันธ ๕ และผมไมพิจารณาเห็นวา นี้เปนเรา.
สังโยชนสวนเบื้องต่ํา ๕ พระอริยสาวกละไดแลวก็จริง แตทานก็ยังถอนมานะ ฉันทะ อนุสัย
อยางละเอียดในอุปาทานขันธ ๕ วา เรามีไมได. สมัยตอมา ทานพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไป ในอุปาทานขันธ ๕ วา รูปดังนี้ ความเกิดขึน้ แหงรูปดังนี้ ความดับแหงรูปดังนี้
เวทนาดังนี้ สัญญาดังนี้ สังขารดังนี้ วิญญาณดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณดังนี้ ความดับ
แหงวิญญาณดังนี้. เมื่อทานพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ในอุปาทานขันธ ๕ เหลา
นี้อยู แมทานยังถอนมานะ ฉันทะ อนุสัยอยางละเอียดในอุปาทานขันธ ๕ วา เรามี ไมได แต
มานะ ฉันทะ และอนุสัยนั้น ก็ถึงการเพิกถอนได. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนผา
เปอนเปรอะดวยมลทิน เจาของทั้งหลายมอบผานั้นใหแกชางซักฟอก ชางซักฟอกขยี้ผา นั้นในน้ํา
ดางขี้เถา ในน้าํ ดางเกลือ หรือในโคมัยแลว เอาซักในน้ําใสสะอาด ผานั้นเปนของสะอาดขาว
ผองก็จริง แตผานั้นยังไมหมดกลิ่นน้ําดางขี้เถา กลิ่นน้ําดางเกลือ หรือกลิ่นโคมัยที่ละเอียด ชาง
ซักฟอกมอบผานั้นใหแกเจาของทั้งหลาย เจาของทั้งหลายเก็บผานัน้ ใสไวในหีบอบกลิ่น แมผา
นั้นยังไมหมดกลิ่นน้ําดางขี้เถา กลิ่นน้ําดางเกลือ หรือกลิน่ โคมัยที่ละเอียด แมกลิ่นนัน้ ก็หายไป
ฉันใด. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย สังโยชนเบื้องต่ํา ๕ พระอริยสาวกละไดแลวก็จริง แตทานก็ยัง
ถอนมานะ ฉันทะ อนุสัยอยางละเอียดในอุปาทานขันธ ๕ วา เรามี ไมได สมัยตอมา ทาน
พิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ในอุปาทานขันธ ๕ วา รูปดังนี้ ความเกิดขึ้นแหง
รูปดังนี้ ความดับแหงรูปดังนี้ เวทนาดังนี้ สัญญาดังนี้ สังขารดังนี้ วิญญาณดังนี้ ความเกิด
ขึ้นแหงวิญญาณดังนี้ ความดับแหงวิญญาณดังนี้. เมื่อทานพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความ
เสื่อมไปในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้อยู แมทา นยังถอนมานะ ฉันทะ อนุสัยอยางละเอียดใน
อุปาทานขันธ ๕ วา เรามี ไมได แตมานะ ฉันทะ และอนุสัยนั้น ก็ถึงการเพิกถอนได
ฉันนั้น.
[๒๓๐] เมื่อทานพระเขมกะกลาวอยางนี้แลว ภิกษุผูเถระทั้งหลาย ไดกลาวกะทานพระ
เขมกะวา ผมทั้งหลายไมไดถามมุงหมายเบียดเบียนทานเขมกะเลย แตวา ทานเขมกะสามารถพอ
จะบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ซึ่งคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาค
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นั้นโดยพิสดาร ตามที่ทานเขมกะบอกแลว แสดงแลว บัญญัติแลว แตงตัง้ แลว เปดเผยแลว
จําแนกแลว ทําใหตื้นแลว โดยพิสดาร.
ทานพระเขมกะไดกลาวคํานี้แลว. ภิกษุผูเถระทั้งหลายชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระ
เขมกะ. ก็เมื่อทานพระเขมกะกลาวคําไวยากรณภาษิตอยู จิตของภิกษุผูเถระประมาณ ๖๐ รูป และ
ของทานพระเขมกะ พนแลวจากอาสวะเพราะไมถือมัน่ .
จบ สูตรที่ ๗.
๘. ฉันนสูตร
วาดวยเหตุที่เรียกวาเปนสัมมาทิฏฐิ
[๒๓๑] สมัยหนึ่ง ภิกษุผูเถระหลายรูป อยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระนคร
พาราณสี. ครั้งนั้น ทานพระฉันนะออกจากที่เรนในเวลาเย็น ถือลูกดาลเขาไปสูวิหาร ไดกลาว
กะภิกษุผูเถระทั้งหลายวา ขอทานพระเถระทั้งหลาย จงกลาวสอนผมดวย ขอทานพระเถระ
ทั้งหลาย จงพร่ําสอนผมดวย ขอทานพระเถระทั้งหลาย จงแสดงธรรมีกถาแกผมดวย ตามที่ผม
จะพึงเห็นธรรมได.
[๒๓๒] เมื่อพระฉันนะกลาวอยางนี้แลว ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดกลาวกะทานพระฉันนะ
วา ดูกรทานฉันนะ รูปไมเทีย่ ง เวทนาไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขารไมเที่ยง วิญญาณ
ไมเที่ยง รูปเปนอนัตตา เวทนาเปนอนัตตา สัญญาเปนอนัตตา สังขารเปนอนัตตา วิญญาณ
เปนอนัตตา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา. ลําดับนั้น ทานพระฉันนะเกิดความ
คิดนี้วา แมเราก็มีความคิดเห็นอยางนีว้ า รูปไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง รูปเปนอนัตตา ฯลฯ
วิญญาณเปนอนัตตา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ ง ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา เมื่อเปนเชนนี้ จิตของเรา
ไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมหลุดพน ในธรรมเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง ในการสละ
คืนอุปธิทั้งปวง ในความสิ้นตัณหา ในวิราคะ ในนิโรธ ในนิพพาน ความสะดุงกลัวและอุปาทาน
ยอมเกิดขึน้ ใจก็ถอยกลับอยางนี้วา เมื่อเปนเชนนี้ อะไรเลาเปนตนของเรา. แตความคิดเห็น
อยางนี้ไมมแี กผูเห็นธรรม (สัจจธรรม ๔) ใครหนอจะแสดงธรรมแกเรา โดยที่เราจะพึงเห็นธรรม
ได.
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[๒๓๓] ลําดับนั้นเอง ทานพระฉันนะไดมีความคิดวา ทานพระอานนทนี้อยู ณ โฆสิตาราม
ใกลเมืองโกสัมพี ทานพระอานนทผูซึ่งพระศาสดาทรงสรรเสริญและทรงยกยองแลว ยอมสามารถ
แสดงธรรมแกเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเ ปนวิญญ(วิญู) และสามารถจะแสดงธรรมแกเรา โดยทีเ่ รา
จะพึงเห็นธรรมได อนึ่ง เราก็มีความคุนเคยในทานพระอานนทอยูมาก อยากระนั้นเลย เราควรเขา
ไปหาทานพระอานนทเถิด. ลําดับนั้น ทานพระฉันนะก็เก็บเสนาสนะแลว ถือบาตรและจีวรเขา
ไปหาทานพระอานนทถึงทีอ่ ยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว ไดกลาวกะทาน
พระอานนทวา ทานอานนท สมัยหนึ่ง ผมอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี
ครั้งนั้น ผมออกจากที่พกั ผอนในเวลาเย็น ถือลูกดาลเขาไปสูวิหาร ทางวิหารแลว ไดกลาวกะ
ภิกษุผูเถระทั้งหลายวา ขอทานพระเถระทั้งหลาย จงกลาวสอนผมดวย ขอทานพระเถระทั้งหลาย
จงพร่ําสอนผมดวย ขอทานพระเถระทั้งหลาย จงแสดงธรรมีกถาแกผมดวย ตามที่ผมจะพึงเห็น
ธรรมได. เมื่อผมกลาวอยางนี้แลว ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดกลาวกะผมวา ทานฉันนะ รูปไมเที่ยง
ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง รูปเปนอนัตตา ฯลฯ วิญญาณเปนอนัตตา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ ง ธรรม
ทั้งปวงเปนอนัตตา ดังนี้ ผมนั้นไดมีความคิดวา แมเราก็มีความคิดเห็นอยางนั้นวา รูปไมเที่ยง
ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง รูปเปนอนัตตา ฯลฯ วิญญาณเปนอนัตตา สังขารทั้งปวงไมเทีย่ ง ธรรม
ทั้งปวงเปนอนัตตา ก็เมื่อเปนเชนนี้ จิตของเราไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมตั้งอยู ไมหลุดพน
ในธรรมเปนทีร่ ะงับสังขารทั้งปวง ในการสละคืนอุปธิทั้งปวง ในความสิ้นตัณหา ในวิราคะ ในนิโรธ
ในนิพพาน ความสะดุงกลัวและอุปาทานยอมเกิดขึ้น ใจก็ถอยกลับอยางนี้วา เมื่อเปนเชนนั้น
อะไรเลาเปนตนของเรา. แตความคิดเห็นอยางนี้ไมมแี กผเู ห็นธรรม ใครหนอ จะแสดงธรรมแกเรา
โดยที่เราจะพึงเห็นธรรมได. อาวุโส ผมนั้นไดมีความคิดวา ทานพระอานนทนี้ อยู ณ โฆสิตาราม
ใกลเมืองโกสัมพี ทานพระอานนทผูซึ่งพระศาสดาทรงสรรเสริญและยกยอง ยอมสามารถแสดง
ธรรมแกเพื่อนพรหมจรรยทงั้ หลายผูเปนวิญญ และสามารถจะแสดงธรรมแกเราโดยที่เราจะพึงเห็น
ธรรมได อนึ่ง เราก็มีความคุน เคยในทานพระอานนทอยูม าก อยากระนั้นเลย เราควรเขาไปหา
ทานพระอานนทเถิด ขอทานพระอานนท จงกลาวสอนผมดวย ขอทานพระอานนท จงพร่ําสอน
ผมดวย ขอทานพระอานนท จงแสดงธรรมีกถาแกผมดวย ตามที่ผมจะพึงเห็นธรรมได.
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[๒๓๔] ทานพระอานนทกลาววา แมดวยเหตุเทานี้ ผมก็ดีใจดวยทานพระฉันนะ ทั้ง
ไดรําพึงกันมาแตแรก ทานพระฉันนะไดกระทําขอนั้นใหแจมแจงแลว ทําลายความดือ้ ดึงไดแลว
ทานพระฉันนะ ทานจงเงีย่ โสตลงฟง ทานเปนผูสมควรจะรูธรรมไดอยางแจมแจง. ลําดับนั้น
ความปติและความปราโมทยอยางโอฬาร ก็บังเกิดมีแกทานพระฉันนะ ดวยเหตุเพียงเทานั้นวา
เราเปนผูสมควรจะรูธรรมไดอยางแจมแจง.
อา. ทานพระฉันนะ ผมไดสดับคํานี้มาเฉพาะพระพักตร รับมาแลวเฉพาะพระพักตร
พระผูมีพระภาค ผูตรัสสั่งสอนภิกษุกจั จานโคตรอยูวา ดูกรกัจจานะ โลกนี้ โดยมากอาศัยสวน
๒ อยาง คือ ความมี ๑ ความไมมี ๑. ก็เมื่อบุคคลเห็นเหตุเกิดแหงโลก ดวยปญญาอันชอบตาม
เปนจริงอยู ความไมมีในโลกยอมไมมี. เมื่อบุคคลเห็นความดับแหงโลก ดวยปญญาอันชอบตาม
ความเปนจริงอยู ความมีในโลกยอมไมมี โลกนี้โดยมากยังพัวพันดวยอุบายเปนเหตุถือมั่นและ
ความยึดมัน่ แตอริยสาวกยอมไมเขาถึง ไมถือมั่น ไมตั้งไว ซึ่งอุบายเปนเหตุถือมั่น มีความ
ยึดมั่นดวยความตั้งจิตไวเปนอนุสัยวา อัตตาของเรา ยอมไมเคลือบแคลงสงสัยวา ทุกขนั่นแหละ
เมื่อบังเกิดขึ้น ยอมบังเกิดขึน้ ทุกขเมื่อดับยอมดับ อริยสาวกนัน้ มีญาณหยั่งรูในเรื่องนี้โดยไม
ตองเชื่อผูอื่นเลย. ดูกรกัจจานะ ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล จึงชื่อวาสัมมาทิฏฐิ. ดูกรกัจจานะ
สวนสุดที่ ๑ นีว้ า สิ่งทั้งปวงมีอยู สวนสุดที่ ๒ นีว้ า สิ่งทั้งปวงไมมี. ตถาคตแสดงธรรมโดย
สายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุดทั้งสองนั้นวา เพราะอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร เพราะสังขาร
เปนปจจัย จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดขึน้ แหงกองทุกขทงั้ มวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้. เพราะ
อวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้.
ฉ. ดูกรทานอานนท ทานเหลาใด มีการกลาวสอนอยางนี้ ทานเหลานั้น เปนผูอนุเคราะห
มุงประโยชน กลาวสอนและพร่ําสอนเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ก็แลผมเองไดฟงธรรมเทศนานี้
ของทานอานนทแลว เขาใจธรรมไดอยางแจมแจง.
จบ สูตรที่ ๘.
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๙. ราหุลสูตรที่ ๑
วาดวยการรูการเห็นที่ไมใหมีอหังการมมังการและมานานุสัย
[๒๓๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ครั้งนั้นแล ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
พระเจาขา เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไรหนอ อหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกาย
ที่มีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอกจึงจะไมม?ี
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราหุล รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และ
ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือในที่ใกล
บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง อยางนี้วา นัน่ ไมใชเรา
นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง สังขาร
เหลาใดเหลาหนึ่ง วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายใน
หรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในที่ไกลหรือที่ใกล บุคคลพิจารณาเห็น
วิญญาณทั้งหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง อยางนี้วา นั่นไมใชเรา นัน่ ไมเปนเรา
นั่นไมใชตวั ตนของเรา. ดูกรราหุล เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนีแ้ ล อหังการ มมังการ
และมานานุสยั ในกายที่มีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก จึงจะไมมี.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. ราหุลสูตรที่ ๒
วาดวยการรูการเห็นที่ทําใหปราศจากอหังการมมังการและมานานุสยั
[๒๓๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ
ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว ไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา พระเจาขา
เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไรหนอ ใจจึงปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย
ในกายที่มีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิต ภายนอก เปนของกาวลวงดวยดี ในสวนแหงมานะ
สงบแลว หลุดพนดีแลว?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราหุล รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต
และปจจุบนั เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูใ นที่ไกลหรือ
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ในที่ใกล บุคคลพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง อยางนี้วา
นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเราแลว ยอมหลุดพนเพราะไมถือมั่น.
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง วิญญาณอยางใด
อยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด
เลวหรือประณีต อยูในทีไ่ กลหรือในที่ใกล บุคคลพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนัน้ ดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริง อยางนีว้ า นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชของเรา นัน่ ไมใชตวั ตนของเรา
แลว ยอมหลุดพนเพราะไมถือมั่น. ดูกรราหุล เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูอยางนี้แล ใจจึงจะ
ปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสยั ในกายที่มีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก
เปนของกาวลวงดวยดีในสวนแหงมานะ สงบแลว หลุดพนดีแลว.
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ เถรวรรคที่ ๔.
---------------------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อนันทสูตร ๖. อัสสชิสูตร
๒. ติสสสูตร ๗. เขมกสูตร
๓. ยมกสูตร ๘. ฉันนสูตร
๔. อนุราธสูตร ๙. ราหุลสูตรที่ ๑
๕. วักกลิสูตร ๑๐. ราหุลสูตรที่ ๒.
-----------------------------
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ปุปผวรรคที่ ๕
๑. นทีสูตร
วาดวยเหตุใหถึงความพินาศ
[๒๓๗] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ณ ทีน่ ั้นแล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําไหลไปจากภูเขา พัดเอาหญา ใบไม และไมเปนตนไป
ในภายใต ไหลไปสูที่ไกล มีกระแสอันเชีย่ ว ถาแมตนเลาทั้งหลาย พึงเกิดที่ฝงทั้งสองขางแหง
แมน้ํานัน้ ตนเลาเหลานั้น พึงนอมไปสูแมน้ํานั้น ถาแมหญาคาทั้งหลาย พึงเกิด หญาคา
เหลานั้น พึงนอมไปสูแมน้ํานั้น ถาแมหญามุงกระตายทั้งหลาย พึงเกิด หญามุงกระตายเหลานัน้
พึงนอมไปสูแมน้ํานั้น ถาแมหญาคมบางทั้งหลาย พึงเกิด หญาคมบางเหลานั้น พึงนอม
ไปสูแมนั้น ถาแมตนไมทั้งหลาย พึงเกิด ตนไมเหลานัน้ พึงนอมไปสูแมน้ํานั้น บุรุษถูก
กระแสน้ําพัดไปอยู ถาแมพงึ จับตนเลาทั้งหลาย ตนเลาเหลานั้นพึงหลุดไป บุรุษนัน้ พึงถึงความ
พินาศ มีการหลุดนั้นเปนเหตุ ถาแมพึงจับหญาคา หญามุงกระตาย หญาคมบาง ตนไม หญาคา
เปนตนเหลานัน้ พึงหลุดไป บุรุษนั้นพึงถึงความพินาศ มีการหลุดนั้นเปนเหตุ แมฉันใด.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ ฉันนั้นเหมือนกันแล ไมเห็นพระอริยเจา ไมฉลาดใน
อริยธรรม ไมไดรับแนะนําในอริยธรรม ไมเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในสัปปุริสธรรม ไมไดรับ
แนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน เห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน หรือ
เห็นตนในรูป รูปนั้นของปุถุชนนั้นยอยยับไป ปุถุชนนั้น ยอมถึงความพินาศ มีขอนั้นเปนเหตุ.
ปุถุชนยอมตามเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน เห็นตนมี
วิญญาณ เห็นวิญญาณในตน หรือเห็นตนในวิญญาณ วิญญาณนั้นของปุถุชนนั้นยอมยอยยับไป
ปุถุชนนั้นยอมถึงความพินาศ มีขอนั้นเปนเหตุ.
[๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไมเที่ยงพระเจาขา.
พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.

พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาที่ 133
พ. เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ อริยสาวกผูไ ดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ รูชัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. ปุปผสูตร
วาดวยพระพุทธองคไมขัดแยงกับโลก
[๒๓๙] พระนครสาวัตถี ฯลฯ สมัยนั้นแล พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย
มาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมขัดแยงกับโลก. แตโลกยอมขัดแยงกับเรา. ผู
กลาวเปนธรรมยอมไมขัดแยงกับใครๆ ในโลก สิ่งใดทีบ่ ัณฑิตในโลกสมมติวา ไมมี แมเรา
ก็กลาวสิ่งนั้นวา ไมมี. สิ่งใดที่บัณฑิตในโลก สมมติวา มี แมเราก็กลาวสิ่งนั้นวา มี ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่บัณฑิตในโลกสมมติวา ไมมี ซึ่งเราก็กลาววาไมมีนนั้ คืออะไร? คือ รูปที่
เที่ยง ยั่งยืน มัน่ คง มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา บัณฑิตในโลกสมมติวา ไมมี แมเรา
ก็กลาวรูปนัน้ วา ไมมี. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณที่เทีย่ ง ยั่งยืน มั่นคง มีความไม
แปรปรวนเปนธรรมดา โลกสมมติวา ไมมี แมเราก็กลาววิญญาณนั้นวา ไมมี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้แหละที่เปนบัณฑิตในโลกสมมติวา ไมมี ซึ่งเราก็กลาววา ไมมี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่
บัณฑิตในโลกสมมติวา มี ซึ่งเราก็กลาววามีนั้น คืออะไร. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่ไมเที่ยง
เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ที่บัณฑิตในโลกสมมติวา มี แมเราก็กลาวรูปนั้นวา มี.
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณที่ไมเทีย่ ง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ที่บัณฑิต
ในโลกสมมุติวา มี แมเราก็กลาววิญญาณนัน้ วา มี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ หละที่บณ
ั ฑิตใน
โลกสมมุติวา มี ซึ่งเราก็กลาววา มี.
[๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โลกธรรมมีอยูในโลก พระตถาคตยอมตรัสรู ทราบชัด
โลกธรรมนั้น ครั้นแลวยอมบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหตื้น.
ก็โลกธรรมในโลก พระตถาคตยอมตรัสรู ทราบชัดโลกธรรม ครั้นแลว ยอมบอก แสดง
บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก กระทําใหตื้นนั้น คืออะไร? ดูกรภิกษุทงั้ หลาย คือ รูป
เปนโลกธรรมในโลก พระตถาคตยอมตรัสรู ทราบชัดโลกธรรมนั้น ฯลฯ กระทําใหตนื้ . ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลใด เมื่อพระตถาคตบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย จําแนก
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กระทําใหตื้นอยูอยางนี้ ยอมไมรู ไมเห็น เราจะกระทําอะไรไดกะบุคคลนั้น ผูเปนปุถุชนคนพาล
บอด ไมมีจักษุ ไมรู ไมเห็น. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนโลกธรรมในโลก
พระตถาคตยอมตรัสรู ทราบชัดโลกธรรมนั้น ครั้นแลว ยอมบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง
เปดเผย จําแนก กระทําใหตนื้ . บุคคลใด เมื่อพระตถาคตบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง
เปดเผย จําแนก กระทําใหตนื้ อยูอยางนี้ ยอมไมรู ไมเห็น เราจะกระทําอะไรไดกะบุคคลนั้น
ผูเปนปุถุชนคนพาล บอด ไมมีจักษุ ไมรู ไมเห็น.
[๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุบลก็ดี ปทุมก็ดี บุณฑริกก็ดี เกิดแลวในน้ํา เจริญแลว
ในน้ํา ขึ้นพนจากน้ําตั้งอยู แตน้ําไมติด แมฉันใด. พระตถาคตเกิดแลวในโลก เจริญแลวใน
โลก ยอมครอบงําโลกอยู แตโลกฉาบทาไมได ฉันนัน้ เหมือนกันแล.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. เผณปณฑสูตร
วาดวยอุปมาขันธ ๕
[๒๔๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูที่ฝงแมน้ําคงคาใกลอยุชฌบุรี. ณ ที่นั้นแล
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคานี้ พึงนํา
กลุมฟองน้ําใหญมา บุรุษผูมีจักษุพึงเห็น เพง พิจารณากลุมฟองน้ําใหญนั้น โดยแยบคาย เมื่อ
บุรุษนั้นเห็น เพง พิจารณาอยูโดยแยบคาย กลุมฟองน้ํานัน้ พึงปรากฏเปนของวางเปลา
หาสาระมิไดเลย สาระในกลุมฟองน้ํา พึงมีไดอยางไร แมฉันใด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปอยาง
ใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ฯลฯ อยูในทีไ่ กลหรือในที่ใกล ภิกษุยอมเห็น
เพง พิจารณารูปนั้นโดยแยบคาย เมื่อภิกษุนั้นเห็น เพง พิจารณาอยูโดยแยบคาย รูปนัน้ ยอม
ปรากฏเปนของวางเปลา หาสาระมิได สาระในรูปพึงมีไดอยางไร ฉันนั้นเหมือนกัน.
[๒๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อฝนเมล็ดหยาบตกอยูในสรทสมัย ฟองน้ําในน้ํา ยอม
บังเกิดขึ้นและดับไป บุรุษผูม ีจักษุ พึงเห็น เพง พิจารณาฟองน้ํานั้นโดยแยบคาย เมื่อบุรุษนั้น
เห็น เพง พิจารณาอยูโดยแยบคาย ฟองน้ํานัน้ พึงปรากฏเปนของวางเปลา หาสาระมิไดเลย
สาระในฟองน้าํ นั้นพึงมีไดอยางไร แมฉันใด. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต
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และปจจุบนั ฯลฯ อยูในทีไ่ กลหรือในที่ใกล ภิกษุยอมเห็น เพง พิจารณาอยูโดยแยบคาย
เวทนานั้นยอมปรากฏเปนของวางเปลา หาสาระมิได สาระในเวทนาพึงมีไดอยางไร ฉันนั้น
เหมือนกัน.
[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเดือนสุดทายแหงฤดูรอนยังอยู พยับแดด ยอมเตน
ระยิบระยับในเวลาเที่ยง บุรษุ ผูมีจักษุพึงเห็น เพง พิจารณา พยับแดดนั้นโดยแยบคาย เมื่อ
บุรุษนั้นเห็น เพง พิจารณาอยูโดยแยบคาย พยับแดดนัน้ พึงปรากฏเปนของวางเปลา ฯลฯ
สาระในพยับแดดพึงมีไดอยางไร แมฉันใด. สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล.
[๒๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูมีความตองการดวยไมแกน เสาะหาไมแกน เที่ยว
แสวงหาไมแกนอยู ถือเอาจอบอันคม พึงเขาไปสูปา บุรุษนั้นพึงเห็นตนกลวยใหญ ตรง ใหม
ยังไมเกิดแกนในปานั้น พึงตัดโคนตนกลวยนั้นแลวจึงตัดปลาย แลวจึงปอกกาบใบออก บุรุษ
นั้นปอกกาบใบออก ไมพึงไดแมกระพี้ในตนกลวยใหญนั้น จะพึงไดแกนแตทไี่ หน บุรุษผูมีจักษุ
พึงเห็น เพง พิจารณาอยูโดยแยบคาย ซึ่งตนกลวยใหญนนั้ เมื่อบุรุษนั้นเห็น เพง พิจารณา
อยูโดยแยบคาย ตนกลวยใหญนั้น พึงปรากฏเปนของวางเปลา หาแกนมิได แกนในตนกลวย
พึงมีไดอยางไร แมฉันใด. สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ทั้งทีเ่ ปนอดีต อนาคต และปจจุบนั ฯลฯ
อยูในที่ไกลหรือในที่ใกล ภิกษุยอมเห็น เพง พิจารณาสังขารนั้นโดยแยบคาย เมื่อภิกษุนั้นเห็น
เพง พิจารณาอยูโดยแยบคาย สังขารนั้น ยอมปรากฏเปนของวางเปลา หาสาระมิได สาระใน
สังขารทั้งหลายพึงมีไดอยางไร ฉันนั้นเหมือนกันแล.
[๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย นักเลนกลหรือลูกมือนักเลนกล พึงแสดงกลที่หนทางใหญ
สี่แพรง บุรุษผูจักษุพึงเห็น เพง พิจารณากลนั้นโดยแยบคาย เมื่อบุรุษนั้นเห็น เพง พิจารณา
อยูโดยแยบคาย กลนั้น พึงปรากฏเปนของวางเปลา หาสาระมิได สาระในกลพึงมีไดอยางไร
แมฉันใด. วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งทีเ่ ปนอดีต อนาคต และปจจุบนั ฯลฯ อยูในที่
ไกลหรือในทีใ่ กล ภิกษุยอมเห็น เพง พิจารณาอยูโดยแยบคาย เมื่อภิกษุเห็น เพง
พิจารณาวิญญาณนั้นโดยแยบคาย วิญญาณนั้น ยอมปรากฏเปนของวางเปลา หาสาระมิได
สาระในวิญญาณพึงมีไดอยางไร ฉันนั้นเหมือนกันแล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในรูป ทั้งในเวทนา ทั้งในสัญญา ทั้งในสังขาร ทั้งในวิญญาณ
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เมื่อเบื่อหนาย ยอนคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมี
ญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลว รูช ัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้.
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปวา
[๒๔๗] พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย ทรงแสดงแลววา
รูปอุปมาดวยกลุมฟองน้ํา เวทนาอุปมาดวยฟองน้ํา สัญญาอุปมาดวย
พยับแดด สังขารอุปมาดวยตนกลวย และวิญญาณอุปมาดวยกล.
ภิกษุยอมเพงพิจารณาเห็นเบญจขันธนนั้ โดยแยบคายดวยประการ
ใดๆ เบญจขันธนั้น ยอมปรากฏเปนของวาง เปนของเปลา
ดวยประการนั้นๆ ก็การละธรรม ๓ อยาง อันพระพุทธเจา ผูมี
ปญญาดังแผนดิน ปรารภกายนี้ทรงแสดงแลว ทานทัง้ หลาย
จงดูรูปอันบุคคลทิ้งแลว. อายุ ไออุน และวิญญาณยอมละ
กายนีเ้ มื่อใด เมื่อนั้น กายนี้อันเขาทอดทิ้งแลวยอมเปนเหยื่อ
แหงสัตวอนื่ หาเจตนามิได นอนทับถมแผนดิน. นี้เปน
ความสืบตอเชนนี้ นี้เปนกลสําหรับหลอกลวงคนโง เบญจขันธ
เพียงดังวาเพชฌฆาตผูหนึ่ง เราบอกแลว สาระยอมไมมีใน
เบญจขันธนี้. ภิกษุผูมีความเพียรอันปรารภแลวมีสัมปชัญญะ มีสติ
พึงพิจารณาขันธทั้งหลายอยางนี้ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน. ภิกษุเมื่อ
ปรารถนาบทอันไมจุติ (นิพพาน) พึงละสังโยชนทั้งปวง พึงกระทํา
ที่พึ่งแกตน พึงประพฤติ ดุจบุคคลผูมีศีรษะอันไฟไหม ดังนี้.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. โคมยสูตร
วาดวยความไมเที่ยงแทแนนอนแหงขันธ ๕
[๒๔๘] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ครั้นนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ รูปอะไรๆ ที่
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เที่ยง ยั่งยืน มัน่ คง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเที่ยงอยูเสมออยางนั้น มีอยูหรือ
หนอแล? เวทนาอะไรๆ ฯลฯ สัญญาอะไรๆ ฯลฯ สังขารอะไรๆ ฯลฯ วิญญาณอะไรๆ ที่เที่ยง
ยั่งยืน มัน่ คง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเทีย่ งอยูเสมออยางนั้น มีอยูห รือหนอแล?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ รูปอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไมมคี วามแปรปรวนเปน
ธรรมดา จักคงเที่ยงอยูเสมออยางนั้น ไมมีเลย. เวทนาอะไรๆ ... สัญญาอะไรๆ ... สังขาร
อะไรๆ ... วิญญาณอะไรๆ ทีเ่ ที่ยง ยั่งยืน มัน่ คง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเที่ยง
อยูเสมออยางนั้น ไมมีเลย.
[๒๔๙] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงหยิบกอนโคมัยเล็กๆ แลว ไดตรัสกะภิกษุ
นั้นวา ดูกรภิกษุ การไดอัตกาพแมมีประมาณเทานีแ้ ล เที่ยง ยั่งยืน มัน่ คง ไมมีความแปร
ปรวนเปนธรรมดา จักคงเทีย่ งอยูเสมออยางนั้น ไมมี. ถาแมการไดอัตภาพมีประมาณเทานี้ จัก
ไดเปนสภาพเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดาแลวไซร การอยูประพฤติ
พรหมจรรย เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบนี้ ก็จะไมพึงปรากฏ. ก็เพราะเหตุที่การไดอัตภาพมี
ประมาณเทานี้ เที่ยง ยั่งยืน มัน่ คง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ไมมี ฉะนั้น การอยู
ประพฤติพรหมจรรย เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ จึงปรากฏ.
[๒๕๐] ดูกรภิกษุ เรื่องเคยมีมาแลว เราไดเปนขัตติยราชไดรับมุรธาภิเษก. เรานั้นมี
นคร ๘๔,๐๐๐ นคร มีกุสาวดีราชธานีเปนประมุข. มีปราสาท ๘๔,๐๐๐ มีธรรมประสาทเปนประมุข.
มีเรือนยอด ๘๔,๐๐๐ มีเรือนยอดมหาพยูหะเปนประมุข. มีบัลลังก ๘๔,๐๐๐ ทําดวยงา ทําดวย
แกนจันทนแดง ทําดวยทอง ทําดวยรูปย ะ ลาดดวยผาโกเชาว มีขนยาวเกิน ๔ ลงคุลี ลาด
ดวยผากัมพลขาว ทําดวยขนแกะ มีขนทั้งสองขาง ลาดดวยเครื่องลาดทําดวยขนแกะมีดอกทึบ
มีเครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชมด มีเพดานแดง มีหมอนขางสีแดง. มีชาง ๘๔,๐๐๐ เชือก มี
เครื่องประดับทําดวยทอง มีธงทําดวยทอง ปกปดดวยขายทอง มีพระยาชางอุโบสถเปนประมุข.
มีมา ๘๔,๐๐๐ ตัว มีเครื่องประดับทําดวยทอง ปกปดดวยขายทอง มีวลาหกอัสสวราชเปนประมุข.
มีรถ ๘๔,๐๐๐ คัน มีเครื่องประดับทําดวยทอง มีธงทําดวยทอง ปกปดดวยขายทอง มีเวชยันตราชรถเปนประมุข. มีแกว ๘๔,๐๐๐ ดวง มีแกวมณีเปนประมุข. มีหญิง ๘๔,๐๐๐ มีนางภัททาเทวี
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เปนประมุข มีกษัตริย ๘๔,๐๐๐ เปนเหลาอนุยนต มีปริณายกรัตนเปนประมุข. มีแมโคนม
๘๔,๐๐๐ ตัว ผูกดวยเชือกปาน แขวนกระดิ่งโลหะ. มีผา ๘๔,๐๐๐ โกฏิ มีผาทําดวยเปลือกไม
มีเนื้อละเอียด มีผาทําดวยไหมมีเนื้อละเอียด มีผาทําดวยขนสัตวมีเนื้อละเอียด. มีผาทําดวยฝายมี
เนื้อละเอียด. มีสํารับ ๘๔,๐๐๐ ซึ่งใสอาหารที่ชนทั้งหลายเชิญไปโดยเฉพาะในเวลาเย็นใน เวลาเชา.
[๒๕๑] ดูกรภิกษุ ก็บรรดามหานคร ๘๔,๐๐๐ เหลานัน้ แล นครที่เราครองในสมัยนั้น
นครเดียวเทานัน้ คือ กุสาวดีราชธานี. บรรดาปราสาท ๘๔,๐๐๐ เหลานั้นแล ปราสาทที่เรา
ครองในสมัยนั้น ปราสาทเดียวเทานั้น คือ ธรรมปราสาท. บรรดาเรือนยอด ๘๔,๐๐๐ เหลานั้น
แล เรือนยอดที่เราครองในสมัยนั้น หลังเดียวเทานั้น คือ เรือนยอดมหาพยูหะ. บรรดาบัลลังก
๘๔,๐๐๐ เหลานั้นแล บัลลังกที่เราใชในสมัยนั้น บัลลังกเดียวเทานัน้ คือ บัลลังกที่ทําดวยงา
ทําดวยแกนจันทนแดง ทําดวยทอง หรือทําดวยรูปย ะ. บรรดาชาง ๘๔,๐๐๐ เชือกเหลานั้นแล
ชางที่เราทรงในสมัยนั้นเชือกเดียวเทานั้น คือ พระยาชางชื่ออุโบสถ. บรรดามา ๘๔,๐๐๐ ตัว
เหลานั้นแล มาที่เราทรงสมัยนั้น ๑ มาเทานั้น คือ วลหกอัสสวราช. บรรดารถ ๘๔,๐๐๐
เหลานั้นแล รถที่เราทรงในสมัยนั้นคันเดียวเทานั้น คือ รถเวชยันต. บรรดาหญิง ๘๔,๐๐๐
เหลานั้นแล หญิงที่เรายกยองในสมัยนัน้ คนเดียวเทานั้น คือ นางกษัตริยหรือหญิงที่มกี ําเนิด
จากกษัตริยและพราหมณ. บรรดาผา ๘๔,๐๐๐ โกฏิ เหลานั้นแล ผาที่เรานุงหมในสมัยนั้นคูเดียว
เทานั้น คือ ผาทําดวยเปลือกไมมีเนื้อละเอียด ผาทําดวยไหมมีเนื้อละเอียด ผากัมพลมีเนื้อละเอียด
หรือผาทําดวยฝายมีเนื้อละเอียด บรรดาสําหรับ ๘๔,๐๐๐ สําหรับซึ่งใสขาวสุกที่หุงจากขาวสาร
๑ ทะนานเปนอยางยิ่ง และแกงกับอันพอเหมาะแกขาวนัน้ ที่เราบริโภค สํารับเดียวเทานั้น.
ดูกรภิกษุ สังขารทั้งปวงนั้น เปนอดีต ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว ดวยประการดังนีแ้ ล
สังขารทั้งหลายไมเทีย่ งอยางนี้แล สังขารทั้งหลายไมยั่งยืนอยางนีแ้ ล สังขารทั้งหลายทั้งปวง
เวนจากลมอัสสาสะอยางนี้แล. ก็ลักษณะอันไมเที่ยงนี้ ควรทีเดียวเพื่อจะเบื่อหนาย ควรเพื่อจะ
คลายกําหนัด ควรเพื่อจะพนไปเพียงไรในสังขารทั้งปวง.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. นขสิขสูตร
วาดวยความไมเที่ยงแทแนนอนแหงขันธ ๕
[๒๕๒] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุนั้นนั่งแลว ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
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ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ รูปอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไมมคี วามแปร
ปรวนเปนธรรมดา จักคงเทีย่ งอยูเสมออยางนั้น มีอยูห รือหนอแล? เวทนาอะไรๆ ฯลฯ สัญญา
อะไรๆ ฯลฯ สังขารอะไรๆ ฯลฯ วิญญาณอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มัน่ คง ไมมีความแปร
ปรวนเปนธรรมดา จักคงเทีย่ งอยูเสมออยางนั้น มีอยูห รือหนอแล? พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุรูปอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มัน่ คง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักเทีย่ งอยูเสมอ
อยางนั้นไมมเี ลย. เวทนาอะไรๆ ... สัญญาอะไรๆ ... สังขารอะไรๆ ... วิญญาณอะไรๆ
ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเที่ยงอยูเสมออยางนั้น ไมมีเลย.
[๒๕๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุนนิดหนอยดวยปลายเล็บแลว ตรัส
กะภิกษุนั้นวา ดูกรภิกษุ แมรปู มีประมาณเทานี้แล เที่ยง ยั่งยืน มัน่ คง ไมมีความแปรปรวน
เปนธรรมดา จักคงเที่ยงอยูเสมออยางนั้น ไมมี. ถาวารูปแมมีประมาณเทานี้ จักไดเปนของ
เที่ยง ยั่งยืน มัน่ คง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดาแลวไซร การอยูประพฤติพรหมจรรย
เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบนี้ ก็จะไมพึงปรากฏ. ก็เพราะเหตุที่รูปแมมีประมาณเทานี้แล เปนของ
เที่ยง ยั่งยืน มัน่ คง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ไมมี ฉะนั้น การอยูประพฤติพรหมจรรย
เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ จึงปรากฏ. เวทนาแมมีประมาณเทานีแ้ ล ฯลฯ วิญญาณแมมีประมาณ
เทานี้แล เปนของเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเที่ยงอยูเสมอ
อยางนั้น ไมมี. ถาแมวาวิญญาณมีประมาณเทานี้ จักเทีย่ ง ยั่งยืน มัน่ คง ไมมีความแปรปรวน
เปนธรรมดาแลวไซร การอยูป ระพฤติพรหมจรรย เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบนี้ ก็จะไมพึงปรากฏ.
ก็เพราะเหตุทวี่ ิญญาณแมมปี ระมาณเทานีแ้ ล เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไมมคี วามแปรปรวนเปน
ธรรมดา ไมมี ฉะนั้น การอยูป ระพฤติพรหมจรรย เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบจึงปรากฏ.
[๒๕๔] ดูกรภิกษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
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พ. ดูกรภิกษุ เพราะเหตุนนั้ แหละ อริยสาวกผูไดแลวเห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ รูชัดวา
ฯลฯ กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๕.
๖. สามุททกสูตร
วาดวยความไมเที่ยงแทแนนอนแหงขันธ ๕
[๒๕๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูล
ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ รูปอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไมมีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเที่ยงอยูเสมออยางนั้น มีอยูหรือหนอแล? เวทนาอะไรๆ ฯลฯ
สัญญาอะไรๆ ฯลฯ สังขารอะไรๆ ฯลฯ วิญญาณอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไมมี
ความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเที่ยงอยูเสมออยางนั้น มีอยูหรือหนอแล? พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุ รูปอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคง
เที่ยงอยูเสมออยางนั้น ไมมีเลย. เวทนาอะไรๆ ฯลฯ สัญญาอะไรๆ ฯลฯ สังขารอะไรๆ
ฯลฯ วิญญาณอะไรๆ ที่เที่ยง ยั่งยืน มัน่ คง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเทีย่ งอยู
อยูเสมออยางนั้น ไมมีเลย.
จบ สูตรที่ ๖.
๗. คัททูลสูตรที่ ๑
วาดวยอุปมาขันธ ๕ ดวยเสาลามสุนัข
[๒๕๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีที่สุดเบื้องตน เบื้องปลาย
รูไมไดแลว ทีส่ ุดเบื้องตน ยอมไมปรากฏสําหรับสัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนเครื่องกางกั้น มี
ตัณหาเปนเครือ่ งประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู. มหาสมุทรยังมีสมัยเหือดแหงไมเปนมหาสมุทร.
แตเราไมกลาววาสัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนเครื่องกางกัน้ มีตัณหาเปนเครื่องประกอบไว ทอง
เที่ยวไปมาอยูจ ะกระทําที่สุดทุกขได. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขุนเขาสิเนรุยังมีสมัยที่ถูกไฟไหมพินาศ
ไปมีอยูไมได. แตเรากลาวไมไดถึงการกระทําที่สุดทุกขแหงสัตวทั้งหลายผูมีอวิชชาเปนเครื่องกาง
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กั้น มีตัณหาเปนเครื่องประกอบ ทองเที่ยวไปมาอยู. ดูกรภิกษุทั้งหลาย แผนดินใหญยังมีสมัย
ที่ถูกไฟไหม พินาศไป มีอยูไ มได. แตเรากลาววาสัตวทั้งหลาย ผูมีอวิชชาเปนเครื่องกางกั้น มี
ตัณหาเปนเครือ่ งประกอบไว ทองเที่ยวไปมาอยู จะกระทําที่สุดทุกขได.
[๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุนัขที่เขาผูกไวดว ยเชือก ถูกลามไวทหี่ ลักหรือเสาอันมั่นคง
ยอมวิ่งวนเวียนหลักหรือเสานั้นเอง แมฉนั ใด. ปุถุชนผูไมไดสดับ ฉันนั้นเหมือนกันแล ไมได
เห็นพระอริยเจา ไมฉลาดในอริยธรรม ไมไดรับแนะนําในอริยธรรม ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาด
ในสัปปุริสธรรม ไมไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน เห็นตนมีรูป
เห็นรูปในตน หรือเห็นตนในรูป ยอมตามเห็นเวทนา ... เห็นสัญญา ... เห็นสังขาร ... เห็นวิญญาณ
โดยความเปนตน เห็นตนมีวญ
ิ ญาณ เห็นวิญญาณในตน หรือเห็นตนในวิญญาณ เขายอมแลน
วนเวียนรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้นเอง เมื่อเขาแลนวนเวียนรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณอยู ยอมไมพน ไปจากรูป ไมพนไปจากเวทนา ไมพนไปจากสัญญา ไมพนไป
จากสังขาร ไมพนไปจากวิญญาณ ไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส เรากลาววายอมไมพนไปจากทุกข. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวนอริยสาวกผูไดสดับ ไดเห็น
พระอริยเจา ฉลาดในอริยธรรม ไดรับแนะนําดีแลวในอริยธรรม ไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดใน
สัปปุริสธรรม ไดรับแนะนําดีแลวในสัปปุริสธรรม ยอมไมพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตน ...
ไมพิจารณาเห็นเวทนา โดยความเปนตน ... ไมพิจารณาเห็นสัญญา โดยความเปนตน ... ไมพิจารณา
เห็นสังขาร โดยความเปนตน ... ไมพิจารณาเห็นวิญญาณ โดยความเปนตน ไมเห็นตนมีวิญญาณ
ไมเห็นวิญญาณในตน หรือไมเห็นตนในวิญญาณ อริยสาวกนั้นยอมไมแลนวนเวียนรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ อริยสาวกนั้นเมื่อไมแลนวนเวียนรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ยอมพนจากรูป พนจากเวทนา พนจากสัญญา พนจากสังขาร พนจากวิญญาณ พนจากชาติ
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอมพนไปจากทุกข.
จบ สูตรที่ ๗.
๘. คัททูลสูตรที่ ๒
วาดวยอุปมาขันธ ๕ ดวยเสาลามสุนัข
[๒๕๘] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้ที่สุด เบื้องตน เบื้องปลายรู
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ไมไดแลว ที่สุดเบื้องตน ยอมไมปรากฏแกสัตวทั้งหลาย ผูมีอวิชชาเปนเครื่องกางกัน้ มีตัณหาเปน
เครื่องประกอบไว ทองเทีย่ วไปมาอยู. ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุนัขที่เขาผูกไวดว ยเชือก ถูกลามไว
ที่หลักหรือเสาอันมั่นคง ถาแมมันเดิน มันก็ยอมเดินใกลหลักหรือเสานั้นเอง ถาแมมันยืน
มันก็ยอมยืนใกลหลักหรือเสานั้นเอง ถาแมมันนั่ง มันก็ยอมนั่งใกลหลักหรือเสานั้นเอง ถาแม
มันนอน มันก็ยอมนอนใกลหลักหรือเสานัน้ เอง แมฉันใด. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปุถุชนผูไมได
สดับ ฉันนั้นเหมือนกันแล ยอมตามเห็นรูปวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา
ยอมตามเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา.
ปุถุชนนั้น ถาแมเดิน เขาก็ยอ มเดินใกลอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้นั้นเอง ถาแมยืน เขาก็ยอมยืน
ใกลอุปาทานขันธ ๕ เหลานีน้ ั้นเอง ถาแมนั่ง เขาก็ยอมนัง่ ใกลอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้นั้นเอง
ถาแมนอน เขายอมนอนใกลอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้นนั้ เอง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น
แล เธอทั้งหลาย พึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆ วา จิตนี้เศราหมองแลวดวยราคะ โทสะ โมหะ
สิ้นกาลนาน.
วาดวยความเศราหมองและผองแผวของจิต
[๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย ยอมเศราหมองเพราะจิตเศราหมอง สัตว
ทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ เพราะจิตผองแผว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภาพนิทรรศการนั้น เธอทั้งหลาย
เห็นแลวหรือ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็นแลวพระเจาขา.
พ. ภาพนิทรรศการแมนนั้ แล ชางเขียนคิดแลวดวยจิตนั่นแหละ. จิตนั้นแหละ วิจิตร
กวาภาพนิทรรศการแมนั้น. เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลาย พึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆ วา จิตนี้
เศราหมองดวย ราคะ โทสะ โมหะ สิ้นกาลนาน. สัตวทั้งหลายยอมเศราหมอง เพราะจิต
เศราหมอง สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ เพราะจิตผองแผว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมไมพิจารณา
เห็นหมูสัตวอนื่ แมเพียงหมูห นึ่ง ซึ่งวิจติ รเหมือนอยางสัตวดิรัจฉานทั้งหลายนี้เลย. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สัตวดิรัจฉานแมเหลานี้แล คนคิดดวยจิตนัน่ แหละ. จิตนั่นแหละวิจิตรกวาสัตว
ดิรัจฉานแมเหลานั้น. เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆ วา จิตนี้
เศราหมองแลวดวยราคะ โทสะ โมหะ สิ้นกาลนาน. สัตวทั้งหลายยอมเศราหมอง เพราะจิต
เศราหมอง สัตวทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ เพราะจิตผองแผว. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ชางยอมหรือชาง
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เขียน เมื่อมีเครื่องยอมก็ดี ครั่งก็ดี ขมิ้นก็ดี สีเขียวก็ดี สีแดงก็ดี พึงเขียนรูปสตรีหรือรูป
บุรุษ มีอวัยวะใหญนอยครบทุกสวนลงที่แผนกระดานเกลี้ยงเกลา หรือที่ฝา หรือที่แผนผา แม
ฉันใด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อจะใหเกิด ยอมยังรูปนั่น
แหละใหเกิด เมื่อจะใหเกิด ยอมยังเวทนานัน่ แหละใหเกิด เมื่อจะใหเกิด ยอมยังสัญญานั่น
แหละใหเกิด เมื่อจะใหเกิด ยอมยังสังขารนั่นแหละใหเกิด เมื่อจะใหเกิด ยอมยังวิญญาณ
นั่นแหละใหเกิด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจะสําคัญความขอนั้นอยางไร รูปเทีย่ งหรือไม
เที่ยง? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไมเทีย่ งพระเจาขา.
พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกผูไ ดสดับ เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ รูชัดวา ฯลฯ กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. นาวาสูตร
วาดวยการสิ้นและไมสิ้นไปแหงอาสวะ
[๒๖๐] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาวความสิ้นไปแหงอาสวะของผู
รูอยู เห็นอยู เราไมกลาวความสิ้นไปแหงอาสวะของผูไมรู ไมเห็น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อ
บุคคลรูอยูเห็นอยูอยางไร จึงมีความสิ้นแหงอาสวะ. เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูวา รูปดังนี้ ความ
เกิดขึ้นแหงรูปดังนี้ ความดับแหงรูปดังนี้ เวทนาดังนี้ ... สัญญาดังนี้ ... สังขารดังนี้ ... วิญญาณ
ดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณดังนี้ ความดับแหงวิญญาณดังนี้ จึงมีความสิ้นไปแหงอาสวะ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูอยางนี้แล จึงมีความสิ้นไปแหงอาสวะ.
[๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมประกอบภาวนานุโยคอยู จะพึงเกิดความ
ปรารถนาอยางนี้วา ไฉนหนอ ขอจิตของเราพึงพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่น ดังนี้ ก็จริงอยู
ถึงอยางนั้น จิตของเธอยอมไมพนไปจากอาสวะเพราะไมถือมั่นไดเลย. ขอนั้นเพราะเหตุไร ขอ
นั้นพึงกลาวไดวา เพราะเธอไมอบรม เพราะไมอบรมอะไร เพราะไมอบรมสติปฏฐาน ๔ เพราะ
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ไมอบรมสัมมัปปธาน ๔ เพราะไมอบรมอิทธิบาท ๔ เพราะไมอบรมอินทรีย ๕ เพราะไมอบรม
พละ ๕ เพราะไมอบรมโพชฌงค ๗ เพราะไมอบรมอริยมรรคมีองค ๘. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไขไก
๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ไขเหลานัน้ พึงเปนของอันแมไกไมนอนทับดวยดี ไมกกดวยดี
ไมฟกดวยดี แมไกนั้นถึงจะเกิดความปรารถนาอยางนี้วา ไฉนหนอ ขอลูกของเราพึงทําลายเปลือก
ไขดวยปลายเล็บเทา หรือดวยจะงอยปากออกมาโดยความสวัสดี ดังนีก้ ็จริง ถึงอยางนั้น ลูกไก
เหลานั้นก็ไมสามารถจะทําลายเปลือกไขดว ยปลายเล็บเทา หรือดวยจะงอยปาก ออกมาโดยความ
สวัสดีได. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ทั้งนี้เพราะไขไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟองนัน้ อันแมไกไม
นอนทับดวยดี ไมกกดวยดี ไมฟกดวยดี แมฉันใด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมประกอบ
ภาวนานุโยคอยู ฉันนั้นเหมือนกันแล ถึงจะเกิดความปรารถนาอยางนี้วา ไฉนหนอ ขอจิต
ของเราพึงพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่น ดังนี้ก็จริง ถึงอยางนั้น จิตของเธอยอมไมพนไปจาก
อาสวะเพราะไมถือมั่นไดเลย. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ขอนัน้ พึงกลาวไดวา เพราะเธอไมอบรม
เพราะเธอไมอบรมอะไร เพราะไมอบรมสติปฏฐาน ๔ เพราะไมอบรมสัมมัปปธาน ๔ เพราะไม
อบรมอิทธิบาท ๔ เพราะไมอบรมอินทรีย ๕ เพราะไมอบรมพละ ๕ เพราะไมอบรมโพชฌงค ๗
เพราะไมอบรมอริยมรรคมีองค ๘. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ภิกษุประกอบภาวนานุโยคอยู ถึงจะไม
เกิดความปรารถนาอยางนี้วา ไฉนหนอ ขอจิตของเราพึงพนจากอาสวะเพราะไมถือมัน่ ดังนี้กจ็ ริง
อยู ถึงอยางนัน้ จิตยอมพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ขอนั้นพึงกลาว
ไดวา เพราะเธออบรม เพราะอบรมอะไร เพราะอบรมสติปฏฐาน ๔ เพราะอบรมสัมมัปปธาน ๔
เพราะอบรมอิทธิบาท ๔ เพราะอบรมอินทรีย ๕ เพราะอบรมพละ ๕ เพราะอบรมโพชฌงค ๗
เพราะอบรมอริยมรรคมีองค ๘. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ไขไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ไข
เหลานั้นอันแมไกนอนทับดวยดี กกดวยดี ฟกดวยดี แมไกนั้นถึงจะไมเกิดความปรารถนาอยาง
นี้วา ไฉนหนอ ขอลูกของเราพึงทําลายเปลือกไขดวยปลายเล็บเทา หรือดวยจะงอยปาก ออกมา
โดยสวัสดีดังนี้ก็จริงอยู ถึงอยางนั้น ลูกไกเหลานั้นสามารถทําลายเปลือกไขดวยปลายเล็บเทาหรือ
ดวยจะงอยปาก ออกมาโดยสวัสดี. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ทั้งนี้ เพราะไขไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง
หรือ ๑๒ ฟองนั้น อันแมไกนอนทับดวยดี กกดวยดี ฟกดวยดี แมฉนั ใด. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
เมื่อภิกษุประกอบภาวนานุโยคอยู ก็ฉันนัน้ เหมือนกันแล ถึงจะไมเกิดความปรารถนาอยางนี้วา
ไฉนหนอ ขอจิตของเราพึงพนจากอาสวะเพราะไมถือมัน่ ดังนี้ ก็จริงอยู ถึงอยางนั้น จิตของเธอ
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ยอมพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ขอนั้นพึงกลาวไดวา เพราะวาเธอ
อบรม เพราะอบรมอะไร เพราะอบรมสติปฏฐาน ๔ เพราะอบรมสัมมัปปธาน ๔ เพราะอบรม
อิทธิบาท ๔ เพราะอบรมอินทรีย ๕ เพราะอบรมพละ ๕ เพราะอบรมโพชฌงค ๗ เพราะอบรม
อริยมรรคมีองค ๘.
[๒๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รอยนิ้วมือยอมปรากฏ หรือรอยนิ้วหัวแมมือยอมปรากฏ
ที่ดามมีดของนายชางไม หรือลูกมือของนายชางไม แตนายชางไมหรือลูกมือของนายชางไมนนั้
หารูไมวา วันนี้ดามมีดของเราสึกไปประมาณเทานี้ วานนี้สึกไปประมาณเทานี้ วันกอนๆ สึกไป
ประมาณเทานี้ นายชางไมหรือลูกมือของนายชางไมนนั้ มีความรูแตวา สึกไปแลว โดยแทแล
แมฉันใด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุประกอบภาวนานุโยคอยู หารูไมวา วันนี้อาสวะทั้งหลาย
ของเราสิ้นไปแลวประมาณเทานี้ วานนี้สิ้นไปแลวประมาณเทานี้ หรือวันกอนๆ สิ้นไปแลว
ประมาณเทานีก้ ็จริง ถึงอยางไรนั้น เมื่ออาสวะสิ้นไปแลว เธอก็มีความรูแตวาสิ้นไปแลวๆ ฉัน
นั้นเหมือนกันแล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรือที่เขาผูกดวยพรวน แลนไปในสมุทร จมลงในน้ํา
สิ้น ๖ เดือน โดยเหมันตสมัย เขาเข็นขึ้นบก พรวนเหลานั้นถูกลมและแดดกระทบแลว ถูก
ฝนตกรดแลวยอมผุ และเปอ ย โดยไมยากเลย ฉันนั้นเหมือนกันแล.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. สัญญาสูตร
วาดวยการเจริญอนิจจสัญญา
[๒๖๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว
กระทําใหมากแลว ยอมครอบงํากามราคะทั้งปวงได ยอมครอบงํารูปราคะทั้งปวงได ยอมครอบงํา
ภวราคะทั้งปวงได ยอมครอบงําอวิชชาทั้งปวงได ยอมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะทั้งปวงได. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ในสรทสมัย ชาวนาเมื่อไถนาดวยไถคันใหญ ยอมไถทําลายความสืบตอแหงราก (หญา)
ทุกชนิด แมฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมครอบงํา กาม
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ราคะทั้งปวงได ยอมครอบงํา รูปราคะทั้งปวงได ยอมครอบงําภวราคะทั้งปวงได ยอมครอบงํา
อวิชชาทั้งปวงได ยอมถอนขึน้ ซึ่งอัสมิมานะทั้งปวงได ฉันนั้นเหมือนกันแล.
[๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนเกีย่ วหญามุงกระตาย เกี่ยวหญามุงกระตายแลว จับ
ปลาย เขยา ฟาด สลัดออก แมฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ ฉันนั้น
เหมือนกันแล.
[๒๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวงมะมวงขาดจากขั้ว ในมะมวงเหลานั้น มะมวง
เหลาใดเนื่องดวยขัว้ มะมวงเหลานั้นทั้งหมด ยอมเปนของหลุดไปตามขั้วมะมวงนั้น แมฉันใด.
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกันแล.
[๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กลอนใดๆ แหงเรือนยอด กลอนทั้งหมดนั้นไปสูยอด
นอมไปที่ยอด ประชุมลงที่ยอด ยอด ชนทัง้ หลายกลาววา เลิศกวากลอนเหลานั้น แมฉันใด.
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกันแลฯ
[๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมมีกลิ่นที่รากใดๆ ไมกะลําพัก ชนทัง้ หลายกลาววา
เลิศกวาไมมกี ลิ่นที่รากเหลานั้น แมฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฉันนั้นเหมือน
กันแล.
[๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมมีกลิ่นทีแ่ กนใดๆ จันทนแดง ชนทั้งหลายกลาววา
เลิศกวาไมที่มกี ลิ่นเหลานั้น แมฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือน
กันแล.
[๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไมมีกลิ่นทีด่ อกใดๆ มะลิ ชนทั้งหลายกลาววา เลิศกวาไมมี
กลิ่นที่ดอกเหลานั้น แมฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกันแล.
[๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาผูน อยใดๆ ทั้งหมดนั้น ยอมเปนผูเสด็จไปตาม
(คลอยตาม) พระเจาจักรพรรดิ พระเจาจักรพรรดิ ชนทั้งหลายยอมกลาววา เลิศกวาพระราชาผู
นอยเหลานั้น แมฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกันแล.
[๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย แสงดาวทั้งหลาย ชนิดใดชนิดหนึง่ แสงดาวทั้งหมดนัน้
ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงแสงพระจันทร แสงพระจันทร ชนทัง้ หลายกลาววา เลิศกวาแสงดาว
เหลานั้น แมฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกันแล.
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[๒๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในสรทสมัย ทองฟาบริสุทธิ์ ปราศจากเมฆ พระอาทิตย
ขึ้นไปสูทองฟา ยอมสองแสงและแผดแสงไพโรจน กําจัดความมืดอันอยูในอากาศทัว่ ไป
แมฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมครอบงํากามราคะทั้งปวง
ได ยอมครอบงํารูปราคะทั้งปวงได ยอมครอบงําภวราคะทั้งปวงได ยอมครอบงําอวิชชาทั้งปวงได
ยอมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะไดทั้งหมด ฉันนัน้ เหมือนกันแล.
[๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร? กระทําให
มากแลวอยางไร? จึงครอบงํากามราคะทั้งปวง ฯลฯ ถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะไดหมด. อนิจจ
สัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้วา รูปดังนี้ ความเกิดแหงรูปดังนี้
ความดับแหงรูปดังนี้. เวทนาดังนี้ ... สัญญาดังนี้ ... สังขารดังนี้ ... วิญญาณดังนี้ ความเกิดขึ้น
แหงวิญญาณดังนี้ ความดับแหงวิญญาณดังนี้ ยอมครอบงํากามราคะทั้งปวงได ฯลฯ ถอนขึ้น
ซึ่งอัสมิมานะไดทั้งหมด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว
อยางนี้แล ยอมครอบงํากามราคะทั้งปวงได ยอมครอบงํารูปราคะทั้งปวงได ยอมครอบงําภวราคะ
ทั้งปวงได ยอมครอบงําอวิชชาทั้งปวงได ยอมถอนขึ้นซึ่งอัสมิมานะไดหมด.
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ ปุปผวรรคที่ ๕.
----------------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. นทีสูตร ๖. สามุททกสูตร
๒. ปุปผสูตร ๗. คัททูลสูตรที่ ๑
๓. เผณปณฑสูตร ๘. คัททูลสูตรที่ ๒
๔. โคมยสูตร ๙. นาวาสูตร
๕. นขสิขสูตร ๑๐. สัญญาสูตร.
จบ มัชฌิมปณณาสก.
-------------------------------
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รวมวรรคที่มีในมูลปณณาสกนี้ คือ
๑. อุปายวรรค ๒. อรหันตวรรค ๓. ขัชชนิยวรรค ๔. เถรวรรค
๕. ปุปผวรรค รวม ๕ วรรค ทุติยปณณาสกก็เรียกในขันธสังยุตนั้น.
------------------------------
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จุลปณณาสก
อันตวรรคที่ ๑
๑. อันตสูตร
วาดวยสวนคือสักกายะ ๔
[๒๗๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สวน ๔ อยางเหลานี้. สวน ๔ อยางเปนไฉน? สวนคือสักกายะ ๑ สวนคือสักกายสมุทัย ๑
สวนคือสักกายนิโรธ ๑ สวนคือสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา ๑.
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สวนคือสักกายะเปนไฉน? สวนคือสักกายะนัน้ ควร
จะกลาววา อุปาทานขันธ ๕ อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? อุปาทานขันธ ๕ นั้น ไดแก อุปา
ทานขันธคือรูป ๑ อุปาทานขันธคือเวทนา ๑ อุปาทานขันธคือสัญญา ๑ อุปาทานขันธคือ
สังขาร ๑ อุปาทานขันธคือวิญญาณ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา สวนคือสักกายะ.
[๒๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สวนคือสักกายสมุทัยเปนไฉน? สวนคือสักกายสมุทัยนั้น
คือ ตัณหาอันนําใหเกิดในภพใหม ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน มี
ปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรืออารมณนั้นๆ. ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา สวนคือสักกายสมุทัย.
[๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สวนคือสักกายนิโรธเปนไฉน? สวนคือสักกายนิโรธนั้น
คือ ความดับโดยไมเหลือแหงตัณหานั้นแล ดวยมรรค คือ วิราคะ ความสละ ความสละคืน
ความหลุดพน ความไมมีอาลัย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา สวนคือสักกายนิโรธ.
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สวนคือสักกายนิโรธคามินีปฏิปทาเปนไฉน? สวนคือสัก
กายนิโรธคามินีปฏิปทานั้น ไดแกอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แล สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสัง
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กัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑.
สัมมาสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา สวนคือสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สวน ๔ อยางนีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. ทุกขสูตร
วาดวยอริยสัจธรรม
[๒๗๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงทุกข ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ
และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง.
[๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขเปนไฉน? คําวา ทุกขนั้น ควรจะกลาววา อุปาทาน
ขันธ ๕. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? คือ อุปาทานขันธคือรูป ๑ อุปาทานขันธคือเวทนา ๑
อุปาทานขันธคือสัญญา ๑ อุปาทานขันธคือสังขาร ๑ อุปาทานขันธคือวิญญาณ ๑. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกวา ทุกข.
[๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขสมุทยั เปนไฉน? คือ ตัณหาอันนําใหเกิดในภพใหม
ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน มีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรืออารมณ
นั้นๆ. คือกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย.
[๒๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธเปนไฉน? คือความดับโดยไมเหลือแหงตัณหา
นั่นแล ดวยมรรค คือ วิราคะ ความสละ ความสละคืน ความหลุดพน ความไมมีความอาลัย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ.
[๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเปนไฉน? คืออริยมรรคประกอบ
ดวยองค ๘ นี้ กลาวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ทุกข
นิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๒.
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๓. สักกายสูตร
วาดวยสักกายะตามแนวอริยสัจธรรม
[๒๘๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสักายะ สักกายสมุทัย
สักกายนิโรธ และสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง.
[๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายะเปนไฉน? คําวาสักกายะนั้น ควรจะกลาววา
อุปาทานขันธ ๕. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? อุปาทานขันธ ๕ นั้น ไดแก อุปาทานขันธคือรูป
ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้เรียกวา สักกายะ.
[๒๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายสมุทัยเปนไฉน? สักกายสมุทัยนั้นคือ ตัณหา
อันนําใหเกิดในภพใหม ประกอบดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือ
อารมณนั้น. กลาวคือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
สักกายสมุทัย.
[๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายนิโรธเปนไฉน? คือความดับโดยไมเหลือแหง
ตัณหานั้นแล ดวยมรรค คือ วิราคะ ความสละ ความสละคืน ความหลุดพน ความไมอาลัย.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา สักกายนิโรธ.
[๒๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สักกายนิโรธคามินีปฏิปทาเปนไฉน? คือ อริยมรรค
ประกอบดวยองค ๘ นี้ กลาวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีเ้ รียกวา
สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. ปริญเญยยตสูร
วาดวยธรรมที่ควรกําหนดรู
[๒๘๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ควรกําหนดรู ความ
กําหนดรู และบุคคลผูกําหนดรูแลว แกเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง.
[๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรกําหนดรูเปนไฉน? คือ รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้เรียกวา ธรรมที่ควรกําหนดรู.
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[๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกําหนดรูเปนไฉน? ความสิ้นไปแหงราคะ ความสิ้น
ไปแหงโทสะ ความสิ้นไปแหงโมหะ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ความกําหนดรู.
[๒๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูกําหนดรูแลวเปนไฉน? บุคคลผูกําหนดรูแ ลว
ควรจะกลาววาพระอรหันต กลาวคือ ทานผูมีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้
เรียกวา บุคคลผูกําหนดรูแ ลว.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. สมณสูตร ๑
วาดวยผูไมควรและผูค วรยกยองวาเปนสมณพราหมณ
[๒๙๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้. อุปาทานขันธ
๕ เปนไฉน? ไดแกอุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือ วิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรชู ัดซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอุปาทาน
ขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง. สมณะหรือพราหมณเหลานี้นั้น ยอมไมไดรับยกยองวา
เปนสมณะในหมูสมณะ และไมไดรับยกยองวา เปนพราหมณในหมูพ ราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้น
ทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญา
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูไมได.
[๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใด เหลาหนึ่ง ยอมรูชัดซึ่ง
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง. สมณะหรือ
พราหมณเหลานี้นั้นแล ยอมไดรับยกยองวา เปนสมณะในหมูสมณะ และไดรับยกยองวา
เปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ
หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิง่ เอง ในปจจุบนั เขาถึงอยูได.
จบ สูตรที่ ๕.
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๖. สมณสูตรที่ ๒
วาดวยผูไมควรยกยองวาเปนสมณพราหมณ
[๒๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน?
ไดแก อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชัดซึ่งเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออก
แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง. สมณะหรือพราหมณเหลานี้นั้น ยอมไมไดรับ
ยกยองวา เปนสมณะในหมูส มณะ และไมไดรับยกยองวา เปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง
ทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปน
พราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยูไมได.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูชัดซึ่งเหตุเกิด ความ
ดับ คุณ โทษ และอุบายเครือ่ งสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง. สมณะ
หรือพราหมณเหลานี้นั้นแล ยอมไดรับยกยองวา เปนสมณะในหมูสมณะ และไดรับยกยองวา
เปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ
หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิง่ เอง ในปจจุบนั เขาถึงอยูได.
จบ สูตรที่ ๖.
๗. โสตาปนนสูตร
วาดวยผูเปนพระอริยสาวกโสดาบัน
[๒๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? ได
แก อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่พระอริย
สาวกยอมรูชัดซึ่งเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕
เหลานี้ ตามความเปนจริง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา พระอริยสาวกผูโ สดาบัน มีอันไมตก
ต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงมีอันจะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๗.
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๘. อรหันตสูตร
วาดวยผูเปนพระอรหันตขีณาสพ
[๒๙๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้. อุปาทานขันธ ๕
เปนไฉน? คือ อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ
เหตุที่ภกิ ษุรูเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้
ตามความเปนจริง จึงเปนผูหลุดพนแลวเพราะไมถือมั่น. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ภิกษุผู
เปนอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว มีประโยชนของตนอันบรรลุแลว
โดยลําดับ มีกิเลสเปนเครื่องประกอบไวในภพสิ้นไปรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโ ดยชอบ.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. ฉันทปหีนสูตรที่ ๑
วาดวยการละความพอใจในขันธ ๕
[๒๙๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละความพอใจ ความกําหนัด
ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากในรูปเสีย ดวยอาการอยางนี้ รูปนัน้ จักเปนอันเธอทั้งหลาย
ละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดุจตาลยอดดวน กระทําไมใหมี ไมใหเกิดขึน้ อีก
ตอไปเปนธรรมดา. เธอทั้งหลายจงละความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยาน
อยากในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร ... ในวิญญาณเสีย ดวยอาการอยางนี้ วิญญาณนั้นจัก
เปนอันเธอทั้งหลายละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดุจตาลยอดดวน กระทําไมใหมี
ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. ฉันทปหีนสูตรที่ ๒
วาดวยการละความพอใจในขันธ ๕
[๒๙๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละความพอใจ ความกําหนัด
ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึงและความยึดมั่น อันเปนที่ตั้ง ที่อยูประจํา
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และที่อาศัยแหงจิต ในรูปเสีย ดวยอาการอยางนี้ รูปนั้น จักเปนอันเธอทัง้ หลายละไดแลว ตัด
รากขาดแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึน้ อีกตอไปเปนธรรมดา. เธอ
ทั้งหลายจงละความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึงและ
ความยึดมัน่ อันเปนที่ตั้ง ที่อยูประจําและทีอ่ าศัยแหงจิต ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ใน
วิญญาณเสีย ฯลฯ ดวยอาการอยางนี้ วิญญาณนั้นจักเปนอันเธอทั้งหลายละไดแลว ตัดรากขาด
แลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา ฉะนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ อันตวรรคที่ ๑
----------------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อันตสูตร
๖. สมณสูตรที่ ๒
๒. ทุกขสูตร
๗. โสตาปนนสูตร
๓. สักกายสูตร
๘. อรหันตสูตร
๔. ปริญเญยยสูตร ๙. ฉันทปหีนสูตรที่ ๑
๕. สมณสูตรที่ ๑ ๑๐. ฉันทปหีนสูตรที่ ๒.
------------------------------------------
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ธัมมกถิกวรรคที่ ๒
๑. อวิชชาสูตร
วาดวยความหมายของอวิชชา
[๓๐๐] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่
ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา อวิชชา
อวิชชา ดังนี้ อวิชชาเปนไฉนหนอแล? และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ไมรูชัดซึ่งรูป ไมรูชัด
ซึ่งเหตุเกิดแหงรูป ไมรูชัดซึ่งความดับแหงรูป ไมรูชัดซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป ไมรู
ชัดซึ่งเวทนา ฯลฯ ไมรูชัดซึ่งสัญญา ฯลฯ ไมรูชัดซึ่งสังขาร ฯลฯ ไมรูชัดซึ่งวิญญาณ ไมรู
ชัดซึ่งเหตุเกิดวิญญาณ ไมรชู ัดซึ่งความดับวิญญาณ ไมรูชัดซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับวิญญาณ.
ดูกรภิกษุ นีเ้ รียกวา อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. วิชชาสูตร
วาดวยความหมายของวิชชา
[๓๐๑] พระนครสาวัตถี. ภิกษุรูปนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชาเปนไฉนหนอแล?
และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ
อริยสาวกผูไดสดับแลวในโลกนี้ รูชัดซึ่งรูป รูชัดซึ่งเหตุเกิดแหงรูป รูชัดซึ่งความดับแหงรูป รูชัด
ซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป รูชัดซึง่ เวทนา ฯลฯ รูชัดซึ่งสัญญา ฯลฯ รูชัดซึ่งสังขาร ฯลฯ
รูชัดซึ่งวิญญาณ รูชัดซึ่งเหตุเกิดวิญญาณ รูชัดซึ่งความดับวิญญาณ รูชดั ซึ่งปฏิปทาอันใหถึงความ
ดับวิญญาณ. ดูกรภิกษุ นี้เรียกวา วิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทา
นี้แล.
จบ สูตรที่ ๒.
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๓. ธัมมกถิกสูตรที่ ๑
วาดวยเหตุที่เรียกวาพระธรรมกถึก
[๓๐๒] พระนครสาวัตถี. ภิกษุรูปนัน้ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา พระธรรมกถึก พระธรรมกถึก ดังนี้ ภิกษุ
ชื่อวา เปนธรรมกถึก ดวยเหตุเพียงเทาไร ชื่อวา เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมดวยเหตุเพียง
เทาไร? พระผูม ีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ หากวา ภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบือ่ หนาย เพื่อ
ความคลาดกําหนัด เพื่อความดับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา
ภิกษุธรรมกถึก. หากวา ภิกษุเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความดับรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา ภิกษุผปู ฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. หากวา ภิกษุเปนผูหลุด
พนแลว เพราะเบื่อหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะดับ เพราะไมถือมั่นรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา ภิกษุผไู ดบรรลุนิพพานในปจจุบัน.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. ธัมมกถิกสูตรที่ ๒
วาดวยเหตุที่เรียกวาพระธรรมกถึก
[๓๐๓] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา พระธรรมกถึก พระธรรมกถึก ดังนี้ ภิกษุชื่อวา
เปนธรรมกถึกดวยเหตุเพียงเทาไร ชื่อวาเปนผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรมดวยเหตุเพียงเทาไร?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ หากวา ภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหนาย เพือ่ ความ
คลายกําหนัด เพื่อความดับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา ภิกษุผู
ธรรมกถึก. หากวา ภิกษุเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความ
ดับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา ภิกษุผูปฏิบัตธิ รรมสมควร
แกธรรม. หากวา ภิกษุเปนผูหลุดพนแลวเพราะเบื่อหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะดับ เพราะ
ไมถือมั่นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา ภิกษุผไู ดบรรลุนิพพานใน
ปจจุบัน.
จบ สูตรที่ ๔.
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๕. พันธนสูตร
วาดวยเครื่องจองจําคือขันธ ๕
[๓๐๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ไมได
เห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ฯลฯ ไมไดรับคําแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความ
เปนตน เห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน หรือเห็นตนในรูป ยอมตามเห็นเวทนา ... ตามเห็นสัญญา
ตามเห็นสังขาร ... ตามเห็นวิญญาณโดยความเปนตน เห็นตนมีวิญญาณ เห็นวิญญาณในตน
หรือเห็นตนในวิญญาณ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา ปุถุชนผูไมไดสดับแลว เปนผูถูกเครื่อง
จํา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จําไวแลว เปนผูถูกเครื่องจําทั้งภายในทั้ง
ภายนอกจําไวแลว เปนผูมองไมเห็นฝงนี้ เปนผูมองไมเห็นฝงโนน ยอมแกทั้งๆ ที่ถูกจํา ยอม
ตายทั้งๆ ที่ถูกจํา ยอมไปจากโลกนี้สูโลกหนาทั้งๆ ที่ถูกจํา.
[๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนอริยสาวกผูไดสดับแลว ไดเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย
ฯลฯ ไดรับแนะนําดีแลวในสัปปุริสธรรม ยอมไมพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตน ไมเห็นตน
มีรูป ไมเห็นรูปในตน หรือไมเห็นตนในรูป. ยอมไมพิจารณาเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ...
วิญญาณโดยความเปนตน ไมเห็นตนมีวิญญาณ ไมเห็นวิญญาณในตน หรือไมเห็นตนในวิญญาณ.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา อริยสาวกผูไดสดับแลว ไมเปนผูถูกเครื่องจํา คือ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ จําไว ไมเปนผูถูกเครื่องจําทั้งภายในภายนอกจําไว เปนผูมองเห็นฝงนี้
เปนผูมองเห็นฝงโนน เรากลาววา ภิกษุนั้นพนแลวจากทุกข.
จบ สูตรที่ ๕.
๖. ปริมุจจิตสูตรที่ ๑
วาดวยการพิจารณาเห็นขันธ ๕ เพือ่ ความหลุดพน
[๓๐๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เธอทั้งหลายยอมพิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วา นัน่ ไมของเรา นั่นเปนเรา
นั่นเปนตัวตนของเรา ดังนี้หรือ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา หามิไดพระเจาขา. พระผูมพี ระภาค
ตรัสวา ดีละ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น

พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาที่ 159
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของ
เราดังนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ รูชัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๖.
๗. ปริมุจจิตสูตรที่ ๒
วาดวยการพิจารณาเห็นขันธ ๕ เพือ่ ความหลุดพน
[๓๐๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เธอทั้งหลายพิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา
นั่นไมใชตวั ตนของเรา ดังนีห้ รือ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา อยางนัน้ พระเจาขา. พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดีละ ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณนัน้ ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา
นั่นไมใชตวั ตนของเรา ดังนี.้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ
รูชัดวา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ สูตรที่ ๗.
๘. สังโยชนสูตร
วาดวยธรรมเปนทีต่ ั้งแหงสังโยชน และสังโยชน
[๓๐๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชน
และสังโยชน เธอทั้งหลายจงฟง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชนเปนไฉน
สังโยชนเปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ชื่อวา ธรรมเปน
ที่ตั้งแหงสังโยชน. ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น
ชื่อวา สังโยชน. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้เรียกวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชน นี้เรียกวา สังโยชน.
จบ สูตรที่ ๘.
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๙. อุปาทานสูตร
วาดวยธรรมเปนทีต่ ั้งแหงอุปาทาน และอุปาทาน
[๓๐๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน
และอุปาทาน เธอทั้งหลายจงฟง. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเปนที่ตั้งแหงอุปาทานเปนไฉน อุปาทาน
เปนไฉน? ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ชื่อวา ธรรมเปนที่ตั้ง
แหงอุปาทาน. ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้น
ชื่อวา อุปาทาน. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นี้เรียกวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน นี้เรียกวา อุปาทาน.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. สีลสูตร
วาดวยธรรมที่ควรใสใจโดยแยบคาย
[๓๑๐] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ อยู ณ ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะออกจากที่พกั ผอนในเวลา
เย็น เขาไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู ฯลฯ ไดถามวา ดูกรทานพระสารีบุตร ภิกษุผูมีศีลควร
กระทําธรรมเหลาไหนไวในใจโดยแยบคาย? ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานโกฏฐิตะ ภิกษุ
ผูมีศีล ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข
เปนดังโรค เปนดังฝ เปนดังลูกศร เปนความคับแคน เปนอาพาธ เปนของแปรปรวน
เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ เปนของไมใชตัวตน. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? คือ
อุปาทานขันธ คือรูป ๑ อุปาทานขันธ คือเวทนา ๑ อุปาทานขันธ คือสัญญา ๑ อุปาทานขันธ
คือสังขาร ๑ อุปาทานขันธ คือวิญญาณ ๑. ดูกรทานโกฏฐิตะ ภิกษุผูมีศลี ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕
เหลานี้ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังฝ เปน
ดังลูกศร เปนความคับแคน เปนอาพาธ เปนของแปรปรวน เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ
เปนของไมใชตัวตน. ดูกรทานโกฏฐิตะ ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ ภิกษุผูมีศีล กระทํา
อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจโดยแยบคาย ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน พึงทําใหแจงซึ่ง
โสดาปตติผล.
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[๓๑๑] โก. ดูกรทานสารีบุตร ภิกษุผูเปนโสดาบัน ควรกระทําธรรมเหลาไหนไว
ในใจโดยแยบคาย?
สา. ดูกรทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนโสดาบัน ก็ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้
ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน. ดูกรทานโกฏฐิตะ
ขอนี้ก็เปนฐานะที่จะมีได คือ ภิกษุผูเปนโสดาบัน กระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจโดย
แยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน พึงทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล.
[๓๑๒] โก. ดูกรทานพระสารีบุตร ภิกษุผูเปนสกทาคามี ควรกระทําธรรมเหลาไหน
ไวในใจโดยแยบคาย?
สา. ดูกรทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนพระสกทาคามี ก็ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕
เหลานี้นั่นแล ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน. ดูกร
ทานโกฏฐิตะ ขอนี้ก็เปนฐานะที่จะมีได คือ ภิกษุผูเปนสกทาคามี กระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้
ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน พึงทําใหแจงซึ่ง
อนาคามิผล.
[๓๑๓] โก. ดูกรทานพระสารีบุตร ภิกษุผูเปนอนาคามี ควรกระทําธรรมเหลาไหนไว
ในใจโดยแยบคาย?
สา. ดูกรทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนอนาคามี ก็ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานีน้ ั่นแล
ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน. ดูกรทานโกฏฐิตะ
ขอนี้ก็เปนฐานะที่จะมีได คือ ภิกษุผูเปนอนาคามีกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจโดยแยบคาย
โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน พึงทําใหแจงซึ่งอรหัตผล.
[๓๑๔] โก. ดูกรทานพระสารีบุตร ภิกษุผูเปนอรหันต ควรกระทําธรรมเหลาไหนไว
ในใจโดยแยบคาย?
สา. ดูกรทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนอรหันต ก็ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานีน้ ั่น
แล ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังฝ เปนดัง
ลูกศร เปนความคับแคน เปนอาพาธ เปนของแปรปรวน เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ
เปนของไมใชตัวตน. ดูกรทานโกฏฐิตะ กิจที่จะพึงทําใหยงิ่ ขึ้นไป หรือการสั่งสมกิจที่กระทําแลว
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ยอมไมมีแกพระอรหันต และแมธรรมเหลานี้ที่ภิกษุผูเปนอรหันตเจริญแลว กระทําใหมากแลว ก็
เปนไปเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน และเพื่อสติสัมปชัญญะ.
จบ สูตรที่ ๑๐.
๑๑. สุตวาสูตร
วาดวยธรรมที่ควรใสใจโดยแยบคาย
[๓๑๕] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ อยู ณ ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะออกจากที่พกั ผอนในเวลา
เย็น เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ฯลฯ ไดถามวา ดูกรทานพระสารีบุตร ภิกษุผูไดสดับแลว
ควรกระทําธรรมเหลาไหนไวในใจโดยแยบคาย? ทานสารีบุตรตอบวา ดูกรทานโกฏฐิตะ ภิกษุผู
ไดสดับแลว ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ
เปนของไมใชตัวตน. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? คือ อุปาทานขันธ คือ รูป ฯลฯ อุปาทาน
ขันธ คือ วิญญาณ. ดูกรทานโกฏฐิตะ ภิกษุผไู ดสดับแลว ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้
ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน. ดูกรทานโกฏฐิตะ
ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ ภิกษุผูไดสดับแลว กระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจโดย
แยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน พึงทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล.
[๓๑๖] โก. ดูกรทานพระสารีบุตร ภิกษุผูเปนพระโสดาบันเลา ควรกระทําธรรมเหลา
ไหนไวในใจโดยแยบคาย?
สา. ดูกรทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนโสดาบัน ก็ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้นั่นแล
ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน. ดูกรทานโกฏฐิตะ
ขอนี้ก็เปนฐานะที่จะมีได คือ ภิกษุผูเปนโสดาบัน กระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจโดย
แยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน พึงกระทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล
ฯลฯ อนาคามิผล ฯลฯ อรหัตผล.
[๓๑๗] โก. ดูกรทานพระสารีบุตร ภิกษุผูเปนอรหันตเลา ควรกระทําธรรมเหลาไหน
ไวในใจโดยแยบคาย?
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สา. ดูกรทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนอรหันต ก็ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานีน้ ั่นแล
ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังฝ เปนดังลูกศร
เปนความคับแคน เปนอาพาธ เปนของแปรปรวนเปนของทรุดโทรม เปนของสูญ เปนของไม
ใชตัวตน. ดูกรทานโกฏฐิตะ กิจที่จะพึงทําใหยิ่งขึ้นไป หรือการสั่งสมกิจที่กระทําแลว ยอมไม
มีแกพระอรหันต และแมถึงธรรมเหลานี้ที่ภิกษุผูเปนพระอรหันตเจริญแลว กระทําใหมากแลว
ก็เปนไปเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน และเพื่อสติสัมปชัญญะเทานั้น.
จบ สูตรที่ ๑๑.
๑๒. กัปปสูตรที่ ๑
วาดวยการรูเห็นเปนเหตุไมมีอหังการมมังการ และมานานุสัย
[๓๑๘] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระกัปปะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร
เห็นอยูอยางไรหนอแล จึงจะไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่มีใจครองนี้ และ
ในสรรพนิมิตภายนอก?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัปปะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยาง
ใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี
ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี มีอยูในที่ไกลก็ดี ในทีใ่ กลก็ดี อริยสาวกเห็นสิ่งทั้งหมดนั้น
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน
ของเรา. ดูกรกัปปะ เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนีแ้ ล จึงไมมีอหังการ มมังการ และ
มานานุสัยในกายที่มีใจครองนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก.
จบ สูตรที่ ๑๒.
๑๓. กัปปสูตรที่ ๒
วาดวยการรูการเห็นเปนเหตุปราศจากอหังการมมังการ และมานานุสัย
[๓๑๙] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระกัปปะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
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ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยาง
ไร เห็นอยูอยางไรหนอแล มนัสจึงจะปราศจาก อหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายที่
มีใจครองนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก กาวลวงมานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัปปะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยาง
ใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี
ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี มีอยูในที่ไกลก็ดี ในทีใ่ กลก็ดี อริยสาวกเห็นสิ่งทั้งหมดนั้น
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน
ของเรา อยางนี้แลว จึงหลุดพนเพราะไมถือมั่น. ดูกรกัปปะ เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยู
อยางนี้แล มนัสจึงปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายทีม่ ีใจครองนี้ และใน
สรรพนิมิตภายนอก กาวลวงมานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว.
จบ สูตรที่ ๑๓.
จบธัมมกถิกวรรคที่ ๒
-------------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อวิชชาสูตร
๗. ปริมุจจิตสูตรที่ ๒
๒. วิชชาสูตร
๘. สังโยชนสูตร
๓. ธัมมกถิกสูตรที่ ๑ ๙. อุปาทานสูตร
๔. ธัมมกถิกสูตรที่ ๒ ๑๐. สีลสูตร
๕. พันธสูตร
๑๑. สุตวาสูตร
๖. ปริมุจจิตสูตรที่ ๑ ๑๒. กัปปสูตรที่ ๑
๑๓. กัปปสูตรที่ ๒.
-----------------------------------
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อวิชชาวรรคที่ ๓
๑. สมุทยธัมมสูตรที่ ๑
วาดวยความหมายของอวิชชาและวิชชา
[๓๒๐] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ฯลฯ ครั้นแลว ไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา อวิชชา
อวิชชา ดังนี้ อวิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ยอมไมรู
ชัดตามความเปนจริงซึ่งรูปอันมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดาวา รูปมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา ยอม
ไมรูชัดตามความเปนจริง ซึ่งรูปอันมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา รูปมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา
ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูปอันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา รูปมีความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปเปนธรรมดา ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งเวทนา ... ยอมไมรูชัดตาม
ความเปนจริงซึ่งสัญญา ... ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งสังขาร ... ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่ง
วิญญาณอันมีความเกิดขึน้ เปนธรรมดาวา วิญญาณมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา ยอมไม รูชัดตาม
ความเปนจริงซึ่งวิญญาณอันมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา วิญญาณมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา
ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งวิญญาณ อันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา
วิญญาณมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเปนธรรมดา. ดูกรภิกษุ นี้เรียกวา อวิชชา และ
บุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชาดวยเหตุเพียงเทานี้.
[๓๒๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุนนั้ ทูลถามวา ขาแตพระองคผเู จริญ
ที่เรียกวา วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชาดวย
เหตุเพียงเทาไร?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ อริยสาวกผูไดสดับแลวในธรรมวินัยนี้ ยอม
รูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป อันมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดาวา รูปมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา ยอม
รูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป อันมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา รูปมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา
ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งรูป อันมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา รูปมีความ
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เกิดขึ้นและความเสื่อมไปเปนธรรมดา ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งเวทนา ... ยอมรูช ัดตามความ
เปนจริงซึ่งสัญญา ... ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งสังขาร ... ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งวิญญาณ
อันมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดาวา วิญญาณมีความเกิดขึน้ เปนธรรมดา ยอมรูชัดตามความเปนจริง
ซึ่งวิญญาณ อันมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา วิญญาณมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา ยอมรูชัดตาม
ความเปนจริงซึ่งวิญญาณ อันมีความเกิดขึน้ และความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา วิญญาณมีความ
เกิดขึ้นและเสือ่ มไปเปนธรรมดา. ดูกรภิกษุ นี้เรียกวา วิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. สมุทยธัมมสูตรที่ ๒
วาดวยความหมายของอวิชชา
[๓๒๒] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ อยู ณ ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะ ออกจากที่พกั ผอนใน
เวลาเย็น ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ฯลฯ ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระ
สารีบุตร ที่เรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังนี้ อวิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบ
ดวยอวิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร? ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ ... ดูกรทานผูมีอายุ
นี้เรียกวา อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. สมุทยธัมมสูตรที่ ๓
วาดวยความหมายของวิชชา
[๓๒๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ อยู ณ ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะ ออกจากที่พกั ผอนใน
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เวลาเย็น ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ฯลฯ แลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทาน
พระสารีบุตร ที่เรียกวา วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบ
ดวยวิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร? ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ ... ดูกรทานผูมีอายุ นี้
เรียกวา วิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. อัสสาทสูตรที่ ๑
วาดวยความหมายของอวิชชา
[๓๒๔] พระนครพาราณสี. ทานพระมหาโกฏฐิตะนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร ที่เรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังนี้ อวิชชา
เปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร? ทานพระสารีบุตร
ตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งคุณ
โทษและอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครื่อง
สลัดออกแหงเวทนา ... แหงสัญญา ... แหงสังขาร ... แหงวิญญาณ. ดูกรทานผูมีอายุ นี้เรียกวา
อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. อัสสาทสูตรที่ ๒
วาดวยความหมายของวิชชา
[๓๒๕] พระนครพาราณสี. ทานพระมหาโกฏฐิตะนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร ที่เรียกวา วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชาเปนไฉน
หนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร? ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกร
ทานผูมีอายุ อริยสาวกผูไดสดับแลวในธรรมวินัยนี้ ยอมรูช ัดตามความเปนจริงซึ่งคุณ โทษ
และอุบายเครือ่ งสลัดออกแหงรูป ยอมรูชดั ตามความเปนจริงซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัด
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ออกแหงเวทนา ... แหงสัญญา ... แหงสังขาร ... แหงวิญญาณ. ดูกรทานผูมีอายุ นี้เรียกวา วิชชา
และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๕.
๖. สมุทยธัมมสูตรที่ ๑
วาดวยความหมายของอวิชชา
[๓๒๖] พระนครพาราณสี ทานพระมหาโกฏฐิตะนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร ที่เรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังนี้ อวิชชา
เปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร? ทานพระสารี
บุตรตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ยอมไมรชู ัด ตามความเปนจริง
ซึ่งความเกิดขึน้ ความดับไป คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูปยอมไมรูชัดตาม
ความเปนจริงซึ่งความเกิดขึน้ ความดับไป คุณ โทษ และเครื่องสลัดออกแหงเวทนา ... แหง
สัญญา ... แหงสังขาร ... แหงวิญญาณ. ดูกรทานผูมีอายุ นี้เรียกวา อวิชชา และบุคคลเปนผู
ประกอบอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๖.
๗. สมุทยธัมมสูตรที่ ๒
วาดวยความหมายของวิชชา
[๓๒๗] พระนครพาราณสี. ทานพระมหาโกฏฐิตะนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร ที่เรียกวา วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชา เปนไฉน
หนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร? ทานพระสารีบุตร
ตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ อริยสาวกไดสดับแลวในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่ง
ความเกิดขึน้ ความดับไป คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป ยอมรูชัดตามความ
เปนจริงซึ่งความเกิดขึ้น ความดับไป คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา ... แหง
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สัญญา ... แหงสังขาร ... แหงวิญญาณ. ดูกรทานผูมีอายุ นี้เรียกวา วิชชา และบุคคลเปนผู
ประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ สูตรที่ ๗.
๘. โกฏฐิตสูตรที่ ๑
วาดวยความหมายของอวิชชาและวิชชา
[๓๒๘] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะอยู ณ ปาอิสิปตน
มฤทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรออกจากที่พักผอนในเวลาเย็น
ไดเขาไปหาทานพระมหาโกฏฐิตะถึงที่อยู ฯลฯ แลวไดถามทานพระมหาโกฏฐิตะวา ดูกรทาน
โกฏฐิตะ ที่เรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังนี้ อวิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบ
ดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงไร? ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมได
สดับแลวในโลกนี้ ยอมไมรชู ัดตามความเปนจริงซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป
ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครือ่ งสลัดออกแหงเวทนา ... แหงสัญญา ...
แหงสังขาร ... แหงวิญญาณ. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย นี้เรียกวา อวิชชา และบุคคลเปน
ผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล.
[๓๒๙] เมื่อทานพระมหาโกฏฐิตะกลาวอยางนีแ้ ลว ทานพระสารีบุตรจึงไดถามวา
ดูกรทานโกฏฐิตะ ที่เรียกวา วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผู
ประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร? ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ อริยสาวก
ผูไดสดับแลวในธรรมวินยั นี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครือ่ งสลัด
ออกแหงรูป ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา ...
แหงสัญญา ... แหงสังขาร แหงวิญญาณ. ดูกรทานผูมีอายุ นี้เรียกวา วิชชา และบุคคลเปน
ผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ สูตรที่ ๘.
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๙. โกฏฐิตสูตรที่ ๒
วาดวยความหมายของอวิชชาและวิชชา
[๓๓๐] พระนครพาราณสี ทานพระสารีบุตรนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว ไดถามทาน
พระมหาโกฏฐิตะวา ดูกรทานโกฏฐิตะ ที่เรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังนี้ อวิชชาเปนไฉนหนอแล
และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร? ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกรทาน
ผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งความเกิด ความดับ
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งความเกิด ความ
ดับ คุณ โทษ และอุบายเครือ่ งสลัดออกแหงเวทนา ... แหงสัญญา ... แหงสังขาร ... แหงวิญญาณ.
ดูกรทานผูมีอายุ นี้เรียกวา อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
[๓๓๑] เมื่อทานพระมหาโกฏฐิตะกลาวอยางนีแ้ ลว ทานพระสารีบุตรจึงไดถามวา ดูกร
ทานโกฏฐิตะ ที่เรียกวา วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบ
ดวยวิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร? ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ อริยสาวกผูได
สดับแลวในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกแหงรูป ยอมรูชัดตามความเปนจริงซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ
และอุบายเครือ่ งสลัดออกแหงเวทนา ... แหงสัญญา ... แหงสังขาร ... แหงวิญญาณ. ดูกรทานผู
มีอายุ นี้เรียกวา วิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. โกฏฐิตสูตรที่ ๓
วาดวยความหมายของอวิชชาและวิชชา
[๓๓๒] พระนครพาราณสี. ทานพระสารีบุตรนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดถาม
ทานพระมหาโกฏฐิตะวา ดูกรทานโกฏฐิตะ ที่เรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังนี้ อวิชชาเปนไฉน
หนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร? ทานพระมหาโกฏฐิตะกลาววา
ดูกรทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ยอมไมรูชัดซึ่งรูป ยอมไมรูชัดซึ่งเหตุเกิดแหง
รูป ยอมไมรูชัดซึ่งความดับแหงรูป ยอมไมรูชัดซึ่งขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงรูป ยอม
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ไมรูชัดซึ่งเวทนา ... ซึ่งสัญญา ... ซึ่งสังขาร ... ซึ่งวิญญาณ ยอมไมรูชัดซึ่งเหตุเกิดแหงวิญญาณ
ยอมไมรูชัดซึ่งความดับแหงวิญญาณ ยอมไมรูชัดซึ่งขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงวิญญาณ.
ดูกรทานผูมีอายุ นี้เรียกวา อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
[๓๓๓] เมื่อทานพระมหาโกฏฐิตะกลาวอยางนีแ้ ลว ทานพระสารีบุตรจึงไดถามวา ดูกร
ทานโกฏฐิตะ ที่เรียกวา วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบ
ดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทาไร? ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ อริยสาวกผูได
สดับแลวในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดซึ่งรูป ยอมรูชัดซึ่งเหตุเกิดแหงรูป ยอมรูชัดซึ่งความดับแหง
รูป ยอมรูชัดซึ่งขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงรูป ยอมรูชัดซึ่งเวทนา ... ซึ่งสัญญา ... ซึ่ง
สังขาร ... ซึ่งวิญญาณ ยอมรูช ัดซึ่งเหตุเกิดแหงวิญญาณ ยอมรูชัดซึ่งความดับแหงวิญญาณ ยอม
รูชัดซึ่งขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับแหงวิญญาณ ดูกรทานผูมีอายุ นี้เรียกวา วิชชา และ
บุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ อวิชชาวรรคที่ ๓.
------------------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สมุทยธัมมสูตรที่ ๑
๖. สมุทยธัมมสูตรที่ ๑
๒. สมุทยธัมมสูตรที่ ๒
๗. สมุทยธัมมสูตรที่ ๒
๓. สมุทยธัมมสูตรที่ ๓
๘. โกฏฐิตสูตรที่ ๑
๔. อัสสาทสูตรที่ ๑
๙. โกฏฐิตสูตรที่ ๒
๕. อัสสาทสูตรที่ ๒
๑๐. โกฏฐิตสูตรที่ ๓.
--------------------------------------------------
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กุกกุฬวรรคที่ ๔
๑. กุกกุฬสูตร
วาดวยขันธ ๕ เปนของรอน
[๓๓๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนของเรารอน เวทนาเปนของ
เรารอน สัญญาเปนของเรารอน สังขารเปนของเรารอน วิญญาณเปนของเรารอน. ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ยอมเบือ่ หนายแมในรูป ยอมเบื่อหนายแมใน
เวทนา ยอมเบือ่ หนายแมในสัญญา ยอมเบื่อหนายแมในสังขาร ยอมเบื่อหนายแมในวิญญาณ
เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน. เมื่อหลุดพนแลว ยอมมี
ญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลว. รูชัดวา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทํา
เสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. อนิจจสูตรที่ ๑
วาดวยการละฉันทะในสิ่งที่เปนอนิจจัง
[๓๓๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงละฉันทะในสิ่งที่ไมเที่ยง
เสีย. ก็อะไรเปนสิ่งที่ไมเที่ยง รูปเปนสิ่งที่ไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเสีย.
เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเปนสิ่งที่ไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในวิญญาณ
นั้นเสีย.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. อนิจจสูตรที่ ๒
วาดวยการละราคะในสิ่งที่เปนอนิจจัง
[๓๓๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งที่ไมเทีย่ ง
เสีย. ก็อะไรเปนสิ่งที่ไมเที่ยง รูปเปนสิ่งที่ไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละราคะในรูปนัน้ เสีย.
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เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเปนสิ่งที่ไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละราคะในวิญญาณนั้น
เสีย.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. อนิจจสูตรที่ ๓
วาดวยการละฉันทะราคะในสิ่งที่เปนอนิจจัง
[๓๓๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงละฉันทราคะในสิ่งที่ไม
เที่ยงเสีย. ก็อะไรเปนสิ่งที่ไมเที่ยง รูปเปนสิง่ ที่ไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในรูปนั้น
เสีย. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเปนสิ่งที่ไมเทีย่ ง เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะใน
วิญญาณเสีย.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. ทุกขสูตรที่ ๑
วาดวยการละฉันทะในสิ่งที่เปนทุกข
[๓๓๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายพึงละฉันทะในสิ่งที่เปนทุกข
เสีย. ก็อะไรเปนสิ่งที่เปนทุกข รูปเปนสิ่งที่เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเสีย.
เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเปนสิ่งที่เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในวิญญาณ
นั้นเสีย
จบ สูตรที่ ๕.
๖. ทุกขสูตรที่ ๒
วาดวยการละราคะในสิ่งที่เปนทุกข
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งที่เปนทุกขเสีย. ก็อะไรเปนสิ่งที่เปนทุกข
รูปเปนสิ่งที่เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละราคะในรูปนัน้ เสีย. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ...
วิญญาณเปนสิง่ ที่เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละราคะในวิญญาณนั้นเสีย
จบ สูตรที่ ๖.
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๗. ทุกขสูตรที่ ๓
วาดวยการละฉันทราคะในสิ่งทีเ่ ปนทุกข
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งที่เปนทุกขเสีย. ก็อะไรเปนสิ่งที่
เปนทุกข รูปเปนสิ่งที่เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในรูปนัน้ เสีย. เวทนา ... สัญญา ...
สังขาร ... วิญญาณเปนสิ่งที่เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในวิญญาณนั้นเสีย.
จบ สูตรที่ ๗.
๘. อนัตตสูตรที่ ๑
วาดวยการละฉันทะในสิ่งที่เปนอนัตตา
[๓๓๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละฉันทะในสิ่งที่เปน
อนัตตาเสีย ก็อะไรเปนสิ่งทีเ่ ปนอนัตตา รูปเปนสิ่งที่เปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทะใน
รูปนั้นเสีย. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเปนสิ่งที่เปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละ
ฉันทะในวิญญาณนั้นเสีย.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. อนัตตสูตรที่ ๒
วาดวยการละราคะในสิ่งที่เปนอนัตตา
[๓๔๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละราคะในสิ่งที่เปนอนัตตา
เสีย. ก็อะไรเปนสิ่งที่เปนอนัตตา รูปเปนสิ่งที่เปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละราคะในรูปนั้นเสีย
เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเปนสิ่งที่เปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละราคะในวิญญาณ
นั้นเสีย.
จบ สูตรที่ ๙.
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๑๐. อนัตตสูตรที่ ๓
วาดวยการละฉันทราคะในสิ่งทีเ่ ปนอนัตตา
[๓๔๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะในสิ่งทีเ่ ปน
อนัตตาเสีย. ก็อะไรเปนสิ่งทีเ่ ปนอนัตตา รูปเปนสิ่งที่เปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละฉันทราคะ
ในรูปนั้นเสีย. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเปนสิ่งที่เปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละ
ฉันทราคะในวิญญาณนัน้ เสีย.
จบ สูตรที่ ๑๐.
๑๑. กุลปุตตสูตรที่ ๑
วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบุตร
[๓๔๒] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูมากดวยความเบื่อหนายในรูป
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ นี้ยอมเปนธรรมสมควรแหงกุลบุตรผูบวชดวย
ศรัทธา. เมื่อเปนผูมากดวยความเบื่อหนายในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ
ยอมกําหนดรูซ ึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อกําหนดรูซึ่งรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ยอมหลุดพนไปจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จากชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุดพนไปจากทุกข.
จบ สูตรที่ ๑๑.
๑๒. กุลปุตตสูตรที่ ๒
วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบุตร
[๓๔๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูพิจารณาเห็นความไมเที่ยง
ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ นี้ยอมเปนธรรมสมควรแหงกุลบุตรผูบวช
ดวยศรัทธา. เมื่อพิจารณาเห็นความไมเทีย่ ง ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ
ยอมกําหนดรูซ ึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อกําหนดรูซึ่งรูป เวทนา สัญญา
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สังขาร วิญญาณ ยอมหลุดพนไปจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จากชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุดพนไปจากทุกข.
จบ สูตรที่ ๑๒.
๑๓. กุลปุตตสูตรที่ ๓
วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบุตร
[๓๔๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูพิจารณาเห็นความเปนทุกข
ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ นี้ยอมเปนธรรมสมควรแหงกุลบุตรผูบวช
ดวยศรัทธา ฯลฯ เรากลาววา ยอมหลุดพนไปจากทุกข.
จบ สูตรที่ ๑๓.
๑๔. กุลปุตตสูตรที่ ๔
วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบุตร
[๓๔๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเปนผูพิจารณาเห็นความเปน
อนัตตาในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ นี้ยอมเปนธรรมสมควรแหงกุลบุตร
ผูบวชดวยศรัทธา. เมื่อพิจารณาเห็นความเปนอนัตตาในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ในวิญญาณ ยอมกําหนดรูซึ่งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อกําหนดรูซึ่งรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมหลุดพนไปจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จากชาติ
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุดพนไปจากทุกข.
จบ สูตรที่ ๑๔.
จบ กุกกุฬวรรคที่ ๔.
-----------------------------------
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กุกกุฬสูตร๘. อนัตตสูตรที่ ๑
๒. อนิจจสูตรที่ ๑
๙. อนัตตสูตรที่ ๒
๓. อนิจจสูตรที่ ๒
๑๐. อนัตตสูตรที่ ๓
๔. อนิจจสูตรที่ ๓
๑๑. กุลปุตตสูตรที่ ๑
๕. ทุกขสูตรที่ ๑
๑๒. กุลปุตตสูตรที่ ๒
๖. ทุกขสูตรที่ ๒
๑๓. กุลปุตตสูตรที่ ๓
๗. ทุกขสูตรที่ ๓
๑๔. กุลปุตตสูตรที่ ๔
--------------------------------------
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ทิฏฐิวรรคที่ ๕
๑. อัชฌัตติกสูตร
วาดวยเหตุแหงสุขและทุกขภายใน
[๓๔๖] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี
อยู เพราะอาศัยอะไร สุขและทุกขภายในจึงเกิดขึ้น? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะอาศัยรูป สุขและทุกขภายในจึงเกิดขึ้น
เมื่อเวทนามีอยู ... เมื่อสัญญามีอยู ... เมื่อสังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู ... เพราะอาศัยวิญญาณ
สุขและทุกขภายในจึงเกิดขึ้น.
[๓๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไม
เที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สุขและทุกขภายในพึง
บังเกิดขึ้น เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สุขและทุกขภายในพึง
เกิดขึ้น เพราะไมอาศัยสิ่งนัน้ บางหรือ?
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ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. เอตังมมสูตร
วาดวยเหตุแหงการยึดมั่นวาเปนของเรา
[๓๔๘] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี
อยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมั่นอะไร บุคคลจึงตามเห็นวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่น
เปนตัวตนของเรา? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย
มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ มีรูปอยู เพราะอาศัยรูป เพราะยึดมัน่ รูป บุคคลจึงตามเห็น
วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา. เมื่อเวทนามีอยู ... เมื่อสัญญามีอยู ... เมื่อ
สังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู ... เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ บุคคลจึงตามเห็น
วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา.
[๓๔๙] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา บุคคลพึงตามเห็นสิ่งนัน้
วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ ... เที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา บุคคลพึงตามเห็นวา
นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. เอโสอัตตาสูตร
วาดวยเหตุแหงสัสสตทิฏฐิ
[๓๕๐] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่ออะไรมีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมัน่ อะไร จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา ตนก็อันนัน้ โลกก็
อันนั้น เรานัน้ ละโลกนี้ไปแลว จักเปนผูเทีย่ ง ยั่งยืน มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาค
เปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้
วา ตนก็อนั นั้น โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแลว จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความ
ไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา. เมื่อเวทนามีอยู ... เมื่อสัญญามีอยู ... เมื่อสังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณ
มีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมัน่ วิญญาณ จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา ตนก็อันนัน้ โลกก็อัน
นั้น เรานั้นละโลกนี้ไปแลว จักเปนผูเทีย่ ง ยั่งยืน มัน่ คง มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา.
[๓๕๑] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยง
หรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา
ตนก็อันนัน้ โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนีไ้ ปแลว จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไม
เปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา
ตนก็อันนัน้ โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนีไ้ ปแลว จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไม
เปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. โนจเมสิยาสูตร
วาดวยเหตุแหงนัตถิกทิฏฐิ
[๓๕๒] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไร
มีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมัน่ อะไร จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนีว้ า เราไมพึงมี และบริขารของ
เราไมพึงมี เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดมีทิฏฐิ
อยางนี้วา เราไมพึงมี บริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี. เมื่อเวทนามีอยู ..
---.
เมื่อสัญญามีอยู ... เมื่อสังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมัน่ วิญญาณ
จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนีว้ า เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี.
[๓๕๓] พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยง
หรือไมเที่ยง?

ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา
เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี เพราะไมอาศัยสิ่งนั้น
บางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา
เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี เพราะไมอาศัยสิ่งนั้น
บางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ สูตรที่ ๔.
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๕. มิจฉาทิฏฐิสูตร
วาดวยเหตุแหงมิจฉาทิฏฐิ
[๓๕๔] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู
เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมัน่ อะไร จึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ธรรมของ
ขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูม ีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปแลมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะยึดมั่นรูป จึงเกิดมีมจิ ฉาทิฏฐิ.
เมื่อเวทนามีอยู ... เมื่อสัญญามีอยู ... เมื่อสังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ
เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ.
[๓๕๕] พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยง
หรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนธรรมดา พึงเกิดมีมจิ ฉาทิฏฐิ เพราะไม
อาศัยสิ่งนั้นบางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ
เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ สูตรที่ ๕.
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๖. สักกายทิฏฐิสูตร
วาดวยเหตุแหงสักกายทิฏฐิ
[๓๕๖] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู
เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมัน่ อะไร จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมพี ระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ.
เมื่อเวทนามีอยู ... เมื่อสัญญามีอยู ... เมื่อสังขารมีอยู เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ
เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ.
[๓๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไม
เที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ
เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ
เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ สูตรที่ ๖
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๗. อัตตานุทิฏฐิสูตร
วาดวยเหตุแหงอัตตานุทิฏฐิ
[๓๕๘] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู
เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมัน่ อะไร จึงเกิดอัตตานุทิฏฐิ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมพี ระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดมีอัตตานุ
ทิฏฐิ. เมื่อเวทนามีอยู ... เมื่อสัญญามีอยู ... เมื่อสังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะอาศัย
วิญญาณ เพราะยึดมัน่ วิญญาณ จึงเกิดมีอัตตานุทิฏฐิ.
[๓๕๙] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกิดมีอตั ตานุทิฏฐิ
เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
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พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกิดมีอตั ตานุทิฏฐิ
เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ สูตรที่ ๗.
๘. อภินิเวสสูตรที่ ๑
วาดวยเหตุแหงความยึดมัน่
[๓๖๐] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู
เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมัน่ อะไร จึงเกิดความพัวพันดวยสังโยชนและความยึดมั่น?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาค
เปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะอาศัยรูป จึงเกิดความพัวพันดวยสังโยชนและ
ความยึดมัน่ . เมื่อเวทนามีอยู ... เมื่อสัญญามีอยู ... เมื่อสังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู
เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดความพัวพันดวยสังโยชนและความยึดมั่น.
[๓๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไม
เที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกิดความพัวพันดวย
สังโยชนและความยึดมั่น เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
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ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกิดความพัวพันดวย
สังโยชนและความยึดมั่น เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุท้งั หลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. อภินิเวสสูตรที่ ๒
วาดวยเหตุแหงความยึดมัน่
[๓๖๒] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู
เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมัน่ อะไร จึงเกิดความพัวพันและความหมกมุนดวยสังโยชน และ
ความยึดมัน่ ? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย
มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดความพัวพัน
และความหมกมุนดวยสังโยชนและความยึดมั่น. เมื่อเวทนามีอยู ... เมื่อสัญญามีอยู ... เมื่อ
สังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดมัน่ วิญญาณ จึงเกิดความพัวพัน
และความหมกมุนดวยสังโยชนและความยึดมั่น.
[๓๖๓] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยง
หรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกิดความพัวพันและ
ความหมกมุน ดวยสังโยชน และความยึดมัน่ เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ?
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ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกิดความพัวพันและ
ความหมกมุน ดวยสังโยชนและความยึดมั่น เพราะไมอาศัยสิ่งนั้นบางหรือ?
ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. อานันทสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนอนิจจังและมิใชของเรา
[๓๖๔] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ฯลฯ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ซึ่งขาพระองคไดฟงแลว พึงเปนผูๆ
เดียวหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด. พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรอานนท เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง?
อา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
อา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา?
อา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
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พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง?
อา. ไมเที่ยง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
อา. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา?
อา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
[๓๖๕] พ. ดูกรอานนท เพราะเหตุนนั้ แล รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทัง้ ที่เปนอดีต
อนาคต และปจจุบัน เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี
อยูในที่ไกลก็ดี อยูในที่ใกลก็ดี รูปทั้งหมดนั้น เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา. เวทนา ... สัญญา ...
สังขาร ... วิญญาณ อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในก็ดี
ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูใ นที่ไกลก็ดี อยูใ นที่ใกลก็ดี
วิญญาณทั้งหมดนั้น เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา
นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา. ดูกรอานนท อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร แมในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย
ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน. เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณ หยั่งรูว า
หลุดพนแลว รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ ทิฏฐิวรรคที่ ๕.
-------------------------------
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัชฌัตติกสูตร
๖. สักกายทิฏฐิสูตร
๒. เอตังมมสูตร
๗. อัตตานุทฏิ ฐิสูตร
๓. เอโสอัตตาสูตร ๘. อภินิเวสสูตรที่ ๑
๔. โมจเมสิยาสูตร ๙. อภินิเวสสูตรที่ ๒
๕. มิจฉาทิฏฐิสูตร ๑๐. อานันทสูตร.
จบ จุลปณณาสก.
-----------------------------------รวมวรรคที่มีในจุลปณณาสกนั้น คือ
๑. อันตวรรค
๔. กุกกุฬวรรค
๒. ธัมมกถิกวรรค ๕. ทิฏฐิวรรค
๓. อวิชชาวรรค
รวม ๕ วรรค ตติยปณณาสกและนิบาตก็เรียกในขันธสังยุตนั้น
รวมปณณาสกที่มีในขันธสังยุต ๓ ปณณาสก.
จบ ขันธสังยุต.
---------------------
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๒. ราธสังยุต
ปฐมวรรคที่ ๑
๑. มารสูตร
วาดวยขันธมาร
[๓๖๖] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา มาร มาร ดังนี้ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอ
แล จึงเรียกวา มาร?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรราธะ เมื่อรูปมีอยู มาร (ความตาย) จึงมี
ผูทําใหตายจึงมี ผูตายจึงมี เพราะฉะนัน้ แหละ ราธะ เธอจงพิจารณาเห็นรูปวา เปนมาร
เปนผูทําใหตาย เปนผูตาย เปนโรค เปนหัวฝ เปนลูกศร เปนความทุกข เปนตัวทุกข
บุคคลเหลาใดพิจารณาเห็นรูปนั้นอยางนี้ บุคคลเหลานั้น ชื่อวา ยอมเห็นชอบ. เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ
เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู มารจึงมี ผูทําใหตายจึงมี
ผูตายจึงมี เพราะฉะนัน้ แหละ ราธะ เธอจงพิจารณาเห็นวิญญาณวา เปนมาร เปนผูทําใหตาย
เปนผูตาย เปนโรค เปนหัวฝ เปนลูกศร เปนความทุกข เปนตัวทุกข บุคคลเหลาใดพิจารณา
เห็นวิญญาณนัน้ อยางนี้ บุคคลเหลานั้น ชื่อวา ยอมเห็นชอบ.
รา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความเห็นชอบมีประโยชนอยางไร พระเจาขา?
พ. ดูกรราธะ ความเห็นชอบมีประโยชนใหเบื่อหนาย.
รา. ความเบื่อหนายมีประโยชนอยางไร พระเจาขา?
พ. ดูกรราธะ ความเบื่อหนายมีประโยชนใหคลายกําหนัด.
รา. ก็ความคลายกําหนัดเลามีประโยชนอยางไร พระเจาขา?
พ. ดูกรราธะ ความคลายกําหนัดมีประโยชนใหหลุดพน.
รา. ความหลุดพนเลา มีประโยชนอยางไร พระเจาขา?
พ. ดูกรราธะ ความหลุดพนมีประโยชนเพื่อนิพพาน.
รา. นิพพานเลามีประโยชนอยางไร พระเจาขา?
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พ. ดูกรราธะ เธอถามเลยปญหาไปเสียแลว เธอไมอาจเพื่อถือเอาทีส่ ุดของปญหาได.
ดูกรราธะ อันพรหมจรรยเปนคุณชาติหยั่งลงสูนิพพาน มีนิพพานเปนที่สุด อันกุลบุตรยอมอยู
ประพฤติแล.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. สัตตสูตร
วาดวยเหตุที่เรียกวาสัตว
[๓๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา สัตว สัตว ดังนี้ ดวยเหตุมีประมาณเทาไร
หนอแล จึงเรียกวา สัตว?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรราธะ เพราะเหตุที่มี ความพอใจ ความกําหนัด
ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากในรูปแล เปนผูของในรูป เปนผูเกีย่ วของในรูปนัน้ ฉะนั้น
จึงเรียกวา สัตว. เพราะเหตุทมี่ ีความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก
ในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร ... ในวิญญาณ เปนผูข องในวิญญาณ เปนผูเกี่ยวของ
ในวิญญาณนัน้ ฉะนั้น จึงเรียกวา สัตว. ดูกรราธะ เด็กชายหรือเด็กหญิง เลนอยูตามเรือนฝุน
ทั้งหลาย เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจากความพอใจ ไมปราศจากความรัก
ไมปราศจากความกระหาย ไมปราศจากความกระวนกระวาย ไมปราศจากความทะยานอยาก
ในเรือนฝุนเหลานั้นอยูเพียงใด ยอมอาลัย ยอมอยากเลน ยอมหวงแหน ยอมยึดถือเรือนฝุน
ทั้งหลายอยูเพียงนั้น. ดูกรราธะ แตวาในกาลใด เด็กชายหรือเด็กหญิงเปนผูปราศจากความ
กําหนัด ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความกระวน
กระวาย ปราศจากความทะยานอยากในเรือนฝุนเหลานั้นแลว ในกาลนัน้ แล เด็กชายหรือ
เด็กหญิงเหลานั้น ยอมรื้อ ยอมยื้อแยง ยอมกําจัด ยอมทําเรือนฝุนเหลานั้น ใหเลนไมได
ดวยมือและเทา ฉันใด ดูกรราธะ แมเธอทั้งหลายก็จงรื้อ จงยื้อแยง จงกําจัด จงทํารูปให
เปนของเลนไมได จงปฏิบัตเิ พื่อความสิ้นไปแหงตัณหา จงรื้อ จงยื้อแยง จงกําจัด จงทําเวทนา
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ใหเปนของเลนไมได จงปฏิบัติเพื่อความสิน้ ไปแหงตัณหา จงรื้อ จงยื้อแยง จงกําจัด จงทํา
สัญญาใหเปนของเลนไมได จงปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแหงตัณหา จงรื้อ จงยื้อแยง จงกําจัด
จงทําสังขารใหเปนของเลนไมได จงปฏิบตั ิเพื่อความสิ้นไปแหงตัณหา จงรื้อ จงยื้อแยง
จงกําจัด จงทําวิญญาณใหเปนของเลนไมได จงปฏิบัติเพือ่ ความสิ้นไปแหงตัณหา ฉันนั้น
นั่นเทียวแล. ดูกรราธะ เพราะวาความสิ้นไปแหงตัณหา เปนนิพพาน.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. ภวเนตติสูตร
วาดวยกิเลสที่นําไปสูภพ
[๓๖๘] พระนครสาวัตถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวา กิเลสเครื่องนําไปในภพ ในภพ ดังนี้ กิเลสเครื่องนําไปในภพเปนไฉน?
ความดับกิเลสเครื่องนําไปในภพเปนไฉน?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรราธะ ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน
ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดมัน่ อันเปนที่ตั้งที่อยูอาศัยแหงจิต ในรูป.
นี้เรากลาววา กิเลสเครื่องนําไปในภพ เพราะความดับสนิทแหงกิเลสเหลานั้น เรากลาววา
เปนธรรมที่ดับสนิทแหงกิเลสเครื่องนําไปในภพ. ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน
ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดมัน่ อันเปนที่ตั้งที่อยูอาศัยแหงจิต ในเวทนา ...
ในสัญญา ... ในสังขาร ... ในวิญญาณ. นี้เรากลาววา กิเลสเครื่องนําไปในภพ เพราะความดับ
สนิทแหงกิเลสเหลานั้น เรากลาววา เปนธรรมเปนที่ดับสนิทแหงกิเลสเครื่องนําไปในภพ.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. ปริญเญยยสูตร
วาดวยธรรมที่ควรกําหนดรู
[๓๖๙] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
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ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคไดตรัส
กะทานพระราธะวา ดูกรราธะ เราจักแสดงปริญเญยยธรรม ธรรมอันบุคคลควรกําหนดรู ปริญญา
ความกําหนดรู และปริญญาตาวีบุคคล บุคคลผูกําหนดรู เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว.
ทานพระราธะ รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราธะ ปริญเญยย
ธรรมเปนไฉน? ดูกรราธะ รูปแลเปนปริญเญยยธรรม เวทนาเปนปริญเญยยธรรม สัญญาเปน
ปริญเญยยธรรม สังขารเปนปริญเญยยธรรม วิญญาณเปนปริญเญยยธรรม. ดูกรราธะ ธรรม
เหลานี้เรากลาววา ปริญเญยยธรรม: ดูกรราธะ ปริญญาเปนไฉน? ความสิ้นราคะ ความสิ้น
โทสะ ความสิ้นโมหะ. นี้เรากลาววาปริญญา. ดูกรราธะ ปริญญาตาวีบุคคลเปนไฉน? ผูที่เขา
พึงเรียกกันวา พระอรหันต คือ ทานผูมีชื่ออยางนี้ มีโคตรอยางนี้. ดูกรราธะ ผูนี้เรากลาววา
ปริญญาตาวีบุคคล.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. สมณพราหมณสูตรที่ ๑
วาดวยผูค วรยกยองและไมควรยกยองวาเปนสมณพราหมณ
[๓๗๐] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระราธะวา ดูกรราธะ
อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเปนไฉน? คือ อุปาทานขันธคือรูป ๑ อุปาทานขันธคือ
เวทนา ๑ อุปาทานขันธ คือสัญญา ๑ อุปาทานขันธคือสังขาร ๑ อุปาทานขันธคือวิญญาณ ๑
ดูกรราธะ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรชู ัดซึ่งคุณ โทษ และธรรมเครื่องสลัด
ออกแหงอุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยอมไมได
รับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือไมไดรับยกยองวาเปนพราหมณในหมูพ ราหมณ อนึ่ง
ทานเหลานั้นจะทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูไมไดเลย.
[๓๗๑] ดูกรราธะ สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูชดั ซึ่งคุณ โทษ และ
ธรรมเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕ ประการ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
แล ยอมไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูส มณะ และไดรับยกยองวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ
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อนึ่ง ทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปน
พราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยูไดดว ย.
จบ สูตรที่ ๕.
๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
วาดวยผูค วรยกยองและไมควรยกยองวาเปนสมณพราหมณ
[๓๗๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระราธะวา ดูกรราธะ อุปาทานขันธ ๕ ประการ
นี้. ๕ ประการเปนไฉน? คือ อุปาทานขันธคือรูป ... อุปาทานขันธคือวิญญาณ. ดูกรราธะ
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรชู ัดเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรมเครื่องสลัด
ออกแหงอุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยอมไม
ไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือวาไมไดรับยกยองวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง
ทานเหลานั้นจะทําใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู ไมไดเลย. ดูกรราธะ สวนสมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูชัดเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรมเครื่องสลัดออกแหงอุปาทาน
ขันธ ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยอมไดรับยกยองวาเปน
สมณะในหมูส มณะและไดรับยกยองวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้นยอมทํา
ใหแจงซึ่งประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูไดดว ย.
จบ สูตรที่ ๖.
๗. โสตาปนนสูตร
วาดวยเหตุใหสําเร็จเปนพระโสดาบัน
[๓๗๓] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระราธะวา ดูกรราธะ อุปาทาน
ขันธ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเปนไฉน? คือ อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ.
ดูกรราธะ ในกาลใดแล อริยสาวกยอมรูชัดเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรมเครื่อง
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สลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง. เมื่อนั้น อริยสาวกนีเ้ รากลาววา
เปนโสดาบันผูมีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงทีจ่ ะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๗.
๘. อรหันตสูตร
วาดวยเหตุใหสาํ เร็จเปนพระอรหันต
[๓๗๔] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระราธะวา ดูกรราธะ อุปาทาน
ขันธ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเปนไฉน? คือ อุปาทานขันธคือรูป ... อุปาทานขันธคือวิญญาณ.
ดูกรราธะ ในกาลใดแล ภิกษุรูชัดเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรมเครื่องสลัดออก
แหงอุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริงแลว ยอมเปนผูหลุดพนเพราะไมถือมั่น. ดูกร
ราธะ ภิกษุนี้เรากลาววา เปนอรหันตขีณาสพ ผูอยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลง
ภาระลงแลว บรรลุประโยชนตนโดยลําดับแลว ผูหมดสิ้นกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพแลว
ผูหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. ฉันทราคสูตรที่ ๑
วาดวยการละฉันทราคะในขันธ ๕
[๓๗๕] พระนครสาวัตถี พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระราธะวา ดูกรราธะ เธอ
จงสละความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากในรูปเสีย ดวยอาการอยางนี้
รูปนั้นจักเปนของอันเธอละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี
ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เธอจงละความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยาน
อยาก ในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร ... ในวิญญาณเสีย ดวยอาการอยางนี้ วิญญาณนั้น
จักเปนธรรมชาติอันเธอละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี
ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา.
จบ สูตรที่ ๙.
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๑๐. ฉันทราคสูตรที่ ๒
วาดวยการละฉันทราคะในขันธ ๕
[๓๗๖] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระราธะวา ดูกรราธะ เธอจงละ
ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดมั่น อันเปน
ที่ตั้ง ที่อยู ที่อาศัยแหงจิตในรูปเสีย ดวยอาการอยางนี้ รูปนั้น จักเปนของอันเธอละไดแลว
ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา.
เธอจงละความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดมั่น
อันเปนที่ตั้ง ทีอ่ ยู ที่อาศัยแหงจิตในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร ... ในวิญญาณเสีย
ดวยอาการอยางนี้ วิญญาณนัน้ จักเปนธรรมชาติอันเธอละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปน
เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา.
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ วรรคที่ ๑
------------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มารสูตร๖. สมณพราหมณสูตรที่ ๒
๒. สัตตสูตร๗. โสตาปนนสูตร
๓. ภวเนตติสูตร
๘. อรหันตสูตร
๔. ปริญเญยยสูตร
๙. ฉันทราคสูตรที่ ๑
๕. สมณพราหมณสูตรที่ ๑ ๑๐. ฉันทราคสูตรที่ ๒
-----------------------------
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ทุติยวรรคที่ ๒
๑. มารสูตร
วาดวยขันธมาร
[๓๗๗] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ถวายบังคมพระผูม ีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา มาร มาร ดังนี้ มารเปนไฉนหนอ?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราธะ รูปเปนมาร เวทนาเปนมาร สัญญาเปนมาร
สังขารเปนมาร วิญญาณเปนมาร ดูกรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อ
หนายทั้งในรูป ยอมเบื่อหนายทั้งในเวทนา ยอมเบื่อหนายทั้งในสัญญา ยอมเบื่อหนายทั้งใน
สังขาร ยอมเบื่อหนายทั้งในวิญญาณ เมื่อเบือ่ หนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
ยอมหลุดพน. ครั้นหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว. รูชดั วา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. มารธัมมสูตร
วาดวยธรรมของมาร
[๓๗๘] พระนครสาวัตถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวา มารธรรม มารธรรม ดังนี้ มารธรรมเปนไฉนหนอ? พระผูมีพระภาคตรัส
ตอบวา ดูกรราธะ รูปเปนมารธรรม เวทนาเปนมารธรรม สัญญาเปนมารธรรม สังขารเปน
มารธรรม วิญญาณเปนมารธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจ
อื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๒.

พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาที่ 198
๓. อนิจจสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนอนิจจัง
[๓๗๙] พระนครสาวัตถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวา อนิจจัง อนิจจัง ดังนี้ อะไรหนอเปนอนิจจัง? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ดูกรราธะ รูปเปนอนิจจัง เวทนาเปนอนิจจัง สัญญาเปนอนิจจัง สังขารเปนอนิจจัง วิญญาณ
เปนอนิจจัง. ดูกรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. อนิจจธัมมสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนอนิจจธรรม
[๓๘๐] พระนครสาวัตถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวา อนิจจธรรม อนิจจธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปนอนิจจธรรม? พระผูมีพระภาค
ตรัสตอบวา รูปเปนอนิจจธรรม เวทนาเปนอนิจจธรรม สัญญาเปนอนิจจธรรม สังขารเปน
อนิจจธรรม ดูกรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. ทุกขสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนทุกข
[๓๘๑] พระนครสาวัตถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวา ทุกข ทุกข ดังนี้ อะไรหนอเปนทุกข? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกร
ราธะ รูปเปนทุกข เวทนาเปนทุกข สัญญาเปนทุกข สังขารเปนทุกข วิญญาณเปนทุกข. ดูกร
ราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๕.
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๖. ทุกขธัมมสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนทุกขธรรม
[๓๘๒] พระนครสาวัตถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผู
เจริญ ที่เรียกวา ทุกขธรรม ทุกขธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปนทุกขธรรม? พระผูมีพระภาค
ตรัสตอบวา ดูกรราธะ รูปเปนทุกขธรรม เวทนาเปนทุกขธรรม สัญญาเปนทุกขธรรม สังขาร
เปนทุกขธรรมวิญญาณเปนทุกขธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ สูตรที่ ๖.
๗. อนัตตาสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนอนัตตา
[๓๘๓] พระนครสาวัตถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวา อนัตตา อนัตตา ดังนี้ อะไรหนอเปนอนัตตา? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ดูกรราธะ รูปเปนอนัตตา เวทนาเปนอนัตตา สัญญาเปนอนัตตา สังขารเปนอนัตตา วิญญาณ
เปนอนัตตา ดูกรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๗.
๘. อนัตตธัมมสูตร
วาดวยสิ่งที่เปนอนัตตธรรม
[๓๘๔] พระนครสาวัตถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวา อนัตตธรรม อนัตตธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปนอนัตตธรรม? พระผูม ี
พระภาคตรัสตอบวา ดูกรราธะ รูปเปนอนัตตธรรม เวทนาเปนอนัตตธรรม สัญญาเปนอนัตต -
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ธรรม สังขารเปนอนัตตธรรม วิญญาณเปนอนัตตธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. ขยธัมมสูตร
วาดวยสภาพที่รูจักสิ้นสูญ
[๓๘๕] พระนครสาวัตถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวา ขยธรรม ขยธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปนขยธรรม? พระผูมีพระภาคตรัส
ตอบวา ดูกรราธะ รูปเปนขยธรรม เวทนาเปนขยธรรม สัญญาเปนขยธรรม สังขารเปนขยธรรม
วิญญาณเปนขยธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพือ่ ความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. วยธัมมสูตร
วาดวยสภาพทีร่ ูจักเสื่อมสลาย
[๓๘๖] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา วยธรรม วยธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปนวยธรรม?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรราธะ รูปเปนวยธรรม เวทนาเปนวยธรรม สัญญาเปนวยธรรม
สังขารเปนวยธรรม วิญญาณเปนวยธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้
ยอมเบื่อหนายทั้งในรูป ฯลฯ รูชัดวา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทํา
เสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๑๐.
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๑๑. สมุทยธัมมสูตร
วาดวยสภาพที่รูจักเกิดขึน้
[๓๘๗] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา สมุทยธรรม สมุทยธรรม ดังนี้ อะไรหนอ
เปนสมุทยธรรม? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรราธะ รูปเปนสมุทยธรรม เวทนาเปน
สมุทยธรรมสัญญาเปนสมุทยธรรม สังขารเปนสมุทยธรรม วิญญาณเปนสมุทยธรรม. ดูกรราธะ
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในรูป ฯลฯ รูชดั วา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ สูตรที่ ๑๑.
๑๒. นิโรธธัมมสูตร
วาดวยสภาพที่รูจักดับ
[๓๘๘] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา นิโรธธรรม นิโรธธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปน
นิโรธธรรม? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรราธะ รูปเปนนิโรธธรรม เวทนาเปนนิโรธธรรม
สัญญาเปนนิโรธธรรม สังขารเปนนิโรธธรรม วิญญาณเปนนิโรธธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวก
ผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิได.
จบ สูตรที่ ๑๒.
จบ ทุติยวรรคที่ ๒.
-----------------------------
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มารสูตร ๗. อนัตตาสูตร
๒. มารธัมมสูตร ๘. อนัตตธัมมสูตร
๓. อนิจจสูตร ๙. ขยธัมมสูตร
๔. อนิจธัมมสูตร ๑๐. วยธัมมสูตร
๕. ทุกขสูตร ๑๑. สมุทยธัมมสูตร
๖. ทุกขธัมมสูตร ๑๒. นิโรธธัมมสูตร
-------------------------------
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อายาจนวรรคที่ ๓
๑. มารสูตร
วาดวยการละความพอใจในขันธมาร
[๓๘๙] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผู
มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาสทรงแสดงธรรม
โดยยอแกขาพระองค ที่ขาพระองคไดฟงแลว จะพึงเปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยูเถิด. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนมาร เธอ
พึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย. ดูกรราธะ
ก็อะไรเลาเปนมาร? ดูกรราธะ รูปเปนมาร เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัด
ดวยสามารถความพอใจในรูปนั้นเสีย. เวทนาเปนมาร ... สัญญาเปนมาร ... สังขารเปนมาร ...
วิญญาณเปนมาร เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจ
ในวิญญาณนัน้ เสีย. ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนมาร เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความ
กําหนัดดวยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. มารธัมมสูตร
วาดวยการละความพอใจในมารธรรม
[๓๙๐] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนมารธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความ
กําหนัดดวยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. อนิจจสูตร
[๓๙๑] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนอนิจจัง ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๓.
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๔. อนิจจธัมมสูตร
[๓๙๒] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนอนิจจธรรม ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๔.
๕. ทุกขสูตร
[๓๙๓] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนทุกข ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๕.
๖. ทุกขธัมมสูตร
[๓๙๔] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนทุกขธรรม ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๖.
๗. อนัตตาสูตร
[๓๙๕] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนอนัตตา ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๗.
๘. อนัตตธัมมสูตร
[๓๙๖] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนอนัตตธรรม ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๘.
๙. ขยธัมมสูตร
[๓๙๗] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนขยธรรม ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๙.
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๑๐. วยธัมมสูตร
[๓๙๘] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนวยธรรม ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๐.
๑๑. สมุทยธัมมสูตร
[๓๙๙] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนสมุทยธรรม ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๑.
๑๒. นิโรธธัมมสูตร
วาดวยการละความพอใจในสิ่งที่รูจักดับ
[๔๐๐] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ถวายบังคมพระผูม ีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาสทรงแสดง
ธรรมโดยยอแกขาพระองค ที่ขาพระองคไดฟงแลว พึงเปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไม
ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปน
นิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในสิ่งนั้น
เสีย. ดูกรราธะ อะไรเปนนิโรธธรรม? ดูกรราธะ รูปเปนนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ
ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในรูปนั้นเสีย. เวทนาเปนนิโรธธรรม ฯลฯ
สัญญาเปนนิโรธธรรม ฯลฯ สังขารเปนนิโรธธรรม ฯลฯ วิญญาณเปนนิโรธธรรม เธอพึงละความ
พอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในวิญญาณนัน้ เสีย.
จบ สูตรที่ ๑๒.
จบ อายาจนวรรคที่ ๓.
----------------------------
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มารสูตร
๗. อนัตตาสูตร
๒. มารธัมมสูตร ๘. อนัตตธัมมสูตร
๓. อนิจจสูตร
๙. ขยธัมมสูตร
๔. อนิจจธัมมสูตร ๑๐. วยธัมมสูตร
๕. ทุกขสูตร
๑๑. สมุทยธัมมสูตร
๖. ทุกขธัมมสูตร ๑๒. นิโรธธัมมสูตร.
----------------------------
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อุปนิสินนวรรคที่ ๔
๑. มารสูตร
วาดวยการละความพอใจในสิ่งที่เปนมาร
[๔๐๑] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระราธะวา
ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนมาร เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยอํานาจความ
พอใจในสิ่งนัน้ เสีย. ดูกรราธะ สิ่งใดเลาเปนมาร? ดูกรราธะ รูปเปนมาร เธอพึงละความ
พอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูปนั้นเสีย ฯลฯ วิญญาณเปนมาร
เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในวิญญาณนัน้ เสีย.
ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนมาร เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยอํานาจ
ความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
[๔๐๒] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระราธะวา
ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนมาร เธอพึงละความกําหนัดในสิ่งนั้นเสีย ฯลฯ
[๔๐๓] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนมาร เธอพึงละความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ
ในสิ่งนั้นเสีย ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑.
๒. มารธัมมสูตร
วาดวยการละความพอใจในมารธรรม
[๔๐๔] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนมารธรรม เธอพึงละความพอใจในสิง่ นั้นเสีย ฯลฯ
[๔๐๕] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนมารธรรม เธอพึงละความกําหนัดในสิ่งนั้นเสีย ฯลฯ
[๔๐๖] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนมารธรรม เธอพึงละความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ
ในสิ่งนั้นเสีย ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๒.
๓. อนิจจสูตร
[๔๐๗] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนอนิจจัง ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๓.
๔. อนิจจธัมมสูตร
[๔๐๘] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนอนิจจธรรม ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๔.
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๕. ทุกขสูตร
[๔๐๙] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนทุกข ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๕.
๖. ทุกขธัมมสูตร
[๔๑๐] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนทุกขธรรม ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๖.
๗. อนัตตาสูตร
[๔๑๑] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนอนัตตา ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๗.
๘. อนัตตธัมมสูตร
[๔๑๒] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนอนัตตธรรม ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๘.
๙. ขยธัมมสูตร
[๔๑๓] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนขยธรรม ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. วยธัมมสูตร
[๔๑๔] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนวยธรรม ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๐.
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๑๑. สมุทยธัมมสูตร
วาดวยการละความพอใจสิ่งที่รูจักเกิดขึ้น
[๔๑๕] ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนสมุทยธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด
ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในสิง่ นั้นเสีย ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๑๑.
๑๒. นิโรธธัมมสูตร
วาดวยการละความใจในสิ่งทีร่ ูจักดับ
[๔๑๖] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระราธะวา ดูกรราธะ สิ่งใด
แลเปนนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจ
ในสิ่งนั้นเสีย. ดูกรราธะ ก็สิ่งใดเลาเปนนิโรธธรรม? ดูกรราธะ รูปแลเปนนิโรธธรรม เธอพึง
ละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในรูปนั้นเสีย. เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัด
ดวยสามารถความพอใจในวิญญาณนั้นเสีย. ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนนิโรธธรรม เธอพึงละ
ความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในสิ่งนั้นเสีย.
จบ สูตรที่ ๑๒.
จบ อุปนิสินนวรรคที่ ๔.
----------------------------
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มารสูตร
๖. ทุกขธัมมสูตร
๒. มารธัมมสูตร ๗. อนัตตาสูตร
๓. อนิจจสูตร
๘. อนัตตธัมมสูตร
๔. อนิจจธัมมสูตร ๙. ขยธัมมสูตร
๕. ทุกขสูตร
๑๐. วยธัมมสูตร
๑๑. สมุทยธัมมสูตร ๑๒. นิโรธธัมมสูตร.
-----------------------------------
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๓. ทิฎฐิสังยุต
โสตาปตติวรรคที่ ๑
๑. นวาตสูตร
วาดวยเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิ
[๔๑๗] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ฯลฯ พระผูมีพระภาค
ตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร ทิฏฐิ
จึงเกิดขึน้ อยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทรและ
พระอาทิตยยอมไมขึ้นหรือยอมไมตก เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด ดังนี?้ ภิกษุเหลา
นั้น กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลาย
มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเปนแบบ มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่งอาศัย
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอเนื้อความแหงภาษิตนี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายได
ฟงธรรมของพระผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเชน
นั้น เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระพุทธดํารัสแลว.
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปแลมีอยู เพราะถือมัน่ รูป เพราะยึดมั่นรูป
ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทร
และพระอาทิตยยอมไมขนึ้ หรือยอมไมตก เปนของตั้งอยูม ั่นคงดุจเสาระเนียด. เมื่อเวทนามีอยู
ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ เมือ่ สังขารมีอยู ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะ
ยึดมั่นวิญญาณทิฏฐิจึงเกิดขึน้ อยางนีว้ า ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด
พระจันทรและพระอาทิตยยอ มไมขึ้นหรือยอมไมตก เปนของตั้งอยูมนั่ คงดุจเสาระเนียด.
[๔๑๘] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยง
หรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
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ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอยางนีว้ า ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอดพระจันทร
และพระอาทิตยยอมไมขนึ้ หรือยอมไมตก เปนของตั้งอยูม ั่นคงดุจเสาระเนียด บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนัน้ เลย พระเจาขา.
พ. เวทนาเที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯลฯ สัญญาเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯลฯ สังขารเที่ยงหรือไม
เที่ยง ฯลฯ วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอยางนีว้ า ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด
พระจันทรและพระอาทิตยยอ มไมขึ้นหรือยอมไมตก เปนของตั้งอยูมนั่ คงดุจเสาระเนียด บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนัน้ เลย พระเจาขา.
พ. แมสิ่งที่บุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว
ใครครวญแลวดวยใจ เปนของเที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอยางนีว้ า ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทร
และพระอาทิตยยอมไมขนึ้ หรือยอมไมตก เปนของตั้งอยูม ั่นคงดุจเสาระเนียด บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนัน้ เลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล พระอริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลานี้
ชื่อวาเปนอันละสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี-
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ปฏิปทา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนี้ เราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไม
ตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. เอตังมมสูตร
วาดวยเหตุแหงการถือมั่นวาเปนของเรา
[๔๑๙] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอ
มีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมัน่ อะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา
นั่นเปนตัวตนของเรา? ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค
ทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูป
แลมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนีว้ า นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่น
เปนตัวตนของเรา. เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู ฯลฯ เมื่อ
วิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนีว้ า นั่นของเรา
นั่นเปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา.
[๔๒๐] พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอยางนีว้ า นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนัน้ เลย พระเจาขา.
พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
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ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอยางนีว้ า นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิข้นึ อยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. แมสิ่งที่บุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว
ใครครวญแลวดวยใจ สิ่งนัน้ เที่ยงหรือไมเทีย่ ง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอยางนีว้ า นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนัน้ เลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลานี้ ชื่อวา
เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนีเ้ ราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. โสอัตตาสูตร
วาดวยเหตุแหงการถือมั่นวาเปนตน
[๔๒๑] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี
อยู เพราะถือมัน่ อะไร เพราะยึดมั่นอะไร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนีว้ า ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น
เรานั้นละโลกไปแลว จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา ดังนี?้
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูม ีพระภาค
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เปนรากฐาน ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อรูปแลมีอยู เพราะถือมั่นรูป
เพราะยึดมั่นรูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอยางนี้ ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานัน้ ละโลกไปแลว จัก
เปนผูเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา. เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อ
สัญญามีอยู ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่น
วิญญาณ ทิฏฐิจึงเกิดขึน้ อยางนี้วา ตนก็อันนัน้ โลกก็อันนัน้ เรานั้นละโลกไปแลว จักเปนผู
เที่ยง ยั่งยืน มัน่ คง มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา.
[๔๒๒] พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยง
หรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นในสิ่ง
นั้น ทิฏฐิยอมเกิดขึ้นอยางนี้วา ตนก็อันนัน้ ฯลฯ มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนัน้ เลย พระเจาขา.
พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นในสิ่งนัน้
ทิฏฐิจะพึงเกิดขึ้นอยางนีว้ า ตนก็อันนัน้ ฯลฯ มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนัน้ เลย พระเจาขา.
พ. แมสิ่งที่บุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว
ใครครวญแลวดวยใจ สิ่งนัน้ เที่ยงหรือไมเทีย่ ง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
ทิฏฐิจะพึงเกิดอยางนี้วา ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานัน้ ละโลกนี้ไปแลว จักเปนผูเที่ยง ยั่งยืน
มั่นคง มีความไมเปลี่ยนแปลงเปนธรรมดา บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนัน้ เลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลานี้ ชื่อวา
เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนีเ้ ราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา. เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. โนจเมสิยาสูตร
วาดวยเหตุแหงนัตถิกทิฏฐิ
[๔๒๓] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอ
มีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดมัน่ อะไร จึงเกิดทิฏฐิอยางนี้วา เราไมพึงมี และบริขารของเรา
ไมพึงมี เราจักไมมี และบริขารของเราจักไมมี ดังนี?้ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิอยางนี้วา เราไมพึงมี
และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมแี ละบริขารของเราจักไมมี. เมื่อเวทนามีอยู ... เมือ่ สัญญา
มีอยู ... เมื่อสังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิด
ทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี และบริขารของเราจักไมมี.
[๔๒๔] พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยง
หรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
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ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นในสิ่งนัน้
พึงเกิดทิฏฐิขนึ้ อยางนีว้ า เราไมพึงมี และบริการของเราไมพึงมี เราจักไมมี และบริขารของเรา
จักไมมี บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนัน้ เลย พระเจาขา.
พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
พึงเกิดทิฏฐิขนึ้ อยางนีว้ า เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี และบริขารของเรา
จักไมมี บางไหมฯ
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนัน้ เลย พระเจาขา.
พ. แมสิ่งที่บุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว
ใครครวญแลวดวยใจ สิ่งนัน้ เที่ยงหรือไมเทีย่ ง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
พึงเกิดทิฏฐิขนึ้ อยางนีว้ า เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี
บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิอยางนัน้ เลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลานี้ชื่อวา
เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนีเ้ ราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๔.
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๕. นัตถิทินนสูตร
วาดวยนัตถิกทิฏฐิ
[๔๒๕] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรหนอ
มีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมัน่ อะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ทานไมมีผล การบูชาไมมี
ผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดา
ไมมี บิดาไมมี สัตวโอปปาติกะไมมี สมณพราหมณผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ กระทําโลกนี้
และโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งแลว สอนผูอื่นใหรแู จง ไมมใี นโลก คนเรานี้เปนแต
ประชุมมหาภูตรูปทั้ง ๔ เมื่อใด ทํากาลกิรยิ า เมื่อนั้น ธาตุดินก็ไปตามธาตุดิน ธาตุน้ําก็ไปตาม
ธาตุน้ํา ธาตุไฟก็ไปตามธาตุไฟ ธาตุลมก็ไปตามธาตุลม อินทรียทั้งหลายยอมเลื่อนลอยไปใน
อากาศ บุรุษ ๔ คน รวมเปน ๕ ทั้งเตียง จะหามเขาไป รอยเทาปรากฏอยูเพียงแคปาชา (ตอมา)
ก็กลายเปนกระดูกสีเทาสีนกพิลาป การเซนสรวงมีเถาเปนที่สุด ทานนีค้ นเขลาบัญญัติไว คําของ
คนบางพวกทีพ่ ูดวามีผล ลวนเปนคําเปลา คําเท็จ คําเพอ เพราะกายสลาย ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต
ยอมขาดสูญ พินาศสิ้น หลังจากตายไปยอมไมมี? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูม ีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้งบัณฑิตยอมขาดสูญ
พินาศสิ้น หลังจากตายไปยอมไมมี. เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ เมื่อสังขาร
มีอยู ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิอยางนี้วา
ทานไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้งบัณฑิตยอมขาดสูญ
พินาศสิ้น หลังจากตายไปยอมไมมี.
[๔๒๖] พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยง
หรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้งบัณฑิต
ยอมขาดสูญ พินาศสิ้น หลังจากตายไปยอมไมมี บางไหม?
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ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้ง
บัณฑิตยอมขาดสูญ พินาศสิ้น หลังจากตายไปยอมไมมี บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. แมสิ่งที่บุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว
ใครครวญแลวดวยใจ สิ่งนัน้ เที่ยงหรือไมเทีย่ ง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้ง
บัณฑิตยอมขาดสูญ พินาศสิ้น หลังจากตายไปยอมไมมี บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลานี้ ชื่อวา
เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนีเ้ ราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๕.
๖. กโรโตสูตร
วาดวยอกิรยิ ทิฏฐิ
[๔๒๗] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี
อยู เพราะถือมัน่ อะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า เมื่อบุคคลทําเอง ใชผูอื่น
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ใหทํา ตัดเอง ใชผูอื่นใหตัด เดือดรอนเอง ทําใหผูอื่นเดือดรอน เศราโศกเอง ทําใหผูอนื่
เศราโศก ลําบากเอง ทําใหผอู ื่นลําบาก ดิ้นรนเอง ทําใหผอู ื่นดิ้นรน ฆาสัตว ลักทรัพย
ตัดที่ตอ ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูที่ทางเปลี่ยว ทําชูภริยาเขา
พูดเท็จ ผูทําไมชื่อวาทําบาป แมหากผูใ ดจะใชจกั รซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหารเหลา
สัตวในปฐพีนี้ ใหเปนลานเปนกองมังสะอันเดียว บาปทีม่ ีการทําเชนนัน้ เปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา
ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวา แหงแมนา้ํ คงคา ฆาเอง ใชผูอื่นใหฆา ตัดเอง
ใชผูอื่นใหตดั เดือดรอนเอง ทําผูอื่นใหเดือดรอน บาปที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแก
เขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคล จะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหทานเอง ใชผอู ื่นให
ใหทาน บูชาเอง ใชผูอื่นใหบชู า บุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมแี กเขา ไมมีบญ
ุ มาถึงเขา
บุญที่เนื่องดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมี
บุญมาถึงเขา? ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย
มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ มีรูปอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง ใชผูอื่นทําให ฯลฯ บุญที่เนื่องดวยการใหทาน การฝกฝนอินทรีย
ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา. เมื่อเวทนามีอยู ... เมื่อสัญญามีอยู ...
เมื่อสังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมัน่ วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง ใชผูอื่นใหทํา ฯลฯ บุญที่เนื่องดวยการใหทาน การฝกฝนอินทรีย
ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา.
[๔๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไม
เที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะพึง
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เกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง ใชผูอื่นใหทํา ฯลฯ บุญที่เนื่องดวยการใหทาน การ
ฝกฝนอินทรีย ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า เมื่อบุคคลทําเอง ใชผูอื่นใหทาํ ฯลฯ บุญที่เนื่องดวยการใหทาน
การฝกฝนอินทรีย ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. แมสิ่งที่บุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว
ใครครวญแลวดวยใจ สิ่งนัน้ เที่ยงหรือไมเทีย่ ง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า เมื่อบุคคลทําเอง ใชผูอื่นใหทาํ ฯลฯ บุญที่เนื่องดวยการใหทาน
การฝกฝนอินทรีย ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล อริยสาวก ละความสงสัย ในฐานะ ๖ เหลานี้
ชื่อวา เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคา
มินีปฏิปทา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนี้ เราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไม
ตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๖.
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๗. เหตุสูตร
วาดวยอเหตุกทิฏฐิ
[๔๒๙] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพือ่ ความ
เศราหมองแหงสัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลายหาเหตุมไิ ด หาปจจัยมิได ยอมเศราหมองเอง ไมมี
เหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลายหาเหตุมิได หาปจจัยมิได ยอม
บริสุทธิ์เอง ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร ไมมีเรี่ยวแรงของบุรุษ ไมมีความบากบั่นของบุรุษ สัตว
ทั้งปวง ปาณะทั้งปวง ภูตทั้งปวง ชีวะทั้งปวง ลวนไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร แปร
ไปตามภาวะแหงความแนนอนและความไมแนนอน ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง ๖
เทานั้น? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมี
พระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา ไมมเี หตุ ไมมีปจจัย ฯลฯ ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทานั้น. เมือ่
เวทนามีอยู ... เมื่อสัญญามีอยู ... เมื่อสังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ
เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ฯลฯ ยอมเสวยสุขเสวย
ทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทานั้น.
[๔๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไม
เที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น จะ
พึงเกิดทิฏฐิขนึ้ อยางนีว้ า ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ฯลฯ ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง ๖
เทานั้น บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
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พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า ไมมีเหตุ ไมมีปจ จัย ฯลฯ ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง ๖
เทานั้น บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. แมสิ่งที่บุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว
ใครครวญแลวดวยใจ สิ่งนัน้ เที่ยงหรือไมเทีย่ ง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า ไมมีเหตุ ไมมีปจ จัย ฯลฯ ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้ง ๖
เทานั้น บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ นี้ชื่อวาเปนอันละ
ความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนีเ้ ราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๗.
๘. มหาทิฏฐิสูตร
วาดวยมิจฉาทิฏฐิ
[๔๓๑] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู
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เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองนี้ ไมมใี ครทํา
ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมีใครเนรมิต ไมมีแบบอยางอันใครเนรมิต เปนสภาพไมมีผล ตั้งอยู
มั่นคง ดุจยอดภูเขา ตั้งอยูมนั่ คงดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กองนั้น ไมหวัน่ ไหว ไมแปรปรวน ไม
เบียดเบียนกันและกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขแกกันและกัน. สภาวะ ๗ กองเปนไฉน? คือ
กองดิน กองน้าํ กองไฟ กองลม สุข ทุกข ชีวะ. สภาวะ ๗ กองนี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบ
อยางอันใครทํา ไมมีใครเนรมิต ไมมีแบบอยางอันใครเนรมิต เปนสภาพยั่งยืน ตั้งอยูม ั่นคงดุจ
ยอดภูเขา ตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กองนัน้ ไมหวั่นไหว ไมแปรปรวน ไม
เบียดเบียนกันและกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขแกกันและกัน. แมผใู ดจะเอาศัสตราอยางคมตัด
ศีรษะกัน ไมชอื่ วาใครปลงชีวิตใคร. เปนแตศัสตราสอดเขาไปตามชองระหวาง ๗ กองเทานั้น.
อนึ่ง กําเนิดที่เปนประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๖,๐๐๐ กรรม ๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม
๓ กรรม ๑ กรรมกึ่ง ปฏิปทา ๖๒ อันตร ๖๒ กัป ๖๒ อภิชาติ ๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชีวะ ๔,๙๐๐
ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อินทรีย ๒,๐๐๐ นรก ๓,๐๐๐ รโชธาตุ ๓๖ สัญญีครรภ ๗
อสัญญีครรภ ๗ นิคัณฐครรภ ๗ สภาวทิพย ๗ มนุษย ๗ ปศาจ ๗ สระ ๗ ปวุฏใหญ ๗
ปวุฏ ๗๐๐ เหวใหญ ๗ เหวนอย ๗๐๐ มหาสุบิน ๗ สุบิน ๗๐๐ มหากัป ๘๔๐,๐๐๐ เหลานี้
ทั้งพาลและบัณฑิตเรรอนทองเที่ยวไปแลว จักทําที่สุดทุกขได ความหวังวา เราจักอบรมกรรมที่
ยังไมอํานวยผลใหอํานวยผล หรือเราสัมผัสถูกตองกรรมที่อํานวยผลแลวจักทําใหสดุ สิ้นดวยศีล
ดวยพรต ดวยตบะ หรือดวยพรหมจรรยนี้ ไมมีในที่นนั้ สุขทุกขที่ทําใหมีที่สิ้นสุดได
เหมือนตวงของใหหมดดวยทะนาน ยอมไมมีในสงสารดวยอาการอยางนี้เลย ไมมีความเสื่อม
และความเจริญ ไมมีการเลื่อนขึ้นและเลื่อนลง. พาลและบัณฑิตเรรอนไป เสวยสุขและทุกขเอง
เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไปยอมคลี่หมดลงไปเอง ฉะนั้น. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมพี ระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ฯลฯ พาลและบัณฑิต
เรรอนไป เสวยสุขและทุกขเอง เหมือนกลุม ดายที่บุคคลขวางไปยอมคลี่หมดไปเอง ฉะนั้น. เมื่อ
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เวทนามีอยู ... เมื่อสัญญามีอยู ... เมื่อสังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ
เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยาง
อันใครทํา ฯลฯ พาลและบัณฑิตเรรอนไป เสวยสุขและทุกขเอง เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวาง
ไป ยอมคลี่หมดไปเอง ฉะนัน้ .
[๔๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไม
เที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นในสิ่ง
นั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา
ฯลฯ พาลและบัณฑิตเรรอนไป เสวยสุขและทุกข เองเหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไป ยอมคลี่
หมดไปเอง ฉะนั้น บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิข้นึ อยางนีว้ า สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ฯลฯ
พาลและบัณฑิตเรรอนไป เสวยสุขและทุกขเอง เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไป ยอมคลี่หมด
ไปเอง ฉะนัน้ บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. สิ่งใดทีไ่ ดเห็นแลว ไดยินแลว ไดทราบแลว รูแจงแลว บรรลุแลว แสวงหา
แลว ใครครวญแลวดวยใจ แมสิ่งนั้นเทีย่ งหรือไมเที่ยง?
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ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิข้นึ อยางนีว้ า สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ฯลฯ
พาลและบัณฑิตเรรอนไป เสวยสุขและทุกขเอง เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไป ยอมคลี่หมด
ไปเอง ฉะนัน้ บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ นี้ ชื่อวาเปน
อันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนีเ้ ราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา
จบ สูตรที่ ๘.
๙. สัสสตทิฏฐิสูตร
วาดวยความเห็นวาโลกเทีย่ ง
[๔๓๓] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะถือมั่น
อะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา โลกเทีย่ ง? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมพี ระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา โลกเที่ยง. เมื่อเวทนามีอยู ... เมื่อสัญญามีอยู ... เมื่อสังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู
เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า โลกเที่ยง.
[๔๓๔] พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า โลกเที่ยง บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า โลกเที่ยง บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. สิ่งใดทีไ่ ดเห็นแลว ไดยินแลว ไดทราบแลว รูแจงแลว บรรลุแลว คนควาแลว
ดวยใจ แมสิ่งนั้นเที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า โลกเที่ยง บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลานี้ ชื่อวา
เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกผูนี้ เราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไม
ตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๙.
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๑๐. อสัสสตทิฏฐิสูตร
วาดวยความเห็นวาโลกไมเทีย่ ง
[๔๓๕] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี
อยู เพราะถือมัน่ อะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า โลกไมเที่ยง? ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูม ีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู ... เมื่อเวทนามีอยู ... เมื่อสัญญามีอยู ... เมื่อสังขาร
มีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู ... วิญญาณเทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯลฯ เพราะไมถือมั่นในสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า
โลกไมเที่ยง บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. สิ่งใดทีไ่ ดเห็นแลว ไดยินแลว ไดทราบแลว รูแจงแลว บรรลุแลว แสวงหาแลว
คนควาแลวดวยใจ สิ่งนัน้ เที่ยงหรือไมเที่ยงเลา?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯลฯ เพราะไมถือมั่นในสิ่งนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า
โลกไมเที่ยง บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลานี้ ชื่อวา
เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา. เมื่อนั้น อริยสาวกผูน ี้เราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบือ้ งหนา.
จบ สูตรที่ ๑๐.
๑๑. อันตวาสูตร
วาดวยความเห็นวาโลกมีที่สดุ
[๔๓๖] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี
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อยู เพราะถือมัน่ อะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า โลกมีที่สุด? ภิกษุทั้งหลาย
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูม ีพระภาคเปนรากฐาน
ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๑๑.
๑๒. อนันตวาสูตร
วาดวยความเห็นวาโลกไมมที ี่สุด
[๔๓๗] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี
อยู เพราะถือมัน่ อะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า โลกไมมีที่สุด? ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเปน
รากฐาน ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่ไดตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๑๒.
๑๓. ตังชีวังตังสรีรังสูตร
วาดวยความเห็นวาชีพกับสรีระเปนอันเดียวกัน
[๔๓๘] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น?
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาค
เปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะไดตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๑๓.
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๑๔. อัญญังชีวงั อัญญังสรีรังสูตร
วาดวยความเห็นวาชีพกับสรีระเปนคนละอยาง
[๔๓๙] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ชีพเปนอยางอื่น สรีระก็เปน
อยางอื่น? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระ
ผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเที่ยงทีจ่ ะไดตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๑๔.
๑๕. โหติตถาคตสูตร
วาดวยความเห็นวาสัตวตายแลวเกิดอีก
[๔๔๐] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี
อยู เพราะถือมัน่ อะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า สัตว เบื้องหนาแตตายแลว
ยอมเกิดอีก? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย
มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเ ที่ยงที่จะไดตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๑๕.
๑๖. นโหติตถาคตสูตร
วาดวยความเห็นวาสัตวตายแลวไมเกิดอีก
[๔๔๑] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี
อยู เพราะถือมัน่ อะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า สัตว เบื้องหนาแตตายแลว
ยอมไมเกิดอีก? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมี
พระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะไดตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๑๖.
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๑๗. โหติจนโหติตถาคตสูตร
วาดวยความเห็นวาสัตวตายแลวเกิดอีกก็มีไมเกิดอีกก็มี
[๔๔๒] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอม
เกิดอีกก็มี ยอมไมมีเกิดอีกก็มี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะไดตรัสรูเปน
เบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๑๗.
๑๘. เนวโหตินนโหติตถาคตสูตร
วาดวยความเห็นวาสัตวตายแลวเกิดอีกก็หามิไดไมเกิดอีกก็หามิได
[๔๔๓] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม
ของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ฯลฯ
[๔๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไม
เที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯลฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข ความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถอื มั่นในสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็
หามิได บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา ฯลฯ
พ. สิ่งใดทีไ่ ดเห็นแลว ไดยินแลว ไดทราบแลว รูแจงแลว บรรลุแลว แสวงหา
แลว คนควาแลวดวยใจ แมสิ่งนั้นเที่ยงหรือไมเที่ยงเลา?
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ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิข้นึ อยางนีว้ า สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลานี้ ชื่อวา
เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อนั้น อริยสาวกนีเ้ ราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ํา
เปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๑๘.
จบ โสตาปตติวรรคที่ ๑.
จบ ไวยากรณ ๑๘.
------------------------------รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. นวาตสูตร ๑๐. อสัสสตทิฏฐิสูตร
๒. เอตังมมสูตร ๑๑. อันตวาสูตร
๓. โสอัตตาสูตร ๑๒. อนันตวาสูตร
๔. โนจเมสิยาสูตร ๑๓. ตังชีวังตังสรีรังสูตร
๕. นัตถิทินนสูตร ๑๔. อัญญังชีวังอัญญังสรีรังสูตร
๖. กโรโตสูตร ๑๕. โหติตถาคตสูตร
๗. เหตุสูตร
๑๖. นโหติตถาคตสูตร
๘. มหาทิฏฐิสูตร ๑๗. นโหติจนจโหติตถาคตสูตร
๙. สัสสตทิฏฐิสูตร ๑๘. เนวโหตินโหติตถาคตสูตร.
-------------------------------------
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ทุติยเปยยาลที่ ๒
๑. นวาตสูตร
วาดวยเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิ
[๔๔๕] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไร
หนอมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า ลมยอมไมพัด แมน้ํา
ยอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมขึ้นหรือยอมไมตก
เปนของตั้งอยูม ั่นคงดุจเสาระเนียด? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม
ของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยูม ั่นคงดุจเสาระเนียด. เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อ
สัญญามีอยู ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่น
วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยูมนั่ คงดุจเสาระเนียด.
[๔๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา. ฯลฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนีแ้ ล เมื่อทุกขมอี ยู เพราะถือมัน่ ทุกข เพราะยึด
มั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยูมนั่ คงดุจเสาระเนียด.
เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ ... เที่ยงหรือไมเทีย่ ง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯลฯ
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนีแ้ ล เมื่อทุกขมอี ยู เพราะถือมัน่ ทุกข เพราะยึด
มั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด
พระจันทรและพระอาทิตยยอ มไมขึ้นหรือยอมไมตก เปนของตั้งอยูมนั่ คงดุจเสาระเนียด.
(สูตรที่ ๒ ถึงสูตรที่ ๑๗ เหมือนในโสตาปตติวรรค)
๑๘. เนวโหตินนโหติตถาคตสูตร
วาดวยความเห็นวาสัตวตายแลวเกิดก็หามิไดไมเกิดก็หามิได
[๔๔๗] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม
ของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตายไปแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได. เมื่อเวทนา
มีอยู ... เมื่อสัญญามีอยู ... เมื่อสังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึด
มั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิด
อีกก็หามิได?
[๔๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หา
มิได บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
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พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนีแ้ ล เมื่อทุกขมอี ยู เพราะถือมัน่ ทุกข เพราะ
ยึดมั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิด
อีกก็หามิได. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิ
ได บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนีแ้ ล เมื่อทุกขมอี ยู เพราะถือมัน่ ทุกข เพราะ
ยึดมั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิด
อีกก็หามิได.
จบ สูตรที่ ๑๘.
๑๙. รูปอัตตาสูตร
วาดวยอัตตาที่มีรูป
[๔๔๙] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาทีม่ ีรูป เบื้องหนาแตตาย
แลวยอมไมสลายไป? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค
ทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา อัตตาที่มีรูป เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป. เมื่อเวทนามีอยู ... เมื่อสัญญามี
อยู ... สังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมัน่ วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิ
ขึ้นอยางนีว้ า อัตตาที่มีรูปเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป.
[๔๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไม
เที่ยง?
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ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า อัตตาที่มีรูป เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนีแ้ ล เมื่อทุกขมอี ยู เพราะถือมัน่ ทุกข เพราะ
ยึดมั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาทีม่ ีรูป เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป. เวทนา
ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า อัตตาที่มีรูป เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนีแ้ ล เมื่อทุกขมอี ยู เพราะถือมัน่ ทุกข เพราะยึด
มั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาทีม่ ีรูป เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป.
จบ สูตรที่ ๑๙.
๒๐. อรูปอัตตาสูตร
วาดวยอัตตาที่ไมมีรูป
[๔๕๑] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี
อยู เพราะถือมัน่ อะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่ไมมีรูป เบื้องหนาแตตายแลวยอมไม
สลายไป ฯลฯ
๒๑. รูปจอรูปจ อัตตาสูตร
วาดวยอัตตาที่มีรูปและไมมีรูป
[๔๕๒] พระนครสาวัตถี. อัตตาทั้งที่มีรูปทั้งที่ไมมีรูป เบื้องหนาแตตายแลวยอมไม
สลายไป ฯลฯ
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๒๒. เนวรูปนารูปอัตตาสูตร
[๔๕๓] ฯลฯ อัตตาที่มีรูปก็หามิได ไมมีรูปก็หามิได เบื้องหนาแตตายแลว ยอมไม
สลายไป ฯลฯ
๒๓. เอกันตสุขีอัตตาสูตร
[๔๕๔] ฯลฯ อัตตาที่มีสุขโดยสวนเดียว เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป ฯลฯ
๒๔. เอกันตทุกขีอัตตาสูตร
[๔๕๕] ฯลฯ อัตตาที่มีทุกขโดยสวนเดียว เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป ฯลฯ
๒๕. สุขทุกขีอัตตาสูตร
[๔๕๖] ฯลฯ อัตตาที่มีทั้งสุขทั้งทุกข เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป ฯลฯ
๒๖. อทุกขมสุขีอัตตาสูตร
[๔๕๗] อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป ฯลฯ ภิกษุ
ทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคทั้งหลาย มีพระผูมีพระภาค
เปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป. เมื่อเวทนามีอยู ...
เมื่อสัญญามีอยู ... เมื่อสังขารมีอยู ... เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ
จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป.
[๔๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไม
เที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป
บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
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พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนีแ้ ล เมื่อทุกขมอี ยู เพราะถือมัน่ ทุกข เพราะ
ยึดมั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาทีไ่ มมีทั้งทุกขทงั้ สุข เบื้องหนาแตตายแลวยอมไม
สลายไป เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯลฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข เบื้องหนาแตตายแลว ยอมไมสลายไป
บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนีแ้ ล เมื่อทุกขมอี ยู เพราะถือมัน่ ทุกข เพราะล
ยึดมั่นทุกข จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาทีไ่ มมีทั้งทุกขทงั้ สุข เบื้องหนาแตตายแลวยอมไม
สลายไป.
จบ สูตรที่ ๒๖.
จบ ทุติยเปยยาลที่ ๒.
--------------------------------รวมพระสูตรทีม่ ีในเปยยาลนี้ คือ
๑. นวาตสูตร ฯลฯ
๒๒. เนวรูปนารูปอัตตาสูตร
๑๘. เนวโหตินนโหติตถาคตสูตร ๒๓. เอกันตสุขีอัตตาสูตร
๑๙. รูปอัตตาสูตร
๒๔. เอกันตทุกขีอัตตาสูตร
๒๐. อรูปอัตตาสูตร
๒๕. สุขทุกขีอัตตาสูตร
๒๑. รูปจ อรูปจอัตตาสูตร ๒๖. อุทุกขมสุขีอัตตาสูตร.
------------------------------------
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ตติยเปยยาลที่ ๓
๑. นวาตสูตร
วาดวยเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิ
[๔๕๙] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไร
มีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมัน่ อะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอม
ไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมขนึ้ หรือยอมไมตก เปนของ
ตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค
ทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้น
อยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยูม ั่นคงดุจเสาระเนียด. เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อ
สัญญามีอยู ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่น
วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยูมนั่ คงดุจเสาระเนียด.
[๔๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ดวยประการฉะนีแ้ ล สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข เมื่อสิ่งนั้นมีอยู
เพราะถือมั่นสิ่งนั้น จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า ลมยอมไมพดั แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภ
ยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยยอ มไมขึ้นหรือยอมไมตก เปนของตั้งอยูมนั่ คงดุจเสาระ
เนียด. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ. เทีย่ งหรือไมเทีย่ ง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนีแ้ ล สิ่งใดไมเทีย่ ง สิ่งนั้นเปนทุกข เมื่อสิ่ง
นั้นมีอยู เพราะถือมั่นสิ่งนั้น จึงเกิดทิฏฐิขนึ้ อยางนีว้ า ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยูมั่น
คงดุจเสาระเนียด ฯลฯ (อีก ๒๔ สูตรเหมือนในวรรคที่ ๒)
๒๖. อทุกขมสุขีอัตตาสูตร
วาดวยอัตตาไมมีทั้งทุกขทั้งสุข
[๔๖๑] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไร
หนอมีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า อัตตาที่ไมมีทั้งทุกข
ทั้งสุข เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธรรมของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ รูปแลมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิ
ขึ้นอยางนีว้ า อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป. เมื่อเวทนามีอยู
ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ เมือ่ สังขารมีอยู ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะ
ยึดมั่นวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข เบื้องหนาแตตายแลวยอม
ไมสลายไป.
[๔๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือ
ไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป
บางไหม?
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ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้เลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนีแ้ ล สิ่งใดไมเทีย่ ง สิ่งนั้นเปนทุกข เมื่อสิ่ง
นั้นมีอยู เพราะถือมั่นสิ่งนั้น จึงเกิดทิฏฐิขนึ้ อยางนีว้ า อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข เบื้องหนาแต
ตายไปแลวยอมไมสลายไป เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ เทีย่ งหรือ
ไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯลฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือมั่นสิ่งนั้น
จะพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข เบื้องหนาแตตายแลวยอมสลายไป
บางไหม?
ภิ. ไมพึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนีแ้ ล สิ่งใดไมเทีย่ ง สิ่งนั้นเปนทุกข เมื่อ
สิ่งนั้นมีอยู เพราะถือมั่นสิ่งนั้น จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข เบื้องหนา
แตตายแลวยอมไมสลายไป.
จบ ตติยเปยยาลที่ ๓.
------------------------------
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จตุตถเปยยาลที่ ๔
๑. นวาตสูตร
วาดวยเหตุเกิดมิจฉาทิฏฐิ
[๔๖๓] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล
สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมขึ้นหรือยอมไมตก เปนของตั้งอยู
มั่นคงดุจเสาระเนียด? ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค
ทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
รูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปน
ของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด. เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ เมื่อสังขารมีอยู
ฯลฯ เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมัน่ วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา
ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด.
[๔๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไม
เที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา?
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?
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ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา?
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
[๔๖๕] พ. เพราะเหตุนั้นแหละ ภิกษุทั้งหลาย รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต
อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูใ นที่
ไกลหรือในทีใ่ กล รูปทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยาง
นี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ
สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สังขารอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่
เปนอดีต อนาคต และปจจุบนั เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต
อยูในที่ไกลหรือในที่ใกล วิญญาณทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความ
เปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯลฯ (อีก ๒๔
สูตรเหมือนในวรรคที่ ๒)
๒๖. อทุกขมสุขีอัตตาสูตร
วาดวยอัตตาไมมีทั้งทุกขทั้งสุข
[๔๖๖] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไร
มีอยู เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมัน่ อะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาที่ไมมีทั้งทุกขทั้งสุข
เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป? ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม
ของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อรูปมีอยู เพราะถือมั่นรูป เพราะยึดมัน่ รูป จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนี้วา อัตตาทีไ่ มมี
ทั้งทุกขทั้งสุขเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป. เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ เมื่อสัญญามีอยู ฯลฯ
เมื่อวิญญาณมีอยู เพราะถือมัน่ วิญญาณ เพราะยึดมัน่ วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นอยางนีว้ า อัตตาที่
ไมมีทั้งทุกขทงั้ สุข เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป.
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[๔๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเที่ยงหรือไม
เที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา?
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
พ. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเทีย่ งหรือไมเที่ยง?
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา?
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา?
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.
[๔๖๘] พ. เพราะเหตุนนั้ แล ภิกษุทั้งหลาย รูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่เปนอดีต
อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูใ นที่
ไกลหรือในทีใ่ กล รูปทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยาง
นี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ
สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สังขารอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งที่
เปนอดีต อนาคต และปจจุบนั เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต
อยูในที่ไกลหรือในที่ใกล วิญญาณทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความ
เปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
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อริยสาวกผูไดสดับ แลวเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา
แมในสังขาร แมในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน
เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว. รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บ
แลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
จบ ทิฏฐิสังยุต.
-------------------------------
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๔. โอกกันตสังยุต
๑. จักขุสูตร
วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล
[๔๖๙] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุไมเทีย่ ง มีอัน
แปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา หูไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา จมูกไม
เที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา ลิ้นไมเทีย่ ง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปน
ธรรมดา กายไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมั่นไม
หวั่นไหวซึ่งธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี กาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลง
สูสัปปุริสภูมิ ลวงภูมิปุถุชน ไมควรเพื่อทํากรรมที่บุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก กําเนิดสัตว
ดิรัจฉาน หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละตราบเทาที่ยงั ไมทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ ยอมควรเพงดวยปญญา โดยประมาณอยางนี้ แกผูใด. เราเรียกผูนี้วา
ธัมมานุสารี กาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลงสูสัปปุริสภูมิ ลวงภูมิปุถุชน ไมควรเพื่อทํากรรมที่
บุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรจั ฉาน หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละตราบเทาที่ยัง
ไมทําใหแจงซึง่ โสดาปตติผล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดรูเห็นธรรมเหลานี้อยางนี้. เรากลาวผูนี้วา
เปนโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงทีจ่ ะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. รูปสูตร
วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล
[๔๗๐] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง มี
อันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา เสียงไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา
กลิ่นไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอืน่ เปนธรรมดา รสไมเที่ยง มีอนั แปรปรวนเปนอยาง
อื่นเปนธรรมดา โผฏฐัพพะไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา ธรรมารมณไม
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เที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมั่นไมหวั่นไหวซึ่ง
ธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี กาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลงสูสัปปุริสภูมิ
ลวงภูมิปุถุชน ไมควรเพื่อทํากรรมที่บุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือปตติ
วิสัย ไมควรเพือ่ ทํากาละ ตราบเทาที่ยังไมทาํ ใหแจงซึ่งโสดาปตติผล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม
เหลานี้ ยอมควรเพงดวยปญญา โดยประมาณอยางนีแ้ กผใู ด. เรากลาวผูน ี้วา ธัมมานุสารี
กาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลงสูสัปปุริสภูมิ ลวงภูมิปุถุชน ไมควรเพื่อทํากรรมที่บคุ คลทําแลว
พึงเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรจั ฉาน หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละตราบเทาที่ยังไมทําให
แจงซึ่งโสดาปตติผล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดรูเห็นธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วาเปน
พระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงทีจ่ ะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. วิญญาณสูตร
วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล
[๔๗๑] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักขุวิญญาณไม
เที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ ฯลฯ ชิวหา
วิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณไมเทีย่ ง มีอนั แปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมัน่ ไมหวั่นไหวซึ่งธรรมเหลานี้ เรากลาวผูนวี้ า สัทธานุสารี ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเหลานีย้ อ มควรเพงดวยปญญา โดยประมาณอยางนี้ แกผูใด.
เรากลาวผูนี้วา ธัมมานุสารี ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ผูใดรูเห็นธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผู
นี้วา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่ตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. ผัสสสูตร
วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล
[๔๗๒] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักขุสัมผัสไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปน
อยางอื่นเปนธรรมดา โสตสัมผัส ฯลฯ ฆานสัมผัส ฯลฯ ชิวหาสัมผัส ฯลฯ กายสัมผัส ฯลฯ
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มโนสัมผัสไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบือ้ งหนา.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. เวทนาสูตร
วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล
[๔๗๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักขุสัมผัสสชาเวทนา ไมเที่ยง มีอัน
แปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา ไมเทีย่ ง มีอัน
แปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมั่นไมหวั่นไหวซึ่งธรรมเหลานี้
อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๕.
๖. สัญญาสูตร
วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล
[๔๗๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปสัญญา ไมเที่ยง มีความแปรปรวนเปน
อยางอื่นเปนธรรมดา สัททสัญญา ฯลฯ คันธสัญญา ฯลฯ รสสัญญา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญญา
ธรรมสัญญา ไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมั่นไม
หวั่นไหวซึ่งธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้อง
หนา.
จบ สูตรที่ ๖.
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๗. เจตนาสูตร
วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล
[๔๗๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปสัญเจตนาไมเทีย่ ง มีอันแปรปรวนเปน
อยางอื่นเปนธรรมดา สัททสัญเจตนา ฯลฯ คันธสัญเจตนา ฯลฯ รสสัญเจตนา ฯลฯ
โผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ธรรมสัญเจตนาไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมัน่ ไมหวั่นไหว ซึ่งธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี
ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๗.
๘. ตัณหาสูตร
วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล
[๔๗๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปตัณหาไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปน
อยางอื่นเปนธรรมดา สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ รสตัณหา ฯลฯ โผฏธัพพตัณหา
ฯลฯ ธรรมตัณหาไมเทีย่ ง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อ
มั่นไมหวั่นไหว ซึ่งธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ เปนผูเที่ยงทีจ่ ะตรัสรู
เปนเบื้องหนา.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. ธาตุสูตร
วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล
[๔๗๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฐวีธาตุไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยาง
อื่นเปนธรรมดา อาโปธาตุ ฯลฯ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ฯลฯ อากาสธาตุ ฯลฯ วิญญาณ
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ธาตุไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่นเปนธรรมดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมัน่ ไมหวั่นไหว
ซึ่งธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบือ้ งหนา.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. ขันธสูตร
วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานุสารีบุคคล
[๔๗๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง มีอันแปรปรวนเปนอยางอื่น
เปนธรรมดา เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง มีอันแปรปรวน
เปนอยางอื่นเปนธรรมดา. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดเชื่อมัน่ ไมหวัน่ ไหวซึง่ ธรรมเหลานี้อยางนี้
เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี กาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลงสูสัปปุริสภูมิ ลวงภูมิปุถุชน ไมควร
เพื่อทํากรรมที่บุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรจั ฉาน หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละ
ตราบเทาที่ยังไมทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ยอมควรเพงดวยปญญา
โดยประมาณอยางนี้แกผูใด. เรากลาวผูนี้วา ธัมมานุสารี กาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลงสู
สัปปุริสภูมิ ลวงภูมิปุถุชน ไมควรเพื่อทํากรรมที่บุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน
หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละ ตราบเทาที่ยังไมทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ผูใดรูเห็นธรรมเหลานี้อยางนี้. เรากลาวผูน ี้วา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูเปนเบือ้ งหนา.
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ โอกกันตสังยุต.
------------------------------
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รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. จักขุสูตร
๖. สัญญาสูตร
๒. รูปสูตร
๗. เจตนาสูตร
๓. วิญญาณสูตร ๘. ตัณหาสูตร
๔. ผัสสสูตร
๙. ธาตุสูตร
๕. เวทนาสูตร ๑๐. ขันธสูตร
-----------------------------
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๕. อุปปาทสังยุต
๑. จักขุสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๗๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด
ความปรากฏแหงจักษุ นี้เปนความเกิดขึน้ แหงทุกข เปนความตั้งอยูแ หงโรค เปนความปรากฏ
แหงชราและมรณะ. ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงหู ฯลฯ แหง
ลิ้น ฯลฯ แหงกาย ฯลฯ แหงใจ นี้เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค
เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
[๔๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหง
จักษุ นีเ้ ปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหง
ชราและมรณะ. ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหงหู ฯลฯ แหงจมูก
ฯลฯ แหงลิ้น ฯลฯ แหงกาย ฯลฯ แหงใจ นีเ้ ปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปน
ความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. รูปสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๘๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด
ความปรากฏแหงรูป นี้เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหง
ชราและมรณะ. ความเกิดขึน้ ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงเสียง ฯลฯ แหง
กลิ่น ฯลฯ แหงรส ฯลฯ แหงโผฏฐัพพะ ฯลฯ แหงธรรมารมณ นี้เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข
เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
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[๔๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหงรูป
นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและ
มรณะ. ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหงเสียง ฯลฯ แหงกลิ่น ฯลฯ
แหงโผฏฐัพพะ ฯลฯ แหงธรรมารมณ นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับ
แหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. วิญญาณสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๘๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด
ความปรากฏแหงจักขุวิญญาณ ฯลฯ แหงโสตวิญญาณ ฯลฯ แหงมโนวิญญาณ นี้เปนความเกิด
ขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยูแ หงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
[๔๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหง
จักขุวิญญาณ ฯลฯ แหงโสตวิญญาณ ฯลฯ แหงฆานวิญญาณ ฯลฯ แหงชิวหาวิญญาณ ฯลฯ
แหงกายวิญญาณ ฯลฯ แหงมโนวิญญาณ นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบ
ระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. ผัสสสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๘๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด
ความปรากฏแหงจักขุสัมผัส ฯลฯ แหงโสตสัมผัส ฯลฯ แหงฆานสัมผัส ฯลฯ แหงกายสัมผัส ฯลฯ
แหงมโนสัมผัส นี้เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชรา
และมรณะ.

พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาที่ 254
[๔๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหง
จักขุสัมผัส ฯลฯ แหงโสตสัมผัส ฯลฯ แหงฆานสัมผัส ฯลฯ แหงชิวหาสัมผัส ฯลฯ
แหงกายสัมผัส ฯลฯ แหงมโนสัมผัส นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับ
แหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. เวทนาสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๘๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด
ความปรากฏแหงจักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงโสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงฆานสัมผัส
สชาเวทนา ฯลฯ แหงชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงกายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหง
มโนสัมผัสสชาเวทนา นี้เปนความเกิดขึน้ แหงทุกข เปนความตั้งอยูแ หงโรค เปนความปรากฏ
แหงชราและมรณะ.
[๔๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับความดับสูญแหง
จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงโสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ
แหงชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงกายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงมโนสัมผัสสชาเวทนา
นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชรา
และมรณะ.
จบ สูตรที่ ๕.
๖. สัญญาสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๘๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด
ความปรากฏแหงรูปสัญญา ฯลฯ แหงสัททสัญญา ฯลฯ แหงคันธสัญญา ฯลฯ แหงรสสัญญา
ฯลฯ แหงโผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ แหงธรรมสัญญา นี้เปนความเกิดขึน้ แหงทุกข เปนความตั้งอยู
แหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
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[๔๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหง
รูปสัญญา ฯลฯ แหงสัททสัญญา ฯลฯ แหงคันธสัญญา ฯลฯ แหงรสสัญญา ฯลฯ แหง
โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ แหงธรรมสัญญา นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบ
ระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ สูตรที่ ๖.
๗. เจตนาสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๙๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด
ความปรากฏแหงรูปสัญเจตนา ฯลฯ แหงสัททสัญเจตนา ฯลฯ แหงคันธสัญเจตนา ฯลฯ แหง
รสสัญเจตนา ฯลฯ แหงโผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ แหงธรรมสัญเจตนา นี้เปนความเกิดขึ้นแหง
ทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
[๔๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหง
รูปสัญเจตนา ฯลฯ แหงสัททสัญเจตนา ฯลฯ แหงคันธสัญเจตนา ฯลฯ แหงรสสัญเจตนา ฯลฯ
แหงโผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ แหงธรรมสัญเจตนา นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปน
ความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ สูตรที่ ๗.
๘. ตัณหาสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๙๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด
ความปรากฏแหงรูปตัณหา ฯลฯ แหงสัททตัณหา ฯลฯ แหงคันธตัณหา ฯลฯ แหงรสตัณหา
ฯลฯ แหงโผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ แหงธรรมตัณหา นี้เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยู
แหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
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[๔๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความสูญแหง
รูปตัณหา ฯลฯ แหงสัททตัณหา ฯลฯ แหงคันธตัณหา ฯลฯ แหงรสตัณหา ฯลฯ แหง
โผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ แหงธรรมตัณหา นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบ
ระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. ธาตุสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๙๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด
ความปรากฏแหงปฐวีธาตุ ฯลฯ แหงอาโปธาตุ ฯลฯ แหงเตโชธาตุ ฯลฯ แหงวาโยธาตุ ฯลฯ
แหงอากาสธาตุ ฯลฯ แหงวิญญาณธาตุ นี้เปนความเกิดขึน้ แหงทุกข เปนความตั้งอยูแ หงโรค
เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
[๔๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหง
ปฐวีธาตุ ฯลฯ แหงอาโปธาตุ ฯลฯ แหงเตโชธาตุ ฯลฯ แหงวาโยธาตุ ฯลฯ แหงอากาสธาตุ
ฯลฯ แหงวิญญาณธาตุ ฯลฯ นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับแหงโรค
เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. ขันธสูตร
วาดวยความเกิดขึ้นตั้งอยูและดับไปแหงทุกข
[๔๙๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึ้น ความตั้งอยู ความบังเกิด
ความปรากฏแหงรูป นี้เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหง
ชราและมรณะ. ความเกิดขึน้ ความตั้งอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงเวทนา ฯลฯ แหง
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สัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ นี้เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยู
แหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.
[๔๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับความดับสูญแหงรูป
นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและ
มรณะ. ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา
แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับ
แหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ อุปปาทสังยุต.
--------------------------รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. จักขุสูตร
๖. สัญญาสูตร
๒. รูปสูตร
๗. เจตนาสูตร
๓. วิญญาณสูตร ๘. ตัณหาสูตร
๔. สัมผัสสสูตร ๙. ธาตุสูตร
๕. เวทนาสูตร ๑๐. ขันธสูตร.
--------------------------------
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๖. กิเลสสังยุต
๑. จักขุสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๔๙๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในจักษุ
นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในหู นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความ
กําหนัดดวยอํานาจความพอใจในจมูก นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ
ในลิ้น นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในกาย นี้เปนอุปกิเลส
แหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในใจ นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงใจในฐานะ ๖ นี้ได เมื่อนัน้ จิตของเธอยอมเปนจิตนอมไปใน
เนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏในธรรมอันทําใหแจงดวยอภิญญา.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. รูปสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูป
นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในเสียง ฯลฯ ในกลิน่ ฯลฯ
ในรส ฯลฯ ในโผฏฐัพพะ ฯลฯ ในธรรมารมณ นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อใดแล ภิกษุและอุปกิเลสแหงใจในฐานะ ๖ นี้ได เมื่อนั้น จิตของเธอยอมเปนจิตนอมไป
ในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏในธรรมอันจะพึงทําใหแจง
ดวยอภิญญา.
จบ สูตรที่ ๒.
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๓. วิญญาณสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจใน
จักขุวิญญาณ นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในโสตวิญญาณ ฯลฯ
ในฆานวิญญาณ ฯลฯ ในชิวหาวิญญาณ ฯลฯ ในกายวิญญาณ ฯลฯ ในมโนวิญญาณ นี้เปน
อุปกิเลสแหงจิต. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได เมื่อนั้น
จิตของเธอยอมเปนจิตนอมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏใน
ธรรมที่จะพึงทําใหแจงดวยอภิญญา.
จบ สูตรที่ ๓.
[** พระสูตรดานบนขอ ๕๐๑ ในภาษาบาลีไมมี ทําใหขอ ตั้งแต ๕๐๒ - ๖๑๒
เมื่อเทียบกับในภาษาบาลี จึงผิดกันอยูห นึ่งขอ ตัวอยางเชน ภาษาไทย ขอ
๕๐๒ ภาษาบาลีไทยจะเปนขอ ๕๐๑ จนถึงขอสุดทาย ภาษาไทยขอ ๖๑๒
ภาษาบาลีไทยจะเปนขอ ๖๑๑ จึงฝากไวใหผูรูชวยวินิจฉัย**]
๔. ผัสสสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๒] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจใน
จักขุสัมผัส นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในโสตสัมผัส ฯลฯ
ในฆานสัมผัส ฯลฯ ในชิวหาสัมผัส ฯลฯ ในกายสัมผัส ฯลฯ ในมโนสัมผัส นี้เปนอุปกิเลส
แหงจิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได เมื่อนัน้ จิตของ
เธอยอมเปนจิตนอมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏในธรรมที่
จะพึงทําใหแจงดวยอภิญญา.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. เวทนาสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจใน
จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในโสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ใน
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ฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในกายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ
ในมโนสัมผัสสชาเวทนา นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล ภิกษุละ
อุปกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได เมื่อนัน้ จิตของเธอยอมเปนจิตนอมไปในเนกขัมมะ อันเนก
ขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏในธรรมที่พึงทําใหแจงดวยอภิญญา.
จบ สูตรที่ ๕.
๖. สัญญาสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจใน
รูปสัญญา นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในสัททสัญญา ฯลฯ
ในคันธสัญญา ฯลฯ ในรสสัญญา ฯลฯ ในโผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ ในธรรมสัญญา นี้เปนอุปกิเลส
แหงจิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได เมื่อนัน้ จิต
ของเธอยอมเปนจิตนอมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏใน
ธรรมที่พึงทําใหแจงดวยอภิญญา.
จบ สูตรที่ ๖.
๗. เจตนาสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจใน
รูปสัญเจตนา นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในสัททสัญเจตนา ฯลฯ
ในคันธสัญเจตนา ฯลฯ ในรสสัญเจตนา ฯลฯ ในโผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ในธรรมสัญเจตนา นี้
เปนอุปกิเลสแหงจิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ ใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได
เมื่อนั้น จิตของเธอยอมเปนจิตนอมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน
ปรากฏในธรรมที่พึงทําใหแจงดวยอภิญญา.
จบ สูตรที่ ๗.
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๘. ตัณหาสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจใน
รูปตัณหา นีเ้ ปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในสัททตัณหา ฯลฯ ใน
คันธตัณหา ฯลฯ ในรสตัณหา ฯลฯ ในโผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ ในธรรมตัณหา ฯลฯ นีเ้ ปนอุปกิเลส
แหงจิต. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได เมื่อนัน้ จิต
ของเธอยอมเปนจิตนอมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏใน
ธรรมที่พึงทําใหแจงดวยอภิญญา.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. ธาตุสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจใน
ปฐวีธาตุ นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในอาโปธาตุ ฯลฯ ใน
เตโชธาตุ ฯลฯ ในวาโยธาตุ ฯลฯ ในอากาสธาตุ ในวิญญาณธาตุ นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต. ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสในฐานะ ๖ นี้ได เมื่อนั้น จิตของเธอยอมเปนจิตนอม
ไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏในธรรมที่พึงทําใหแจงดวย
อภิญญา.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. ขันธสูตร
วาดวยอุปกิเลสแหงจิต
[๕๐๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูป
นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในเวทนา นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต
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ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในสัญญา นี้เปนกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความ
พอใจในสังขาร นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในวิญญาณ นี้เปน
อุปกิเลสแหงจิต. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได เมื่อ
นั้นแล จิตของเธอยอมเปนจิตนอมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน
ปรากฏในธรรมที่พึงทําใหแจงดวยอภิญญา.
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ กิเลสสังยุต.
----------------------------รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. จักขุสูตร
๖. สัญญาสูตร
๒. รูปสูตร
๗. เจตนาสูตร
๓. วิญญาณสูตร ๘. ตัณหาสูตร
๔. ผัสสสูตร
๙. ธาตุสูตร
๕. เวทนาสูตร ๑๐. ขันธสูตร
------------------------------
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๗. สารีปุตตสังยุต
๑. วิเวกสูตร
วาดวยปฐมฌาน
[๕๐๙] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น เปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตร
และจีวร เขาไปสูพระนครสาวัตถีเพื่อบิณฑบาต ครั้นเทีย่ วบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแลว
กลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต เขาไปยังปาอันธวัน เพื่อพักกลางวัน ถึงปาอันธวันแลว นั่ง
พักกลางวัน ณ โคนไมแหงหนึ่ง. ครั้งนั้นเปนเวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจากที่พกั ผอนแลว
เขาไปยังพระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระ
สารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส วันนี้
ทานพระสารีบุตรอยูดวยวิหารธรรมอะไร?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
เขาปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู. อาวุโส เรานั้นไมไดคิดอยางนี้วา เรา
เขาปฐมฌานอยู หรือวาเขาปฐมฌานแลว หรือวาออกจากปฐมฌานแลว. แทจริง ทานพระสารี
บุตรถอนทิฏฐิคืออหังการ ตัณหาคือมมังการ และอนุสัยคือมานะออกไดนานแลว ฉะนั้น ทาน
พระสารีบุตรจึงไมคิดอยางนีว้ า เราเขาปฐมฌานอยู หรือวาเขาปฐมฌานแลว หรือวาออกจาก
ปฐมฌานแลว.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. อวิตกั กสูตร
วาดวยทุตยิ ฌาน
[๕๑๐] พระนครสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นพระสารีบุตรมาแตไกล จึงกลาวกะ
ทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส
วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวิหารธรรมอะไร?
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ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาทุติยฌานอันมีความผองใสแหง
จิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวติ ก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุข
เกิดแตสมาธิอยู. อาวุโส เรานั้นมิไดคดิ อยางนี้วา เราเขาทุติยฌานอยู หรือวาเขาทุติยฌานแลว
หรือวาออกจากทุติยฌานแลว ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๒.
๓. ปติสูตร
วาดวยตติยฌาน
[๕๑๑] พระนครสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตรมาแตไกล จึงกลาว
กะทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด
ผองใส วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวิหารธรรมอะไร?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโสดังเราจะบอก เรามีอเุ บกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข
ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป เขาตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปน
ผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ อยู. อาวุโส เรานั้นมิไดคิดอยางนีว้ า เราเขาตติยฌานอยู
หรือวาเขาตติยฌานแลว หรือวาออกจากตติยฌานแลว ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๓.
๔. อุเปกขาสูตร
วาดวยจตุตถฌาน
[๕๑๒] พระนครสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตรมาแตไกล จึงกลาว
กะทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส
วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวิหารธรรมอะไร?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมสี ุข
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เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. อาวุโส
เรามิไดคิดอยางนี้วา เราเขาจตุตถฌานอยู หรือวาเขาจตุตถฌานแลว หรือวาออกจากจตุตถฌาน
แลว ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๔.
๕. อากาสสูตร
วาดวยอากาสานัญจายตนฌาน
[๕๑๓] พระนครสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตรมาแตไกล จึงกลาว
กะทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด
ผองใส วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวิหารธรรมอะไร?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาอากาสานัญจายตนฌานดวย
คํานึงวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาเสียได เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได เพราะไม
กระทําไวในใจซึ่งนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู. อาวุโส เรามิไดคิดอยางนีว้ า เราเขา
อากาสานัญจายตนฌานอยู หรือวาเขาอากาสานัญจายตนฌานแลว หรือวาออกจากอากาสานัญจาย
ตนฌานแลว ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๕.
๖. วิญญาณสูตร
วาดวยวิญญาณัญจายตนฌาน
[๕๑๔] พระนครสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตรมาแตไกล จึง
กลาวกะทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด
ผองใส วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวิหารธรรมอะไร?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยคํานึง
วา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานเสียไดโดยประการทั้งปวงอยู. อาวุโส
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เรานั้นมิไดคดิ อยางนี้วา เราเขาวิญญาณัญจายตนฌานอยู หรือวาเขาวิญญาณัญจายตนฌานแลว
หรือวาออกจากวิญญาณัญจายตนฌานแลว ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๖.
๗. อากิญจัญญายตนสูตร
วาดวยอากิญจัญญายตนฌาน
[๕๑๕] พระนครสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตรมาแตไกล จึงกลาว
กะทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส
วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวิหารธรรมอะไร?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาอากิญจัญญายตนฌานดวยคํานึงวา
วา สิ่งอะไรหนอยหนึ่งไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานเสียไดโดยประการทั้งปวงอยู.
อาวุโส เรานั้นมิไดคิดอยางนีว้ า เราเขาอากิญจัญญายตนฌานอยู หรือวาเขาอากิญจัญญายตนฌาน
แลว หรือวาออกจากอากิญจัญญายตนฌานแลว ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๗.
๘. เนวสัญญานาสัญญายตนสูตร
วาดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
[๕๑๖] พระนครสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตรมาแตไกล จึงกลาว
กะทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทาน ผองใส
วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวิหารธรรมอะไร?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
เพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานเสียไดโดยประการทั้งปวงอยู. อาวุโส เรานั้นมิไดคดิ อยางนี้วา
เราเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู หรือวาเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว หรือวาออก
จากเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๘.
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๙. นิโรธสูตร
วาดวยสัญญาเวทยิตนิโรธ
[๕๑๗] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นเปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแลว กลับจากบิณฑบาต
ภายหลังภัต เขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ถึงปาอันธวันแลว นั่งพักกลางวันอยูทโี่ คนไม
แหงหนึ่ง. ครั้งนั้นเปนเวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจากที่พักผอนแลว เขาไปยังพระวิหาร
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตรมาแตไกล
จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมด
จด ผองใส วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวิหารธรรมอะไร?
ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะ
ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานเสียไดโดยประการทั้งปวงอยู. อาวุโส เรามิไดคิดอยางนี้วา เรา
เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู หรือวาเขาสัญญาเวทยิตนิโรธแลว หรือวาออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ
แลว. แทจริง ทานพระสารีบุตร ถอนอหังการ มมังการ และมานานุสยั ออกไดนานแลว ฉะนั้น
ทานพระสารีบุตรจึงมิไดคิดอยางนี้วา เราเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู หรือวาเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ
แลว หรือวาออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธแลว.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. สูจิมุขีสูตร
วาดวยความแตกตางการเลี้ยงชีวิตของสมณพราหมณ
[๕๑๘] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกล
พระนครราชคฤห. ครั้งนั้นเปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไป
บิณฑบาตยังพระนครราชคฤห เที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกในพระนครราชคฤหแลว อาศัยเชิง
ฝาแหงหนึ่งฉันบิณฑบาตนัน้ . ครั้งนั้น นางปริพาชิกาชื่อสูจิมุขี เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่
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อยู ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสมณะ ทานกมหนาฉันหรือ? ทานพระสารี
บุตรตอบวา ดูกรนองหญิง เรามิไดกมหนาฉัน.
สู. ถาอยางนั้น ทานแหงนหนาฉันหรือสมณะ?
สา. เรามิไดแหงนหนาฉันหรอกนองหญิง.
สู. ถาอยางนั้น ทานมองดูทิศใหญฉันหรือสมณะ?
สา. เรามิไดมองดูทิศใหญฉันหรอกนองหญิง.
สู. ถาอยางนั้น ทานมองดูทิศนอยฉันหรือสมณะ?
สา. เรามิไดมองดูทิศนอยฉันหรอกนองหญิง.
สู. ดิฉันถามวา ดูกรสมณะ ทานกมหนาฉันหรือ ทานก็ตอบวา เรามิไดกมหนาฉัน
หรอกนองหญิง ดิฉันถามวา ถาอยางนั้น ทานแหงนหนาฉันหรือสมณะ ทานก็ตอบวา เรามิได
แหงนหนาฉันหรอกนองหญิง ดิฉันถามวา ถาอยางนั้น ทานมองดูทิศใหญฉันหรือสมณะ
ทานก็ตอบวา เรามิไดมองดูทศิ ใหญฉันหรอกนองหญิง ดิฉันถามวา ถาอยางนั้น ทานมองดู
ทิศนอยฉันหรือสมณะ ทานก็ตอบวา เรามิไดมองดูทิศนอยฉันหรอกนองหญิง ก็บัดนี้ ทานฉัน
อยางไรเลาสมณะ?
สา. ดูกรนองหญิง ก็สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ เลี้ยงชีพดวยมิจฉาชีพ เหตุ
ดิรัจฉานวิชา คือ วิชาดูพื้นที่ สมณพราหมณเหลานีเ้ รียกวา กมหนาฉัน. ดูกรนองหญิง สมณ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เลี้ยงชีพดวยมิจฉาชีพ เหตุดิรจั ฉานวิชา คือ วิชาดูดาวนักษัตร
สมณพราหมณเหลานีเ้ รียกวา แหงนหนาฉัน. ดูกรนองหญิง สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งเลีย้ ง
ชีพดวยมิจฉาชีพ เหตุประกอบการรับสงขาวสาสน สมณพราหมณเหลานี้เรียกวา มองดูทิศใหญ
ฉัน. ดูกรนองหญิง สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เลีย้ งชีพดวยมิจฉาชีพ เหตุดิรจั ฉานวิชา
คือ วิชาทายองคอวัยวะ สมณพราหมณเหลานี้เรียกวา มองดูทิศนอยฉัน. ดูกรนองหญิง สวน
เรานั้นมิไดเลี้ยงชีวิตดวยมิจฉาชีพ เหตุดิรจั ฉานวิชา คือ วิชาตรวจพื้นที่ มิไดเลี้ยงชีพดวย
มิจฉาชีพเหตุดริ ัจฉานวิชา คือวิชาดูดาวนักษัตร มิไดเลี้ยงชีพดวยมิจฉาชีพ เหตุประกอบการ
รับสงขาวสาสน มิไดเลี้ยงชีพดวยมิจฉาชีพ เหตุดิรจั ฉานวิชา คือ วิชาทายองคอวัยวะ (แต)
เราแสวงหาภิกษาโดยชอบธรรม ครั้นแลวจึงฉัน.
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ครั้งนั้น นางสูจิมุขีปริพาชิกาเขาไปในนครราชคฤห จากถนนหนึ่งไปอีกถนนหนึง่ จาก
ตรอกหนึ่งไปอีกตรอกหนึ่งแลว ประกาศอยางนี้วา ทานสมณศากยบุตรทั้งหลายยอมฉันอาหาร
อันประกอบดวยธรรม สมณศากยบุตรทั้งหลายยอมฉันอาหารอันหาโทษมิได. ขอเชิญทานทั้งหลาย
ถวายบิณฑบาตแกสมณศากยบุตรทั้งหลายเถิด.
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ สารีปุตตสังยุต.
--------------------------รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. วิเวกสูตร
๖. วิญญาณสูตร
๒. อวิตักกสูตร
๗. อากิญจัญญายตนสูตร
๓. ปติสูตร
๘. เนวสัญญานาสัญญายตนสูตร
๔. อุเปกขาสูตร ๙. นิโรธสูตร
๕. อากาสสูตร ๑๐. สูจิมุขีสูตร
-------------------------------
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๘. นาคสังยุต
๑. สุทธกสูตร
วาดวยกําเนิดนาค ๔ จําพวก
[๕๑๙] พระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กําเนิดของนาค ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปนไฉน? คือ นาคที่เปนอันฑชะ เกิดในไข ๑ นาค
ที่เปนชลาพุชะ เกิดในครรภ ๑ นาคที่เปนสังเสทชะ เกิดในเถาไคล ๑ นาคที่เปนอุปปาติกะ เกิด
ผุดขึ้น ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําเนิดของนาค ๔ จําพวกนีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. ปณีตตรสูตร
วาดวยความประณีตของกําเนิดนาคแตละจําพวก
[๕๒๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําเนิดของนาค ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวก
เปนไฉน? คือ นาคเปนอัณฑชะ ๑ นาคที่เปนชลาพุชะ ๑ นาคที่เปนสังเสทชะ ๑ นาคที่เปน
อุปปาติกะ ๑. ในนาค ๔ จําพวกนั้น นาคที่เปนชลาพุชะ สังเสทชะ และอุปปาติกะ ประณีต
กวานาคที่เปนอัณฑชะ. นาคที่เปนสังเสทชะและอุปปาติกะ ประณีตกวานาคที่เปนอัณฑชะและ
ชลาพุชะ. นาคที่เปนอุปปาติกะ ประณีตกวานาคที่เปนอัณฑชะ ชลาพุชะและสังเสทชะ. ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย กําเนิดของนาค ๔ จําพวกนีแ้ ล.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. อุโปสถสูตรที่ ๑
วาดวยเหตุปจจัยใหนาคที่เปนอัณฑชะรักษาอุโบสถ
[๕๒๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผู
มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาคที่เปนอัณฑชะ
บางพวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได?
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พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ นาคบางพวกที่เปนอัณฑชะในโลกนี้ มีความคิด
อยางนี้วา เมื่อกอน พวกเราเปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ พวกเรานั้น
กระทํากรรมทัง้ สองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เมื่อตายไป จึงเขาถึงความเปนสหายของพวก
นาคที่เปนอัณฑชะ ถาวันนีพ้ วกเราพึงประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจไซร เมื่อเปน
อยางนี้ เมื่อตายไป พวกเราจะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตดวยกาย
ดวยวาจา ดวยใจเสียในบัดนีเ้ ถิด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขอนีแ้ ล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาค
ที่เปนอัณฑชะบางพวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได.
จบ สูตรที่ ๓.
๔. อุโปสถสูตรที่ ๒
วาดวยเหตุปจจัยใหนาคที่เปนชลาพุชะรักษาอุโบสถ
[๕๒๒] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ
ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยเครื่อง
ใหนาคที่เปนชลาพุชะบางพวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได.
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ นาคบางพวกที่เปนชลาพุชะในโลกนี้ มีความคิด
อยางนี้วา เมื่อกอน พวกเราเปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ พวกนั้น
กระทํากรรมทัง้ สองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เมื่อตายไปจึงเขาถึงความเปนสหายของพวกนาค
ที่เปนชลาพุชะ ถาวันนี้ พวกเราพึงประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจไซร เมื่อเปนอยางนี้
เมื่อตายไปพวกเราจะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา
ดวยใจ เสียในบัดนี้เถิด. ดูกรภิกษุ ขอนี้แล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาคที่เปนชลาพุชะ
บางพวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. อุโปสถสูตรที่ ๓
วาดวยเหตุปจจัยใหนาคที่เปนสังเสทชะรักษาอุโบสถ
[๕๒๓] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาคที่เปนสังเสทชะ
บางพวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได?
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พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ นาคบางพวกที่เปนสังเสทชะในโลกนี้ มีความ
คิดอยางนีว้ า เมื่อกอน พวกเราเปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ พวกเรา
นั้นกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เมื่อตายไป จึงเขาถึงความเปนสหายของ
พวกนาคที่เปนสังเสทชะ ถาวันนี้ พวกเราพึงประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจไซร
เมื่อเปนอยางนี้ เมื่อตายไป พวกเราจะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริต
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เสียในบัดนี้เถิด. ดูกรภิกษุ ขอนีแ้ ล เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องให
นาคที่เปนสังเสทชะบางพวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได.
จบ สูตรที่ ๕.
๖. อุโปสถสูตรที่ ๔
วาดวยเหตุปจจัยใหนาคที่เปนอุปปาติกะรักษาอุโบสถ
[๕๒๔] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหนาคที่เปนอุปปาติกะบาง
พวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ นาคบางพวกที่เปนอุปปาติกะในโลกนี้ มีความ
คิดอยางนีว้ า เมื่อกอน พวกเราไดเปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ พวก
เรานั้นกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เมื่อตายไป จึงเขาถึงความเปนสหายของ
พวกนาคที่เปนอุปปาติกะ ถาวันนี้ พวกเราพึงประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เมื่อ
เปนอยางนี้ เมือ่ ตายไป พวกเราจะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตดวย
กาย ดวยวาจา ดวยใจ เสียในบัดนี้เถิด. ดูกรภิกษุ ขอนี้แล เปนเหตุ เปนปจจัยใหนาคที่
เปนอุปปาติกะบางพวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได.
จบ สูตรที่ ๖.
๗. สุตสูตรที่ ๑
วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของนาคที่เปนอัณฑชะ
[๕๒๕] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
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พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตาย
ไปเขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ พระเจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมทั้งสอง
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกนาคที่เปนอัณฑชะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความ
เปนสหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ. ดูกรภิกษุ ขอนีแ้ ลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคน
ในโลกนี้ เมื่อตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ.
จบ สูตรที่ ๗.
๘. สุตสูตรที่ ๒
วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของนาคที่เปนชลาพุชะ
[๕๒๖] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนชลาพุชะ พระเจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรม
ทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกนาคที่เปนชลาพุชะ มีอายุยืน
มีวรรณะงาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึง
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนชลาพุชะ. ครั้นตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของ
พวกนาคที่เปนชลาพุชะ. ดูกรภิกษุ ขอนี้แล เปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนชลาพุชะ.
จบ สูตรที่ ๘.
๙. สุตสูตรที่ ๓
วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของนาคที่เปนสังเสทชะ
[๕๒๗] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนสังเสทชะ พระเจาขา?
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พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูกระทํากรรมทัง้ สอง
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกนาคที่เปนสังเสทชะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน
สหายของพวกนาคที่เปนสังเสทชะ. ครั้นตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปน
สังเสทชะ. ดูกรภิกษุ ขอนีแ้ ลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนสังเสทชะ.
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. สุตสูตรที่ ๔
วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของนาคที่เปนอุปปาติกะ
[๕๒๘] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ พระเจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมทั้งสอง
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกนาคที่เปนอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน
สหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ. ครัน้ ตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่
เปนอุปปาติกะ. ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบคุ คลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ.
จบ สูตรที่ ๑๐.
๑๑-๒๐ อัณฑชทานูปการสูตรที่ ๑-๑๐
วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของพวกนาค
[๕๒๙] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ พระเจาขา?
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวย
กาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกนาคที่เปนอัณฑชะ มีอายุยนื มีวรรณะงาม มี
ความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน
สหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล
ที่นอน ที่พัก ประทีป และอุปกรณแหงประทีป เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหาย
ของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ. ดูกรภิกษุ ขอนี้แล เปนเหตุ เปนปจจัยใหบคุ คลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ.
จบ สูตรที่ ๑๑-๒๐
๒๑-๕๐ ชลาพุชาทิทานูปการสูตรที่ ๑-๓๐
วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของพวกนาค
[๕๓๐] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อ
ตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนชลาพุชะ ... ของพวกนาคที่เปน
สังเสทชะ ... ของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมทั้งสอง
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกนาคที่เปนอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน
สหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่อง
ลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีป และอุปกรณแหงประทีป เมือ่ ตายไป เขายอมเขาถึงความเปน
สหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ. ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัยใหบุคคลบางคนใน
โลกนี้ เมื่อตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคที่เปนอุปปาติกะ.
จบ สูตรที่ ๒๑-๕๐
จบ นาคสังยุต.
-------------------------------------

พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาที่ 276
รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. สุทธกสูตร
๖. อุโปสถสูตร ๔
๒. ปณีตตรสูตร
๗. สุตสูตรที่ ๑
๓. อุโปสถสูตรที่ ๑ ๘. สุตสูตรที่ ๒
๔. อุโปสถสูตรที่ ๒ ๙. สุตสูตรที่ ๓
๕. อุโปสถสูตรที่ ๓ ๑๐. สุตสูตรที่ ๔
๑๑-๒๐ อัณฑชทานูปการสูตรที่ ๑-๑๐
๒๑-๕๐ ชลาพุชาทิทานนูปการสูตร ๑-๓๐
-----------------------------------
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๙. สุปณณสังยุต
๑. สุทธกสูตร
วาดวยกําเนิดครุฑ ๔ จําพวก
[๕๓๑] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย กําเนิดของครุฑ ๔ จําพวกนี.้ ๔ จําพวกเปนไฉน? คือ ครุฑที่เปนอัณฑชะ ๑
ครุฑที่เปนชลาพุชะ ๑ ครุฑที่เปนสังเสทชะ ๑ ครุฑที่เปนอุปปาติกะ ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําเนิด
ของครุฑ ๔ จําพวกนี้แล.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. หรติสูตร
วาดวยความยิ่งหยอนของกําเนิดครุฑ ๔ จําพวก
[๕๓๒] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําเนิดของครุฑ ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวก
เปนไฉน? คือ ครุฑที่เปนอัณฑชะ ๑ ครุฑทีเ่ ปนชลาพุชะ ๑ ครุฑที่เปนสังเสทชะ ๑. ครุฑ
ที่เปนอุปปาติกะ ๑. ในครุฑทั้ง ๔ จําพวกนั้น ครุฑที่เปนอัณฑชะ ยอมนํานาคที่เปนอัณฑชะไปได
นํานาคที่เปนชลาพุชะ สังเสทชะ อุปปาติกะไปไมได. ครุฑที่เปนชลาพุชะ ยอมนํานาคที่เปน
อัณฑชะและชลาพุชะไปได นํานาคที่เปนสังเสทชะ อุปปาติกะไปไมได. ครุฑที่เปนสังเสทชะ
ยอมนํานาคที่เปนอัณฑชะ ชลาพุชะและสังเสทชะไปได นํานาคที่เปนอุปปาติกะไปไมได ครุฑ
ที่เปนอุปปาติกะ ยอมนํานาคที่เปนอัณฑชะ ชลาพุชะ สังเสทชะ และอุปปาติกะไปได. ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย กําเนิดของครุฑมี ๔ จําพวกนี้แล.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. ทวยการีสูตรที่ ๑
วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑ
[๕๓๓] พระนครสาวัตถี. ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว. นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
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ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบคุ คลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอม
เขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอัณฑชะ พระเจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวย
กาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกครุฑที่เปนอัณฑชะ มีอายุยนื มีวรรณะงาม มี
ความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน
สหายของพวกครุฑที่เปนอัณฑชะ. ครั้นตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปน
อัณฑชะ. ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไปยอม
เขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอัณฑชะ.
จบ สูตรที่ ๓.
๔-๖. ทวยการีสูตรที่ ๒-๔
วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑ
[๕๓๔] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อ
ตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนชลาพุชะ ... ของพวกครุฑที่เปนสังเสทชะ ...
ของพวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ พระเจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมทั้งสอง
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะ
งาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความ
เปนสหายของพวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ. ครั้นตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวก
ครุฑที่เปนอุปปาติกะ. ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อ
ตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ.
จบ สูตรที่ ๔-๖.
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๗-๑๖ อัณฑชทานูปการสูตรที่ ๑-๑๐
วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑ
[๕๓๕] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผู
มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอัณฑชะ พระเจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมทั้งสองดวย
กาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกครุฑที่เปนอัณฑชะ มีอายุยนื มีวรรณะงาม มี
ความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน
สหายของพวกครุฑที่เปนอัณฑชะ. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล
ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณแหงประทีป เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของ
พวกครุฑที่เปนอัณฑชะ. ดูกรภิกษุ ขอนีแ้ ลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอัณฑชะ.
จบ สูตรที่ ๗-๑๖
๑๗-๔๖ ชลาพุชาทิทานูปการสูตรที่ ๑-๓๐
วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑ
[๕๓๖] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระ
ผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนชลาพุชะ ... ของพวกครุฑที่เปน
สังเสทชะ ... ของพวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ พระเจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมทั้งสอง
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะ
งาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีป และอุปกรณแหงประทีป เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปน
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สหายของพวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ. ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคน
ในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑที่เปนอุปปาติกะ.
จบ สูตรที่ ๑๗-๔๖.
(พระสูตร ๔๖ สูตร พึงประมวลมาอยางนี้)
จบ สุปณณสังยุต
---------------------------------------รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. สุทธกสูตร
๓. ทวยการีสูตร ๔ สูตร
๒. หรติสูตร
๔. ทานูปการสูตร ๔๐ สูตร.
----------------------------------
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๑๐. คันธัพพกายสังยุต
๑. สุทธกสูตร
วาดวยเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูคนธรรพ
[๕๓๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูคนธรรพแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาซึง่ นับเนื่องในหมูคนธรรพเปนไฉน? พวกเทวดาซึ่ง
สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่รากก็มี สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่แกนก็มี สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กะพี้ก็มี สิง
อยูที่ตนไมมกี ลิ่นที่เปลือกก็มี สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กะเทาะก็มี สิงอยูท ี่ตนไมมีกลิ่นที่ใบก็มี
สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ดอกก็มี สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ผลก็มี สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่รสก็มี สิงอยูที่
ตนไมมีกลิ่นทีก่ ลิ่นก็มี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนี้เราเรียกวา พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูคนธรรพ
จบ สูตรที่ ๑.
๒. สุจริตสูตร
วาดวยเหตุใหเขาถึงความเปนสหายของเทวดาซึ่งนับเนือ่ งในหมูคนธรรพ
[๕๓๘] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ
ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย
ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนือ่ งในหมู
คนธรรพ พระเจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวย
วาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดาซึง่ นับเนื่องในหมูคนธรรพ มีอายุยืน มีวรรณะงาม
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน
สหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูคนธรรพ. ครั้นตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของ
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พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูคนธรรพ. ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคน
ในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูคนธรรพ.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. มูลคันธทาตาสูตร
วาดวยเหตุใหเขาถึงความเปนสหายของเทวดา
[๕๓๙] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ
เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่ง
สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก พระเจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริตดวยกาย
ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก มีอายุยนื มีวรรณะ
งาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก. เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปน
สหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมกี ลิ่นที่ราก. ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ให
บุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมี
กลิ่นที่ราก.
จบ สูตรที่ ๓.
๔-๑๒. สารคันธาทิทาตาสูตร ที่ ๑-๙
วาดวยเหตุใหเขาถึงความเปนสหายของเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไม
[๕๔๐] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาซึ่งสิงอยูท ี่ตนไมมีกลิ่นที่แกน ... ของพวกเทวดา
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ซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กะพี้ ... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูท ี่ตนไมมีกลิ่นที่เปลือก ... ของพวกเทวดา
ซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กะเทาะ ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูท ี่ตนไมมีกลิ่นที่ใบ ... ของพวกเทวดา
ซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ดอก ... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูท ี่ตนไมมีกลิ่นที่ผล ... ของพวกเทวดา
ซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่รส ... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูทตี่ นไมมีกลิ่นทีก่ ลิ่น?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวย
วาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดาซึง่ สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่แกน ... ที่ตนไมมีกลิ่นที่
กะพี้ ... ที่ตน ไมมีกลิ่นที่ดอก ... ที่ตนไมมีกลิ่นที่ผล ... ที่ตนไมมีกลิ่นที่รส ... ที่ตนไมมีกลิ่นที่
กลิ่น มีอายุยนื มีวรรณะงาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อ
ตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่แกน ... ของพวก
เทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมกี ลิ่นที่กะพี้ ... ของพวกเทวดาซึง่ สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่เปลือก ... ของ
พวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กะเทาะ ... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูท ี่ตนไมมีกลิ่นที่ใบ ... ของ
พวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ดอก ... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ผล ... ของ
พวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่รส ... ของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กลิ่น. เขาจึง
ใหสิ่งของอันมีกลิ่นที่แกน ... มีกลิ่นที่กะพี้ ... มีกลิ่นที่เปลือก ... มีกลิ่นที่กะเทาะ ... มีกลิ่นที่
ใบ ... มีกลิ่นทีด่ อก ... มีกลิ่นที่ผล ... มีกลิ่นที่รส ... มีกลิ่นที่กลิ่น. เมื่อตายไป เขายอมเขาถึง
ความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีแ่ กน ... ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปน
ปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยู
ที่ตนไมมีกลิ่นที่แกน ...
จบ สูตรที่ ๔-๑๒.
๑๓-๒๒. มูลคันธทานูปการสูตร ที่ ๑-๑๐
วาดวยเหตุใหเขาถึงความเปนสหายของเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไม
[๕๔๑] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก พระเจาขา?
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวย
วาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดาซึง่ สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก มีอายุยืน มีวรรณะงาม
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน
สหายของเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก. เขาจึงใหขา ว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม
เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณแหงประทีป เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความ
เปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่ราก. ดูกรภิกษุ ขอนีแ้ ลเปนเหตุ เปนปจจัย
ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูท ี่ตนไมมี
กลิ่นที่ราก.
จบ สูตรที่ ๑๓-๒๒.
๒๓-๑๓๒. สารคันธาทิทานูปการสูตร ที่ ๑-๙๐
วาดวยเหตุใหเขาถึงความเปนสหายของเทวดาซึ่งสิงอยูทตี่ นไมมีกลิ่นทีแ่ กนเปนตน
[๕๔๒] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่แกน ... สิงอยูที่
ตนไมมีกลิ่นทีก่ ะพี้ ... สิงอยูท ี่ตนไมมีกลิ่นที่เปลือก ... สิงอยูที่ตนไมมกี ลิ่นที่กะเทาะ ... สิงอยูที่
ตนไมมีกลิ่นทีใ่ บ ... สิงอยูทตี่ นไมมีกลิ่นทีด่ อก ... สิงอยูท ี่ตนไมมีกลิ่นที่ผล ... สิงอยูที่ตนไมมี
กลิ่นที่รส ... สิงอยูที่ตนไมมกี ลิ่นที่กลิ่น พระเจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวย
วาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา ... พวกเทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กลิ่น มีอายุยืน มีวรรณะ
งาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของพวกเทวดา ซึ่งสิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นทีก่ ลิ่น. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน
มาลา ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณแหงประทีป เมื่อตายไป เขา
ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึง่ สิงอยูที่ตนไมมีกลิ่นที่กลิ่น ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปน
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เหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวก
เทวดาซึ่งสิงอยูที่ตนไมมกี ลิ่นที่กลิ่น.
จบ สูตรที่ ๒๓-๑๓๒.
จบ คันธัพพกายสังยุต.
------------------------------รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. สุทธกสูตร
๔-๑๒. สารคันธาทิทาตาสูตร ๙ สูตร
๒. สุจริตสูตร
๑๓-๒๒. มูลคันธทานูปการสูตร ๑๐ สูตร
๓. มูลคันธทาตาสูตร ๒๓-๑๓๒. สารคันธาทิทานูปการสูตร ๙๐ สูตร
(รวม ๑๑๒ สูตร)
---------------------------------
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๑๑. วลาหกสังยุต
๑. เทสนาสูตร
วาดวยเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหก
[๕๔๓] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงพวก
เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหกแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวก
เทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหกเปนไฉน? พวกเทวดาทีเ่ ปนสีตวลาหกก็มี ที่เปนอุณหวลาหกก็มี
ที่เปนอัพภวลาหกก็มี ที่เปนวาตวลาหกก็มี ที่เปนวัสสวลาหกก็มี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกนี้
เราเรียกวา พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหก.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. สุจริตสูตร
วาดวยเหตุใหเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกวลาหก
[๕๔๔] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระ
ภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อ
ตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหก พระเจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริตดวยกาย
ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูว ลาหก มีอายุยืน มีวรรณะ
งาม มีความสุขมาก เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึง
ความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูว ลาหก. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา
ของหอม เครื่องลูบไล ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณแหงประทีป. เมื่อตายไป เขายอม
เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหก. ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปน
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ปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซึ่งนับ
เนื่องในหมูวลาหก.
จบ สูตรที่ ๒.
๓-๑๒ สีตวลาหกทานูปการสูตร ที่ ๑-๑๐
วาดวยเหตุใหเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกสีตวลาหก
[๕๔๕] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาทีเ่ ปนสีตวลาหก พระเจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวย
วาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดาทีเ่ ปนสีตวลาหก มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความ
สุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนีว้ า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหาย
ของพวกเทวดาที่เปนสีตวลาหก. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล
ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณแหงประทีป. เมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของ
พวกเทวดาทีเ่ ปนสีตวลาหก. ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบคุ คลบางคนในโลกนี้
ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาทีเ่ ปนสีตวลาหก.
จบ สูตรที่ ๓-๑๒.
๑๓-๕๒ อุณหวลาหกทานูปการาทิสูตร ที่ ๑-๕๐
วาดวยเหตุใหเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกอุณหวลาหกเปนตน
[๕๔๖] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาทีเ่ ปนอุณหวลาหก ...?
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[๕๔๗] ... เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาทีเ่ ปนอัพภวลาหก ...
[๕๔๘] ... เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาทีเ่ ปนวาตวลาหก ...
[๕๔๙] ... เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาทีเ่ ปนวัสสวลาหก ...
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติสุจริตดวยกาย ดวย
วาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดาทีเ่ ปนวัสสวลาหก มีอายุยนื มีวรรณะงาม มีความ
สุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนีว้ า โอหนอ เมื่อตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหาย
ของพวกเทวดาที่เปนวัสสวลาหก. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล
ที่นอน ที่พัก ประทีปและอุปกรณแหงประทีป. เมื่อตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายของพวก
เทวดาที่เปนวัสสวลาหก. ดูกรภิกษุ ขอนี้แล เปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาทีเ่ ปนวัสสวลาหก
จบ สูตรที่ ๑๓-๕๒.
๕๓. สีตวลาหกสูตร
วาดวยเหตุใหมีความหนาว
[๕๕๐] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหความหนาวมีในบางคราว
พระเจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ พวกเทวดาชื่อวาสีตวลาหกมีอยูเมื่อใด เทวดาพวก
นั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน เมื่อนั้น ความหนาว
ยอมมี เพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนัน้ . ดูกรภิกษุ ขอนั้นแลเปนเหตุ เปนปจจัย ให
ความหนาวมีในบางคราว.
จบ สูตรที่ ๕๓.
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๕๔. อุณหวลาหกสูตร
วาดวยเหตุใหมีความรอน
[๕๕๑] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหความรอนมีในบางคราว
พระเจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ พวกเทวดาชื่ออุณหวลาหกมีอยูเมื่อใด เทวดาพวก
นั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน เมื่อนั้น ความรอน
ยอมมี เพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนัน้ . ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ให
ความรอนมีในบางคราว.
จบ สูตรที่ ๕๔.
๕๕. อัพภวลาหกสูตร
วาดวยเหตุปจ จัยใหมีเมฆหมอกในบางคราว
[๕๕๒] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหเมฆหมอกมีในบางคราว
พระเจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ พวกเทวดาชื่อวาอัพภวลาหกมีอยูเมื่อใด เทวดาพวก
นั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน เมื่อนั้น เมฆหมอก
ยอมมี เพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนัน้ . ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ให
เมฆหมอกมีในบางคราว.
จบ สูตรที่ ๕๕.
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๕๖. วาตวลาหกสูตร
วาดวยเหตุปจ จัยใหมีลมในบางคราว
[๕๕๓] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหมีลมในบางคราว พระ
เจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ พวกเทวดาชื่อวาวาตวลาหกมีอยูเมื่อใด เทวดาพวก
นั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน เมื่อนั้น ลมยอมมี
เพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนั้น. ดูกรภิกษุ ขอนีแ้ ลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหมีลมใน
บางคราว.
จบ สูตรที่ ๕๖.
๕๗. วัสสวลาหกสูตร
วาดวยเหตุปจ จัยใหมีฝนในบางคราว
[๕๕๔] พระนครสาวัตถี. ภิกษุนั้นนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหมีฝนในบางคราว พระ
เจาขา?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ พวกเทวดาชื่อวาวัสสวลาหกมีอยูเมื่อใด เทวดาพวก
นั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน เมื่อนั้น ฝนยอมมี
เพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนั้น. ดูกรภิกษุ ขอนัน้ แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหมฝี นใน
บางคราว.
จบ สูตรที่ ๕๗.
จบ วลาหกสังยุต.
--------------------------------
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รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. เทสนาสูตร ๕๓. สีตวลาหกสูตร
๒. สุจริตสูตร ๕๔. อุณหวลาหกสูตร
๓-๑๒ สีตวลาหกทานูปการสูตรที่ ๑-๑๐ ๕๕. อัพภวลาหกสูตร
๑๓-๕๒ อุณหวลาหกทานูปการาทิสูตรที่ ๑-๕๐ ๕๖. วาตวลาหกสูตร
๕๗. วัสสวลาหกสูตร.
-------------------------------------------
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๑๒. วัจฉโคตตสังยุต
๑. รูปอัญญาณสูตร
ความไมรูในรูปเปนเหตุใหเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๕๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ปริพาชกชื่อวาวัจฉโคตร เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ไดปราศรัยกับพระผูม ีพระภาค ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม อะไร
หนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทฏิ ฐิหลายอยางเหลานี้เกิดขึน้ ในโลกวา โลกเที่ยงบาง โลกไมเที่ยง
บาง โลกมีที่สุดบาง โลกไมมีที่สุดบาง ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นบาง ชีพเปนอยางอืน่
สรีระก็เปนอยางอื่นบาง สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกบาง สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม
ไมเกิดอีกบาง สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีบาง สัตวเบือ้ งหนา
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวัจฉะ เพราะความไมรใู นรูป ในเหตุเกิดแหงรูป ในความ
ดับแหงรูป ในปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงรูป จึงเกิดทิฏฐิหลายอยางเหลานี้ขึ้นในโลกอยางนี้
วา โลกเที่ยงบาง ... สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง.
ดูกรวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทฏิ ฐิหลายอยางเหลานี้เกิดขึน้ ในโลกวา โลกเที่ยงบาง
ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. เวทนาอัญญาณสูตร
ความไมรูในเวทนาเปนเหตุใหเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๕๖] พระนครสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยาง
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เหลานี้เกิดขึ้นในโลกวา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวัจฉะ เพราะความไมรใู นเวทนา ในเหตุเกิดแหงเวทนา
ในความดับแหงเวทนา ในปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงเวทนา พึงเกิดทิฏฐิหลายอยางเหลานี้
ขึ้นในโลกอยางนี้วา โลกเทีย่ งบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไม
เกิดอีกก็หามิไดบาง. ดูกรวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานีเ้ กิดขึ้น
ในโลกวา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีก
ก็หามิไดบาง.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. สัญญาณอัญญาณสูตร
ความไมรูในสัญญาเปนเหตุใหเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๕๗] พระนครสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลาย
อยางเหลานี้เกิดขึ้นในโลกวา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวัจฉะ เพราะความไมรใู นสัญญา ในเหตุเกิดแหงสัญญา
ในความดับแหงสัญญา ในปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงสัญญา จึงเกิดทิฏฐิหลายอยางเหลานี้
ขึ้นในโลกอยางนี้วา โลกเทีย่ งบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอม
ไมเกิดอีกก็หามิไดบาง. ดูกรวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยางเกิดขึน้ ใน
โลกวา โลกเทีย่ งบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หา
มิไดบาง.
จบ สูตรที่ ๓.
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๔. สังขารอัญญาณสูตร
ความไมรูในสังขารเปนเหตุใหเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๕๘] พระนครสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูล
ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยาง
เหลานี้เกิดขึ้นในโลกวา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวัจฉะ เพราะความไมรใู นสังขารทั้งหลาย ในเหตุเกิดแหง
สังขาร ในความดับแหงสังขาร ในปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงสังขาร จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง
เหลานี้ขึ้นในโลกอยางนีว้ า โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง. ดูกรวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทฏิ ฐิหลายอยางเหลานี้
เกิดขึ้นในโลกวา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไม
เกิดอีกก็หามิไดบาง.
จบ สูตรที่ ๔.
๕. วิญญาณอัญญาณสูตร
ความไมรูในวิญญาณเปนเหตุใหเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๕๙] พระนครสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้
เกิดขึ้นในโลกวา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไม
เกิดอีกก็หามิไดบาง?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวัจฉะ เพราะความไมรใู นวิญญาณ ในเหตุเกิดแหงวิญญาณ
ในความดับแหงวิญญาณ ในปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิหลายอยางเหลานี้
ขึ้นในโลกอยางนี้วา โลกเทีย่ งบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไม
เกิดอีกก็หามิไดบาง. ดูกรวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานีเ้ กิดขึ้น
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ในโลกวา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีก
ก็หามิไดบาง.
จบ สูตรที่ ๕.
๖-๑๐ รูปอทัสสนาทิสูตรที่ ๑-๕
การไมเห็นขันธ ๕ เปนเหตุใหเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๖๐] พระนครสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูล
ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยาง
เหลานี้เกิดขึ้นในโลกวา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวัจฉะ เพราะไมเห็นในรูป ฯลฯ ในปฏิปทาที่จะใหถึง
ความดับแหงรูป ทิฏฐิหลายอยางเหลานีจ้ ึงเกิดขึ้นอยางนี้วา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบือ้ งหนา
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง.
[๕๖๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมเห็นในเวทนา ...
[๕๖๒] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมเห็นในสัญญา ...
[๕๖๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมเห็นในสังขารทั้งหลาย ...
[๕๖๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมเห็นในวิญญาณ ...
๑๑-๑๕ รูปอนภิสมยาทิสูตรที่ ๑-๕
เพราะไมตรัสรูขันธ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๖๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในรูป ...
[๕๖๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในเวทนา ...
[๕๖๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในสัญญา ...
[๕๖๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในสังขารทั้งหลาย ...
[๕๖๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในวิญญาณ ...
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๑๖-๒๐ รูปอนนุโพธาทิสูตรที่ ๑-๕
เพราะไมรูตามขันธ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๗๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมรูตามในรูป ...
[๕๗๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมรูตามในเวทนา ...
[๕๗๒] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมรูตามในสัญญา ...
[๕๗๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมรูตามในสังขารทั้งหลาย ...
[๕๗๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมรูตามในวิญญาณ ...
๒๑-๒๕ รูปอัปปฏิเวธาทิสูตรที่ ๑-๕
เพราะไมกําหนดรูขนั ธ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๗๕] พระนครสาวัตถี. ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ให
ทิฏฐิหลายอยางเหลานี้ เกิดขึน้ ในโลกวา โลกเที่ยง ฯลฯ เพราะไมแทงตลอดในรูป ฯลฯ ใน
วิญญาณ ฯลฯ
๒๖-๓๐ รูปอสัลลักขณาทิสูตรที่ ๑-๕
เพราะไมกําหนดในขันธ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๗๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมกําหนดในรูป ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ
๓๑-๓๕ รูปอนุปลักขณาทิสูตรที่ ๑-๕
เพราะไมเขาไปกําหนดขันธ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๗๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมเขาไปกําหนดในรูป ฯลฯ ใน
วิญญาณ ฯลฯ
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๓๖-๔๐ รูปอสมเปกขณาทิสูตรที่ ๑-๕
เพราะไมเพงในขันธ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๗๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมเพงในรูป ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ
๔๑-๔๕ รูปอัปปจจเวกขณาทิสูตรที่ ๑-๕
เพราะไมพิจารณาขันธ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๗๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมพจิ ารณาในรูป ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ
๔๖-๕๐ รูปอัปปจจุปลักขณาทิสูตรที่ ๑-๕
เพราะไมเขาไปกําหนดเฉพาะในขันธ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๘๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมเขาไปกําหนดเฉพาะในรูป ฯลฯ ใน
วิญญาณ ฯลฯ
๕๑-๕๔ รูปอัปปจจักขกัมมาทิสูตรที่ ๑-๔
กรรมคือการไมเห็นเฉพาะในขันธ ๕ เปนเหตุเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๘๑] พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น วัจฉโคตรปริพาชก ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึง
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม อะไร
หนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทฏิ ฐิหลายอยางเหลานี้เกิดขึน้ ในโลกวา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตว
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวัจฉะ เพราะกรรมคือการไมเห็นเฉพาะในรูป ในเหตุเกิด
แหงรูป ในความดับแหงรูป ในปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงรูป ฯลฯ
[๕๘๒] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะกรรมคือการไมเห็นเฉพาะในเวทนา ฯลฯ
[๕๘๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะกรรมคือการไมเห็นเฉพาะในสัญญา ฯลฯ
[๕๘๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะกรรมคือการไมเห็นเฉพาะในสังขาร
ทั้งหลาย ฯลฯ
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๕๕. วิญญาณอัปปจจักขกัมมสูตร
กรรมคือการไมเห็นเฉพาะในวิญญาณเปนเหตุเกิดทิฏฐิหลายอยาง
[๕๘๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรวัจฉะ เพราะกรรมคือการไมเห็นเฉพาะในวิญญาณ ใน
เหตุเกิดแหงวิญญาณ ในความดับแหงวิญญาณ ในปฏิปทาที่จะใหถึงความดับแหงวิญญาณ จึง
เกิดทิฏฐิหลายอยางเหลานี้ขนึ้ ในโลกอยางนี้วา โลกเทีย่ งบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว
ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง. ดูกรวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ให
ทิฏฐิหลายอยางเหลานี้เกิดขึน้ ในโลกวา โลกเที่ยงบาง โลกไมเที่ยงบาง โลกมีที่สุดบาง โลก
ไมมีที่สุดบาง ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ บาง ชีพเปนอยางอื่น สรีระก็เปนอยางอื่นบาง สัตว
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกบาง สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกบาง สัตวเบื้องหนา
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีบาง สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง.
จบ สูตรที่ ๕๕.
จบ วัจฉโคตตสังยุต.
-----------------------------รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑-๕ อัญญาณสูตร ๕ สูตร
๖-๑๐ อทัสสนสูตร ๕ สูตร
๑๑-๑๕ อนภิสมยสูตร ๕ สูตร ๑๖-๒๐ อนนุโพธสูตร ๕ สูตร
๒๑-๒๕ อัปปฏิเวธสูตร ๕ สูตร ๒๖-๓๐ อสัลลักขณสูตร ๕ สูตร
๓๑-๓๕ อนุปลักขณสูตร ๕ สูตร ๓๖-๔๐ อสมเปกขณสูตร ๕ สูตร
๔๑-๔๕ อัปปจจเวกขณสูตร ๕ สูตร ๔๖-๕๐ อัปปจจุปลักขณสูตร ๕ สูตร
๕๑-๕๔ อัปปจจักขกัมมสูตร ๔ สูตร ๕๕. วิญญาณอัปปกจักขกัมมสูตร
-------------------------------------------------
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๑๓. สมาธิสังยุต
๑. สมาธิสมาปตติสูตร
ผูไดฌานทีฉ่ ลาดในการตัง้ จิตมั่นและฉลาดในการเขาสมาธิ นับเปนผูเลิศ
[๕๘๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในการตัง้ จิตมั่นในสมาธิ แตไมฉลาดในการ
เขาสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑. บางคน
ไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่น
ในสมาธิ และฉลาดในการเขาในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่น
ในสมาธิ และฉลาดในการเขาในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธานสูงสุด
และดีกวา. ผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด
เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน หัวเนยใสเกิดจากเนยใส ในจํานวนนั้น หัวเนย
ใสเขากลาววาเปนเลิศ ฉันใด ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการเขาใน
สมาธิ. ก็นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวา ผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวก
นั้น ฉันนัน้ เหมือนกัน.
จบ สูตรที่ ๑.
๒. ฐิติสูตร
ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ นับเปนผูเลิศ
[๕๘๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้เปนผูฉ ลาดในการตัง้ จิตมั่นในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้ง
อยูในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ แตไมฉลาดในการตัง้ จิตมั่นในสมาธิ ๑. บาง
คนไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการตั้งอยูใ นสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนัน้ ผูไดฌานทีฉ่ ลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการตั้งอยูใ นสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน
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สูงสุดและดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนัน้ . เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจาก
นมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน หัวเนยใสเกิดจากเนยใส ในจํานวนนัน้
หัวเนยใสเขากลาววาเปนเลิศ ฉันใด ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดใน
การตั้งอยูในสมาธิ. ก็นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวา. ผูได
ฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น ฉันนัน้ เหมือนกัน.
จบ สูตรที่ ๒.
๓. วุฏฐานสูตร
ผูไดฌานทีฉ่ ลาดในการตัง้ จิตมั่นและฉลาดในการออกจากสมาธิ นับเปนผูเลิศ
[๕๘๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในการตัง้ จิตมั่นในสมาธิ แตไมฉลาดในการ
ออกจากสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการออกจากสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑.
บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑. บางคนฉลาดใน
การตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาด
ในการตั้งจิตมัน่ ในสมาธิ และฉลาดในการออกจากสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปน
ประธาน สูงสุด และดีกวาผูไ ดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นม
สมเกิดจากนมสด ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๓.
๔. กัลลิตสูตร
ผูฉลาดในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ นับเปนผูเลิศ
[๕๘๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในการตัง้ จิตมั่นในสมาธิ แตไมฉลาดในความ
เปนผูฉลาดในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่น
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ในสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตมัน่ ในสมาธิ และไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑.
บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวก
นั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ นับวา
เปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบ
เหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๔.
๕. อารัมมณสูตร
ผูฉลาดในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในอารมณในสมาธิ นับเปนผูเลิศ
[๕๙๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในการตัง้ จิตมั่นในสมาธิ แตไมฉลาดใน
อารมณในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในอารมณในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑.
บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนัน้ ผูไดฌานที่ฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในอารมณในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประ
ธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสม
เกิดจากนมสด ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๕.
๖. โคจรสูตร
ผูฉลาดในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในโคจรในสมาธิ นับเปนผูเลิศ
[๕๙๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปนไฉน?
คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ แตไมฉลาดในโคจรในสมาธิ
๑. บางคนฉลาดในโคจรในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดใน
การตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ
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และฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูที่ไดฌานฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ
และฉลาดในโคจรในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูได
ฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๖.
๗. อภินีหารสูตร
ผูฉลาดในการตั้งจิตมั่นและฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ นับเปนผูเลิศ
[๕๙๒] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้เปนผูฉ ลาดในการตัง้ จิตมั่นในสมาธิ แตไมฉลาดในการ
นอมจิตไปในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ แตไมฉลาดในการตัง้ จิตมั่นใน
สมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ ๑.
บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น
ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ
ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสด
เกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๗.
๘. สักกัจจการีสูตร
ผูฉลาดในการตั้งจิตมั่นและกระทําความเคารพในสมาธิ นับเปนผูเลิศ
[๕๙๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปนไฉน?
คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ แตไมกระทําความเคารพใน
สมาธิ ๑. บางคนกระทําความเคารพในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑. บางคน
ไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมกระทําความเคารพในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการตั้งจิต
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มั่นในสมาธิ และกระทําความเคารพในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการ
ตั้งจิตมั่นในสมาธิ และกระทําความเคารพในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศประเสริฐที่สุด เปนประธาน
สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนัน้ เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจาก
นมสด ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๘.
๙. สาตัจจการีสูตร
ผูฉลาดในการตั้งจิตมั่นและทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ นับเปนผูเลิศ
[๕๙๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในการตัง้ จิตมั่นในสมาธิ แตไมกระทําความ
เพียรเปนไปติดตอในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ แตไมฉลาดใน
การตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมกระทําความเพียรเปน
ไปติดตอในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และกระทําความเพียรเปนไปติดตอ
ในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนัน้ ผูไดฌานทีฉ่ ลาดในการตัง้ จิตมั่นในสมาธิ และกระทําความเพียร
เปนไปติดตอในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูได
ฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
จบ สูตรที่ ๙.
๑๐. สัปปายการีสูตร
ผูฉลาดในการตั้งจิตมั่นและกระทําความสบายในสมาธิ นับเปนผูเลิศ
[๕๙๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในการตัง้ จิตมั่นในสมาธิ แตไมกระทําความ
สบายในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความสบายในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ ๑.
บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตมั่นในสมาธิ และไมกระทําความสบายในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดใน
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การตั้งจิตมั่นในสมาธิ และกระทําความสบายในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาด
ในการตั้งจิตมัน่ ในสมาธิ และกระทําความสบายในสมาธิ. นับวาเปนเลิศ ประเสริฐที่สุด เปน
ประธาน สูงสุด และดีกวาผูไ ดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค
นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
ผูฉลาดในการเขาสมาธิและฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิเปนตน นับเปนผูเลิศ
[๕๙๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปนไฉน?
คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ ๑.
บางคนฉลาดในการตั้งอยูใ นสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดในการเขาสมาธิ
และไมฉลาดในการตั้งอยูใ นสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาดในการตั้งอยูใน
สมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนัน้ ผูไดฌานที่ฉลาดในการเขาสมาธิ และที่ฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ.
นับวาเปนเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน ทัง้ ๔ จําพวกนัน้
เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
[๕๙๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้เปนผูฉ ลาดในการเขาสมาธิ แตไมฉลาดในการออกจาก
สมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการออกจากสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาด
ในการเขาสมาธิ และไมฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาด
ในการออกจากสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนัน้ ผูไดฌานที่ฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาดในการ
ออกจากสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔
จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
[๕๙๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในการเขาสมาธิ แตไมฉลาดในความเปน
ผูฉลาดในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑.
บางคนไมฉลาดในการเขาสมาธิ และไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดใน
การเขาสมาธิ และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาด
ในการเขาสมาธิและฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปน
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ประธาน สูงสุด และดีกวาผูไ ดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค
นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
[๕๙๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้เปนผูฉ ลาดในการเขาสมาธิ แตไมฉลาดในอารมณใน
สมาธิ ๑. บางคนฉลาดในอารมณในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาด
ในการเขาสมาธิ และไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาด
ในอารมณในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนัน้ ผูไดฌานที่ฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาดในอารมณ
ในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔
จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
[๖๐๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในการเขาสมาธิ แตไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑.
บางคนฉลาดในโคจรในสมาธิ แตไมฉลาดการเขาสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดในการเขาสมาธิ และ
ไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. ใน ๔
จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาดในโคจรในสมาธิ. นับวาเปนผูเ ลิศ
ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนัน้ เปรียบเหมือนนมสด
เกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
[๖๐๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน?
คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ แตไมฉลาดในการนอมจิตไปใน
สมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑. บางคนไม
ฉลาดในการเขาสมาธิ และไมฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ
และฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนัน้ ผูไดฌานที่ฉลาดในการเขาสมาธิ และ
ฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุดและ
ดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
[๖๐๒] พระนครสาวัตถี ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในการเขาสมาธิ แตไมกระทําความเคารพใน
สมาธิ ๑. บางคนกระทําความเคารพในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาด
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ในการเขาสมาธิ และไมกระทําความเคารพในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และกระทํา
ความเคารพในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนัน้ ผูไดฌานที่ฉลาดในการเขาสมาธิ และกระทําความ
เคารพในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน
๔ จําพวกนัน้ เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
[๖๐๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในการเขาสมาธิ แตไมกระทําความเพียรเปน
ไปติดตอในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขา
สมาธิ ๑ บางคนไมฉลาดในการเขาสมาธิ และไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ ๑.
บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนัน้
ผูไดฌานที่ฉลาดในการเขาสมาธิ และกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ
ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนัน้ เปรียบเหมือนนมสด
เกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
[๖๐๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในการเขาสมาธิ แตไมกระทําความสบายใน
สมาธิ ๑. บางคนกระทําความสบายในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาด
ในการเขาสมาธิ และไมกระทําความสบายในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และ
กระทําความสบายในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการเขาสมาธิ และกระทํา
ความสบายในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไ ด
ฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
[๖๐๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในการตัง้ อยูในสมาธิ แตไมฉลาดในการออก
จากสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการออกสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดใน
การตั้งอยูในสมาธิ และไมฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ และ
ไมฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งอยูใ นสมาธิ และ
ฉลาดในการออกจากสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวา
ไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
[๖๐๖] พระนครสาวัตถีฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในการออกจากสมาธิ แตไมฉลาดในความ
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เปนผูฉลาดในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ แตไมฉลาดในการออกจาก
สมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดในการออกจากสมาธิ และไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑.
บางคนฉลาดในการออกจากสมาธิ และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น
ผูไดฌานที่ฉลาดในการออกจากสมาธิ และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ
ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนัน้ เปรียบเหมือน
นมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
[๖๐๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในความเปนฉลาดในสมาธิ แตไมฉลาดใน
อารมณในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในอารมณในสมาธิ แตไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑.
บางคนไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ และไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑. บางคนฉลาด
ในความเปนผูฉ ลาดในสมาธิ และฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่
ฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ และฉลาดในอารมณสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด
เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนัน้ เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค
นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
[๖๐๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในอารมณในสมาธิ แตไมฉลาดในโคจร
ในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในโคจรในสมาธิ แตไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาด
ในอารมณในสมาธิ และไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในอารมณในสมาธิ และฉลาด
ในโคจรในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในอารมณในสมาธิ และฉลาดในโคจร
ในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔
จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
[๖๐๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในโคจรในสมาธิ แตไมฉลาดในการนอมจิต
ไปในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ แตไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. บางคน
ไมฉลาดในโคจรในสมาธิ และไมฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในโคจรใน
สมาธิ และฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในโคจรใน
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สมาธิ และฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ. นับวาเปนผูเ ลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน
สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนัน้ เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจาก
นมสด ฯลฯ
[๖๑๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉ ลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ แตไมกระทํา
ความเคารพในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความเคารพในสมาธิ แตไมฉลาดในการนอมจิตไปใน
สมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ และไมกระทําความเคารพในสมาธิ ๑.
บางคนฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ และกระทําความเคารพในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น
ผูไดฌานที่ฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ และกระทําความเคารพในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ
ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนัน้ เปรียบเหมือนนมสด
เกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
[๖๑๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูก ระทําความเคารพในสมาธิ แตไมกระทําความเพียร
เปนไปติดตอในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ แตไมกระทําความ
เคารพในสมาธิ ๑. บางคนไมกระทําความเคารพในสมาธิ และไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอ
ในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความเคารพในสมาธิ และกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ ๑.
ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่กระทําความเคารพในสมาธิ และกระทําความเพียรเปนไปติดตอใน
สมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไ ดฌานทั้ง ๔ จําพวก
นั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ
[๖๑๒] พระนครสาวัตถี. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูก ระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ แตไม
กระทําความสบายในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความสบายในสมาธิ แตไมกระทําความเพียรเปนไป
ติดตอในสมาธิ ๑. บางคนไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ และไมกระทําความสบาย
ในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ และกระทําความสบายในสมาธิ ๑.
ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่กระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ และกระทําความสบายใน
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สมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไ ดฌานทั้ง ๔ จําพวก
นั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใส
เกิดจากเนยขน หัวเนยใสเกิดจากเนยใส หัวเนยใสเขากลาววาเปนเลิศ ฉันใด ผูไดฌานที่
กระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ และกระทําความสบายในสมาธิ. ก็นับวาเปนผูเลิศ
ประเสริฐที่สุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนัน้ ฉันนั้นเหมือนกัน.
พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุเหลานั้นดีใจชื่นชมภาษิตของ
พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล.
(สูตรอีก ๕๐ สูตร พึงใหพิสดารโดยนัยนี้)
จบ สูตรที่ ๑๐.
จบ สมาธิสังยุต.
-------------------------------
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รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้ คือ
๑. สมาธิสมาปตติสูตร
๖. โคจรสูตร
๒. ฐิตสิ ูตร ๗. อภินีหารสูตร
๓. วุฏฐานสูตร ๘. สักกัจจการีสูตร
๔. กัลลิตสูตร ๙. สาตัจจการีสูตร
๕. อารัมมณสูตร
๑๐. สัปปายการีสูตร.
จบ ขันธวารวรรคสังยุต.
----------------------------รวมวรรคที่มีในขันธวารวัคคสังยุต นี้ คือ
๑. นกุลปตวรรค๒. อนิจจวรรค
๓. ภารวรรค ๔. นตุมหากวรรค
๕. อัตตทีปวรรค
รวม ๕ วรรคนี้ ทานเรียกวา ปฐมปณณาสก.
๖. อุปายวรรค ๗. อรหันตวรรค
๘. ขัชชนียวรรค๙. เถรวรรค
๑๐. ปุปผวรรค
รวม ๕ วรรคนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจาผูฉลาดทรงประกาศวา เปนมัชฌิมปณณาสก.
๑๑. อันตวรรค ๑๒. ธัมมกถิกวรรค
๑๓. อวิชชาวรรค
๑๔. กุกกุฬวรรค
๑๕. ทิฏฐิวรรค
รวม ๕ วรรคนี้ ทานเรียกวา ปจฉิมปณณาสก และเรียกวาเปนนิบาต.
ในขันธวารวรรคมี ๑๓ สังยุต คือ
๑. ขันธสังยุต ๘. นาคสังยุต
๒. ราธสังยุต ๙. สุปณณสังยุต
๓. ทิฏฐิสังยุต ๑๐. คันธัพพกายสังยุต
๔. โอกกันตสังยุต๑๑. วลาหกสังยุต
๕. อุปปาทสังยุต ๑๒. วัจฉโคตตสังยุต
๖. กิเลสสังยุต ๑๓. สมาธิสังยุต ฉะนี้แล ฯลฯ
๗. สาริปุตตสังยุต
-------------------------------------

