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พระสุตตันตปฎก
เลม ๑๐
สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
อนิจจวรรคที่ ๑
อัชฌัตติกอนิจจสูตร
[๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับสนองพระผูมีพระภาค แลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย จักษุเปนของไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยงสิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปน
อนัตตา สิ่งนั้นทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนีว้ านั่นไมใช
ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา หูเปนของไมเที่ยง ฯลฯ จมูกเปนของไม
เที่ยง ฯลฯ ลิ้นเปนของไมเที่ยง ฯลฯ กายเปนของไมเที่ยง ฯลฯ ใจเปนของไมเที่ยง สิง่ ใด
ไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปน อนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นทาน
ทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา
นั่นไมใชตวั ตนของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
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แมในจักษุ ยอมเบื่อหนายแมในหู ยอมเบื่อหนายแมในจมูก ยอมเบื่อหนายแมในลิ้น ยอม
เบื่อหนายแมในกาย ยอมเบื่อหนายแมในใจ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลาย กําหนัด เพราะคลาย
กําหนัด ยอมหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรู วา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสนิ้
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๑
อัชฌัตติกทุกขสูตร
[๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปน อนัตตา สิ่งใด
เปนอนัตตา สิง่ นั้นทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตาม เปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใช
ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา หู เปนทุกข ฯลฯ จมูกเปนทุกข ฯลฯ ลิ้นเปน
ทุกข ฯลฯ กายเปนทุกข ฯลฯ ใจเปน ทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปน
อนัตตา สิ่งนั้นทานทั้งหลาย พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใช
ของเรา นั่นไม เปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๒
อัชฌัตติกอนัตตสูตร
[๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นทานทั้งหลาย
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของ เรา นั่นไมเปนเรา นั่น
ไมใชตัวตนของเรา หูเปนอนัตตา ฯลฯ จมูกเปนอนัตตา ฯลฯ ลิ้นเปนอนัตตา ฯลฯ กายเปน
อนัตตา ฯลฯ ใจเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ
ตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา ฯลฯ ฯ
จบสูตรที่ ๓

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 3
พาหิรอนิจจสูตร
[๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนของไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่ง
ใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นทานทั้งหลาย พึงเห็นดวยปญญาอัน
ชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา เสียง
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนของไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกข สิ่งใด
เปนทุกข สิ่งนัน้ เปน อนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตาม
ความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ยอมเบือ่ หนายในรูป ... ยอมทราบชัด ... ฯ
จบสูตรที่ ๔
พาหิรทุกขสูตร
[๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใด
เปนอนัตตา สิง่ นั้นทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใช
ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา เสียง กลิ่นรส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ
เปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นทานทั้งหลายพึงเห็น
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน
ของเรา ... ฯ
จบสูตรที่ ๕
พาหิรอนัตตสูตร
[๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นทาน ทั้งหลายพึง
เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใช
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ตัวตนของเรา เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา
สิ่งนั้นทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตาม ความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นั่น
ไมเปนเรา นัน่ ไมใชตัวตนของเรา ... ฯ
จบสูตรที่ ๖
อตีตานาคตปจจุปนนานิจจสูตร
[๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตและอนาคต เปนของไมเที่ยง จะกลาวไป
ไยถึงจักษุอันเปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมีเยื่อใยในจักษุที่
เปนอดีต ไมเพลิดเพลินจักษุที่เปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพือ่ เบื่อหนาย เพือ่ คลายกําหนัด เพื่อ
ดับซึ่งจักษุที่เปนปจจุบัน หู จมูก ลิ้นกาย ใจที่เปนอดีตและอนาคต เปนของไมเที่ยง
จะกลาวไปไยถึงใจที่เปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมีเยือ่ ใย
ในใจทีเ่ ปนอดีต ไมเพลิดเพลินใจที่เปนปจจุบัน ยอมปฏิบตั ิเพื่อหนาย เพือ่ คลายกําหนัด เพื่อ
ดับซึ่งใจที่เปนปจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๗
อตีตานาคตปจจุปนนทุกขสูตร
[๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตและอนาคต เปนทุกข จะกลาว ไปไยถึงจักษุ
ที่เปนปจจุบนั เลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไม มีเยื่อใยในจักษุทเี่ ปนอดีต
ไมเพลิดเพลินจักษุที่เปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อหนายเพือ่ คลายกําหนัด เพื่อดับซึ่งจักษุที่เปน
ปจจุบัน หู จมูก ลิ้น กาย ใจที่เปน อดีตและอนาคต เปนทุกข จะกลาวไปไยถึงใจที่เปน
ปจจุบันเลา อริยสาวกผูได สดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมีเยื่อใยในใจที่เปนอดีต ไมเพลิด
เพลินใจที่ เปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึ่งใจที่เปนปจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๘
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อตีตานาคตปจจุปนนานัตตสูตร
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตและอนาคต เปนอนัตตา จะกลาวไปไยถึง
จักษุที่เปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม ไมมีเยื่อใยในจักษุทเี่ ปนอดีต
ไมเพลิดเพลินจักษุที่เปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อ เบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึง่ จักษุที่
เปนปจจุบนั หู จมูก ลิ้น กาย ใจที่เปนอดีตและอนาคต เปนอนัตตา จะกลาวไปไยถึงใจ
ที่เปนปจจุบนั เลา อริย สาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมีเยื่อใยในใจที่เปนอดีต ไม
เพลิด เพลินใจที่เปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพือ่ เบื่อหนาย เพือ่ คลายกําหนัด เพื่อดับซึ่งใจที่เปน
ปจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๙
พาหิรสูตร
[๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตและอนาคต เปนของไมเที่ยง จะกลาวไปไยถึง
รูปที่เปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมีเยือ่ ใยในรูปที่เปนอดีต
ยอมไมเพลิดเพลินในรูปที่เปนอนาคต ยอมปฏิบัติ เพื่อเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึ่ง
รูปที่เปนปจจุบัน เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณที่เปนอดีตและอนาคต เปนของไม
เที่ยง จะกลาวไปไย ถึงที่เปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมีเยื่อใย
ในธรรมารมณที่เปนอดีต ยอมไมเพลิดเพลินในธรรมารมณที่เปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อ
เบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึ่งธรรมารมณที่เปนปจจุบัน ฯ
[๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตและอนาคต เปนทุกข จะกลาวไปไยถึงรูปที่
เปนปจจุบนั เลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมี เยื่อใยในรูปที่เปนอดีต ไม
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เพลิดเพลินในรูปที่เปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อเบื่อ หนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึง่ รูปที่เปน
ปจจุบัน ฯลฯ ฯ
[๑๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตและอนาคต เปนอนัตตา จะกลาวไปไยถึงรูป
ที่เปนปจจุบนั เลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม ไมมีเยื่อใยในรูปที่เปนอดีต ไม
เพลิดเพลินในรูปที่เปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซึง่ รูปที่เปน
ปจจุบัน เสียง กลิ่น รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณที่เปนอดีตและอนาคต เปนอนัตตา จะ
กลาวไปไยถึงที่ เปนปจจุบนั เลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมีเยือ่ ใยใน
ธรรมารมณที่เปนอดีต ไมเพลิดเพลินในธรรมารมที่เปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อเบื่อหนาย เพื่อ
คลายกําหนัด เพื่อดับซึ่งธรรมารมณที่เปนปจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอนิจจวรรคที่ ๑
_____________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัชฌัตติกอนิจจสูตร ๒. อัชฌัตติกทุกขสูตร ๓. อัชฌัตติกอนัตตสูตร ๔. พาหิร
อนิจจสูตร ๕. พาหิรทุกขสูตร ๖. พาหิรอนัตต สูตร ๗. อตีตานาคตปจจุปนนานิจจสูตร
๘. อตีตานาคตปจจุปนนทุกขสูตร ๙. อตีตานาคตปจจุปน นานัตตสูตร ๑๐. พาหิรสูตร ฯ
_______________________
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ยมกวรรคที่ ๒
สัมโพธสูตรที่ ๑
[๑๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กอนแตการตรัสรู เมื่อเรายังเปนโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู
ไดมีความคิดดังนี้วา อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไรเปนความสลัดออกแหงจักษุ ฯลฯ แหง
หู ฯลฯ แหงจมูก ฯลฯ แหงลิ้น ฯลฯ แหง กาย ฯลฯ อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไรเปน
ความสลัดออกแหงใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความคิดดังนีว้ า สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยจักษุ นี้เปนคุณแหงจักษุ จักษุเปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา
นี้เปนโทษแหงจักษุ การกําจัด การละฉันทราคะในจักษุ นี้เปนความสลัดออกแหงจักษุ ฯลฯ สุข
โสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจ นี้เปนคุณแหงใจ ใจเปนสภาพไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปร
ปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงใจ การกําจัด การละฉันทราคะในใจ นี้เปนความสลัดออก
แหงใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายัง ไมรูตามความเปนจริง ซึ่งคุณแหงอายตนะภายใน ๖ เหลานี้
โดยเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ และซึ่งความสลัดออกโดยเปนความสลัดออก อยางนี้
เพียงใด เราก็ยงั ไมปฏิญาณวาไดตรัสรูซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ในหมูสตั ว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา และมนุษยเพียงนัน้ เมือ่ ใด
เราไดรูตามความเปนจริง ซึ่งคุณแหงอายตนะภายใน ๖ เหลานี้ โดยเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความ
เปนโทษ และซึ่งความสลัดออกโดยเปนความสลัดออก อยางนี้ เมื่อนัน้ เราจึงปฏิญาณวา ได
ตรัสรูซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ก็ญาณทัสนะเกิดขึ้นแลวแกเราวา ความหลุดพนของ
เราไมกําเริบ ชาตินี้มีในที่สุด บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๑
สัมโพธสูตรที่ ๒
[๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กอนแตการตรัสรู เมื่อเรายังเปนโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู
ไดมีความคิดดังนี้วา อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไรเปนความสลัดออกแหงรูป ฯลฯ แหง
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เสียง ฯลฯ แหงกลิ่น ฯลฯ แหงรส ฯลฯ แหงโผฏฐัพพะ อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไร
เปนความสลัดออกแหง ธรรมารมณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรานั้นไดมีความคิดดังนีว้ า สุขโสมนัส
เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูป นี้เปนคุณแหงรูป รูปเปนของไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปน
ธรรมดา นี้เปนโทษแหงรูป การกําจัด การละฉันทราคะในรูป นี้เปนความสลัดออกแหงรูป ฯลฯ
สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยธรรมารมณ นี้เปนคุณแหง ธรรมารมณ ธรรมารมณเปนสภาพไม
เที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปน ธรรมดา นี้เปนโทษแหงธรรมารมณ การกําจัด การละ
ฉันทราคะในธรรมารมณ นี้เปนความสลัดออกแหงธรรมารมณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูตาม
ความเปนจริง ซึ่งคุณแหงอายตนะภายนอก ๖ เหลานี้ โดยเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ
และซึ่งความสลัดออกโดยเปนความสลัดออก อยางนี้ เพียงใด เราก็ยัง ไมปฏิญาณวา ไดตรัสรู
ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนัน้ เมื่อใด เราไดรูตามความเปนจริง ซึ่งคุณแหงอายตนะ
ภายนอก ๖ เหลานี้โดยเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ และซึ่งความสลัดออกโดยเปนความ
สลัด ออกอยางนี้ เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณวา ไดตรัสรูซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพรอม
ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษย ก็ญาณ
ทัสนะเกิดขึ้นแลวแกเราวา ความหลุดพนของเราไมกําเริบ ชาตินี้มีในที่สุด บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๒
อัสสาทสูตรที่ ๑
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดเทีย่ วแสวงหาคุณแหงจักษุ ไดพบคุณ แหงจักษุ ได
เห็นดวยดีดว ยปญญา เราไดเที่ยวแสวงหาโทษแหงจักษุ ไดพบโทษแหงจักษุ ไดเห็นดวยดีดวย
ปญญา เราไดเที่ยวแสวงหาความสลัดออกแหงจักษุไดพบความสลัดออกแหงจักษุ ไดเห็นดวย
ดีดวยปญญา ฯลฯ แหงหู ฯลฯ แหงจมูก ฯลฯ แหงลิ้น ฯลฯ แหงกาย ฯลฯ เราไดเทีย่ ว
แสวงหาคุณแหงใจ ไดพบ คุณแหงใจ ไดเห็นดวยดีดว ยปญญา เราไดเที่ยวแสวงหาโทษแหงใจ
ไดพบโทษแหงใจ ไดเห็นดวยดีดว ยปญญา เราไดเที่ยวแสวงหาความสลัดออกแหงใจ ไดพบ
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ความสลัดออกแหงใจ ไดเห็นดวยดีดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรูตามความเปนจริง
ซึ่งคุณแหงอายตนะภายใน ๖ เหลานี้โดยเปนคุณ ซึ่งโทษ โดยความเปนโทษ ซึ่งความสลัดออก
โดยเปนความสลัดออก เพียงใด ฯลฯ ก็ญาณทัสนะเกิดขึน้ แลวแกเราวา ความหลุดพนของเรา
ไมกําเริบ ชาตินี้มีในที่สุดบัดนี้ภพใหมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๓
อัสสาทสูตรที่ ๒
[๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไดเทีย่ วแสวงหาคุณแหงรูป ไดพบคุณแหงรูป ไดเห็น
ดวยดีดว ยปญญา เราไดเที่ยวแสวงหาโทษแหงรูป ไดพบโทษแหงรูปไดเห็นดวยดีดวยปญญา
เราไดเที่ยวแสวงหาความสลัดออกแหงรูป ไดพบความ สลัดออกแหงรูป ไดเห็นดวยดีดว ย
ปญญา ฯลฯ แหงเสียง ฯลฯ แหงกลิ่น ฯลฯ แหงรส ฯลฯ แหงโผฏฐัพพะ ฯลฯ เราไดเที่ยว
แสวงหาคุณแหงธรรมารมณ ไดเห็นดวยดีดวยปญญา เราไดพบคุณแหงธรรมารมณ ไดเทีย่ ว
แสวงหาโทษธรรมารมณ ไดพบโทษแหงธรรมารมณ ไดเห็นดวยดีดวยปญญา เราไดเที่ยวแสวงหา
ความสลัดออกแหงธรรมารมณ ไดพบความสลัดออกแหงธรรมารมณ ได เห็นดวยดีดวยปญญา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายังไมรตู ามความเปนจริง ซึ่งคุณแหงอายตนะภายนอก ๖ เหลานีโ้ ดยเปนคุณ
ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งความสลัดออกโดยเปนความสลัดออก เพียงใด ฯลฯ ก็ญาณทัสนะ
เกิดขึ้นแลวแกเราวาความหลุดพนของเราไมกําเริบ ชาตินมี้ ีในที่สุด บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ
จบสูตรที่ ๔
โนอัสสาทสูตรที่ ๑
[๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาคุณแหงจักษุจกั ไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลาย ก็จะไมพึง
กําหนัดในจักษุ แตเพราะคุณในจักษุมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงกําหนัด ในจักษุ ถาโทษ
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แหงจักษุจกั ไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงเบื่อหนายในจักษุ แตเพราะโทษแหงจักษุ
มีอยู ฉะนัน้ สัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายในจักษุ ถาความ สลัดออกแหงจักษุจกั ไมมแี ลวไซร
สัตวทั้งหลายก็ไมพึงสลัดออกจากจักษุ แต เพราะความสลัดออกแหงจักษุมีอยู ฉะนัน้ สัตว
ทั้งหลายจึงสลัดออกจากจักษุ ฯลฯแหงหู ฯลฯ แหงจมูก ฯลฯ แหงลิ้น ฯลฯ แหงกาย ฯลฯ ถา
คุณแหงใจจักไมมี แลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงกําหนัดในใจ แตเพราะคุณแหงใจมีอยู
ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงกําหนัดในใจ ถาโทษแหงใจจักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะ ไมพึงเบื่อ
หนายในใจ แตเพราะโทษแหงใจมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงเบื่อ หนายในใจ ถาความสลัด
ออกแหงใจจักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึง สลัดออกจากใจ แตเพราะความสลัดออกแหง
ใจมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงสลัดออกจากใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยังไมรูตามความ
เปนจริง ซึ่ง คุณแหงอายตนะภายใน ๖ เหลานี้ โดยเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งความ
สลัดออกโดยเปนความสลัดออก เพียงใด สัตวทั้งหลายก็ยังไมเปนผูออกไป พรากไป หลุดพน
ไปจากโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา
และมนุษย มีใจหาเขตแดนมิไดอยู เพียงนัน้ แตเมื่อใด สัตวทั้งหลายไดรูตามความเปนจริง
ซึ่งคุณแหงอายตนะภายใน ๖ เหลานี้ โดยเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ และซึ่งความ
สลัดออกโดยเปนความสลัดออก เมื่อนั้น สัตวทั้งหลายก็เปนผูออกไป พรากไป หลุดพนไป
จากโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูส ัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและ
มนุษย มีใจอันหาเขตแดนมิไดอยู ฯ
จบสูตรที่ ๕
โนอัสสาทสูตรที่ ๒
[๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาคุณแหงรูปจักไมมแี ลวไซร สัตวทั้งหลายก็ จะไมพงึ
กําหนัดในรูป แตเพราะคุณแหงรูปมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงกําหนัดใน รูป ถาโทษแหงรูป
จักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงเบื่อหนายในรูป แต เพราะโทษแหงรูปมีอยู ฉะนัน้ สัตว
ทั้งหลายจึงเบือ่ หนายในรูป ถาความสลัดออก แหงรูปจักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึง
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สลัดออกจากรูป แตเพราะความ สลัดออกแหงรูปมีอยู ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงสลัดออกจาก
รูป ฯลฯ แหงเสียง ฯลฯ แหงกลิ่น ฯลฯ แหงรส ฯลฯ แหงโผฏฐัพพะ ฯลฯ ถาคุณแหง
ธรรมารมณจักไมมีแลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงกําหนัดในธรรมารมณ แตเพราะคุณแหง
ธรรมารมณมีอยู ฉะนัน้ สัตวทั้งหลายจึงกําหนัดในธรรมารมณ ถาโทษแหง ธรรมารมณจักไมมี
แลวไซร สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงเบื่อหนายในธรรมารมณ แตเพราะโทษแหงธรรมารมณมีอยู
ฉะนั้นสัตวทั้งหลายจึงเบื่อหนายในธรรมารมณ ถาความสลัดออกจากธรรมารมณจักไมมีแลวไซร
สัตวทั้งหลายก็จะไมพึงสลัดออกจากธรรมารมณ แตเพราะความสลัดออกแหงธรรมารมณมีอยู
ฉะนั้น สัตวทั้งหลายจึงสลัดออกจากธรรมารมณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายยังไมรูตามความ
เปนจริง ซึ่งคุณแหงอายตนะภายนอก ๖ เหลานี้โดยเปนคุณ ซึ่งโทษโดยความเปนโทษ ซึ่งความ
ความสลัดออกโดยเปนความสลัดออกเพียงใด สัตวทั้งหลายก็ยังไม เปนผูออกไป พรากไป หลุด
พนไปจากโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษย มีใจหาเขตแดนมิไดอยูเพียงนั้น แตเมื่อใด สัตวทั้งหลายไดรูตามความเปนจริง
ซึ่งคุณแหง อายตนะภายนอก ๖ เหลานี้โดยเปนคุณ ซึ่งโทษและซึ่ง ความสลัดออก โดยเปนความ
สลัดออก เมื่อนั้น สัตวทั้งหลายก็เปนผูออกไปหลุดพนไปจากโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลก จากหมู สัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย มีใจอันหาเขตแดนมิไดอยู ฯ
จบสูตรที่ ๖
อภินันทสูตรที่ ๑
[๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดยังเพลิดเพลินจักษุ ผูนนั้ ชื่อวายอมเพลิด เพลินทุกข ผูใด
เพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นยังไมพนไปจากทุกข ฯลฯผูใดยังเพลิดเพลินใจ ผูนนั้ ชื่อวา
ยอมเพลิดเพลินทุกข ผูใดเพลิดเพลินทุกข เรา กลาววา ผูน ั้นยังไมพนไปจากทุกข สวนผูใดไม
เพลิดเพลินจักษุ ผูนั้นชื่อวาไม เพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นพน
ไปจากทุกข ฯลฯ ผูใดไมเพลิดเพลินใจ ผูน ั้นชื่อวาไมเพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข
เรากลาววา ผูน ั้นพนไปจากทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๗
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อภินันทสูตรที่ ๒
[๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดยังเพลิดเพลินรูป ผูนนั้ ชื่อวายอมเพลิด เพลินทุกข ผูใด
เพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นยังไมพนไปจากทุกข ฯลฯผูใดยังเพลิดเพลินธรรมารมณ ผูนั้น
ชื่อวายอมเพลิดเพลินทุกข ผูใ ดเพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นยังไมพนไปจากทุกข สวนผูใด
ไมเพลิดเพลินรูป ผูนั้นชื่อวาไม เพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นพน
ไปจากทุกข ฯลฯ ผูใดไมเพลิดเพลินธรรมารมณ ผูนั้นชือ่ วาไมเพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลิน
ทุกข เรากลาววา ผูนั้นพนไปจากทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๘
อุปปาทสูตรที่ ๑
[๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึน้ ความตั้งอยู ความบังเกิดความปรากฏแหงจักษุ
นี้เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปน ความปรากฏแหงชราและมรณะ ฯลฯ
ความเกิดขึน้ ความตั้งอยู ความบังเกิดความปรากฏแหงใจ นี้เปนความเกิดแหงทุกข เปนความ
ตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ สวนความดับ ความสงบ ความไมมีแหงจักษุ
นี้เปนความดับแหงทุกข เปนความสงบแหงโรค เปนความไมมีแหงชราและมรณะ ฯลฯ ความดับ
ความสงบ ความไมมีแหงใจ นี้เปนความดับแหงทุกข เปนความสงบ แหงโรค เปนความไมมี
แหงชราและมรณะ ฯ
จบสูตรที่ ๙
อุปปาทสูตรที่ ๒
[๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเกิดขึน้ ความตั้งอยู ความบังเกิดความปรากฏแหงรูป
นี้เปนความเกิดขึ้นแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ ฯลฯ
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ความเกิดขึน้ ความตั้งอยู ความบังเกิดความปรากฏแหงธรรมารมณ นี้เปนความเกิดแหงทุกข
เปนความตั้งอยูแหงโรคเปนความปรากฏแหงชราและมรณะ ฯ
[๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความดับ ความสงบ ความไมมีแหงรูป นี้ เปนความดับ
แหงทุกข เปนความสงบแหงโรค เปนความไมมีแหงชราและมรณะ ฯลฯ ความดับ ความสงบ
ความไมมีแหงธรรมารมณ นี้เปนความดับแหงทุกข เปนความสงบแหงโรค เปนความไมมีแหง
ชราและมรณะ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบยมกวรรคที่ ๒
_____________________________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สัมโพธสูตรที่ ๑ ๒. สัมโพธสูตรที่ ๒ ๓. อัสสาทสูตรที่ ๑ ๔. อัสสาท
สูตรที่ ๒ ๕. โนอัสสาทสูตรที่ ๑ ๖. โนอัสสาทสูตรที่ ๒๗. อภินันทสูตรที่ ๑
๘. อภินันทสูตรที่ ๒ ๙. อุปปาทสูตรที่ ๑ ๑๐. อุปปาท สูตรที่ ๒ ฯ
_______________________
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สัพพวรรคที่ ๓
สัพพสูตร
[๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสิ่งทั้งปวงแกเธอทั้งหลาย เธอ ทั้งหลายจงฟงขอนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเปนสิ่งทั้งปวง จักษุกับรูป หู กับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส
กายกับโผฏฐัพพะ ใจกับธรรมารมณ อันนีเ้ รากลาววาสิ่งทั้งปวง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูใดพึงกลาว
อยางนี้วา เราบอกปฏิเสธ สิ่งทั้งปวง จักบัญญัติสิ่งอื่นแทน วาจาของผูนั้นคงเปนของศักดิ์สิทธิ์
ดุจเทพเจาแตครั้นถูกถามเขา ก็คงไมปริปากได และยิ่งจะอึดอัดลําบากใจ ขอนั้นเพราะเหตุ
อะไร เพราะขอนั้นไมใชวิสยั ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปหานสูตรที่ ๑
[๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมแกเธอทั้งหลาย เพื่อละสิ่งทั้งปวงนั้นเสีย
เธอทั้งหลายจงฟงขอนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมสําหรับละสิ่ง ทั้งปวงนั้นเปนไฉน ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายจักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส เปนสิ่งที่ควรละ แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ จักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนสิ่งทีค่ วรละ ฯลฯ ใจธรรมารมณ
มโนวิญญาณ มโนสัมผัส เปนสิ่งที่ควรละ แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนสิ่งที่ควรละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนี้แล เปนธรรม
สําหรับละสิ่งทั้งปวง ฯ
จบสูตรที่ ๒
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ปหานสูตรที่ ๒
[๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมแกเธอทั้งหลายเพื่อรูย ิ่ง รอบรูแลวละสิ่ง
ทั้งปวง เธอทั้งหลายจงฟงธรรมนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมสําหรับรูยิ่ง รอบรูแลวละเสียซึ่ง
สิ่งทั้งปวงเปนไฉน จักษุ รูป จักษุวิญญาณจักษุสัมผัส เปนสิ่งที่ควรรูยิ่งควรรอบรูแลวละ
แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนสิ่งที่
ควรรูยิ่ง ควรรอบรู แลวละเสีย ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส เปนสิ่งที่
ควรรูยิ่ง ควรรอบรูแลวละเสีย แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนสิ่งที่ควรรูยิ่ง ควรรอบรูแลวละเสีย นี้เปนธรรมสําหรับรูยิ่ง
รอบรูแลวละสิ่งทั้งปวงเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนี้แล เปนธรรมสําหรับรูยิ่ง รอบรูแลวละ
สิ่งทั้งปวง ฯ
จบสูตรที่ ๓
ปริชานสูตรที่ ๑
[๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ยังไมรูยงิ่ ยังไมกําหนดรู ยังไมคลาย กําหนัด ยังละ
ไมไดซึ่งสิ่งทั้งปวง ยังไมเปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ก็สิ่งทั้งปวงคืออะไร
บุคคลผูยังไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังไมคลายกําหนัด ยังละไมได ยังไมเปนผูควรเพือ่ ความสิ้น
ทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ จักษุ บุคคลยังไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังไมคลายกําหนัด
ยังละไมได ยังไม เปนผูควรเพื่อความสิน้ ทุกข รูป ฯลฯ จักษุวิญญาณ จักษุวิญญาณ
จักษุสัมผัส ฯลฯ สุขเวทนา ฯลฯ ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะจักษุสัมผัส เปนปจจัย บุคคลยังไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังไมคลายกําหนัด ยังละไมได
ก็ ยังเปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข หู ฯลฯ เสียง ฯลฯ ลิน้ ฯลฯ รส ฯลฯ กาย ฯลฯ
โผฏฐัพพะ ฯลฯ ใจ ฯลฯ ธรรมารมณ ฯลฯ มโนวิญญาณ ฯลฯ มโนสัมผัส ฯลฯ แมสุข
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เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย บุคคลยังไม
รูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังไมคลายกําหนัด ยังละไมได ก็ยังเปนผูไมควรเพือ่ ความสิ้นทุกข ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูที่ยัง ไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังไมคลายกําหนัด ยังไมละซึ่งสิ่งทั้งปวงนี้
ยังเปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข ฯ
[๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนบุคคลผูที่รูยิ่ง กําหนดรู คลายกําหนัดได ละไดซงึ่ สิ่ง
ทั้งปวง เปนผูค วรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งทั้งปวง คืออะไร บุคคลรูยิ่ง
กําหนดรู คลายกําหนัดได ละได เปนผูควรเพื่อความสิ้น ทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ จักษุ
บุคคลรูยิ่ง กําหนดรู คลายกําหนัดได ละ ได เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข รูป ฯลฯ จักษุ
วิญญาณ ฯลฯ จักษุสัมผัส ฯลฯ แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะจักษุสัมผัสเปน ปจจัย บุคคลรูยิ่ง กําหนดรู คลายกําหนัดได ละได ก็เปนผูควรเพื่อ
ความสิ้นทุกข หู ฯลฯ เสียง ฯลฯ ลิ้น ฯลฯ รส ฯลฯ กาย ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ใจ ฯลฯ
ธรรมารมณ ฯลฯ มโนวิญญาณ ฯลฯ มโนสัมผัส ฯลฯ แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย บุคคลรูยิ่ง กําหนดรู คลายกําหนัดได
ละได ก็เปนผูค วรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูรูยิ่ง กําหนดรู คลายกําหนัด
ได ละไดซึ่งสิง่ ทั้งปวงนี้แล เปนผูควรเพื่อความ สิ้นทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๔
ปริชานสูตรที่ ๒
[๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผูที่ยังไมรูยงิ่ ยังไมกําหนดรู ยังไมคลาย กําหนัด ยังละ
ไมไดซึ่งสิ่งทั้งปวง เปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย สิ่งทั้งปวง คืออะไร
บุคคลยังไมรูยงิ่ ยังไมกําหนดรู ยังไมคลาย กําหนัด ยังละไมได เปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ และธรรมทีจ่ ะพึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณ ฯลฯ ใจ
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ธรรมารมณ มโนวิญญาณ และธรรมที่จะพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ยังไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังคลายกําหนัดไมได ยังละไมได ซึ่งสิ่งทั้งปวงนี้แล เปนผูไมควร
เพื่อความสิ้นทุกข ฯ
[๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนบุคคลผูรูยิ่ง กําหนดรู คลายกําหนัดได ละไดซึ่งสิ่ง
ทั้งปวง เปนผูค วรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวง คืออะไร ที่บุคคลรูยิ่ง
กําหนดรู คลายกําหนัดได ละได เปนผูควรเพื่อความ สิ้นทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ รูป
จักษุวิญญาณ และธรรมที่จะพึงรูแจง ดวยจักษุวิญญาณ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ และ
ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูยิ่ง กําหนดรู คลายกําหนัดได
ละไดซึ่งสิ่งทั้งปวงนี้แล เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๕
อาทิตตปริยายสูตร
[๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ตําบลคยาสีสะ ริมฝงแมน้ําคยา พรอมกับ
ภิกษุ ๑,๐๐๐ รูป ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้ง
ปวงเปนของรอน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งทั้งปวงเปน ของรอน คืออะไร คือ จักษุ รูป
จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส เปนของรอนแมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิด
ขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปน ปจจัย ก็เปนของรอน รอนเพราะอะไร เรากลาววา รอนเพราะไฟ คือ
ราคะ โทสะ โมหะ รอนเพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส เปนของรอนแมสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส เปนปจจัย ก็เปนของรอน รอนเพราะอะไร
เรากลาววา รอนเพราะไฟ คือ ราคะ โทสะ โมหะ รอนเพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
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ทุกขโทมนัสและอุปายาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนีย้ อ มเบื่อ
หนายทั้งในจักษุ ทั้งในรูป ทัง้ ในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งใน สุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปน ปจจัย ฯลฯ ยอมเบื่อหนายทั้งในใจ ทั้ง
ในธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้ง ในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด เพราะ
คลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวาชาติ
สิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี
พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้ บลงแลวภิกษุเหลานั้นตางชืน่ ชมยินดีภาษิตของพระผูมี
พระภาค ก็แหละเมื่อพระองคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ภิกษุ ๑,๐๐๐ รูปนั้น ตางมีจติ หลุดพน
จากอาสวะ เพราะไมถือมั่น ดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
อันธภูตสูตร
[๓๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกล
พระนครราชคฤห ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวาดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่ง
ทั้งปวงเปนสิ่งมืดมน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งทั้งปวงที่เปน สิ่งมืดมน คืออะไร คือ จักษุ รูป
จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส เปนสิ่งมืดมน แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนสิ่งมืดมน มืดมนเพราะอะไร เรากลาววา มืดมน
เพราะชาติชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ
มโนวิญญาณ มโนสัมผัส เปนสิ่งมืดมน แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ อทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนสิ่งมืดมน มืดมน เพราะอะไร เรากลาววา มืดมน
เพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนีย้ อมเบื่อหนายทั้งในจักษุ ทั้งในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ ทัง้ ใน
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จักษุสัมผัส ทั้งใน สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเปน
ปจจัยฯลฯ ยอมเบื่อหนายทั้งในใจ ทัง้ ในธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส
ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส เปนปจจัย เมื่อ
เบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุด พน เมือ่ หลุดพนแลว ยอมมี
ญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลว รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จ
แลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้ มิไดมี พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุ
เหลานั้นตางชืน่ ชม ยินดีภาษิตของพระผูม ีพระภาค ก็แหละเมื่อพระองคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้
อยู ภิกษุเหลานั้นตางมีจิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือมั่น ดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
สารูปสูตร
[๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขอปฏิบัติอันสมควรแกการเพิกถอนซึ่งความ
สําคัญสิ่งทั้งปวงดวยตัณหา มานะและทิฐแิ กเธอทั้งหลาย เธอ ทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เรา
จักกลาว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขอปฏิบัติอัน สมควรแกการเพิกถอนซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงดวย
ตัณหา มานะและทิฐิ เปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ ยอมไมสําคัญซึ่งจักษุ
ยอมไมสําคัญในจักษุ ยอมไมสําคัญแตจักษุ ยอมไมสําคัญวา จักษุของเรา ยอมไมสําคัญซึ่งรูป ...
ในรูป ... แตรปู ... วา รูปของเรา ยอมไมสําคัญซึ่งจักษุวญ
ิ ญาณ ... ในจักษุวิญญาณ ... แต จักษุ
วิญญาณ ... วา จักษุวิญญาณของเรา ยอมไมสําคัญจักษุสัมผัส ... ในจักษุสัมผัส ... แตจักษุ
สัมผัส ... วา จักษุสัมผัสของเรา ยอมไมสําคัญสุขเวทนา ทุกข เวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ... ในเวทนา นั้น ... แตเวทนานัน้ ... วา เวทนานั้นเปน
ของเรา ฯลฯ ยอมไมสําคัญซึ่งใจ ... ในใจ ... แตใจ ... วา ใจของเรา ยอมไมสําคัญซึ่งธรรมารมณ ...
ในธรรมารมณ ...แตธรรมารมณ ... วา ธรรมารมณของเรา ยอมไมสําคัญซึ่งมโนวิญญาณ ... ใน
มโนวิญญาณ ... แตมโนวิญญาณ ... วา มโนวิญญาณของเรา ยอมไมสําคัญซึ่ง มโนสัมผัส ... ใน
มโนสัมผัส ... แตมโนสัมผัส ... วา มโนสัมผัสของเรา ยอมไมสําคัญในสุขเวทนา ทุกขเวทนา
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หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส เปนปจจัย ... ในเวทนานั้น ... แตเวทนานั้น ...
วา เวทนานั้นเปนของเรา ยอมไม สําคัญซึ่งสิ่งทั้งปวง ... ในสิ่งทั้งปวง ... แตสิ่งทั้งปวง ... แตสิ่ง
ทั้งปวงเปนของเรา บุคคลผูไมสําคัญอยูอยางนี้ ยอมไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่อ
ไมถือมั่น ยอมไม สะดุงกลัว เมื่อไมสะดุงกลัว ยอมปรินิพพานไดเฉพาะตนทีเดียว รูชดั วา ชาติ
สิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความ เปนอยางนีม้ ิไดมี ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย อันนี้แล คือ ขอปฏิบัติที่สมควรแกการ เพิกถอนซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงดวย
ตัณหา มานะ และทิฐิ ฯ
จบสูตรที่ ๘
สัปปายสูตรที่ ๑
[๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขอปฏิบัติอันเปนที่สบายแกการเพิกถอนซึง่ ความ
สําคัญสิ่งทั้งปวงดวยตัณหา มานะ และทิฐแิ กเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขอปฏิบัติอันเปนที่สบายแกการเพิกถอนซึ่งความสําคัญ สิ่งทั้งปวงดวยตัณหา
มานะและทิฐิเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ ยอมไมสําคัญซึ่งจักษุ ... ในจักษุ ...
แตจักษุ ... วา จักษุของเรา ยอมไมสําคัญรูป ... ยอมไมสําคัญซึ่งจักษุวญ
ิ ญาณ ... ยอมไมสําคัญ ซึ่ง
จักษุสัมผัส ... ยอมไมสําคัญซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุ
สัมผัสเปนปจจัย ... ในเวทนานั้น ... แตเวทนานั้น ... วา เวทนา นั้นเปนของเรา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะสิ่งใดที่ตนสําคัญไว เปนทีใ่ หสําคัญ เปนแดนใหสําคัญ เปนเหตุใหสําคัญวา
เปนของเรา สิ่งนั้นลวนเปนอื่นออกไป จากที่สําคัญนั้น คือ สัตวในภพก็มีความเปลี่ยนแปลงไป
เปนอยางอื่น สัตวโลก ยอมเพลิดเพลินเฉพาะภพเทานัน้ ฯลฯ ยอมไมสําคัญซึ่งใจ ... ในใจ ...
แตใจ ... วา ใจของเรา ยอมไมสําคัญซึ่งธรรมารมณ ... ในธรรมารมณ ... แตธรรมารมณ ...
วา ธรรมารมณของเรา ยอมไมสําคัญซึ่งมโนวิญญาณ... ในมโนวิญญาณ ... แตมโน วิญญาณ ... วา
มโนวิญญาณของเรา ยอมไมสําคัญซึ่งมโนสัมผัส ... ในมโนสัมผัส ... แตมโนสัมผัส ... วา
มโนสัมผัสของเรา ยอมไมสําคัญซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
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เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย... ในเวทนานัน้ ... แตเวทนานัน้ ... วา เวทนานั้นเปนของเรา ...
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนั้นยอมไม สําคัญซึ่งขันธ ธาตุและอายตนะ... ในขันธ ธาตุและ
อายตนะ... แตขันธ ธาตุ และอายตนะ ... วา ขันธ ธาตุและอายตนะเปนของเรา บุคคล
ผูไมสําคัญอยูอยางนี้ ยอมไมถือมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่อไมถือมั่น ยอมไมสะดุงกลัว เมื่อไม
สะดุงกลัว ยอมปรินิพพานไดเฉพาะตนทีเดียว รูชดั วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ดกู รภิกษุทั้งหลาย อันนี้แล
คือ ขอปฏิบัติอันเปนที่สบายแกการเพิกถอนซึ่งความ สําคัญสิ่งทั้งปวงดวยตัณหา มานะและทิฐิ ฯ
จบสูตรที่ ๙
สัปปายสูตรที่ ๒
[๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขอปฏิบัติอันเปนที่สบายแกการเพิกถอนซึง่ ความ
สําคัญสิ่งทั้งปวงดวยตัณหา มานะและทิฐแิ กเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ขอปฏิบัติอันเปนที่สบายแกการ เพิกถอน ซึ่งความสําคัญสิ่งทั้งปวงดวยตัณหา
มานะและทิฐิเปนไฉน ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุ
เที่ยงหรือไมเที่ยง ภิกษุ ทั้งหลายกราบทูลวา ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร หรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. รูป... จักษุวิญญาณ... จักษุสัมผัส... สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข
เวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร หรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯลฯ
พ. ใจเทีย่ งหรือไมเทีย่ ง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา เทีย่ งหรือไมเทีย่ ง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ ที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ยอมเบือ่ หนายทั้งในจักษุ
ทั้งในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในสุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข
เวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเปนปจจัย ฯลฯ ยอมเบื่อหนายทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ...
ทั้งในมโนวิญญาณ... ทั้งในมโน สัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
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ที่เกิดขึ้นเพราะ มโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
ยอมหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชดั วาชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความ เปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อันนี้แล คือ ขอปฏิบัติอันเปนที่สบาย แกการเพิกถอนซึ่งความสําคัญสิ่ง
ทั้งปวงดวยตัณหา มานะและทิฐิ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสัพพวรรคที่ ๓
_____________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สัพพสูตร ๒. ปหานสูตรที่ ๑ ๓. ปหานสูตรที่ ๒ ๔. ปริชานสูตรที่ ๑
๕. ปริชานสูตรที่ ๒ ๖. อาทิตตปริยายสูตร ๗. อันธภูตสูตร ๘. สารูปสูตร
๙. สัปปายสูตรที่ ๑ ๑๐. สัปปายสูตรที่ ๒ ฯ
_____________________
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ชาติธรรมวรรคที่ ๔
[๓๖] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม ของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความเกิดเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งทั้งปวงที่มีความเกิดเปน
ธรรมดาคืออะไรเลา ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย คือ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส มีความ
เกิดเปนธรรมดา แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปน
ปจจัย ก็มีความเกิดเปนธรรมดา ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส มีความเกิดเปน
ธรรมดา แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจ
จัย ก็มีความเกิดเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม
เบื่อหนายทั้งในจักษุทงั้ ในรูป ทั้งในจักษุวญ
ิ ญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ทั้ง
ใน มโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข เวทนา ที่เกิด
ขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุด
พน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูว า หลุดพน แลว รูชัดวา ชาติสนิ้ แลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่น เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ฯ
[๓๗] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความแกเปนธรรมดา ... ฯ
[๓๘] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความปวยไขเปนธรรมดา ... ฯ
[๓๙] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความตายเปนธรรมดา ... ฯ
[๔๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความเศราโศกเปนธรรมดา ... ฯ
[๔๑] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความเศราหมองเปนธรรมดา ... ฯ
[๔๒] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความสิ้นไปเปนธรรมดา ... ฯ
[๔๓] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา ... ฯ
[๔๔] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีเหตุใหเกิดเปนธรรมดา ... ฯ
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[๔๕] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็สิ่งทั้งปวงทีม่ ีความดับไปเปนธรรมดา คือ อะไรเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ จักษุ รูป จักษุ
วิญญาณ จักษุสัมผัส มีความดับไปเปนธรรมดาแมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข
เวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเปน ปจจัย ก็มีความดับไปเปนธรรมดา ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ
มโนวิญญาณ มโน สัมผัส มีความดับไปเปนธรรมดา แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข
เวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็มีความดับไปเปนธรรมดา ดูกร ภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในจักษุ ทั้งในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ
ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส
เปนปจจัย ฯลฯ ทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา
ทั้งในทุกขเวทนา ทั้งในอทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อเบื่อหนาย ยอม
คลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูว า หลุดพน
แลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
จบชาติธรรมวรรคที่ ๔
_______________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ชาติธรรมสูตร ๒. ชราธรรมสูตร ๓. พยาธิธรรมสูตร ๔. มรณธรรมสูตร
๕. โสกธรรมสูตร ๖. สังกิเลสธรรมสูตร ๗. ขยธรรมสูตร ๘. วยธรรมสูตร ๙. สมุทย
ธรรมสูตร ๑๐. นิโรธธรรมสูตร ฯ
___________________________________
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อนิจจวรรคที่ ๕
[๔๖] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นนั้ แล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดู
กรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของไมเที่ยง ดูกร ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงที่เปนของไมเที่ยง
คือ อะไร คือ จักษุ รูป จักษุ วิญญาณ จักษุสัมผัส เปนของไมเที่ยง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนของไมเที่ยง ฯลฯ ใจ
ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส เปนของไมเที่ยง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนของ ไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในจักษุ ทั้งในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ
ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในสุข เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุ
สัมผัสเปนปจจัยฯลฯ ทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งใน
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปน ปจจัยเมื่อเบื่อ
หนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เมื่อ หลุดพนแลว ยอมมีญาณ
หยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชดั วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ดังนี้ ฯ
[๔๗] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนทุกข ... ฯ
[๔๘] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนอนัตตา ... ฯ--[๔๙] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของควรรูยิ่ง ... ฯ
[๕๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของควรกําหนดรู ... ฯ
[๕๑] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงควรละ ... ฯ
[๕๒] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงควรทําใหแจง ... ฯ
[๕๓] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงควรรูยิ่งแลวกําหนดรู ... ฯ
[๕๔] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของถูกประทุษราย ... ฯ
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[๕๕] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของถูกเบียดเบียน ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่ง
ทั้งปวงเปนของถูกเบียดเบียน คืออะไรเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย คือ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ จักษุ
สัมผัส เปนของถูกเบียดเบียน ฯลฯ ใจธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส ก็ถูกเบียดเบียน
แมสุขเวทนา ทุกข เวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็ถูก
เบียดเบียน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม เบื่อหนาย ทั้งใน
จักษุ ทั้งในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งใน สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ทั้งใน
มโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะมโนสัมผัสเปน ปจจัย เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอม
หลุดพนเมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหม
จรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ดังนี้ ฯ
จบอนิจจวรรคที่ ๕
_____________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อนิจจสูตร ๒. ทุกขสูตร ๓. อนัตตสูตร ๔. อภิญเญยยสูตร ๕. ปริญเญยย
สูตร ๖. ปหาตัพพสูตร ๗. สัจฉิกาตัพพสูตร ๘. อภิญญาย ปริญเญยยสูตร ๙. อุปทุตสูตร
๑๐. อุปสสัฏฐสูตร
จบปณณาสกที่ ๑ ในสฬายตนวรรค
_____________________
รวมวรรคที่มใี นปณณาสกนี้ คือ
๑. สุทธวรรค ๒. ยมกวรรค ๓. สัพพวรรค ๔. ชาติธรรมวรรค ๕. อนิจจวรรค ฯ
_____________________
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อวิชชาวรรคที่ ๑
อวิชชาสูตร
[๕๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลเมื่อรูอยางไร เห็น อยางไร จึงจะละอวิชชาได วิชาจึงจะเกิด
ขึ้น พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุบุคคลรูอยู เห็นอยูซ ึ่งจักษุ โดยความเปนของไมเที่ยง
จึงจะละอวิชชาได วิชา จึงจะเกิด บุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งรูป ... จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย โดย ความ
เปนของไมเทีย่ ง จึงจะละอวิชชาได วิชาจึงจะเกิดขึ้น บุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งหู จมูก ลิน้
กาย ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนของไมเที่ยง จึงจะละอวิชชาได วิชาจึงจะ
เกิด ดูกรภิกษุ บุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึงจะละอวิชชาได วิชาจึงจะเกิด ฯ
จบสูตรที่ ๑
สังโยชนสูตรที่ ๑
[๕๗] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู อยางไร จึงจะละ
สังโยชนได ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งจักษุ โดยความเปนของ ไมเทีย่ ง จึงจะ
ละสังโยชนได บุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งรูป ... จักษุวิญญาณ จักษุ สัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุ สัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนของไมเที่ยง จึงจะละ
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สังโยชนได ฯลฯ บุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ
มโน สัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนของไมเที่ยง จึงจะละสังโยชนได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึงจะละสังโยชนได ฯ
จบสูตรที่ ๒
สังโยชนสูตรที่ ๒
[๕๘] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู อยางไร สังโยชนจึง
ถึงความเพิกถอน ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งจักษุ โดยความเปน อนัตตา สังโยชน
จึงจะถึงความเพิกถอน เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งรูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา ทุกข
เวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนอนัตตา
สังโยชนจึงจะถึงความเพิกถอน เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งหู จมูก ลิ้น กาย ใจ ธรรมารมณ
มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ
มโน สัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนอนัตตา สังโยชนจึงจะถึงความเพิกถอน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอ ยางนี้แล สังโยชนจึงจะถึงความ เพิกถอน ฯ
จบสูตรที่ ๓
อาสวสูตรที่ ๑
[๕๙] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู อยางไร จึงจะละอาสวะ
ได ฯลฯ
จบสูตรที่ ๔
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อาสวสูตรที่ ๒
[๖๐] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู อยางไร อาสวะจึงจะ
ถึงความเพิกถอน ฯลฯ
จบสูตรที่ ๕
อนุสัยสูตรที่ ๑
[๖๑] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไร จึงจะละอนุสัย
ได ฯลฯ
จบสูตรที่ ๖
อนุสัยสูตรที่ ๒
[๖๒] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู อยางไร อนุสัยจึง
จะถึงความเพิกถอน ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งจักษุ โดยความเปน อนัตตา อนุสัย
จึงจะถึงความเพิกถอน ฯลฯ เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูซึ่งหู จมูกลิ้น กาย ใจ ธรรมารมณ
มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะมโน
สัมผัสเปนปจจัย โดยความเปน อนัตตา อนุสัยจึงจะถึงความเพิกถอน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
บุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล อนุสัยจึงจะถึงความเพิกถอน ฯ
จบสูตรที่ ๗
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ปริญญาสูตร
[๖๓] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเพื่อกําหนดรูอุปาทานทั้งปวงแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟงธรรมนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเพื่อกําหนดรูซึ่งอุปาทานทั้งปวง
เปนไฉน อาศัยจักษุและรูป เกิดจักษุวิญญาณ รวม ธรรม ๓ ประการ เปนผัสสะ เพราะ
ผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา ดูกรภิกษุ ทัง้ หลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม
เบื่อหนายทั้งในจักษุ ทัง้ ในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในเวทนา เมื่อเบื่อหนาย
ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนด ยอมหลุดพน เธอยอมทราบชัดวา อุปาทาน เรากําหนด
รูแลวดวยวิโมกข อาศัยหูและเสียง ฯลฯ อาศัยจมูกและกลิน่ ฯลฯอาศัยลิน้ และรส ฯลฯ อาศัย
กายและโผฏฐัพพะ ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ จึง เกิดมโนวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการ
เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกิด เวทนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อ หนายทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส
ทั้งในเวทนา เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เธอยอมทราบ
ชัดวา อุปาทานเรากําหนดรูแ ลวดวยวิโมกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ลเปนธรรมเพื่อกําหนดรู
อุปาทานทั้งปวง ฯ
จบสูตรที่ ๘
ปริยาทานสูตรที่ ๑
[๖๔] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเพื่อความครอบงําอุปาทานทั้งปวงแก
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงธรรมนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมเพื่อความครอบงําอุปาทานทั้ง
ปวงเปนไฉน อาศัยจักษุและรูป เกิดจักษุ วิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะ
ผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนาดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม
เบื่อหนาย ทั้งในจักษุ ทัง้ ในรูป ทั้งในจักษุวญ
ิ ญาณ ทั้งในจักษุสมั ผัส ทั้งในเวทนา เมื่อ
เบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เธอยอมทราบชัดวา อุปาทาน
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อันเราครอบงําไดแลวดวยวิโมกข ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณจึงเกิดมโนวิญญาณ รวมธรรม
๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ยอมเบือ่ หนายทั้งในใจ ทั้งใน ธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งใน
เวทนา เมื่อเบือ่ หนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เธอยอมทราบ
ชัดวา อุปาทานอันเราครอบงําไดแลวดวยวิโมกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ลเปนธรรมเพื่อความ
ครอบงําอุปาทานทั้งปวง ฯ
จบสูตรที่ ๙
ปริยาทานสูตรที่ ๒
[๖๕] พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเพื่อความครอบงํา อุปาทานทั้งปวงแก
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงธรรมนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมเพื่อความครอบงําอุปาทาน
ทั้งปวงเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเทีย่ งหรือไมเที่ยง
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไมเที่ยงพระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะ
ตามเห็นสิ่งนัน้ วา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. รูป ฯลฯ จักษุวิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. จักษุสัมผัสเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯลฯ
พ. สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปน
ปจจัย เทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
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ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯลฯ
พ. โสตะ ... ฆาน ... ชิวหา ... กาย ... ใจ ... ธรรมารมณ ... มโน วิญญาณ ... มโนสัมผัส ...
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่ เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือ
ไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะ
ตามเห็นสิ่งนัน้ วา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม เบื่อหนายทั้ง
ในจักษุ ทั้งในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ทั้งใน
มโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิด
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน
เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชดั วาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยู จบแลว
กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรภิกษุ ทัง้ หลาย นีแ้ ลเปนธรรม
เพื่อความครอบงําอุปาทานทั้งปวง ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบอวิชชาวรรคที่ ๑
_______________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อวิชชาสูตร ๒. สังโยชนสูตรที่ ๑ ๓. สังโยชนสูตรที่ ๒ ๔. อาสวสูตรที่ ๑
๕. อาสวสูตรที่ ๒ ๖. อนุสัยสูตรที่ ๑ ๗. อนุสัยสูตรที่ ๒๘. ปริญญาสูตร ๙. ปริยาทานสูตรที่ ๑
๑๐. ปริยาทานสูตรที่ ๒ ฯ
_____________________
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มิคชาลวรรคที่ ๒
มิคชาลสูตรที่ ๑
[๖๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ครั้งนั้นแล ทานพระมิคชาละเขาไปเฝา พระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ที่พระองคตรัสวา ผูมีปรกติอยูผูเดียว ผูมีปรกติอยูผูเดียวฉะนี้ ดวยเหตุ
เพียงเทาไร พระเจาขา ภิกษุจึงชื่อวามีปรกติอยูผูเดียว และดวยเหตุเพียงเทาไร ภิกษุจึงชื่อวา
อยูดวยเพื่อน ๒ พระผูมี พระภาคตรัสวา ดูกรมิคชาละ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุอันนาปรารถนา
นาใครนาพอใจ ใหเกิดความรัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัดมีอยู ถาภิกษุยินดี กลาว สรรเสริญ
หมกหมุน รูปนั้นอยู เมื่อเธอยินดี กลาวสรรเสริญ หมกหมุนรูปนั้นอยู ยอมเกิดความเพลิดเพลิน
เมื่อมีความเพลิดเพลิน ก็มีความกําหนัดกลา เมื่อมีความกําหนัดกลา ก็มีความเกี่ยวของ
ดูกรมิคชาละ ภิกษุผูประกอบดวยความเพลิดเพลินและความเกีย่ วของ เราเรียกวาผูมีปรกติอยู
ดวยเพื่อน ๒ ฯลฯ ธรรมา รมณที่พึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ใหเกิด
ความรัก ชัก ใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุยินดี กลาวสรรเสริญ หมกมุนธรรมารมณ
นั้นอยู เมื่อเธอยินดี กลาวสรรเสริญ หมกมุนธรรมารมณนั้นอยู ยอมเกิดความเพลิดเพลิน
เมื่อมีความเพลิดเพลิน ก็มีความกําหนัดกลา เมื่อมีความกําหนัด กลา ก็มีความเกี่ยวของ ดูกร
มิคชาละ ภิกษุผูประกอบดวยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวของ เราเรียกวา มีปรกติอยูดวย
เพื่อน ๒ ดูกรมิคชาละ ภิกษุผูมีปรกติ อยูด วยอาการอยางนี้ ถึงจะเสพเสนาสนะอันสงัด คือ
ปาหญาและปาไม เงียบเสียง ไมอื้ออึง ปราศจากลมแตชนเดินเขาออก ควรเปนที่ประกอบกิจ
ของมนุษยผูตอ งการสงัด สมควรเปนที่หลีกเรนอยูกจ็ ริง ถึงอยางนั้น ก็ยังเรียกวามีปรกติ อยูดว ย
เพื่อน ๒ ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะผูนั้นยังมีตัณหาเปนเพือ่ น ๒ เขายังละตัณหานั้นไมได
ฉะนั้นจึงเรียกวา มีปรกติอยูด วยเพื่อน ๒
[๖๗] ดูกรมิคชาละ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถน นาใคร นาพอใจ
ใหเกิดความรัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุน
รูปนั้น เมื่อเธอไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไม หมกมุนรูปนั้นอยู ความเพลิดเพลินยอมดับ เมื่อ
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ไมมีความเพลิดเพลิน ก็ไมมคี วามกําหนัด เมื่อไมมีความกําหนัด ก็ไมมคี วามเกีย่ วของ ดูกร
มิคชาละ ภิกษุผูไมประกอบดวยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวของ เราเรียกวามีปรกติอยูผูเดียว
ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ให เกิดความรัก ชักใหใคร
ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุนธรรมารมณนั้นอยู เมื่อเธอ
ไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุน ธรรมารมณนั้น ความเพลิดเพลินก็ดับ เมื่อไมมีความ
เพลิดเพลิน ก็ไมมีความ กําหนัดกลา เมื่อไมมีความกําหนัดกลา ก็ไมมคี วามเกีย่ วของ ดูกรมิคชาละ
ภิกษุ ผูไมประกอบดวยความเพลิดเพลินและความเกีย่ วของ เราเรียกวา มีปรกติอยูผูเดียว ดูกร
มิคชาละ ภิกษุผูมีปรกติอยูดว ยอาการอยางนี้ แมจะอยูปะปนกับภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา
พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย สาวก ของเดียรถีย ในที่สุดบานก็จริง ถึงอยางนั้น
ก็ยังเรียกวา มีปรกติอยูผูเดียว ดูกรมิคชาละ เราเรียกผูมีปรกติอยูดว ยอาการอยางนีว้ า มีปรกติ
อยูผูเดียว ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะตัณหาซึ่งเปนเพื่อน ๒ เธอละไดแลว เพราะเหตุนั้นจึง
เรียกวา มีปรกติอยูผูเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๑
มิคชาลสูตรที่ ๒
[๖๘] ครัง้ นั้นแล ทานพระมิคชาละเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายอภิวาท
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค วา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคขอโอกาสขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอทีข่ าพระองค
ไดฟงแลว พึงเปนผูหลีกออกจากหมู อยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีตนอันสงไปแลวอยูเถิด
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมิคชาละ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
ใหเกิดความรัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุยนิ ดี กลาวสรรเสริญ หมกมุนรูปนั้นอยู
ยอมเกิดความเพลิดเพลิน เรากลาววา เพราะความเพลิดเพลิน จึงเกิดทุกข ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึง
รูแจงดวยใจอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ใหเกิดความรัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู
ถาภิกษุยินดี กลาวสรรเสริญ หมกมุนธรรมารมณนั้นอยู เมื่อเธอยินดี กลาวสรรเสริญ หมกมุน
ธรรมารมณนั้นอยูยอมเกิดความเพลิดเพลิน เรากลาววา เพราะเกิดความเพลิดเพลิน จึงเกิดทุกข
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[๖๙] ดูกรมิคชาละรูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุอนั นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ใหเกิด
ความรัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุนรูป
นั้นอยู เมื่อไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไม หมกมุนรูปนัน้ ความเพลิดเพลินก็ดับ เรากลาววา
เพราะความเพลิดเพลินดับทุกขจึงดับ ฯลฯธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจอันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ ใหเกิดความรัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุไมยนิ ดี ไมกลาวสรรเสริญ
ไมหมกมุน ธรรมารมณนั้นอยู เมื่อเธอไมยนิ ดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุนธรรมารมณนั้น
ความเพลิดเพลินก็ดับ เรากลาววา เพราะความเพลิดเพลินดับ ทุกขจึงดับ ฯ
[๗๐] ครั้งนั้นแล ทานพระมิคชาละยินดีอนุโมทนาภาษิตของพระผูม ีพระภาค ลุกจาก
อาสนะ ถวายอภิวาทพระผูม ีพระภาค ทําประทักษิณแลวหลีกไปครั้งนั้นแล ทานพระมิคชาละ
หลีกออกจากหมู อยูแตผูเดียว ไมประมาท มีความ เพียร มีตนอันสงไปแลว ทําใหแจงซึ่งที่สุด
แหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ที่กุลบุตร ทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตตองการนั้น ดวย
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลวกิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี และทานพระมิคชาละไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง
ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
สมิทธิสูตรที่ ๑
[๗๑] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน
ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล ทานพระสมิทธิเขาไปเฝา พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับฯลฯครั้น
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต พระองคผูเจริญ ที่เรียกวา มาร มาร ดังนี้ ดวยเหตุ
เพียงเทาไร พระเจาขา จึงเปนมารหรือการบัญญัติวามาร พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสมิทธิ
จักษุ รูป จักษุวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณ มีอยู ณ ที่ใดมารหรือการบัญญัติวามาร
ก็มีอยู ณ ที่นั้น หู เสียง โสตวิญญาณ ธรรมที่พึงรูแจงดวยโสตวิญญาณมีอยู ณ ทีใ่ ด มารหรือ
การบัญญัติวามารก็มีอยู ณ ที่นั้น จมูก กลิน่ ฆานวิญญาณธรรมที่จะพึงรูแจงดวยฆานวิญญาณ
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มีอยู ณ ทีใ่ ด มารหรือการบัญญัติวามารก็มี อยู ณ ที่นนั้ ลิ้น รส ชิวหาวิญญาณ ธรรมที่พึงรู
แจงดวยชิวหาวิญญาณมีอยู ณ ที่ใด มารหรือการบัญญัติวามารก็มีอยู ณ ที่นั้น กาย โผฏฐัพพะ
กายวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยกายวิญญาณ มีอยู ณ ที่ใด มารหรือการบัญญัติวามารก็มีอยู
ณ ที่นั้น ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ มีอยู ณ ที่ใด มาร
หรือการบัญญัติวามารก็มีอยู ณ ที่นั้น ฯ
[๗๒] ดูกรสมิทธิ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรูแจงดวย จักษุวิญญาณ ไมมี
ณ ที่ใด มารหรือการบัญญัติวามารก็ไมมี ณ ที่นั้น ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ ธรรมที่จะ
พึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ ไมมี ณ ที่ใด มารหรือการบัญญัติวามารก็ไมมี ณ ที่นั้น ฯ
จบสูตรที่ ๓
สมิทธสูตรที่ ๒
[๗๓] ... ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา สัตว สัตว ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร
พระเจาขา จึงเปนสัตวหรือบัญญัติวาสัตว ฯลฯ
จบสูตรที่ ๔
สมิทธิสูตรที่ ๓
[๗๔] ... ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา ทุกข ทุกข ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร
พระเจาขา จะพึงเปนทุกข หรือบัญญัติวาทุกข ฯลฯ
จบสูตรที่ ๕
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สมิทธิสูตรที่ ๔
[๗๕] ... ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา โลก โลก ดังนี้ ดวย เหตุเพียงเทาไร
จึงเปนโลก หรือบัญญัติวาโลก พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสมิทธิ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ
ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยจักษุวญ
ิ ญาณ มีอยู ณ ที่ใด โลกหรือการบัญญัติวาโลกก็มีอยู ณ ที่นั้น ฯลฯ ใจ
ธรรมารมณ มโนวิญญาณธรรมที่จะพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ มีอยู ณ ที่ใด โลกหรือการ
บัญญัติวาโลกก็มี อยู ณ ที่นนั้ ฯ
[๗๖] ดูกรสมิทธิ จักษุ รูป จักษุวิญญาณ ธรรมที่จะพึงรูแจงดวย จักษุวิญญาณ
ไมมี ณ ที่ใด โลกหรือการบัญญัติวาโลกก็ไมมี ณ ที่นนั้ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ
ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ ไมมี ณ ที่ใด โลก หรือการบัญญัติวาโลกก็ไมมี ณ ที่นั้น ฯ
จบสูตรที่ ๖
อุปเสนสูตร
[๗๗] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคและทานพระสารีบุตร ทานพระ อุปเสนะ อยูท ี่ปา
ชื่อสีตวัน ใกลเงื้อมสัปปโสณฑิกะ ใกลพระนครราชคฤหสมัยนั้นแล อสรพิษตัวหนึง่ ไดตกลง
ที่กายของทานพระอุปเสนะ ครั้งนั้นแล ทานพระอุปเสนะเรียกภิกษุทั้งหลายวา จงมาเถิด ผูมีอายุ
จงยกกายเรานีข้ ึ้นสูเตียงแลวนําออกไปในภายนอก กอนที่กายนีจ้ ะเรีย่ รายในที่นแี้ ล ประดุจกํา
แกลบ เมื่อทานพระอุปเสนะกลาวอยางนีแ้ ลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระอุปเสนะวา
ความที่กายของทานพระอุปเสนะเปนอยางอื่น หรือความแปรปรวนแหงอินทรียของทานพระอุป
เสนะ เราทั้งหลายยังไมเห็นเลย เมื่อเปนเชนนี้ ทานพระ อุปเสนะยังพูดอยางนี้วา จงมาเถิด ผูมี
อายุ จงยกกายเรานี้ขึ้นสูเตียงแลวนําไปภายนอก กอนทีก่ ายนี้จะเรี่ยราย ณ ที่นี้ ประดุจกําแกลบ
เลา ทานพระอุปเสนะกลาววา ดูกรทานพระสารีบุตร ผูใดพึงมีความตรึกอยางนีว้ า เราเปนจักษุ
หรือ จักษุเปนของเรา ฯลฯ เราเปนใจ หรือใจเปนของเรา ความที่กายเปนอยางอื่น หรือความ
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แปรปรวนแหงอินทรียพึงมีแกผูนั้นแนนอน ดูกรทานพระสารีบุตร เรามิไดมีความตรึกอยางนีว้ า
เราเปนจักษุ หรือจักษุเปนของเรา ฯลฯ เราเปนใจ หรือใจเปนของเรา ความที่กายจักกลายเปนอยาง
อื่น หรือความแปรปรวนแหง อินทรียจักมีแกเรานัน้ ไดอยางไร ฯ
สา. จริงอยางนั้น ทานพระอุปเสนะไดถอนอหังการ มมังการและมานานุสัยไดเด็ดขาด
เปนเวลานานมาแลว ฉะนั้น ทานพระอุปเสนะจึงไมมีความตรึก อยางนั้น ฯ
ครั้งนั้นแล ภิกษุเหลานัน้ ยกกายของทานพระอุปเสนะขึ้นสูเตียง นําไป ภายนอก กาย
ของทานพระอุปเสนะเรี่ยรายในทีน่ ั้นเองประดุจกําแกลบ ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๗
อุปวาณสูตร
[๗๘] ครั้งนั้นแล ทานพระอุปวาณะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับฯลฯ ครั้น
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่ตรัสวา ธรรม อันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง
ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร พระธรรมจึงชื่อวาอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง
ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดูควรนอมเขามาในตนอันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน พระเจาขา ฯ
[๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุปวาณะ ก็ภิกษุในธรรมวินยั นี้เห็นรูปดวยจักษุแลว
เปนผูเสวยรูป เสวยความกําหนัดในรูป และรูชัดซึ่งความ กําหนัดในรูปอันมีอยูในภายในวา
เรายังมีความกําหนัดในรูปในภายใน อาการที่ ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลวเปนผูเสวยรูป เสวยความ
กําหนัดในรูป และรูชัดซึ่งความกําหนัดในรูปอันมีอยูในภายในวา เรายังมีความกําหนัดในรูปใน
ภายใน อยางนีแ้ ล เปนธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควร
นอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฯ
[๘๐] อีกประการหนึ่ง ดูกรอุปวาณะ ภิกษุลิ้มรสดวยลิ้น ฯลฯ
[๘๑] อีกประการหนึ่ง ดูกรอุปวาณะ ภิกษุรแู จงธรรมารมณ ดวยใจแลวเปนผูเสวย
ธรรมารมณ เสวยความกําหนัดในธรรมารมณ และรูชัดซึ่งความกําหนัดในธรรมารมณอันมีอยู
ภายในวา เรายังมีความกําหนัดในธรรมารมณในภาย ใน อาการที่ภิกษุรูแจงธรรมารมณดวยใจแลว
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เปนผูเสวยธรรมารมณ เสวยความ กําหนัดในธรรมารมณ และรูชัดซึ่งความกําหนัดในธรรมารมณ
อันมีอยูในภายในวาเรายังมีความกําหนัดในธรรมารมณในภายใน อยางนีแ้ ล เปนธรรมอันผูบรรลุ
จะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชน พึงรู
เฉพาะตน ฯ
[๘๒] ดูกรอุปวาณะ ก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลวเปนผูเสวยรูป แต
ไมเสวยความกําหนัดในรูป และรูชัดซึ่งความกําหนัดในรูปอันไมมี ในภายในวา เราไมมีความ
กําหนัดในรูปในภายใน อาการที่ภิกษุเปนผูเ ห็นรูปดวย จักษุแลวเปนผูเสวยรูป แตไมเสวยความ
กําหนัดในรูป และรูชัดซึ่งความกําหนัด ในรูปอันไมมีในภายในวา เราไมมีความกําหนัดในรูปใน
ภายในอยางนีแ้ ล เปน ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู
ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฯ
[๘๓] ดูกรอุปวาณะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุฟงเสียงดวยหู สูดกลิ่นดวย จมูก ลิ้มรส
ดวยลิน้ ฯลฯ
[๘๔] ดูกรอุปวาณะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุรูซึ่งธรรมารมณดวยใจแลวเปนผูเสวย
ธรรมารมณ แตไมเสวยความกําหนัดในธรรมารมณ และรูชัดซึ่งความ กําหนัดในธรรมารมณอัน
ไมมีในภายในวา เราไมมีความกําหนัดในธรรมารมณใน ภายใน อาการที่ภิกษุรูธรรมารมณดวยใจ
แลวเปนผูเสวยธรรมารมณ แตไมเสวย ความกําหนัดในธรรมารมณ และรูชัดซึ่งความกําหนัดใน
ธรรมารมณอันไมมีในภาย ในวา เราไมมคี วามกําหนัดในธรรมารมณในภายใน อยางนี้แล เปน
ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน
อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฯ
จบสูตรที่ ๘
ผัสสายตนสูตรที่ ๑
[๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไมทราบชัด ความเกิด ความดับ คุณ โทษ
และอุบายเครือ่ งสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความ เปนจริง พรหมจรรยอันเธอไมอยูจบแลว
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เธอเปนผูไกลจากธรรมวินยั นี้ เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลพระ
ผูมีพระภาควา ขาแต พระองคผูเจริญ ขาพระองคเปนผูฉิบหายในศาสนานี้ เพราะขาพระองคไม
ทราบชัด ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความ
เปนจริง ฯ
พ. ดูกรภิกษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอพิจารณาเห็นจักษุวา นั่นของเรา
นั่นเปนตัวตนของเรา ดังนี้หรือ ฯ
ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ
พ. ดีละ ภิกษุ ในขอนี้ การที่เธอพิจารณาเห็นจักษุดวยอาการอยางนี้วา นัน่ ไมใชของ
เรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา ดังนี้ จักเปนอันเธอเห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบ
ตามความเปนจริง นี้แล เปนที่สุดแหงทุกข ฯลฯ
พ. เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอพิจารณาเห็นใจวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา
นั่นเปนตัวตนของเรา ดังนี้หรือ ฯ
ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ
พ. ดีละ ภิกษุ ในขอนี้ การที่เธอพิจารณาเห็นใจวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา
นั่นไมใชตวั ตนของเรา ดังนี้ จักเปนอันเธอเห็นดีแลวดวยปญญา อันชอบ ตามความเปนจริง
นี้แล เปนที่สุดแหงทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๙
ผัสสายตนสูตรที่ ๒
[๘๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุรูปใดรูปหนึ่ง ไมทราบชัด
ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครือ่ งสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง
พรหมจรรยอนั ภิกษุนั้นไมอยูจบแลว เธอเปนผูไกลจากธรรม วินัยนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคตรัส
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อยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูลพระผูมีพระภาค วา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ขาพระองคเปน
ผูฉิบหายแลวในธรรมวินัยนี้ เพราะ ขาพระองคไมทราบชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออก แหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง ฯ
พ. ดูกรภิกษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอพิจารณาเห็นจักษุ วา นั่นไมใช
ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังนี้หรือ ฯ
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดีละ ภิกษุ ในขอนี้ การที่เธอพิจารณาเห็นจักษุวา นั่นไมใชของ เรา นั่นไมเปน
เรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา ดังนี้ จักเปนอันเธอเห็นดีแลวดวย ปญญาอันชอบ ตามความเปน
จริง ดวยอาการอยางนี้ ผัสสายตนะที่ ๑ นีจ้ ักเปนอันเธอละไดแลว เพื่อมิใหผัสสายตนะนัน้
เกิดขึ้นอีกตอไป ฯลฯ
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดีละ ภิกษุ ในขอนี้ การที่เธอพิจารณาเห็นใจวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา
นั่นไมใชตวั ตนของเรา ดังนี้ จักเปนอันเธอเห็นดีแลวดวยปญญา อันชอบ ตามความเปนจริง
ดวยอาการอยางนี้ ผัสสายตนะที่ ๖ นี้จกั เปนอันเธอ ละไดแลว เพื่อมิใหผัสสายตนะนั้นเกิดขึ้น
อีกตอไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
ผัสสายตนสูตรที่ ๓
[๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ไมทราบชัดความ
เกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหง ผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง
พรหมจรรยอนั เธอไมอยูจบแลว เธอเปนผูไ กลจากธรรมวินัยนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้
แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูล พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเปนผูฉิบหาย
แลวในธรรม วินัยนี้ เพราะขาพระองคไมทราบชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบาย เครื่อง
สลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง ฯ
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พ. ดูกรภิกษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย แมในจักษุ
แมในหู แมในจมูก แมในลิ้น แมในกาย แมในใจ เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกําหนัด เพราะ
คลายกําหนัดจึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้น
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบมิคชาลวรรคที่ ๒
______________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มิคชาลสูตรที่ ๑ ๒. มิคชาลสูตรที่ ๒ ๓. สมิทธิสูตรที่ ๑ ๔. สมิทธิ
สูตรที่ ๒ ๕. สมิทธิสูตรที่ ๓ ๖. สมิทธิสูตรที่ ๔ ๗. อุปเสนสูตร ๘. อุปวาณ
สูตร๙. ผัสสายตนสูตรที่ ๑๑๐. ผัสสายตนสูตรที่ ๒ ๑๑. ผัสสายตนสูตรที่ ๓ ฯ
______________________
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คิลานวรรคที่ ๓
คิลานสูตรที่ ๑
[๘๘] สาวัตถีนิทาน ฯ ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ
องคผูเจริญ ในวิหารโนน มีภกิ ษุรูปหนึ่งเปนผูใหม ไมปรากฏนามและโคตร เปนผูอาพาธ ถึง
ความทุกข เปนไขหนักขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานโอกาส ขอพระผูมีพระภาคจงอาศัย
ความเอ็นดู เสด็จเขาไปหาภิกษุนั้นเถิด พระเจาขา ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคทรงสดับคําวา ภิกษุ
ใหม และวาเปนไข ทรงทราบชัดวาเปนภิกษุไมปรากฏชือ่ และโคตร เสด็จเขาไปหาภิกษุนั้น
ภิกษุนั้นไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล ครั้นเห็นแลว ปูอาสนะไวที่เตียง ครั้งนั้นแล
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุนั้นวา อยาเลยภิกษุ เธออยาปูอาสนะไวทเี่ ตียงเลย อาสนะที่เขา
จัดไวเหลานี้มอี ยู เราจักนั่งบนอาสนะนัน้ พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะซึ่งเขาจัดไว
ครั้นแลวไดตรัส ถามภิกษุนนั้ วา เธอพอทนไดหรือ เธอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนา
ลดนอยลง ไมเจริญแกกลาหรือ ความทุเลายอมปรากฏ ความกําเริบไมปรากฏหรือ ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทนไมไหว ยังอัตภาพใหเปนไปไมไดทกุ ขเวทนา
ของขาพระองคแกกลายิ่งนัก ไมลดนอยไปเลย ความกําเริบปรากฏความทุเลาไมปรากฏ พระเจาขา
พ. ดูกรภิกษุ เธอไมมีความรังเกียจ ไมมีความเดือดรอนไรๆ หรือ ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีความรังเกียจ มีความเดือดรอนไมนอยเลย
พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ เธอไมติเตียนตนเองโดยศีลบางหรือ ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมติเตียนตนโดยศีลเลยพระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ถาเธอไมตเิ ตียนตนโดยศีล เมื่อเปนเชนนั้น เธอจะมีความรังเกียจ มี
ความเดือดรอนเพราะเรื่องอะไรเลา ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังไมรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาค ทรงแสดงเพื่อ
สีลวิสุทธิเลย พระเจาขา ฯ
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พ. ดูกรภิกษุ ถาวาเธอยังไมรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแลวเพื่อสีลวิสทุ ธิ ไซร เมื่อเปน
เชนนั้น เธอจะรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแลวประพฤติเพื่ออะไรเลา ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรง แสดงแลว
เพื่อคลายจากราคะ พระเจาขา ฯ
พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เปนการถูกตองดีแลว ที่เธอรูทั่วถึงธรรมที่แสดงแลวเพื่อคลาย
จากราคะ ดูกรภิกษุ เพราะวาธรรมที่เราแสดงแลว ลวนมีความคลายจากราคะเปนความมุงหมาย ฯ
[๘๙] พ. ดูกรภิกษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเที่ยง หรือไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา
พ. ดูกรภิกษุ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย แมในจักษุ ฯลฯ
แมในใจ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว
ยอมมีญาณหยัง่ รูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติ สิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน อยางนี้มไิ ดมี ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุนนั้ ชื่นชมยินดี ภาษิตของพระ
ผูมีพระภาค ก็แลเมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ธรรมจักษุอันปราศจากธุลีปราศ
จากมลทิน เกิดขึ้นแกภิกษุนนั้ วา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ เกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวน
มีความดับไปเปนธรรมดา ฯ
จบสูตรที่ ๑

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 46
คิลานสูตรที่ ๒
[๙๐] ครั้งนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต พระองคผูเจริญ
ภิกษุรูปหนึ่งในวิหารโนน เปนผูใหม ไมปรากฏชื่อและโคตร เปนผูอาพาธ ถึงความทุกข เปน
ไขหนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน โอกาส ขอพระผูมีพระภาค ทรงอาศัยความอนุเคราะห
เสด็จไปหาภิกษุนั้นเถิดพระเจาขา ฯ
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงสดับคําวาภิกษุใหม เปนไขทรงทราบชัด วา เปนภิกษุ
ไมปรากฏชื่อและโคตรจึงเสด็จเขาไปหาภิกษุนั้น ภิกษุนนั้ ไดเห็น พระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล
ครั้นแลวปูอาสนะไวทเี่ ตียง ครั้งนั้นแล พระผูมี พระภาคไดตรัสกะภิกษุนั้นวา อยาเลย ภิกษุ
เธออยาปูอาสนะที่เตียงเลย อาสนะที่เขาจัดไวเหลานี้มีอยู เราจักนั่งบนอาสนะนั้น พระผูมีพระภาค
ประทับนั่งบน อาสนะซึ่งเขาจัดไว ครั้นแลวไดตรัสกะภิกษุนั้นวา ดูกรภิกษุ เธอพอทนไดหรือ
เธอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาลดนอยลง ไมเจริญแกกลาหรือ ความทุเลายอมปรากฏ
ความกําเริบไมปรากฏหรือ ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทนไมไหว ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ฯลฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมติเตียนตนโดยศีลเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ถาเธอไมตเิ ตียนตนโดยศีลไซร เมื่อเปนเชนนั้น เธอจะมีความรังเกียจ
มีความเดือดรอนเพราะเรื่องอะไรเลา ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมรทู ั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาค ทรงแสดงเพื่อ
สีลวิสุทธิเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ถาเธอยังไมรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแลวเพื่อสีลวิสุทธิไซร เมื่อเปน
เชนนั้น เธอจะรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแลวประพฤติเพื่ออะไรเลา ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูทั่วถึงธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว
เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน พระเจาขา ฯ
พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เปนการถูกตองดีแลว ที่เธอรูทั่วถึงธรรมอันเรา แสดงแลวเพื่อ
อนุปาทาปรินิพพาน เพราะวาธรรมที่เราแสดงแลว ลวนมีอนุปาทาปรินิพพานเปนความมุงหมาย ฯ
[๙๑] พ. ดูกรภิกษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเที่ยง หรือไมเที่ยง ฯ
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ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯลฯ
พ. หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส แมสุขเวทนาทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย แมในจักษุ ฯลฯ
แมในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อ
เบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีวิญญาณ
หยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชดั วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความ เปนอยางนีม้ ิไดมีฉะนี้ ฯ
พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภิกษุนนั้ ชื่นชม ยินดีภาษิตของ
พระผูมีพระภาค ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู จิต ของภิกษุนั้นหลุดพนจาก
อาสวะเพราะไมถือมั่น ดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
ราธสูตรที่ ๑
[๙๒] ครัง้ นั้นแล ทานพระราธะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาท
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูล พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอประทานโอกาส ขอพระผูมีพระภาค ทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ซึ่งขาพระองคได
สดับแลว พึงเปนผูๆ เดียวหลีกออกจากหมูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยูเถิด
พระเจาขา ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราธะ สิ่งใดไมเทีย่ ง เธอพึงละความพอใจในสิ่งนัน้ เสีย
ดูกรราธะ อะไรเลาไมเที่ยง จักษุแลไมเทีย่ ง เธอพึงละความพอใจในจักษุนั้นเสีย รูปไมเที่ยง
จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุ
สัมผัสเปนปจจัย ไมเทีย่ ง เธอพึงละความพอใจในเวทนานั้นเสีย ฯลฯ ใจไมเทีย่ ง เธอพึงละ
ความพอใจ ในสิ่งนั้นๆ เสีย ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมเทีย่ ง เธอพึงละความพอใจใน
เวทนานั้นเสีย ดูกรราธะ สิ่งใดแลไมเทีย่ ง เธอพึงละความพอใจในสิ่งนัน้ เสีย ฯ
จบสูตรที่ ๓
ราธสูตรที่ ๒
[๙๓] ดูกรราธะ สิ่งใดเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย อะไรเลาเปนทุกข
จักษุแลเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในจักษุนั้นเสีย รูป จักษุวิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิด ขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เปนทุกข เธอพึงละ
ความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ฯลฯ ใจเปนทุกข ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนทุกข เธอพึงละ
ความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ดูกรราธะ สิ่งใดแลเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในสิ่งนัน้ เสีย ฯ
จบสูตรที่ ๔
ราธสูตรที่ ๓
[๙๔] ดูกรราธะ สภาพใดแลไมใชตวั ตน เธอพึงละความพอใจใน สภาพนั้นเสีย อะไร
เลาไมใชตัวตน จักษุแลไมใชตัวตน เธอพึงละความพอใจในจักษุนั้นเสีย รูป จักษุสมั ผัส ฯลฯ
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ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิด
ขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมใชตัวตน เธอพึงละความพอใจในสภาพนัน้ เสีย ดูกรราธะ
สภาพใดแลไมใชตัวตน เธอพึงละความพอใจในสภาพนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๕
อวิชชาสูตรที่ ๑
[๙๕] ครัง้ นั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมขอหนึ่ง ซึ่งเมือ่ ภิกษุละไดแลว ยอมละ
อวิชชาได วิชชายอมเกิดขึน้ มีอยูหรือ พระเจาขา พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ธรรม
ขอหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละไดแลว ยอมละอวิชชาได วิชชายอมเกิดขึ้น มีอยู ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมขอหนึ่งซึ่งเมื่อภิกษุละไดแลว ยอมละ อวิชชาได
วิชชาเกิดขึ้นนัน้ เปนไฉน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ธรรมขอหนึ่ง คือ อวิชชาแล ซึ่งเมื่อภิกษุละไดแลว ยอมละอวิชชาได
วิชชายอมเกิดขึ้น ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อภิกษุรอู ยูอยางไร เห็นอยูอยางไร จึงละอวิชชาได
วิชชาจึงเกิดขึน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ เมื่อภิกษุรอู ยู เห็นอยูซึ่งจักษุโดยความเปนของไมเทีย่ ง จึงละอวิชชาได
วิชชาจึงเกิดขึน้ เมื่อภิกษุรูอยูเห็นอยูซึ่งรูปทั้งหลาย ฯลฯ ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนของไมเที่ยง จึงละอวิชชาได
วิชชาจึงเกิดขึน้ ดูกรภิกษุ เมือ่ ภิกษุรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึงละอวิชชาได วิชชาจึงเกิดขึน้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
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อวิชชาสูตรที่ ๒
[๙๖] ครัง้ นั้นแล ภิกษุรปู หนึ่ง ฯลฯ ขาแตพระองคผเู จริญ ธรรมขอหนึ่งซึ่งภิกษุละ
ไดแลว ยอมละอวิชชาได วิชชายอมเกิดขึน้ มีอยูหรือหนอแล ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ธรรมขอหนึ่งซึ่งภิกษุละไดแลว ยอมละอวิชชาได วิชชายอมเกิดขึน้ มีอยู ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมขอหนึ่งซึ่งภิกษุละไดแลว ยอมละอวิชชาได วิชชา
ยอมเกิดขึน้ เปนไฉน พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ธรรมขอหนึ่ง คือ อวิชชาแล ซึ่งภิกษุละไดแลว ยอมละ อวิชชาได
วิชชายอมเกิดขึ้น ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อภิกษุรอู ยางไร เห็นอยูอยางไร จึงละ อวิชชาได วิชชา
จึงเกิดขึน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไดสดับวา ธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่น เธอยอมรูยิ่งซึ่ง
ธรรมทั้งปวง ครั้นรูยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงแลว ยอมกําหนดรูธ รรม ทั้งปวง ครั้นกําหนดรูธรรมทั้ง
ปวงแลว ยอมเห็นนิมิตทั้งปวงโดยประการอื่น คือเห็นจักษุโดยประการอื่น เห็นรูป จักษุ
วิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส
เปนปจจัย โดยประการอื่น ฯลฯเห็นใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย โดยประการอืน่ ดูกรภิกษุ
เมื่อภิกษุรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึงละอวิชชาได วิชชา จึงเกิดขึน้ ฯ
จบสูตรที่ ๗
ภิกขุสูตร
[๙๗] ครัง้ นั้นแล ภิกษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ฯลฯ ครั้น
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นในโลกนี้แล
ยอมถามขาพระองคอยางนีว้ า อาวุโส ทานอยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเพื่ออะไรเลา
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ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองค ถูกถามอยางนี้ จึงพยากรณแกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นเหลานั้น
อยางนี้วา เราประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อกําหนดรูทกุ ข ขาแตพระองคผูเจริญ
เมื่อขาพระองคถูกถามแลวอยางนี้ พยากรณแลวอยางนี้ ยอมชื่อวาเปนผูกลาวตามพระดํารัสที่พระ
ผูมีพระภาคตรัสแลว ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง ยอมพยากรณธรรมสมควรแกธรรม
อนึ่ง การกลาวและกลาวตามที่ชอบแกเหตุ แมนอยหนึ่ง จะไมถึงฐานะทีค่ วรติเตียนละหรือ ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ถูกแลว ภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายถูกถาม อยางนี้แลว เมื่อ
พยากรณอยางนั้น ยอมชื่อวาเปนผูกลาวตามคําที่เรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง ยอม
พยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการกลาวและกลาวตามที่ชอบแกเหตุแมนอยหนึง่ ยอมไมถึง
ฐานะที่ควรติเตียน ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในเรา ก็เพือ่ กําหนด
รูทุกข ถาพวกอัญญเดียรถียป ริพาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายอยางนีว้ า อาวุโส ก็ทุกขซึ่งพวกทาน
อยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเพื่อกําหนดรูน ั้นเปนไฉน เธอทั้งหลายถูกถามแลว
อยางนี้ พึงพยากรณแกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา อาวุโส จักษุแลเปนทุกข เราอยู
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อกําหนดรูจกั ษุ เปนทุกขนั้น รูป ฯลฯ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิด ขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเปนปจจัย เปนทุกข เราอยู
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเพือ่ กําหนดรูทุกขนั้น ฯลฯ ใจก็เปนทุกข ฯลฯ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยก็เปนทุกข เราอยู
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อกําหนดรูทกุ ขขอนั้นๆ อาวุโส ขอนี้ นั้นแลเปนทุกข
เราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อกําหนดรูทุกขขอนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแก อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๘
โลกสูตร
[๙๘] ครัง้ นั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวา โลก โลก ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร
หนอแล จึงเรียกวา โลก พระเจาขา ฯ
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ที่เรียกวาโลก เพราะจะตองแตกสลาย อะไรเลา
แตกสลาย ดูกรภิกษุ จักษุแลแตกสลาย รูปแตกสลาย จักษุวิญญาณ แตกสลาย จักษุสมั ผัส
แตกสลาย สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย
แตกสลาย ฯลฯ ใจแตกสลาย ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัสแตกสลาย สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข เวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็แตกสลาย ดูกรภิกษุ
ที่เรียกวาโลก เพราะจะตองแตกสลาย ฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๙
ผัคคุณสูตร
[๙๙] ครัง้ นั้นแล ทานพระผัคคุณะเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับฯลฯ ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลเมื่อจะ บัญญัติ พึงบัญญัติพระพุทธเจา
ผูตัดตัณหาเครื่องใหเนิน่ ชาแลว ตัดทางไดแลว ครอบงําวัฏฏะไดแลว ลวงพนทุกขทั้งปวงปรินิพ
พานลวงไปแลว ดวยจักษุใด จักษุนั้นมีอยูห รือหนอ ฯลฯ บุคคลเมื่อจะบัญญัติ พึงบัญญัติ
พระพุทธเจาผูต ัดตัณหาเครื่องใหเนิน่ ชาแลว ตัดทางไดแลว ครอบงําวัฏฏะไดแลว ลวงพนทุกข
ทั้งปวง ปรินิพพานลวงไปแลว ดวยใจใด ใจนั้นมีอยูหรือหนอ พระพุทธเจาขา ฯ
[๑๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรผัคคุณะ บุคคลเมื่อจะบัญญัติ พึงบัญญัติพระพุทธ
เจาผูตัดตัณหาเครื่องใหเนิน่ ชาแลว ตัดทางไดแลว ครอบงํา วัฏฏะไดแลว ลวงพนทุกขทั้งปวง
ปรินิพพานลวงไปแลว ดวยจักษุใด จักษุนนั้ ไมมีเลย ฯลฯ บุคคลเมื่อจะบัญญัติ พึงบัญญัติพระพุทธ
เจาผูตัดตัณหาเครื่องให เนิน่ ชาแลว ตัดทางไดแลว ครอบงําวัฏฏะไดแลว ลวงพนทุกขทั้งปวงปริ
นิพพาน ลวงไปแลว ดวยใจใด ใจนัน้ ไมมีเลย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบคิลานวรรคที่ ๓
_____________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. คิลานสูตรที่ ๑ ๒. คิลานสูตรที่ ๒ ๓. ราธสูตรที่ ๑ ๔. ราธสูตรที่ ๒
๕. ราธสูตรที่ ๓ ๖. อวิชชาสูตรที่ ๑ ๗. อวิชชาสูตรที่ ๒ ๘. ภิกขุสูตร ๙. โลกสูตร
๑๐. ผัคคุณสูตร ฯ
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ฉันนวรรคที่ ๔
ปโลกสูตร
[๑๐๑] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ ประทับ ฯลฯ ครั้น
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกกันวาโลกๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพียง
เทาไรหนอจึงเรียกกันวา โลก พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดูกรอานนท สิ่งใดมีความแตกสลายเปน
ธรรมดา นี้เรียกวาโลกในอริยวินยั ก็อะไรเลามีความแตกสลายเปนธรรมดา จักษุแลมีความ
แตกสลายเปนธรรมดา รูปมีความแตกสลายเปนธรรมดา จักษุวิญญาณมีความแตกสลายเปน
ธรรมดา จักษุสัมผัสมีความแตกสลายเปนธรรมดา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็มีความแตกสลาย เปนธรรมดา ฯลฯ ใจมีความแตกสลาย
เปนธรรมดาธรรมารมณมีความแตกสลาย เปนธรรมดามโนวิญญาณมีความแตกสลายเปนธรรมดา
มโนสัมผัสมีความแตกสลายเปนธรรมดา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึน้
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็มีความแตกสลายเปนธรรมดา ดูกรอานนท สิ่งใดความแตกสลาย
เปนธรรมดา นี้เรียกวาโลกในอริยวินัย ฯ
จบสูตรที่ ๑
สุญญสูตร
[๑๐๒] ครั้งนั้นแล ทานพระอานนท ฯลฯ ไดทูลถามพระผูมีพระภาค วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ที่เรียกวาโลกวางเปลาๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอจึงเรียกวา โลกวางเปลา พระ
ผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เพราะวางเปลา จากตนหรือจากของๆ ตน ฉะนัน้ จึงเรียกวา โลก
วางเปลา อะไรเลาวางเปลาจากตนหรือจากของๆ ตน จักษุแลวางเปลาจากตนหรือจากของๆ ตน
รูปวางเปลาจากตนหรือจากของๆ ตน จักษุวิญญาณวางเปลาจากตนหรือจากของๆตน จักษุสัมผัส
วางเปลาจากตนหรือจากของๆ ตน สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ
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จักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็วางเปลาจากตน หรือจากของๆ ตน ฯลฯ ใจวางเปลาจากตนหรือจาก
ของๆ ตน ธรรมารมณวางเปลาจากตนหรือจากของๆ ตน มโนวิญญาณวางเปลาจากตนหรือจาก
ของๆ ตน มโนสัมผัสวางเปลาจากตนหรือจากของๆ ตน สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ อทุกขม
สุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยก็วางเปลาจากตนหรือจาก ของๆ ตน ดูกรอานนท
เพราะวางเปลาจากตนหรือจากของๆ ตน ฉะนั้นจึงเรียกวา โลกวางเปลา ฯ
จบสูตรที่ ๒
สังขิตสูตร
[๑๐๓] ฯลฯ ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคขอประทานโอกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดง ธรรมแกขาพระองคโดยยอ ที่
ขาพระองคไดฟงแลว พึงเปนผูๆ เดียว หลีกออก จากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ด
เดี่ยวอยูเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรอานนท เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเทีย่ ง
หรือไมเที่ยง ฯ
ทานพระอานนทกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
อา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร หรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
อา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. รูปเที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
อา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
อา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
อา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. จักษุวญ
ิ ญาณ จักษุสมั ผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่
เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
อา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือสุขเลา ฯ
อา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
อา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯลฯ
พ. ใจเทีย่ งหรือไมเทีย่ ง ฯ
อา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
อา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
อา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม สุขเวทนา ที่
เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
อา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา
อา. เปนทุกข พระเจาขา
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา
อา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 56
ดูกรอานนท อริยสาวกผูสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทัง้ ใน จักษุ ทั้งในรูป
ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิด
ขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ยอม เบื่อหนายทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณทั้งในมโนวิญญาณ
ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส
เปน ปจจัย เมือ่ เบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อ หลุดพนแลว
ยอมมีญาณหยัง่ รูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหม จรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมีอีก
จบสูตรที่ ๓
ฉันนสูตร
[๑๐๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาป
สถาน ใกลพระนครราชคฤห สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตร ทานพระมหาจุนทะ และทาน
พระฉันนะ อยูท ี่ภูเขาคิชฌกูฏ สมัยนั้นแล ทานพระ ฉันนะอาพาธ ถึงความทุกข เปนไขหนัก
ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระ สารีบุตรออกจากทีพ่ ักผอนแลว เขาไปหาทานพระมหาจุนทะ
ถึงที่อยู ครั้นแลว ไดกลาวกะทานพระมหาจุนทะวา ดูกรทานจุนทะ เราจงพากันเขาไปหาทาน
พระฉันนะ ถามถึงความเปนไขเถิด ทานพระมหาจุนทะรับคําทานพระสารีบุตรแลว ครั้งนั้นแล
ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาจุนทะ เขาไปหาทานพระฉันนะถึงที่ อยู แลวนั่งบนอาสนะที่ปู
ไว ครั้นแลว ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระฉันนะวา ดูกรทานฉันนะ ทานพออดทนไดหรือ
พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนา ลดลง ไมกําเริบขึ้น ความทุเลาปรากฏ ความกําเริบ
ไมปรากฏหรือ ฯ
[๑๐๕] ทานพระฉันนะกลาววา ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมทนไมไหว ยังอัตภาพ
ใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของกระผมกําเริบหนัก ไมลดลงเลย ความกําเริบปรากฏ ความทุเลาไม
ปรากฏ เปรียบเหมือนบุรุษผูม ีกําลัง เอาเหล็ก แหลมคมทิ่มศีรษะ ฉันใด ลมอันกลายิง่ เขากระทบ
ที่ศีรษะของกระผม ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯลฯ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังเอาเสนเชือกหนังอัน
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เหนียวขันที่ศีรษะฉันใด ลมอันกลายิ่งเสียดแทงที่ศีรษะของกระผม ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ฯลฯ
เปรียบเหมือนนายโคฆาตหรือลูกมือของนายโคฆาตผูขยัน เอามีดสําหรับแลเนื้อ โคที่คมกรีดทอง
แมฉันใด ลมอันกลายิ่งยอมเสียดแทงทองของกระผม ฉันนั้น เหมือนกัน ฯลฯ เปรียบเหมือน
บุรุษผูมีกําลัง ๒ คน จับบุรุษผูมีกําลังนอยกวา คนละแขน ลนใหเรารอนบนหลุมถานเพลิง แม
ฉันใด ความเรารอนในกายของ กระผมก็มากยิ่ง ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตทานพระสารีบุตร กระผม
ทนไมไหว เยียวยาอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของกระผมกําเริบหนัก ไมลดลงเลย ความ
กําเริบปรากฏ ความทุเลาไมปรากฏ ทานพระฉันนะกลาววา ขาแตทานพระสารีบุตรกระผมจักนํา
ศาตรามา ไมปรารถนาเปนอยู ดังนีแ้ ลว ก็นาํ ศาตรามา ฯ
[๑๐๖] ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานพระฉันนะจงเยียวยาอัตภาพใหเปนไปเถิด เรา
ทั้งหลายปรารถนาใหทานพระฉันนะเยียวยาอัตภาพใหเปนไปอยู ถาโภชนะเปนที่สบายมิไดมแี ก
ทานพระฉันนะ ผมจักแสวงหามาให ถาเภสัชเปนทีสบายมิไดมแี กทานพระฉันนะ ผมจักแสวงหา
มาให ถาพวกอุปฏฐากที่สมควร มิไดมีแกทานพระฉันนะ ผมจักอุปฏฐากเอง ทานพระฉันนะอยา
นําศาตรามาเลยจงเยียวยาอัตภาพใหเปนไปเถิด เราทั้งหลายปรารถนาใหทานพระฉันนะเยียวยา
อัตภาพใหเปนไปอยู ทานพระฉันนะกลาววา ขาแตทานพระสารีบุตร โภชนะเปนทีส่ บายของ
กระผมมิใชไมมี โภชนะเปนที่สบายของกระผมมีอยู แมเภสัช เปนที่สบายของกระผมก็มิใชไมมี
เภสัชเปนที่สบายของกระผมมีอยู แมอุปฏฐากที่สมควรของกระผมมิใชไมมี อุปฏฐากที่สมควร
ของกระผมมีอยู ก็พระศาสดาอันกระผมบําเรอแลวดวยอาการเปนที่พอใจอยางเดียว ไมบําเรอ
ดวยอาการเปนที่ไมพอใจตลอดกาลนานมาขอที่พระสาวกบําเรอพระศาสดาดวยอาการเปนที่พอใจ
ไมบําเรอดวยอาการเปนที่ไมพอใจ นี้สมควรแกพระสาวก ความบําเรอนั้นไมเปนไป ฉันนภิกษุ
จักนําศาตรามา ขาแตทานพระสารีบุตร ขอทานจงทรงจําความนี้ไวอยางนี้ ดังนี้เถิด ฯ
[๑๐๗] สา. เราทั้งหลายขอถามปญหาบางขอกะทานพระฉันนะ ถาทาน พระฉันนะ
ใหโอกาสเพื่อจะแกปญหา ฯ
ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร นิมนตถามเถิด กระผมฟงแลวจักใหทราบ ฯ
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สา. ทานพระฉันนะ ทานยอมพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวิญญาณและธรรมทั้งหลายที่พึง
รูแจงดวยจักษุวิญญาณวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตน ของเรา ฯลฯ ทานยอมพิจารณา
เห็นใจ มโนวิญญาณ และธรรมทั้งหลายที่พึงรู แจงดวยมโนวิญญาณวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา
นั่นเปนตัวตนของเรา ดังนี้ หรือ ฯ
ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมยอมพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวญ
ิ ญาณ และธรรม
ทั้งหลายที่พึงรูแ จงดวยจักษุวญ
ิ ญาณวา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชเปนตัวตนของ
เรา ฯลฯ กระผมยอมพิจารณาเห็นใจ มโนวิญญาณ และ ธรรมทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ
วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่น ไมใชเปนตัวตนของเรา ฯ
[๑๐๘] สา. ดูกรทานพระฉันนะ ทานเห็นอยางไร รูอยางไร ในจักษุ ในจักษุวิญญาณ
และในธรรมทัง้ หลายที่พึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณ จึงพิจารณา เห็นจักษุ จักษุวิญญาณ และธรรม
ทั้งหลายที่พึงรูแ จงดวยจักษุวญ
ิ ญาณวา นัน่ ไม ใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชเปนตัวตน
ของเรา ฯลฯ ทานเห็นอยางไร รูอยางไรในใจ ในมโนวิญญาณ และในธรรมทั้งหลายที่พึงรูแจง
ดวยมโนวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นใจ มโนวิญญาณ และธรรมทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ
วานั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชเปนตัวตนของเรา ฯ
[๑๐๙] ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมเห็นความดับ รูความดับ ในจักษุ ในจักขุ
วิญญาณ และในธรรมทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นจักษุ จักษุวญ
ิ ญาณ
และธรรมทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณวา นัน่ ไมใชของเรา นัน่ ไมเปนเรา นัน่ ไมใชตวั
ตนของเรา ฯลฯ กระผมเห็นความดับรูความดับ ในใจ ในมโนวิญญาณ และในธรรมทัง้ หลายที่
พึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ จึงพิจารณาเห็นใจ มโนวิญญาณ และธรรมทัง้ หลายที่พึงรูแจงดวย
มโนวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯ
[๑๑๐] เมื่อทานพระฉันนะกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหาจุนทะไดกลาวกะทานพระ
ฉันนะวา ดูกรทานพระฉันนะ เพราะเหตุนนั้ แล แมความพิจารณาเห็นนี้ เปนคําสอนของพระผู
มีพระภาคพระองคนั้น ทานพึงทําไวในใจใหดีตลอดกาลเปน นิตยไป ความหวั่นไหวของบุคคล
ที่มีตัณหา มานะและทิฐิอาศัยอยู ยังมีอยู ความหวั่นไหวยอมไมมแี กบุคคลที่ไมมีตัณหา มานะ
และทิฐิอาศัยอยู เมื่อความ หวั่นไหวไมมี ยอมมีปสสัทธิ เมื่อมีปสสัทธิ ก็ไมมีความเพลิดเพลิน
เมื่อไมมีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไมมี เมื่อความมาความไปไมมี จุติและอุปบัติก็ไมมี
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เมื่อจุติและอุปบัติไมมี โลกนีแ้ ละโลกหนาก็ไมมี และระหวางโลกทั้งสองก็ไมมี นี้แหละเปนที่
สุดแหงทุกข ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรและทานพระมหา จุนทะ ครั้นกลาวสอนทานพระฉันนะ
ดวยโอวาทนีแ้ ลว ลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นเมื่อทานทั้งสองหลีกไปแลวไมนาน ทานพระฉันนะ
ก็นําศาตรามา ฯ
[๑๑๑] ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ทานพระฉันนะนําศาตรามาแลวทานมีคติและอภิสัมปรายภพเปนอยางไร พระเจา
ขา พระผูมีพระภาคตรัสถามวาดูกรสารีบุตร ความเปนผูไมเขาไป อันฉันนภิกษุพยากรณ
แลวตอหนาเธอมิใช หรือ ฯ
สา. ขาแตพระองคผูเจริญ วัชชีคามอันมีชื่อวา บุพพวิชชนะมีอยู สกุล ที่เปนมิตร
และสกุลที่เปนสหายในวัชชีคามนั้น เปนสกุลที่ทานพระฉันนะเขาไป มีอยู ฯ
พ. ดูกรสารีบุตร ก็สกุลที่เปนมิตรและสกุลที่เปนสหายเหลานัน้ เปน สกุลที่พระ
ฉันนภิกษุเขาไป มีอยู แตเราไมกลาววา ฉันนภิกษุมีสกุลที่ตนพึงเขาไปดวยเหตุเทานัน้ เลย
ภิกษุใดแล ละทิ้งกายนีด้ วย เขาถือกายอื่นดวย เรากลาวภิกษุนั้นวา มีสกุลที่ตนพึงเขาไป สกุล
นั้นยอมไมมแี กฉันนภิกษุ ฉันนภิกษุ มิไดเขาไป ศาตราอันฉันนภิกษุนํามาแลว ดูกรสารีบุตร
เธอพึงทรงจําความนี้ไว อยางนี้ดังนี้เถิด ฯ
จบสูตรที่ ๔
ปุณณสูตร
[๑๑๒] ครั้งนั้นแล ทานพระปุณณะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ ประทับ ฯลฯ ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ ประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาค
โปรดแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอที่ ขาพระองคไดสดับแลวพึงเปนผูๆ เดียว หลีกออกจาก
หมู ไมประมาท มีความ เพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว อยูเถิด พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรปุณณะ
รูปที่พึงรูแจง ดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด
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มีอยู ถาภิกษุยนิ ดี กลาวสรรเสริญ พัวพันรูปนั้น เรากลาววา เมื่อภิกษุนนั้ ยินดีกลาวสรรเสริญ
พัวพันรูปนั้น ความเพลินก็เกิดขึ้น ดูกรปุณณะ เพราะความ เพลินเกิดขึ้น จึงเกิด
ทุกข ฯลฯ ดูกรปุณณะ ธรรมารมณที่พึงรูแ จงดวยใจ อันนา ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก
ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุ ยินดี กลาวสรรเสริญ พัวพันธรรมารมณนั้น เรา
กลาววา เมื่อภิกษุนั้นยินดีกลาวสรรเสริญ พัวพันธรรมารมณนั้น ความเพลินก็บังเกิดขึ้น ดูกร
ปุณณะ เพราะความเพลินเกิดขึ้น จึงเกิดทุกข ฯ
[๑๑๓] ดูกรปุณณะ รูปทั้งหลายที่พึงรูแ จงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุไมยนิ ดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมพัวพันรูปนั้น
เรากลาววา เมือ่ ภิกษุนั้นไมยนิ ดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมพัวพันรูปนัน้ ความเพลิดเพลินก็ดับไป
ดูกรปุณณะ เพราะความเพลิดเพลินดับไป ทุกขจึงดับ ฯลฯ ดูกรปุณณะ ธรรมารมณที่พึงรูแจง
ดวยใจ อันนาปรารถนานาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุ
ไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมพัวพันธรรมารมณนั้น เรากลาววา เมื่อภิกษุนั้นไมยนิ ดีไมกลาว
สรรเสริญ ไมพัวพันธรรมารมณนั้น ความเพลินก็ดับไป ดูกรปุณณะ เพราะความเพลิดเพลิน
ดับไป ทุกขจึงดับ ดูกรปุณณะ ดวยประการฉะนี้ เธอนั้นจึงไมหางไกลจากธรรมวินัยนี้ ฯ
[๑๑๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูล พระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังไมเบาใจในธรรมนี้ เพราะขาพระองคยังไมรูชัดตามความ
เปนจริง ซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษและความสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ เธอจะ สําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอยอมพิจารณาเห็นจักษุวา นั่น
ไมใชของเรา นั่น ไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา ดังนี้หรือ ฯ
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดีละ ภิกษุ ก็ในขอนี้ จักษุเปนอันเธอพิจารณาเห็นดวยดีดว ยปญญาอันชอบตาม
ความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใช ตัวตนของเรา ผัสสายตนะ
ที่ ๑ นี้เปนอันเธอละขาดแลวเพื่อไมเกิดอีกตอไป ดวยอาการอยางนี้ ฯลฯ
เธอพิจารณาเห็นใจวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตน ของเรา ดังนี้หรือ ฯ
ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
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พ. ดีละ ภิกษุ ก็ในขอนัน้ ใจจักเปนอันเธอพิจารณาเห็นดวยดีดว ย ปญญาอันชอบ
ตามความเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา ผัสสายตนะ
ที่ ๖ นี้ จักเปนอันเธอละขาดแลวเพื่อความไมเกิดอีกตอไป ดวยอาการอยางนี้ ดูกรปุณณะ ดีละ
เธออันเรากลาวสอนแลว ดวยโอวาทอันยอนี้ จักอยูในชนบทไหน ฯ
ทานพระปุณณเถระทูลวา พระเจาขา ชนบทชื่อสุนาปรันตะมีอยู ขาพระองคจกั อยู
ในชนบทนัน้ ฯ
[๑๑๕] พ. ดูกรปุณณะ พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทดุราย หยาบคายนัก ถาพวก
มนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักดา จักบริภาษเธอ ในขอนั้น เธอจักมีความคิดอยางไร ฯ
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักดา จักบริภาษขา
พระองคไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิดอยางนีว้ า มนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้เจริญ
หนอ เจริญดีหนอ ที่เขาไมประหารเราดวยมือ ขาแตพระผูมีพระภาค ในขอนี้ ขาพระองคจัก
มีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคต ในขอนี้ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ฯ
พ. ดูกรปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหารเธอดวย มือเลา ในขอ
นั้น เธอจักมีความคิดอยางไร ฯ
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหารขาพระองค
ดวยมือไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิดอยางนีว้ า พวกมนุษย ชาวสุนาปรันตชนบทเจริญ
หนอ เจริญดีหนอ ที่เขาไมประหารเราดวยกอนดินขาแตพระผูมีพระภาค ในขอนี้ ขาพระองคจัก
มีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคตในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ฯ
พ. ดูกรปุณณะ ก็ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหารเธอดวย กอนดินเลา
ในขอนั้น เธอจักมีความคิดอยางไร ฯ
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหารขาพระองค
ดวยกอนดินไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบท
นี้เจริญหนอ เจริญดีหนอ ที่เขาไมประหารเราดวย ทอนไม ขาแตพระผูม ีพระภาค ในขอนี้ ขาพระ
องคจักมีความคิดอยางนี้ ขาแต พระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ฯ
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พ. ดูกรปุณณะ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหารเธอดวยทอนไมเลา
ในขอนั้น เธอจักมีความคิดอยางไร ฯ
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหารขาพระองคดวย
ทอนไมไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิดอยางนีว้ า พวกมนุษย ชาวสุนาปรันตชนบทนี้เจริญ
หนอ เจริญดีหนอ ที่เขาไมประหารเราดวยศาตรา ขาแตพระผูมีพระภาค ในขอนี้ ขาพระองคจัก
มีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคตในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ฯ
พ. ดูกรปุณณะ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหารเธอดวย ศาตราเลา ใน
ขอนั้น เธอจักมีความคิดอยางไร ฯ
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหารขาพระองค
ดวยศาตราไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้
เจริญหนอ เจริญดีหนอ ที่เขาไมปลงเราเสียจากชีวิต ดวยศาตราอันคม ขาแตพระผูมพี ระภาค
ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ฯ
[๑๑๖] พ. ดูกรปุณณะ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักปลงเธอ เสียจากชีวิต
ดวยศาตราอันคมเลา ในขอนั้น เธอจักมีความคิดอยางไร ฯ
ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักปลงขาพระองคเสีย
จากชีวิตดวยศาตราอันคมไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิด อยางนี้วา พระสาวกทั้งหลาย
ของพระผูมีพระภาคนัน้ อึดอัดระอาเกลียดชังอยูดว ย กายและชีวติ ยอมแสวงหาศาตราสําหรับ
ปลงชีวิตเสีย มีอยู ศาตราสําหรับปลง ชีวิตที่เราแสวงหาอยูนั้น เราไดแลว ขาแตพระผูมีพระภาค ใน
ขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ฯ
พ. ดีละๆ ปุณณะ เธอประกอบดวยทมะและอุปสมะเชนนี้ จักอาจอยู ในสุนาปรันต
ชนบทได บัดนี้ เธอยอมรูกาลอันควรไปได ฯ
[๑๑๗] ครั้งนั้นแล ทานพระปุณณะชืน่ ชมยินดีพระภาษิตของพระผูมี พระภาค ลุกจาก
อาสนะ ถวายอภิวาทพระผูม ีพระภาค ทําประทักษิณแลว เก็บเสนาสนะแลว ถือบาตรและจีวร
หลีกจาริกไปทางสุนาปรันตชนบท เมื่อเที่ยวจาริก ไปโดยลําดับ ก็บรรลุถึงสุนาปรันตชนบท ได
ยินวา ทานพระปุณณะอยูในสุนาปรันตชนบทนั้น ครั้งนัน้ แล ในระหวางพรรษานั้น ทานพระ
ปุณณะใหชาวสุนาปรันตชนบทแสดงตนเปนอุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน ไดทําวิชชา ๓ ใหแจง
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และปรินิพพานแลว ครั้งนั้นแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ กุลบุตรชื่อวา
ปุณณะที่พระผูมีพระภาคตรัสสอนดวยพระ โอวาทอยางยอนั้น ทํากาละแลว กุลบุตรนั้นมีคติเปน
อยางไร มีอภิสัมปรายภพเปน อยางไร พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรชื่อวา
ปุณณะ เปน บัณฑิต กลาวคําจริง กลาวธรรมสมควรแกธรรม มิไดลําบากเพราะเหตุแหงธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรชื่อวาปุณณะปรินิพพานแลว ฯ
จบสูตรที่ ๕
พาหิยสูตร
[๑๑๘] ครั้งนั้นแล ทานพระพาหิยะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ ประทับ ฯลฯ
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ ประทานพระวโรกาส ขอพระผู
มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ที่ขาพระองคไดฟงแลวพึงเปนผูๆ เดียวหลีก
ออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว อยูเถิด ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพาหิยะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเทีย่ งหรือ
ไมเที่ยง ทานพระพาหิยะกราบทูลวา ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
พา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตามเห็น
สิ่งนั้นวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
พา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. รูปเที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
พา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ
พ. จักษุวญ
ิ ญาณ จักษุสมั ผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข เวทนา ที่เกิด
ขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
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พา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
พา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
พา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ใจเทีย่ งหรือไมเทีย่ ง ฯ
พา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
พา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
พา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ธรรมารมณเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
พา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯลฯ
พ. มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข เวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
พา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
พา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดาควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
พา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรพาหิยะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย ทั้งในจักษุ
ทั้งในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข
เวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเปนปจจัย ฯลฯ ยอมเบื่อหนายทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ทั้ง
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ในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสัมผัส ทั้งในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิด
ขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปน ปจจัย เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุด
พน เมื่อ หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลว ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิได มี ฯ
[๑๑๙] ครั้งนั้นแล ทานพระพาหิยะชืน่ ชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจาก
อาสนะ ถวายอภิวาทพระผูม ีพระภาค ทําประทักษิณแลวหลีกไปครั้งนั้นแล ทานพระพาหิยะ
เปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว กระทําใหแจงซึ่งที่สุด
แหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ ม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวย
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ไดรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว
กิจที่ควร ทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มีไดมี ก็แหละทานพระพาหิยะได เปน
พระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๖
เอชสูตรที่ ๑
[๑๒๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหวั่นไหว เปนโรค ความหวั่น
ไหวเปนฝ ความหวั่นไหวเปนลูกศร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะ เหตุนั้นแล ตถาคตเปนผูไมมี
ความหวั่นไหว ปราศจากลูกศรอยู ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เพราะเหตุนนั้ แล ถาแมภิกษุพึงหวังวา
เราพึงเปนผูไมมีความหวั่นไหวปราศจากลูกศรอยู ภิกษุไมพึงสําคัญซึ่งจักษุ ไมพึงสําคัญในจักษุ
ไมพึงสําคัญแต จักษุ ไมพึงสําคัญวาจักษุของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งรูปทั้งหลาย ไมพึงสําคัญในรูป
ทั้งหลาย ไมพงึ สําคัญแตรูปทั้งหลาย ไมพงึ สําคัญวา รูปทั้งหลายของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งจักษุ
วิญญาณ ไมพงึ สําคัญในจักษุวิญญาณ ไมพึงสําคัญแตจกั ษุวิญญาณไมพึงสําคัญวา จักษุวิญญาณ
ของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งจักษุสัมผัส ไมพึงสําคัญใน จักษุสัมผัส ไมพึงสําคัญแตจักษุสัมผัส ไมพึง
สําคัญวา จักษุสัมผัสของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิด
ขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่
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เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญแตสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมพงึ สําคัญวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งโสตะ... ไมพึงสําคัญซึ่งฆานะ...
ไมพึงสําคัญซึ่งกาย... ไมพึงสําคัญ ซึ่งใจ ไมพึงสําคัญในใจ ไมพึงสําคัญแตใจ ไมพึงสําคัญวา
ใจของเรา ไมพึง สําคัญซึ่งธรรมารมณทั้งหลาย ... ไมพงึ สําคัญซึ่งมโนวิญญาณ ไมพึงสําคัญใน
มโน วิญญาณ ไมพึงสําคัญแตมโนวิญญาณ ไมพึงสําคัญวา มโนวิญญาณของเรา ไมพึงสําคัญ
ซึ่งมโนสัมผัส ไมพึงสําคัญในมโนสัมผัส ไมพึงสําคัญแตมโนสัมผัสไมพึงสําคัญวามโนสัมผัส
ของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส
เปนปจจัย ไมพึงสําคัญในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะมโน
สัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญแตสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะมโน สัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งสิ่งทั้งปวง ไมพึง สําคัญในสิ่งทั้งปวง
ไมพึงสําคัญแตสิ่งทั้งปวง ไมพึงสําคัญวา สิ่งทั้งปวงของเราเธอนั้นเมื่อไมสําคัญอยางนี้ ก็ไม
ถือมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่อไมถือมั่น ก็ไมสะดุงยอมดับเฉพาะตนทีเดียว ยอมรูชัดวา ชาติสิ้น
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจ ที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
[๑๒๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหวั่นไหวเปน โรค ความ
หวั่นไหวเปนฝ ความหวัน่ ไหวเปนลูกศร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล ตถาคตยอม
เปนผูไมมีความหวั่นไหว ปราศจากลูกศร เพราะเหตุนั้นแล ถึงแมภิกษุกพ็ ึงหวังวาเราพึงเปน
ผูไมมีความหวั่นไหว ปราศจากลูกศรอยู ฯ
จบสูตรที่ ๗
เอชสูตรที่ ๒
[๑๒๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษุไมพึงสําคัญซึ่งจักษุ ไมพึงสําคัญ ในจักษุ ไมพึง
สําคัญแตจักษุ ไมพึงสําคัญวา จักษุของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งรูป ทั้งหลาย ไมพึงสําคัญในรูปทั้งหลาย
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ไมพึงสําคัญแตรูปทั้งหลาย ไมพึงสําคัญวารูปทั้งหลายของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งจักษุวญ
ิ ญาณ ไมพึง
สําคัญในจักษุวิญญาณ ไม พึงสําคัญแตจักษุวิญญาณ ไมพึงสําคัญวา จักษุวิญญาณของเรา ไมพึง
สําคัญซึ่งจักษุสัมผัส ไมพึงสําคัญในจักษุสัมผัส ไมพึงสําคัญแตจักษุสัมผัส ไมพึงสําคัญวา จักษุ
สัมผัสของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข เวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุ
สัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ
จักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญแตสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะจักษุสัมผัสเปน ปจจัย ไมพึงสําคัญวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ของเรา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ภิกษุยอมสําคัญซึ่งสิ่งใด ยอม
สําคัญในสิ่งใด ยอมสําคัญแตสิ่งใด ยอมสําคัญวา สิ่งใดของเรา สิ่งนั้นยอมเปนอยางอื่นจาก
สิ่งนั้น โลกมีภาวะเปนอยางอืน่ ของอยูในภพ ยอมยินดีภพนั่นแหละ ไมพึงสําคัญซึ่งโสตะ ฯลฯ
ไมพึงสําคัญซึ่งฆานะ ฯลฯ ไมพึงสําคัญซึ่งชิวหา ฯลฯ ไมพึงสําคัญซึ่งกาย ฯลฯ ไมพึงสําคัญซึ่ง
ใจ ไมพึงสําคัญในใจ ไมพึงสําคัญแตใจ ไมพึงสําคัญวา ใจของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งธรรมารมณ
ทั้งหลาย ไมพงึ สําคัญในธรรมารมณทั้งหลาย ไมพึงสําคัญแตธรรมารมณทั้งหลายไมพึงสําคัญวา
ธรรมารมณทั้งหลายของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งมโนวิญญาณ ไมพึง สําคัญในมโนวิญญาณ ไมพึง
สําคัญแตมโนวิญญาณ ไมพงึ สําคัญวา มโนวิญญาณของเรา ไมพึงสําคัญซึ่งมโนสัมผัส ไมพึง
สําคัญในมโนสัมผัส ไมพึงสําคัญแต มโนสัมผัส ไมพึงสําคัญวา มโนสัมผัสของเรา ไมพึง
สําคัญซึ่งสุขเวทนา ทุกข เวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
ไมพึงสําคัญ ในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปน
ปจจัย ไมพึงสําคัญแตสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัส
เปนปจจัย ไมพึงสําคัญวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม สุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัย ของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอ มสําคัญซึ่งสิ่งใด ยอมสําคัญในสิ่งใด
ยอมสําคัญแตสิ่งใด ยอมสําคัญวา สิ่งใดของเรา สิ่งนั้นยอมเปนอยางอืน่ จากสิ่งนั้น โลกมี
ภาวะเปนอยางอื่น ของ อยูในภพ ยอมยินดีภพนั่นแหละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพงึ สําคัญ
ซึ่งขันธ ธาตุและอายตนะ ไมพึงสําคัญในขันธ ธาตุและอายตนะ ไมพงึ สําคัญแตขันธ ธาตุ
และอายตนะ ไมพึงสําคัญวา ขันธ ธาตุ และอายตนะของเรา เธอเมื่อไม สําคัญอยางนี้ ยอมไม
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ถือมั่นสิ่งอะไรๆ ในโลก เมื่อไมถือมั่น ยอมไมสะดุง เมือ่ ไมสะดุง ยอมดับเฉพาะตนทีเดียว
ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยู จบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๘
ทวยสูตรที่ ๑
[๑๒๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสวนสองแกเธอทั้ง
หลาย เธอทั้งหลายจงฟง ก็สว นสองเปนไฉน คือ จักษุ และรูป ๑ โสตะและเสียง ๑ ฆานะ
และกลิ่น ๑ ชิวหาและรส ๑ กาย และโผฏฐัพพะ ๑ ใจและธรรมารมณ ๑ นี้เรียกวาสวนสอง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลใดพึงกลาวอยางนี้วา เราบอกเลิกสวนสองนัน้ เสียแลว จักบัญญัติ สวน
สองเปนอยางอื่น วาจาของบุคคลนั้นเปนเรื่องของเทวดา ฯ ก็บุคคลนั้นถูก เขาถามเขาแลวก็อธิบาย
ไมได และถึงความอึดอัดยิ่งขึ้น ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะขอนั้นไมใชวิสัย ฯ
จบสูตรที่ ๙
ทวยสูตรที่ ๒
[๑๒๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย วิญญาณเกิดขึน้ เพราะอาศัยสวน
สอง วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยสวนสองเปนอยางไร จักษุ วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุ
และรูป จักษุไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น รูปไมเที่ยง มีความแปรปรวน
มีความเปนอยางอื่น สวนสองอยาง นี้ หวั่นไหวและอาพาธ ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความ
เปนอยางอื่น จักษุ วิญญาณไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น แมเหตุปจจัยเพื่อ
ความ เกิดขึน้ แหงจักษุวิญญาณก็ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็จกั ษุวิญญาณที่เกิดขึ้นแลว เพราะอาศัยปจจัยอันไมเที่ยงจักเปนของเที่ยงแตไหน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความพรอมกันแหงธรรมทั้ง ๓ นี้แล เรียกวา
จักษุสัมผัส ฯ
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[๑๒๕] ถึงจักษุสัมผัสก็ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น แมเหตุปจจัย
เพื่อความเกิดขึ้นแหงจักษุสมั ผัสก็ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น ก็จกั ษุสัมผัส
ที่เกิดขึ้นแลว เพราะอาศัยปจจัยอันไมเที่ยง จักเปน ของเทีย่ งแตไหน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
อันผัสสะกระทบแลวยอมรูส ึก อัน ผัสสะกระทบแลวยอมคิด อันผัสสะกระทบแลวยอมจํา แม
ธรรมเหลานี้ก็หวั่นไหวและอาพาธ ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น ฯลฯ ชิวหา
วิญญาณยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรส ลิ้นไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปน อยางอื่น
รสไมเที่ยงมีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น สวนสองอยางนี้ หวัน่ ไหวและอาพาธ ไมเที่ยง
มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น ชิวหา วิญญาณ ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปน
อยางอื่น แมเหตุปจจัยเพื่อ ความเกิดขึน้ แหงชิวหาวิญญาณ ก็ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความ
เปนอยางอื่น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ชวิ หาวิญญาณที่เกิดขึน้ แลว เพราะอาศัยปจจัยอันไมเที่ยง
จักเปนของเทีย่ งแตไหน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ พรอมกัน แหง
ธรรมทั้ง ๓ นี้แล เรียกวาชิวหาสัมผัส ฯ
[๑๒๖] แมชิวหาสัมผัสก็ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น แมเหตุ
ปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงชิวหาสัมผัสก็ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ชวิ หาสัมผัสที่เกิดขึ้นแลว เพราะอาศัย---ปจจัยอันไมเทีย่ ง จักเปนของเทีย่ งแตไหน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอันผัสสะ กระทบแลวยอมรูสึก อันผัสสะกระทบแลวยอมคิด อันผัสสะ
กระทบแลวยอมจําแมธรรมเหลานี้กห็ วัน่ ไหวและอาพาธ ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปน
อยางอื่น ฯลฯ มโนวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ ใจไมเที่ยง มี ความแปรปรวน
มีความเปนอยางอื่น ธรรมทั้งหลายก็ไมเทีย่ ง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น สวนสอง
อยางนี้หวั่นไหวและอาพาธ ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น มโนวิญญาณไม
เที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอืน่ แมเหตุปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงมโนวิญญาณ
ก็ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น มโนวิญญาณที่เกิดขึน้ แลว เพราะอาศัยปจจัย
อันไมเที่ยง จักเปนของเที่ยงแตไหน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ
พรอมกัน แหงธรรม ๓ ประการนี้แล เรียกวามโนสัมผัส ฯ
[๑๒๗] แมมโนสัมผัสก็ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอื่น แมเหตุปจจัย
เพื่อความเกิดขึ้นแหงมโนสัมผัสก็ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความ เปนอยางอื่น ดูกรภิกษุ
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ทั้งหลาย ก็มโนสัมผัสที่เกิดขึ้นแลว เพราะอาศัยปจจัยอันไมเที่ยง จักเปนของเที่ยงแตไหน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลอันผัสสะกระทบแลวยอมรูสึก อันผัสสะกระทบแลวยอมคิด อันผัสสะ
กระทบแลวยอมจํา แม ธรรมเหลานี้กห็ วัน่ ไหวและอาพาธ ไมเที่ยง มีความแปรปรวน มีความ
เปนอยางอื่นดูกรภิกษุทั้งหลาย มโนวิญญาณยอมเกิดเพราะอาศัยสวนสองอยาง ดวยประการ
ฉะนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบฉันนวรรคที่ ๔
_____________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปโลกสูตร ๒. สุญญสูตร ๓. สังขิตตสูตร ๔. ฉันนสูตร ๕. ปุณณสูตร
๖. พาหิยสูตร ๗. เอชสูตรที่ ๑ ๘. เอชสูตรที่ ๒ ๙. ทวย สูตรที่ ๑ ๑๐. ทวยสูตรที่ ๒ ฯ
______________________
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ฉฬวรรคที่ ๕
สังคัยหสูตรที่ ๑
[๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนี้ ที่บุคคลไมฝกฝน ไมคุมครอง
ไมรักษา ไมสาํ รวมระวังแลว ยอมนําทุกขหนักมาให ผัสสายตนะ ๖ ประการเปนไฉน คือ
จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ ที่บุคคลไม ฝกฝน ไมคุมครอง ไมรักษา ไมสํารวมระวังแลว
ยอมนําทุกขหนักมาให ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนี้แล ที่บุคคลไมฝกฝน ไม
คุมครอง ไม รักษา ไมสํารวมระวังแลว ยอมนําทุกขหนักมาให ฯ
[๑๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนี้ ที่บุคคลฝกฝนดี คุมครองดี
รักษาดี สํารวมระวังดีแลว ยอมนําสุขมากมาให ผัสสายตนะ ๖เปนไฉน คือ จักษุ โสตะ
ฆานะ ชิวหา กาย ใจ ที่บุคคลฝกฝนดี คุมครองดี รักษาดี สํารวมระวังดีแลว ยอมนําสุข
มากมาให ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนีแ้ ล ที่บุคคลฝกฝนดี คุมครองดี รักษาดี
สํารวมระวังดีแลว ยอม นําสุขมากมาให พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณ
ภาษิตนีจ้ บลง แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา ฯ
[๑๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมสํารวมผัสสายตนะ ๖
นั่นแหละ เวนการสํารวมในอายตนะใด ยอมเขาถึงทุกข บุคคลเหลา
ใด ไดสํารวมระวังอายตนะเหลานั้น บุคคลเหลานั้น มีศรัทธาเปน
เพื่อนสอง ยอมเปนผูอันราคะไมชุมอยู บุคคลเห็นรูปที่ชอบใจและ
เห็นรูปที่ไมชอบใจแลว พึง บรรเทาราคะในรูปที่ชอบใจ และไมพึง
เสียใจวา รูปไมนารัก ของเรา (เราเห็นรูปไมนารักเขาแลว) ไดยิน
เสียงที่นารักและเสียงที่ไมนา รัก พึงสงบใจในเสียงทีน่ ารัก และพึง
บรรเทาโทสะในเสียงทีน่ ารัก และไมพึงเสียใจวา เสียงไมนารักของเรา
(เราไดฟงเสียงที่ไมนารักเขาแลว) ไดดมกลิ่นที่ชอบใจอันนายินดี
และไดดมกลิน่ ที่ไมสะอาด ไมนารักใคร พึงบรรเทาความหงุดหงิดใน
กลิ่นที่ไมนาใคร และไม พึงพอใจในกลิ่นที่นาใคร ไดลมิ้ รสที่อรอย
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เล็กนอย และลิ้มรสที่ไมอรอยในบางคราว ไมพึงลิ้มรสที่อรอยดวยความ
ติดใจ และไมควรยินรายในเมื่อลิ้มรสที่ไมอรอย ถูกสัมผัส ที่เปนสุข
กระทบเขาแลว และถูกผัสสะที่เปนทุกขกระทบเขา แลว ไมพึงหวั่นไหว
ในระหวางๆ ควรวางเฉยผัสสะทั้งที่เปนสุข ทั้งที่เปนทุกขทั้งสอง ไมควร
ยินดี ไมควรยินรายเพราะผัสสะอะไรๆ นรชนทั้งหลายที่ทรามปญญา
มีความ สําคัญในกิเลสเปนเหตุใหเนิ่นชา ยินดีอยูดว ยกิเลสเปนเหตุให
เนิ่นชา เปนสัตวที่มีสัญญา ยอมวกเวียนอยู ก็บุคคลบรรเทาใจ ที่
ประกอบดวยปญจกามคุณทัง้ ปวงแลว ยอมรักษา ใจใหประกอบดวยเนก
ขัมมะ ใจที่บุคคลเจริญดีแลวใน อารมณ ๖ อยางนี้ ในกาลใด ในกาล
นั้น จิตของบุคคลนั้นอันสุขสัมผัสกระทบเขาแลว ยอมไมหวั่นไหวใน
ที่ไหนๆ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายปราบราคะและโทสะเสียแลว
ยอมเปนผูถึงนิพพานซึ่งเปนฝงขางโนนแหงชาติและมรณะ ฯ
จบสูตรที่ ๑
สังคัยหสูตรที่ ๒
[๑๓๑] ครั้งนั้นแล ทานพระมาลุกยบุตร มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ที่ขา
พระองคสดับแลว พึงเปนผูๆ เดียวหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู
เถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาลุกยบุตร ในการที่เธอขอโอวาทนี้ในบัดนี้ เราจักบอกกะพวก
ทหรภิกษุทําไม ก็ทานใดแกแลว เปนผูเฒา ผูใหญ ลวงกาลผานวัยแลว ยอม ขอโอวาทโดย
ยอ เราจักบอกแกเธอนั้น ฯ
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[๑๓๒] มา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคแกแลว เปนผูเฒา ผูใ หญ ลวงกาล
ผานวัยแลวก็จริง ถึงกระนั้น ขอพระผูมีพระภาคผูสุคตโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองคเถิด
ไฉนขาพระองคพึงรูถึงพระภาษิตของพระผูม ีพระภาค พึงเปนผูไดรับพระภาษิตของพระผูมีพระ
ภาค ฯ
พ. ดูกรมาลุกยบุตร เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปที่พึงรูแจงดวยจักษุเหลา
ใด เธอไมเห็นแลว ทั้งไมเคยเห็นแลว ยอมไมเห็นในบัดนี้ดวยความกําหนดวา เราเห็น มิได
มีแกเธอดวย เธอมีความพอใจ มีความกําหนัดหรือมีความรักในรูปเหลานั้นหรือ ฯ
มา. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ
พ. เสียงที่พึงรูแจงดวยหูเหลาใด เธอไมไดฟงแลว ทั้งไมเคยไดฟง แลว ยอมไมไดฟง
ในบัดนีด้ วย ความกําหนดวา เราไดฟง มิไดมีแกเธอดวย เธอมี ความพอใจ มีความกําหนัด
หรือมีความรักในเสียงเหลานัน้ หรือ ฯ
มา. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ
พ. กลิ่นที่พึงรูแจงดวยจมูกเหลาใด เธอไมไดดมแลว ทั้งไมเคยไดดม แลว ยอมไม
ไดดมในบัดนีด้ วย ความกําหนดวา เราไดดม มิไดมีแกเธอดวย เธอมีความพอใจ มีความกําหนัด
หรือมีความรักในกลิ่นเหลานัน้ หรือ ฯ
มา. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ
พ. รสที่พึงรูแจงดวยลิน้ เหลาใด เธอไมไดลิ้มแลว ทั้งไมเคยไดลิ้มแลว ยอมไมไดลิ้ม
ในบัดนีด้ วย ความกําหนดวา เราไดลิ้ม มิไดมีแกเธอดวย เธอมีความพอใจ มีความกําหนัด
หรือความรักในรสเหลานั้นหรือ ฯ
มา. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ
พ. โผฏฐัพพะที่พึงรูแ จงดวยกายเหลาใด เธอไมไดถกู ตองแลว ทั้ง ไมไดเคยถูกตอง
แลว ยอมไมไดถูกตองในบัดนี้ดว ย ความกําหนดวา เราถูกตองมิไดมแี กเธอดวย เธอมีความ
พอใจ มีความกําหนัด หรือมีความรักในโผฏฐัพพะเหลานั้นหรือ ฯ
มา. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ
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พ. ธรรมารมณที่พึงรูแจงดวยใจเหลาใด เธอไมไดรแู ลว ทั้งไมไดเคยรูแลว ยอมไมรู
ในบัดนีด้ วย ความกําหนดวา เรารู มิไดมีแกเธอดวย เธอมี ความพอใจ มีความกําหนัด หรือมี
ความรักในธรรมารมณเหลานั้นหรือ ฯ
มา. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ
[๑๓๓] พ. ดูกรมาลุกยบุตร ก็ในธรรมเหลานั้น คือ รูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง อารมณ
ที่ไดทราบ และธรรมที่จะพึงรูแจง ในรูปทีไ่ ดเห็นแลว เธอ จักเปนเพียงแตวาเห็น ในเสียงที่ได
ฟงแลว เธอจักเปนเพียงแตวาไดฟง ในอารมณที่ไดทราบแลว เธอจักเปนเพียงแตไดทราบ ใน
ธรรมที่ไดรูแจง เธอจัก เปนเพียงแตไดรูแจง ดูกรมาลุกยบุตร ในธรรมทั้งหลาย คือ รูปที่ไดเห็น
เสียงที่ไดฟง อารมณที่ไดทราบ และธรรมที่จะพึงรูแจง ในรูปที่ไดเห็นแลว เธอ จักเปนเพียง
แตวาเห็น ในเสียงที่ไดฟงแลว เธอจักเปนเพียงแตวาไดฟง ในอารมณที่ไดทราบแลว เธอจักเปน
เพียงแตไดทราบ ในธรรมที่ไดรูแจงแลว เธอจักเปน เพียงแตไดรูแจงแลว ในกาลใด ในกาล
นั้น เธอจักเปนผูไมถูกราคะยอม ไม ถูกโทสะประทุษราย ไมหลงเพราะโมหะ เธอจักเปนผูไมถูก
ราคะยอม ไมถูกโทสะประทุษราย ไมหลงเพราะโมหะ ในกาลใด ในกาลนั้น เธอจักไมพวั พัน
ในรูปที่ไดเห็น ในเสียงที่ไดฟง ในอารมณที่ไดทราบ หรือในธรรมารมณที่ได รูแจง ดูกรมาลุกย
บุตร ในโลกนีก้ ็ไมมี ในโลกอื่นก็ไมมี ในระหวางโลกทั้งสอง ก็ไมมี นีแ้ ลเปนที่สุดแหงทุกข ฯ
มา. พระเจาขา ขาพระองคยอมรูทั่วถึงเนื้อความแหงธรรม ที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว
โดยยอนี้ไดโดยพิสดารวา
[๑๓๔] สติหลงไปแลวเพราะเห็นรูป บุคคลเมื่อใสใจถึงรูปเปนนิมิตที่รกั
ก็มีจิตกําหนัด เสวยอารมณนนั้ ทั้งมีความติดใจในอารมณนั้นตั้งอยู
มีเวทนาอันมีรปู เปนแดนเกิดเปนอเนกทวีขนึ้ และมีจิตอันอภิชฌา
และวิหิงสาเขาไปกระทบ เมือ่ สั่งสมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา
หางไกลนิพพาน สติหลงไปแลว เพราะไดฟงเสียง บุคคลเมื่อใสใจ
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ถึงเสียงเปนนิมิตที่รัก ก็มีจิตกําหนัดเสวยอารมณนั้น ทั้งมีความติด
ใจในอารมณนั้นตั้งอยู มีเวทนาอันมีเสียงเปนแดนเกิดเปนอเนกทวี
ขึ้น และมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเขาไปกระทบ เมื่อสัง่ สมทุกข
อยางนี้ บัณฑิตกลาววา หางไกลนิพพาน สติหลงไปแลวเพราะได
ดมกลิ่น บุคคลเมื่อใสใจถึงกลิ่นเปนนิมิตที่รัก ก็มีจิตกําหนัดเสวย
อารมณนั้น ทั้งมีความติดใจอารมณนั้นตั้งอยู มีเวทนาอันมีกลิ่นเปน
แดนเกิดเปนอเนกทวีขึ้นและมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเขาไปกระทบ
เมื่อสั่งสมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา หางไกลนิพพาน สติหลง
ไปแลวเพราะลิ้มรส บุคคลเมื่อใสใจถึงรสเปนนิมิตที่รัก ก็มีจิตกําหนัด
เสวยอารมณนนั้ ทั้งมีความติดใจในอารมณนั้นตั้งอยูมีเวทนาอัน
มีรสเปนแดนเกิดเปนอเนกทวีขึ้น และมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเขา
ไปกระทบ เมือ่ สั่งสมทุกขอยูอยางนี้บณ
ั ฑิตกลาววา หางไกลนิพพาน
สติหลงไปแลว เพราะถูกตองโผฏฐัพพะ บุคคลเมื่อใสใจถึงโผฏฐัพพะ
เปนนิมิตที่รัก ก็มีจิตกําหนัดเสวยอารมณนนั้ ทั้งมีความติดใจในอารมณ
นั้นตั้งอยู มีเวทนาอันมีโผฏฐัพพะเปนแดนเกิดเปนอเนกทวีขึ้น และ
มีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเขาไปกระทบ เมื่อสั่งสมทุกขอยูอยางนี้
บัณฑิตกลาววา หางไกลนิพพานสติหลงไปแลวเพราะรูธรรมารมณ
บุคคลเมื่อใสใจถึงธรรมารมณเปนนิมติ ที่รัก ก็มีจิตกําหนัดเสวยอารมณ
นั้นทั้งมีความติดใจในอารมณนั้นตั้งอยู มีเวทนาอันมีธรรมารมณเปน
แดนเกิดเปนอเนกทวีขึ้น และมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเขาไปกระทบ
เมื่อสั่งสมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววาหางไกลนิพพาน ฯ
[๑๓๕] บุคคลนั้นเห็นรูปแลว มีสติไมกําหนัดในรูปทั้งหลาย มีจิต
คลายกําหนัดเสวยอารมณนนั้ ทั้งไมมีความติดใจอารมณนั้นตั้งอยู
บุคคลนั้นเมื่อเห็นรูปและเสวยเวทนาอยู ทุกขสิ้นไปและไมสั่งสมทุกข
ฉันใด บุคคลนั้นเปนผูมีสติเที่ยวไปฉันนั้น เมื่อไมสั่งสมทุกขอยูอยางนี้
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บัณฑิตกลาววา ใกลนิพพาน บุคคลนั้นไดฟงเสียงแลว มีสติไม
กําหนัดในเสียงทั้งหลาย มีจติ คลายกําหนัดเสวยอารมณนนั้ ทั้งไมมี
ความติดใจอารมณนั้นตั้งอยู บุคคลนั้นเมื่อไดฟงเสียงและเสวย
เวทนาอยู ทุกขสิ้นไปและไมสั่งสมทุกข ฉันใด บุคคลนั้นเปนผู
มีสติเที่ยวไป ฉันนั้น เมื่อไมสั่งสมทุกขอยูอยางนี้บัณฑิตกลาววา
ใกลนิพพาน บุคคลนั้นเมื่อดมกลิ่นแลวมีสติไมกําหนัดในกลิ่น
ทั้งหลาย มีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณนนั้ ทั้งไมมีความติดใจอารมณ
นั้นตั้งอยู บุคคลนั้นเมื่อดมกลิ่นและเสวยเวทนาอยู ทุกขสนิ้ ไปและ
ไมสั่งสมทุกขฉันใด บุคคลนั้นเปนผูมีสติเที่ยวไป ฉันนัน้ เมื่อไมสั่ง
สมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา ใกลนพิ พาน บุคคลนั้นลิ้มรสแลว
มีสติไมกําหนัดในรสทั้งหลาย มีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณนั้น ทั้ง
ไมมีความติดใจอารมณนั้นตัง้ อยู บุคคลนั้นเมื่อลิ้มรสและเสวยเวทนา
อยู ทุกขสิ้นไปและไมสั่งสมทุกข ฉันใด บุคคลนั้นเปนผูมีสติเที่ยว
ไป ฉันนั้น เมือ่ ไมสั่งสมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา ใกลนิพพาน
บุคคลนั้นถูกตองผัสสะแลว มีจิตไมกําหนัดในผัสสะทั้งหลายมีจิต
คลายกําหนัดเสวยอารมณนนั้ ทั้งไมมีความติดใจอารมณนั้นตั้งอยู
บุคคลนั้นเมื่อถูกตองผัสสะและเสวยเวทนาอยูทุกขสิ้นไปและไมสั่ง
สมทุกข ฉันใด บุคคลนั้นเปนผูมีสติเที่ยวไป ฉันนั้น เมื่อไมสั่ง
สมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา ใกลนพิ พาน บุคคลนั้นรูธรรมารมณ
แลว มีสติไมกาํ หนัดในธรรมารมณทั้งหลาย มีจิตคลายกําหนัดเสวย
อารมณนั้น ทั้งไมมีความติดใจอารมณนั้นตัง้ อยู บุคคลนั้นเมื่อรู
ธรรมารมณและเสวยเวทนาอยู ทุกขสิ้นไปและไมสั่งสมทุกขฉันใด
บุคคลนั้นเปนผูมีสติเที่ยวไป ฉันนั้น เมื่อไมสั่งสมทุกขอยูอยางนี้
บัณฑิตกลาววาใกลนิพพาน ฯ
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูทั่วถึงเนื้อความแหงธรรมที่พระผูมีพระภาคตรัสโดย
ยอนี้ไดโดยพิสดาร ดวยประการฉะนี้ ฯ
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[๑๓๖] พ. ดูกรมาลุกยบุตร สาธุๆ เธอรูทั่งถึงเนื้อความแหงธรรมที่เรากลาวโดยยอ
ไดโดยพิสดารดีอยูแล วา
[๑๓๗] สติหลงไปเพราะเห็นรูป บุคคลเมื่อใสใจถึงรูปเปนนิมิตที่รัก ก็
มีจิตกําหนัดเสวยอารมณนั้น ทั้งมีความติดใจอารมณนั้นตัง้ อยู มี
เวทนาอันมีรูปเปนแดนเกิดเปนอเนกทวีขนึ้ และมีจิตอันอภิชฌา
และวิหิงสาเขาไปกระทบ เมือ่ บุคคลสั่งสมทุกขอยูอยางนี้ เรากลาววา
ไกลนิพพาน ฯลฯ
[๑๓๘] บุคคลนั้นรูธรรมารมณแลว มีสติไมกําหนัดในธรรมารมณ มี
จิตคลายกําหนัดเสวยอารมณนั้น ทั้งไมมีความติดใจอารมณนั้นตั้งอยู
บุคคลนั้นเมื่อรูธรรมารมณและเสวยเวทนาอยูทุกขสิ้นไปและไมสั่ง
สมทุกข ฉันใด บุคคลนั้นเปนผูมีสติเที่ยวไป ฉันนั้น เมื่อไมสั่ง
สมทุกขอยูอยางนี้ ฯลฯ เรากลาววาใกลนิพพาน ฯ
ดูกรมาลุกยบุตร เธอพึงเห็นเนื้อความแหงธรรมที่กลาวแลวโดยยอนี้
โดยพิสดารอยางนี้แล ฯ
[๑๓๙] ครั้งนัน้ แล ทานพระมาลุกยบุตรชืน่ ชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาค
ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ครั้งนั้นแล ทานพระมาลุกยบุตร
เปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาทมีความเพียร มีจิตเด็ดเดี่ยว ไมชาก็กระทําให
แจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ มที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตอง
การนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยู
จบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ก็แลทานพระมาลุกยบุตร
ไดเปนอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๒
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ปริหานสูตร
[๑๔๐] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปริหานธรรม อปริ
หานธรรม และอภิภายตนะ ๖ แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเถิด ก็ปริหานธรรมยอมมีอยาง
ไร ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อกุศลบาปธรรมทั้งหลายมีความดําริแลนไป เปนฝายสังโยชน ยอม
เกิดขึ้นแกภิกษุในศาสนานี้ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ ถาภิกษุใหกิเลสนัน้ อยูอาศัย ไมละ ไม
บรรเทา ไมกําจัดเสีย ไมใหหายไป ขอนัน้ ภิกษุพึงทราบวา เรายอมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย
เหตุนี้พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความเสื่อม ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย มีความดําริแลนไป
เปนฝายสังโยชน ยอมเกิดขึน้ แกภิกษุในศาสนานี้ เพราะไดลิ้มรสดวยลิน้ ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย มีความดําริแลนไป เปน
ฝายสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภกิ ษุในศาสนานี้ เพราะไดรูแจงธรรมารมณดวยใจ ถาภิกษุใหกิเลส
นั้นอยูอาศัย ไมละ ไมบรรเทา ไมกําจัดเสียไมใหหายไป ขอนั้นภิกษุพงึ ทราบวา เรายอมเสื่อม
จากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุนี้พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความเสื่อม ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ปริหานธรรมยอมมีอยางนี้แล ฯ
[๑๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อปริหานธรรมยอมมีอยางไร อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย
มีความดําริแลนไป เปนฝายสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภกิ ษุในศาสนานี้ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ
ถาภิกษุไมใหกิเลสนั้นอยูอาศัย ละ บรรเทา กําจัดใหหายไป ขอนั้นภิกษุพึงทราบวา เรายอมไม
เสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุนี้พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความไมเสื่อม ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย มีความดําริแลนไป เปน
ฝายสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภกิ ษุในศาสนานี้ เพราะไดลิ้มรสดวยลิ้น ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง อกุศลบาปธรรมทั้งหลายมีความดําริแลนไป เปน
ฝายสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภกิ ษุในศาสนานี้ เพราะไดรูแจงธรรมารมณดวยใจ ถาภิกษุไมให
กิเลสนั้นอยูอาศัย ละ บรรเทา กําจัด ใหหายไป ขอนั้นภิกษุพึงทราบวา เรายอมไมเสื่อมจาก
กุศลธรรมทั้งหลาย เหตุนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความไมเสื่อม ดูกรภิกษุทั้งหลาย อปริหาน
ธรรมยอมมีอยางนี้แล ฯ
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[๑๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อภิภายตนะ ๖ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศล
บาปธรรมทั้งหลาย มีความดําริแลนไป เปนฝายสังโยชน ยอมไมเกิดขึน้ แกภิกษุในศาสนานี้
เพราะเห็นรูปดวยจักษุ ขอนัน้ ภิกษุพึงทราบวา อายตนะนี้เราครอบงําแลว อายตนะนี้ พระผูมี
พระภาคตรัสวาเปนอภิภายตนะ ฯลฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง อกุศลบาปธรรมทั้งหลายมีความดําริแลนไป เปน
ฝายสังโยชน ยอมเกิดขึ้นแกภกิ ษุในศาสนานี้เพราะไดรูแจงธรรมารมณ ดวยใจ ขอนัน้ ภิกษุพึง
ทราบวา อายตนะนี้เราครอบงําแลว อายตนะนี้พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนอภิภายตนะ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อายตนะเหลานี้ เรากลาววาอภิภายตนะ ๖ ฯ
จบสูตรที่ ๓
ปมาทวิหารีสตู ร
[๑๔๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจัก
แสดงภิกษุผูอยูดวยความประมาท และภิกษุผูอยูดว ยความไมประมาท เธอทั้งหลายจงฟงเถิด ก็
ภิกษุเปนผูอยูด วยความประมาทอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุไมสํารวมจักขุนทรียอยู จิต
ยอมแสไปในรูปทั้งหลายทีพ่ ึงรูแจงดวยจักษุ เมื่อภิกษุมจี ิตแสไปแลว ปราโมทยก็ไมมี เมื่อ
ปราโมทยไมมี ปติก็ไมมี เมื่อปติไมมี ปสสัทธิก็ไมมี เมื่อปสสัทธิไมมี ภิกษุนั้นก็อยูลาํ บาก
จิตของภิกษุผู มีความลําบาก ยอมไมตั้งมั่น เมื่อจิตไมตั้งมัน่ ธรรมทั้งหลายก็ไมปรากฏ เพราะ
ธรรมทั้งหลายไมปรากฏ ภิกษุนั้นก็ถึงความนับวา เปนผูอยูดวยความประมาทแทจริง ฯลฯ
เมื่อภิกษุไมสํารวมชิวหินทรีย จิตยอมแสไปในรสทั้งหลายที่พึงรูแจง ดวยลิ้น เมื่อภิกษุมีจิต
แสไปแลว ฯลฯ ภิกษุนั้นก็ถงึ ความนับวา เปนผูอยูดว ยความ ประมาทแทจริง ฯลฯ เมื่อภิกษุ
ไมสํารวมมนินทรียอยู จิตยอมแสไปในธรรมา รมณทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยใจ เมื่อภิกษุมีจิตแส
ไปแลว ปราโมทยก็ไมมี ปราโมทยไมมี ปติก็ไมมี เมื่อปติไมมี ปสสัทธิก็ไมมี เมื่อ
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ปสสัทธิไมมี ภิกษุนั้นก็อยูลาํ บาก จิตของภิกษุผูมีความลําบากยอมไมตั้งมั่น เมื่อจิตไมตั้งมั่น
ธรรมทั้งหลายก็ไมปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลายไมปรากฏ ภิกษุนนั้ ก็ถงึ ความนับวา เปนผูอยูดว ย
ความประมาทแทจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอยูดว ยความประมาทดวยประการฉะนี้ ฯ
[๑๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอยูดว ยความไมประมาทอยางไร เมื่อภิกษุสํารวม
จักขุนทรียอยู จิตก็ไมแสไปในรูปทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยจักษุเมื่อภิกษุนั้นมีจิตไมแสไปแลว
ปราโมทยก็เกิด เมื่อภิกษุเกิดปราโมทยแลว ปติก็เกิด เมื่อภิกษุมใี จเกิดปติ กายก็สงบ ภิกษุผูมี
กายสงบ ก็อยูส บาย จิตของภิกษุผูมี ความสุขก็ตั้งมั่น เมือ่ จิตตั้งมั่นแลว ธรรมทั้งหลายก็ปรากฏ
เพราะธรรมทั้งหลาย ปรากฏ ภิกษุนนั้ ก็ถงึ ความนับวา เปนผูอยูดว ยความไมประมาทแทจริง ฯลฯ
เมื่อภิกษุสํารวมชิวหินทรียอยู จิตก็ไมแสไปในรสทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยลิ้น ฯลฯเมือ่ ภิกษุ
สํารวมมนินทรียอยู จิตก็ไมแสไปในธรรมารมณทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยใจเมื่อภิกษุมีจิตไมแสไป
แลว ปราโมทยก็เกิด เมื่อภิกษุเกิดปราโมทยแลว ปตกิ -็ --เกิด เมื่อภิกษุมใี จเกิดปติ กายก็สงบ ภิกษุ
ผูมีกายสงบแลว ก็อยูสบาย จิตของภิกษุผูมคี วามสุขก็ตั้งมัน่ เมื่อจิตตั้งมัน่ แลว ธรรมทั้งหลายก็
ปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลายปรากฏ ภิกษุนนั้ ก็ถึงความนับวา เปนผูอยูด วยความประมาท ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูอยูด วยความไมประมาท ดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๔
สังวรสูตร
[๑๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสังวรและอสังวรแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจง
ฟงเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสังวรยอมมีอยางไร รูปทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยจักษุ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัดมีอยู ถาภิกษุยินดีกลาวสรรเสริญ
พัวพันรูปนั้น ขอนั้นภิกษุพึงทราบวา เรายอมเสื่อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุนนั้ พระผูมี
พระภาคตรัสวาเปนความเสื่อม ฯลฯรสทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยลิน้ อันนาปรารถนา นาใคร นา
พอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ฯลฯ ธรรมารมณทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยใจ อันนา
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ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุยินดีกลาวสรรเสริญ
พัวพันธรรมารมณนั้น ขอนัน้ ภิกษุพึงทราบวา เรายอมเสือ่ มจากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุนั้น
พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความเสื่อมดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังวรยอมมีดว ยประการฉะนี้ ฯ
[๑๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สังวรยอมมีอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปทั้งหลายที่
พึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใครชวนใหกําหนัด มีอยู
ถาภิกษุไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมพัวพันรูปนั้น ขอนั้นภิกษุพึงทราบวา เรายอมไมเสื่อม
จากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความไมเสือ่ ม ฯลฯ รสทั้งหลายที่
พึงรูแจงดวยลิน้ ฯลฯ ธรรมารมณทั้งหลายที่พึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก
ชักใหใครชวนใหกําหนัดมีอยู ถาภิกษุไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมพัวพันธรรมารมณนั้น
พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความไมเสื่อม ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังวรยอมมีดวยประการฉะนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๕
สมาธิสูตร
[๑๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู
มีจิตตั้งมั่นแลว ยอมรูตามความเปนจริง รูอะไรตามความเปนจริงรูตามความเปนจริงวา จักษุ
ไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา รูปทั้งหลายไมเทีย่ งรูตามความเปนจริงวา จักษุวิญญาณไมเทีย่ ง
รูตามความเปนจริงวา จักษุสัมผัสไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมเที่ยง ฯลฯ รูตามความเปนจริงวา ใจ
ไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา ธรรมารมณทั้งหลายไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา มโนวิญญาณ
ไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา มโนสัมผัสไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมเทีย่ ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลาย จงเจริญสมาธิเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูมีจติ ตั้งมั่นแลวยอมรูตามความเปนจริง ฯ
จบสูตรที่ ๖
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ปฏิสัลลีนสูตร
[๑๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเมื่ออยูในที่สงัด จงประกอบความเพียรเถิด ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูอยูในทีส่ งัดยอมรูตามความเปนจริง รูอะไรตามความเปนจริง รูตามความ
เปนจริงวา จักษุไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา รูปทั้งหลายไมเทีย่ ง รูตามความเปนจริงวา จักษุ
วิญญาณไมเทีย่ ง รูตามความเปนจริงวา จักษุสัมผัสไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเปนปจจัย ไมเที่ยง ฯลฯ รูตาม
ความเปนจริงวา ใจไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา ธรรมารมณทั้งหลายไมเที่ยง รูตามความเปน
จริงวา มโนวิญญาณไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา มโนสัมผัสไมเที่ยง รูตามความเปนจริงวา สุข
เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมเที่ยง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายเมื่ออยูใ นที่สงัด จงประกอบความเพียรเถิด ภิกษุผอู ยูในที่สงัด ยอมรูตาม
ความเปนจริง ฯ
จบสูตรที่ ๗
นตุมหากสูตรที่ ๑
[๑๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย สิง่
นั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเลาไม
ใชของเธอทั้งหลาย จักษุไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละจักษุนั้นเสีย จักษุนนั้ เธอทั้ง
หลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข รูปไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจง
ละรูปนั้นเสีย รูปนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข จักษุวิญญาณ
ไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงละจักษุวิญญาณนัน้ เสีย จักษุวิญญาณนั้นเธอทัง้ หลายละ
เสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข จักษุสัมผัสไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละ
จักษุสัมผัสนั้นเสีย จักษุสัมผัสนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข
สุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมใชของเธอ
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ทั้งหลายเธอทัง้ หลายจงละสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเสีย สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขนั้น เธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข
ฯลฯ ใจไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละใจนัน้ เสีย ใจนัน้ เธอทั้งหลายละเสียแลว จักมี
เพื่อประโยชน เพื่อความสุขธรรมารมณทั้งหลายไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละ
ธรรมารมณนั้นเสียธรรมารมณนั้น เธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุขมโน
วิญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละมโนวิญญาณนั้นเสีย มโนวิญญาณนั้นเธอ
ทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพือ่ ความสุข มโนสัมผัสไมใชของเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงละมโนสัมผัสนั้นเสีย มโนสัมผัสนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุข สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
ไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงละสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเสีย
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้น เธอทัง้ หลายละเสียแลวจักมีเพื่อประโยชน
เพื่อความสุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย หญา ไม กิ่งไม และใบไม อันมีที่วหิ ารเชตวันนี้ หญา
ไม กิ่งไม และใบไม ชนนําไปบาง เผาเสียบาง ทําใหเปนไปตามปจจัยบาง เธอทั้งหลายมี
ความคิดอยางนี้บางไหมวาเราทั้งหลาย ชนนําไปบาง ทําใหเปนไปตามปจจัยบาง ฯ
ภิ. ขอนั้นไมมเี ลย พระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ฯ
ภิ. เพราะหญา ไม กิ่งไม และใบไมนั้น ไมใชตน หรือไมใชของแหงตนของ
ขาพระองคทั้งหลาย พระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเปนฉันใด ขอนีก้ ็เปนฉันนั้นแหละ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย จักษุไมใชของเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละจักษุนั้นเสีย จักษุนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพือ่ ความสุข
รูปไมใชของเธอทั้งหลาย ... จักษุวิญญาณ... จักษุสัมผัส... สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม
สุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละ
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเสีย สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม
สุขเวทนานั้น เธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ฯ
จบสูตรที่ ๘
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นตุมหากสูตรที่ ๒
[๑๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง สิ่งใดไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย
สิ่งนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุขดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งไรเลาไมใช
ของเธอทั้งหลาย จักษุไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละจักษุนนั้ เสีย จักษุนนั้ เธอทั้งหลาย
ละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชนเพื่อความสุข รูปไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงละรูป
นั้นเสีย รูปนัน้ เธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข จักษุวิญญาณไมใช
ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละจักษุวิญญาณนั้นเสีย จักษุวิญญาณนัน้ เธอทั้งหลายละเสียแลว
จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข จักษุสัมผัสไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละจักษุสัมผัส
นั้นเสีย จักษุสมั ผัสนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมี เพื่อประโยชน เพือ่ ความสุข สุขเวทนา
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสเปนปจจัย ไมใชของเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงละสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานัน้ เสีย สุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนานัน้ เธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุขฯลฯ ใจ
ไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงละใจนั้นเสีย ใจนัน้ เธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อ
ประโยชน เพือ่ ความสุข ธรรมารมณทั้งหลาย ไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละธรรมา
รมณนั้นเสีย ธรรมารมณนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข มโน
วิญญาณไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละมโนวิญญาณนั้นเสีย มโนวิญญาณนั้นเธอ
ทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพือ่ ประโยชน เพื่อความสุข มโนสัมผัสไมใชของเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงละมโนสัมผัสนั้นเสีย มโนสัมผัสนั้นเธอทั้งหลายละเสีย จักมีเพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุข สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย
ไมใชของเธอทั้งหลายเธอทัง้ หลายจงละสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเสีย
สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้น เธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน
เพื่อความสุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย
สิ่งนั้นเธอทั้งหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อ ความสุข ฯ
จบสูตรที่ ๙
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อุทกสูตร
[๑๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา อุทกดาบสรามบุตร ยอมกลาววาจาอยางนี้วา เรา
ขอบอก เราเปนผูถึงซึ่งเวทโดยสวนเดียว เราขอบอก เราเปนผูชนะกอนโดยสวนเดียว
เราขอบอก เราขุดเสียแลวซึ่งมูลรากแหงทุกขที่ใครขุดไมไดโดยสวนเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อุทกดาบสรามบุตรยังเปนผูไ มถึงซึ่งเวทก็กลาววาเราเปนผูถึงซึ่งเวท ยังเปนผูไมชนะกอน ก็กลาววา
เราเปนผูชนะกอน ยังไมไดขุดมูลรากแหงทุกข ก็กลาววา เราขุดมูลรากแหงทุกขไดแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเมื่อจะกลาวขอนัน้ โดยชอบ ควรกลาววา เราขอบอก เราเปนผูถ ึงซึ่ง
เวทโดยสวนเดียว เราขอบอก เราเปนผูชนะกอนโดยสวนเดียว เราขอบอกเราขุดมูลรากแหง
ทุกขที่ใครขุดไมไดโดยสวนเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเปนผูถึงซึ่งเวทอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุยอมรูตามความเปนจริงซึ่งความเกิดความดับ คุณ โทษ และอุบายเครือ่ งสลัดออก
แหงผัสสายตนะ ๖ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเปนผูถึงซึ่งเวทอยางนีแ้ ล ภิกษุยอมเปนผูชนะ
กอนอยางไรภิกษุรูแจงตามความเปนจริงซึ่งความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่อง
สลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ เปนผูหลุดพนแลวเพราะไมถือมั่น ภิกษุยอมเปนผูชนะกอนอยางนี้
แล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มูลรากแหงทุกขทใี่ ครขุดไมได อันภิกษุขดุ ไดแลวอยางไร ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย คําวา "คัณฑะ" นี้ เปนชื่อของกายนี้อันเปนที่ประชุมแหงมหาภูตรูป ๔ ซึ่งมีมารดา
บิดาเปนแดนเกิด เติบโตขึ้นเพราะขาวสุกและขนมสด มีความไมเทีย่ ง ตองขัดสี นวดฟน
แตกสลายกระจัดกระจายเปนธรรมดา คําวา "คัณฑมูล" นี้ เปนชื่อของตัณหา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ตัณหาภิกษุละเสียแลว ใหมีรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมีไมใหเกิดขึน้
ตอไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุทั้งหลาย มูลรากแหงทุกขทใี่ ครๆ ขุดไมได ภิกษุขุดเสียแลวอยาง
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยนิ วา อุทกดาบสรามบุตร ยอมกลาววาจาอยางนีว้ า เราขอบอก เรา
เปนผูถึงซึ่งเวทโดยสวนเดียวเราขอบอก เราชนะกอนโดยสวนเดียว เราขอบอก เราขุดเสีย
แลวซึ่งมูลรากแหงทุกขทใี่ ครขุดไมไดโดยสวนเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย อุทกดาบสรามบุตรยังเปน
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ผูไมถึงซึ่งเวท ก็กลาววา เราเปนผูถึงซึ่งเวท ยังเปนผูไมชนะกอน ก็กลาววา เราชนะกอน
ยังขุดมูลรากแหงทุกขไมได ก็กลาววา เราขุดมูลรากแหงทุกขเสียแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
เมื่อจะกลาวขอนี้โดยชอบ ควรกลาววา เราขอบอกเราเปนผูถึงซึ่งเวทโดยสวนเดียว เราขอบอก
เราเปนผูชนะกอนโดยสวนเดียวเราขอบอก เราขุดมูลรากแหงทุกขที่ใครขุดไมไดโดยสวนเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบฉฬวรรคที่ ๕
____________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สังคัยหสูตรที่ ๑ ๒. สังคัยหสูตรที่ ๒ ๓. ปริหานสูตร ๔.ปมาทวิหารีสูตร
๕. สังวรสูตร ๖. สมาธิสูตร ๗. ปฏิสัลลีนสูตร๘. นตุมหากสูตรที่ ๑ ๙. นตุมหากสูตรที่ ๒
๑๐. อุทกสูตร
รวมวรรคที่มีในทุติยปณณาสก คือ
๑. อวิชชาวรรค ๒. มิคชาลวรรค ๓. คิลานวรรค ๔. ฉันนวรรค ๕. ฉฬวรรค ฯ
จบปฐมปณณาสก
___________________
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โยคักเขมีวรรคที่ ๑
โยคักเขมีสูตร
[๑๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงบุคคลผูมีความ
เกษมจากโยคแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ก็ธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงบุคคลผูมีความ
เกษมจากโยคะเปนไฉน ธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงบุคคลผูมีความเกษมจากโยคะนั้น คือรูปที่
จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนานาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด
อันตถาคตละไดแลวถอนรากขึ้นหมดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกิด
ขึ้นตอไปเปนธรรมดา ตถาคตไดบอกความเพียรที่ควรประกอบเพื่อละรูปเหลานั้นเพราะเหตุนนั้
ตถาคตบัณฑิตจึงกลาววา ผูมีความเกษมจากโยคะ ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนที่รัก ชักใหใครชวนใหกําหนัด อันตถาคตละไดแลว ถอน
รากขึ้นหมดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดตอไปเปนธรรมดา ตถาคต
ไดบอกความเพียรที่ควรประกอบเพื่อละธรรมารมณเหลานั้น เพราะเหตุนั้น ตถาคตบัณฑิตจึง
กลาววาผูมีความเกษมจากโยคะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ลธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงบุคคลผูมี
ความเกษมจากโยคะ ฯ
จบสูตรที่ ๑
อุปาทายสูตร
[๑๕๓] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี สุขและทุกขอันเปน
ภายในเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไร ฯ
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา พระเจาขา ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองคมีพระผูมีพระภาค
เปนตนเหตุ ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อจักษุมี สุขและทุกขที่เปนภายในเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุ
ฯลฯ เมื่อใจมี สุขและทุกขที่เปนภายในเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลาย
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สุขและทุกขอันเปน
ภายใน พึงเกิดขึ้นเพราะไมอาศัยสิ่งนั้นหรือ ฯ
ภิ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯลฯ
พ. ใจเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สุขและทุกขอันเปน
ภายใน พึงเกิดขึ้นเพราะไมอาศัยสิ่งนั้นหรือ ฯ
ภิ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งใน
จักษุ ฯลฯ ทั้งในใจ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมือ่
หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว
กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๒

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 89
ทุกขสูตร
[๑๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับแหงทุกข เธอทั้งหลาย
จงฟง ก็ความเกิดแหงทุกขเปนไฉน ความเกิดแหงทุกขนนั้ คืออาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุ
วิญญาณ รวมธรรมทั้ง ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา
เปนปจจัย จึงเกิดตัณหา นี้เปนความเกิดแหงทุกข ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ เกิดมโน
วิญญาณ รวมธรรม ๓ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา
เปนปจจัยจึงเกิดตัณหา นี้แลเปนความเกิดแหงทุกข ฯ
[๑๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแหงทุกขเปนไฉน ความดับแหงทุกขนั้น คือ
อาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุวญ
ิ ญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย
จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสํารอกโดย
ไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ
ชรา มรณะโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทงั้ มวลนี้
ยอมมีดวยอาการอยางนี้ นี้แลเปนความดับแหงทุกข ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ เกิดมโน
วิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา
เปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะ
อุปาทานดับ ภพจึงดับเพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกขโทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนความดับแหงทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๓
โลกสูตร
[๑๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับแหงโลก เธอทั้งหลาย
จงฟง ก็ความเกิดแหงโลกเปนไฉน ความเกิดแหงโลกนัน้ คือ อาศัยจักษุและรูป เกิด
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จักขุวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา
เปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงเกิด
ภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงเกิดชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาสนีเ้ ปนความเกิดแหงโลก ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณเกิดมโน
วิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา
เปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย
จึงเกิดภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดชาติเพราะชาติเปนปจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงเกิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ลเปนความเกิดแหงโลก ฯ
[๑๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแหงโลกเปนไฉน ความดับแหงโลกนั้น คือ
อาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุวญ
ิ ญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย
จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสํารอกโดย
ไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ
ชรา มรณะโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทงั้ มวลนี้
ยอมมีดวยอาการอยางนี้ นี้เปนความดับแหงโลก ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ เกิดมโนวิญญาณ
รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานัน้ แลดับเพราะสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ
ภพจึงดับเพราะภพดับ ชาติจงึ ดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้แลเปนความดับแหงโลก ฯ
จบสูตรที่ ๔
เสยยสูตร
[๑๕๘] พระผูม ีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมี เพราะยึดมัน่ อะไร
ถือมั่นอะไร จึงมีความสําคัญตนวา ประเสริฐกวาเขา เสมอเขาหรือวาเลวกวาเขา ฯ
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค
มีพระผูมีพระภาคเปนตนเหตุ ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อจักษุมี เพราะยึดมัน่ จักษุ ถือมั่นจักษุ จึงมีความสําคัญตนวา
ประเสริฐกวาเขา เสมอเขา หรือวาเลวกวาเขา ฯลฯ เมื่อใจมีเพราะยึดมัน่ ใจ ถือมั่นใจ จึงมี
ความสําคัญตนวา ประเสริฐกวาเขา เสมอเขาหรือวาเลวกวาเขา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนจักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ไมยึดมัน่ สิ่งนั้นแลว
จะพึงมีความสําคัญตนวา เปนผูประเสริฐกวาเขา เสมอเขา หรือวาเลวกวาเขา บางหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯลฯ
พ. ใจเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ไมยึดมัน่ สิ่งนั้นแลว
จะพึงมีความสําคัญตนวา ประเสริฐกวาเขา เสมอเขา หรือวาเลวกวาเขา บางหรือหนอ ฯ
ภิ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งใน
จักษุ ฯลฯ ทั้งในใจ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมือ่
หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลวรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๕

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 92
สังโยชนสูตร
[๑๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเปนเหตุแหงสังโยชนและสังโยชน
เธอทั้งหลายจงฟง ก็ธรรมที่เปนเหตุแหงสังโยชนและสังโยชนเปนไฉนธรรมที่เปนเหตุแหง
สังโยชนและสังโยชนนั้น คือ จักษุเปนธรรมอันเปนเหตุแหงสังโยชน ความกําหนัดดวย
อํานาจความพอใจในจักษุนนั้ เปนสังโยชนในจักษุนั้น ฯลฯ ใจเปนธรรมอันเปนเหตุแหงสังโยชน
ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในใจนั้น เปนสังโยชนในใจนัน้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรา
เรียกวา ธรรมเปนเหตุแหงสังโยชนและสังโยชน ฯ
จบสูตรที่ ๖
อุปาทานสูตร
[๑๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเปนเหตุแหงอุปาทานและอุปาทาน เธอ
ทั้งหลายจงฟง ก็ธรรมที่เปนเหตุแหงอุปาทานและอุปาทานเปนไฉน ธรรมที่เปนเหตุแหง
อุปาทาน ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในจักษุนนั้ เปนอุปาทานในจักษุนั้น ฯลฯ ใจเปน
ธรรมอันเปนเหตุแหงอุปาทาน ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในใจนั้น เปนอุปาทานในใจ
นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เราเรียกวา ธรรมเปนเหตุแหงอุปาทานและอุปาทาน ฯ
จบสูตรที่ ๗
อปริชานสูตรที่ ๑
[๑๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลไมรูยิ่ง ไมกําหนดรู ไมหนาย ไมละจักษุ ยอมไม
ควรเพื่อความสิ้นทุกข ฯลฯ บุคคลไมรูยิ่ง ไมกําหนดรู ไมหนายไมละใจ ยอมไมควรเพื่อความ
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สิ้นทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนบุคคลรูยิ่งกําหนดรู หนาย ละจักษุ ยอมควรเพื่อความสิ้น
ทุกข ฯลฯ บุคคลรูยิ่ง กําหนดรูหนาย ละใจ ยอมควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลไมรูยิ่ง ไมกําหนดรู ไมหนาย ไมละรูป ยอมไมควรเพื่อความสิ้นทุกข บุคคลไมรูยิ่ง ไม
กําหนดรู ไมหนาย ไมละเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ยอมไมควรเพื่อความสิ้นทุกข
บุคคลรูยิ่ง กําหนดรู หนาย ละรูป ยอมควรเพื่อความสิ้นทุกขบุคคลรูยิ่ง กําหนดรู หนาย ละ
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ยอมควรเพื่อความสิ้นทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๘
อปริชานสูตรที่ ๒
[๑๖๒] สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยู ณ พระตําหนัก ซึ่งมุงดวยกระเบื้อง
ของหมูพระประยูรญาติ ครั้งนั้นแล พระผูมพี ระภาคประทับพักผอนอยูใ นที่สงัด ไดทรงภาษิต
ธรรมปริยายนีว้ า อาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุวิญญาณรวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะ
ผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึง
เกิดอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงเกิดภพ เพราะภพเปนปจจัย จึงเกิดชาติ เพราะชาติ
เปนปจจัย จึงเกิดชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสความเกิดขึน้ แหง
กองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยอาการอยางนี้ ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ เกิดมโนวิญญาณ
รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย
จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงเกิดภพ
เพราะภพเปนปจจัยจึงเกิดชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงเกิดชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส และอุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดว ยอาการอยางนี้ ฯ
[๑๖๓] อาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะ
ผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานัน้ แลดับ
เพราะสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ
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เพราะชาติดับ ชรา มรณะโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกอง
ทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ เกิดมโนวิญญาณ รวม
ธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึง
เกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสํารอกโดยไมเหลืออุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ
ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจงึ ดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาสจึงดับความดับแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ฯ
[ ๑๖๔]ก็โดยสมัยนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งยืนแอบฟงพระผูม ีพระภาคอยู พระผูมีพระภาค
ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นแลว ตรัสถามเธอวา ดูกรภิกษุ เธอไดฟงธรรมปริยายนีแ้ ลวหรือ
ภิกษุนั้นกราบทูลวา ไดฟงแลว พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุ เธอจงเรียน จงทรงจําธรรมปริยายนีไ้ วเถิดเพราะวาธรรม
ปริยายนี้ประกอบดวยประโยชน เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบโยคักเขมิวรรรคที่ ๑
____________________________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. โยคักเขมิสตู ร ๒. อุปาทายสูตร ๓. ทุกขสูตร ๔.โลกสูตร๕. เสยยสูตร
๖. สังโยชนสูตร ๗. อุปาทานสูตร ๘. อปริชานสูตรที่ ๑ ๙.อปริชานสูตรที่ ๒ ๑๐.
อุปสสุติสูตร ฯ
_____________________
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โลกกามคุณวรรคที่ ๒
มารปาสสูตรที่ ๑
[๑๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันรูปนัน้ ภิกษุนี้
เรากลาววา ไปสูที่อยูของมาร ตกอยูในอํานาจของมาร ถูกมารคลอง รัด มัดดวยบวง ภิกษุ
นั้นพึงถูกมารผูมีบาปใชบวงทําไดตามปรารถนา ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมารมณที่จะพึงรูแจง
ดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุ
เพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันธรรมารมณนั้น ภิกษุนี้เรากลาววา ไปสูทอี่ ยูของมาร ตกอยูใน
อํานาจ ถูกมารคลอง รัด มัดดวยบวง ภิกษุนนั้ พึงถูกมารผูมีบาปใชบวงทําไดตามปรารถนา ฯ
[๑๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึง่ รูปที่จะพึงรูแ จงดวยจักษุอนั นาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไม
พัวพันรูปนั้น ภิกษุนี้เรากลาววา ไมไปสูที่อยูของมารไมตกอยูในอํานาจของมาร ไมถูกมารคลอง
เปนผูพนจากบวงมาร ภิกษุนั้นอันมารผูมบี าปพึงใชบวงทําตาม ความปรารถนาไมได ฯลฯ ดูกร
ภิกษุทั้งหลายธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร
ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพวั พันธรรมารมณนั้น ภิกษุนี้
เรากลาววา ไมไปสูที่อยูของมาร ไมตกอยูในอํานาจของมาร ไมถูกมารคลอง เปนผูพนจากบวง
มาร ภิกษุนั้นอันมารผูมีบาปพึงใชบวงทําตามความปรารถนาไมได ฯ
จบสูตรที่ ๑
มารปาสสูตรที่ ๒
[๑๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันรูปนัน้ ภิกษุ
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นี้เรากลาววา พัวพันอยูในรูป ไปสูที่อยูของมาร ตกอยูในอํานาจของมาร ถูกมารผูมีบาปทําได
ตามปรารถนา ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจนารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพัน
ธรรมารมณนั้น ภิกษุนี้เรากลาววา พัวพันอยูในธรรมารมณ ไปสูที่อยูข องมาร ตกอยูในอํานาจ
ของมาร ถูกมารผูมีบาปทําไดตามปรารถนา ฯ
[๑๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง รูปที่จะพึงรูดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพวั พันรูปนั้น
ภิกษุนี้เรากลาววา พนไปจากรูป ไมไปสูที่อยูของมาร ไมตกอยูในอํานาจของมาร อันมารผูมี
บาปพึงทําตามปรารถนาไมไดฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนา
ปรารถนา นาใครนาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุไมเพลิดเพลิน
ไมหมกมุน ไมพัวพันธรรมารมณนั้น ภิกษุนี้เรากลาววา พนไปจากธรรมารมณ ไมไปสูที่อยูของ
มาร ไมตกอยูในอํานาจของมาร อันมารผูมีบาปพึงทําตามปรารถนาไมได ฯ
จบสูตรที่ ๒
โลกกามคุณสูตรที่ ๑
[๑๖๙] พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรามิไดกลาววาที่สุดของโลกอัน
บุคคลพึงรู พึงเห็น พึงถึงดวยการไป และเรายังไมถึงที่สุดแหงโลกแลว ยอมไมกลาวการกระทํา
ที่สุดทุกข ครั้นพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้แลวก็เสด็จลุกขึน้ จากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหาร ครั้ง
นั้นแล เมื่อพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปไมนาน ภิกษุเหลานั้นกลาวกันวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศขอนี้แกเราทั้งหลายโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดาร
เสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหาร ใครหนอจะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่ทรง
แสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพสิ ดารนี้โดยพิสดารได ลําดับนั้น ภิกษุเหลานั้นคิดกันวา
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ทานพระอานนทนี้พระศาสดา และเพื่อนสพรหมจารีผูเปนปราชญ ยกยองสรรเสริญ ทั้งทาน
ยอมสามารถเพื่อจําแนกเนื้อความแหงอุเทศ ที่ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความให
พิสดารนี้โดยพิสดารได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู แลวเรียนถาม
เนื้อความขอนัน้ กะทานเถิด ฯ
[๑๗๐] ครั้งนัน้ แล ภิกษุเหลานั้นพากันเขาไปหาทานพระอานนทถึงทีอ่ ยูไดปราศรัยกับ
ทาน ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กลาวกะทานพระอานนทวา ทานพระอานนท พระผูมพี ระภาคทรงแสดงอุเทศขอนี้โดยยอ ไม
ทรงจําแนกเนือ้ ความใหพิสดาร เสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสีย เมื่อพระองคเสด็จ
ลุกไปไมนาน พวกผมจึงใครครวญดูวา ใครหนอจะชวยจําแนกเนื้อความแหงอุเทศทีพ่ ระผูมี
พระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพสิ ดารนี้ โดยพิสดารได พวกผมจึงคิดไดวา
ทานพระอานนทนี้ อันพระศาสดา และเพือ่ นสพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรรเสริญ ทั้งทาน
พระอานนทนยี้ อมสามารถจําแนกเนื้อความแหงอุเทศทีพ่ ระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรง
จําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได ถากระไร เราพากันเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่
อยู แลวไตถามเนื้อความขอนั้นกะทาน ขอทานพระอานนทไดโปรดจําแนกเนื้อความเถิด ฯ
ทานพระอานนทกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูตองการแกนไม
แสวงหาแกนไม เที่ยวหาแกนไมอยู กลับลวงเลยรากลวงเลยลําตนแหงตนไมมีแกนตนใหญ
ซึ่งตั้งอยูเฉพาะหนาไปเสีย มาสําคัญแกนไมที่จะพึงแสวงหาไดที่กิ่งและใบ ฉันใด คําอุปไมยนี้
ก็ฉันนั้น คือ พวกทานลวงเลยพระผูมีพระภาคผูประทับอยูเฉพาะหนา ในฐานะเปนศาสดาของ
ทานทั้งหลายไปเสีย มาสําคัญเนื้อความที่จะไตถามนี้ (กะผม) แทจริง พระผูมีพระภาคนั้น
เมื่อทรงทราบ ยอมทราบ เมื่อทรงเห็น ยอมเห็น พระองคเปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม
เปนผูประเสริฐ เปนผูกลาว เปนผูประกาศ เปนผูทําเนื้อความใหตื้นเปนผูใหอมตธรรม เปน
เจาของแหงธรรม เปนผูถึงธรรมที่แท เวลานี้ เปนกาลสมควรที่จะทูลถามเนื้อความขอนั้นกะ
พระผูมีพระภาค พระองคทรงแกปญหาแกทานทั้งหลายอยางใด ทานทั้งหลายพึงทรงจําความขอ
นั้นไวอยางนัน้ เถิด ฯ
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ภิ. ดูกรทานอานนท ขอที่ทานวานัน้ เปนการถูกตองแลว พระผูมีพระภาคเมื่อทรงทราบ
ยอมทราบ เมื่อทรงเห็น ยอมเห็น พระองคเปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผู
ประเสริฐ เปนผูกลาว เปนผูป ระกาศเปนผูท ําเนื้อความใหตื้น เปนผูใ หอมตธรรม เปนเจา
ของแหงธรรม เปนผูถึงธรรมที่แท เวลานีเ้ ปนกาลสมควรที่จะทูลถามเนือ้ ความขอนั้นกะพระผูมี
พระภาคพระองคทรงแกปญหาแกพวกผมอยางใด พวกผมควรทรงจําความขอนั้นไวอยางนั้นก็แต
วาทานอานนทก็เปนผูที่พระศาสดา และเพื่อนสพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรรเสริญ ทั้งทาน
ก็สามารถจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศทีพ่ ระผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อ
ความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได ขอทานอยาไดหนักใจ โปรดชวยจําแนกเนื้อความทีเถิด ฯ
[๑๗๑] อา. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ถาอยางนั้น ทานทั้งหลาย จงคอยฟงจงใสใจใหดี ผม
จักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนทจงึ กลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ขอที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดาร เสด็จลุกจาก
พุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสียนั้น ผมทราบแลว ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผมยอมทราบเนื้อความ
แหงอุเทศที-่ --พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลยอมมีความสําคัญในโลกวาโลก ถือวาโลก ดวยธรรมอันใด ธรรมนี้
เรียกวาโลกในวินัยของพระอริยะ ดูกรอาวุโสทั้งหลายบุคคลยอมมีความสําคัญในโลกวาโลก ถือวา
โลก ดวยธรรมอะไรเลา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลยอมมีความสําคัญในโลกวาโลก ถือวาโลก ดวย
จักษุ ...ดวยหู... ดวยจมูก... ดวยลิ้น... ดวยกาย... ดวยใจ ดูกรอาวุโสทั้งหลายบุคคลยอมมี
ความสําคัญในโลกวาโลก ถือวาโลก ดวยธรรมอันใด ธรรมนี้เรียกวาโลกในวินัยของพระอริยะ
ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ขอที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความให
พิสดารวา เรามิไดกลาววา ที่สุดของโลกอันบุคคลพึงรู พึงเห็น พึงถึงดวยการไป และเรายังไมถึงที่สุด
แหงโลกแลวยอมไมกลาวการกระทําที่สุดทุกข ดังนี้แลว เสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาไปสูพระ
วิหารเสียนั้น ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผมยอมทราบเนื้อความแหงอุเทศทีท่ รงแสดงโดยยอ ไมทรงจํา
แนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารอยางนี้ ทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายประสงคความ
แจมแจง พึงเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคแลวทูลถามเนื้อความขอนั้นเถิด พระองคทรงพยากรณแก
พวกทานอยางไร ก็พึงทรงจําขอที่ตรัสนั้นอยางนั้นเถิด ฯ
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[๑๗๒] ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทวา อยางนัน้ ทานผูมีอายุ ดังนี้แลวลุกจาก
อาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา พระผูมพี ระภาคทรงแสดงอุเทศ
โดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารแกพวกขาพระองควา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรามิไดกลาว
วา ที่สุดของโลกอันบุคคลพึงรู พึงเห็น พึงถึงดวยการไป และเรายังไมถึงที่สุดแหงโลกแลว
ยอมไมกลาวการกระทําที่สุดทุกข ดังนี้แลว เสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสีย เมื่อ
พระองคเสด็จลุกไปไมนาน พวกขาพระองคคิดกันวา พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้แกเรา
ทั้งหลายโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารเสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสีย
ใครหนอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงแสดงเนื้อความใหพสิ ดารนี้ โดย
พิสดารไดลําดับนั้น พวกขาพระองคมีความคิดวา ทานพระอานนทนเี้ ปนผูที่พระศาสดาและเพื่อน
สพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรรเสริญ ทั้งสามารถเพื่อจะจําแนกเนือ้ ความแหงอุเทศที่พระผูมี
พระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพสิ ดารนี้ โดยพิสดารได ถากระไรพวกเรา
พึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยูแลวพึงไตถามเนื้อความขอนั้นกะทานเถิด ครัน้ คิดดังนัน้ แลว
พวกขาพระองคก็เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยูแลวไตถามเนื้อความขอนั้นกะทาน ทานพระ
อานนทก็จําแนกเนื้อความแกพวกขาพระองคดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้ดว ยพยัญชนะเหลานี้
พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานนทเปนบัณฑิต มีปญญามาก หากทาน
ทั้งหลายพึงไตถามเนื้อความขอนั้นกะเรา แมเราก็พึงแกปญ
 หานั้นเหมือนอยางที่อานนทกลาวแก
ปญหานั้นแหละ นั่นเปนเนือ้ ความแหงอุเทศนั้นทานทั้งหลายพึงทรงจําเนื้อความนัน้ ไวอยางนี้เถิด ฯ
จบสูตรที่ ๓
โลกกามคุณสูตรที่ ๒
[๑๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อกอนตรัสรู เมื่อเราเปนพระโพธิสัตวยังมิไดตรัสรู ไดมี
ความปริวิตกวา เบญจกามคุณของเราที่เราเคยสัมผัสดวยใจมาแลว ลวงไปแลว ดับไปแลว
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แปรปรวนไปแลว จิตของเราเมื่อเกิด พึงเกิดขึ้นในเบญจกามคุณที่เปนปจจุบันมาก หรือที่เปน
อนาคตนอย ลําดับนั้น เราคิดวาเบญจกามคุณของเราที่เราเคยสัมผัสดวยใจมาแลว ลวงไปแลว
ดับไปแลวแปรปรวนไปแลว เราปรารถนาประโยชนแกตน พึงทําความไมประมาทในเบญจกาม
คุณนั้น และสติใหเปนเครื่องรักษาจิต เพราะเหตุนั้นแหละ เบญจกามคุณแมของทานทั้งหลาย
ที่ทานทั้งหลายเคยสัมผัสดวยใจมาแลว ลวงไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว จิตของทาน
ทั้งหลายเมื่อเกิด พึงเกิดขึ้นในเบญจกามคุณที่เปนปจจุบนั มาก หรือที่เปนอนาคตนอย (เชน
เดียวกัน) เพราะเหตุนั้นแหละเบญจกามคุณแมของทานทั้งหลาย ที่ทานทั้งหลายเคยสัมผัสดวย
ใจมาแลว ลวงไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว ทานทั้งหลายปรารถนาประโยชนแกตน
พึงทําความไมประมาทในเบญจกามคุณนัน้ และสติใหเปนเครื่องรักษาจิต แลวพระองคตรัสตอ
ไปอีกวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ อายตนะอันบุคคลจําตองรูไว คือ จักษุดับ
ณ ที่ใด รูปสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นั้น หูดับ ณที่ใด สัททสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นั้น จมูกดับ
ณ ที่ใด คันธสัญญาก็สิ้นไป ณที่นั้น ลิ้นดับไป ณ ที่ใด รสสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นั้น กายดับ
ณ ที่ใด โผฏฐัพพสัญญาก็สิ้นไป ณ ทีน่ ั้น ใจดับ ณ ที่ใด ธรรมสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นนั้ ครั้น
พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้แลว ก็เสด็จลุกขึน้ จากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเมื่อพระผูมีพระภาค
เสด็จไปไมนาน ภิกษุเหลานัน้ มีความคิดวา พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้แกเราทั้งหลายโดยยอ
ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพสิ ดารวาเพราะเหตุนั้นแหละ อายตนะอันบุคคลจําตองรูไว คือ จักษุดับ
ณ ที่ใด รูปสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นั้น ฯลฯ ใจดับ ณ ที่ใด ธรรมสัญญาก็สิ้นไป ณ ที่นนั้ ดังนี้แลว
เสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสีย ใครหนอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระ
ผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้โดยพิสดารได ลําดับนั้น ภิกษุเหลา
นั้นคิดวาทานพระอานนทนี้ เปนผูที่พระศาสดาและเพื่อนสพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรร
เสริญ ทั้งทานสามารถจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูม ีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจํา
แนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่
อยู แลวพึงไตถามเนื้อความขอนั้นกะทานเถิด ฯ
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[๑๗๔] ครั้งนัน้ แล ภิกษุเหลานั้นจึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยูไดปราศรัยกับทาน
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะ
ทานพระอานนทวา ทานอานนท พระผูมพี ระภาคทรงแสดงอุเทศนี้แกพวกผมโดยยอ ไมทรงจําแนก
เนื้อความใหพสิ ดาร เสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสีย เมื่อพระองคเสด็จลุกไป
ไมนาน พวกผมจึงใครครวญวา ใครหนอจะชวยจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระผูมพี ระภาคทรง
แสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพสิ ดารนี้ โดยพิสดารได พวกผมจึงคิดไดวา ทานพระ
อานนทนี้เปนผูอันพระศาสดาและเพื่อนสพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรรเสริญ ทั้งสามารถเพื่อ
จําแนกเนื้อความแหงอุเทศทีพ่ ระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดาร
นี้โดยพิสดารได ถากระไร เราพึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู แลวไตถามเนื้อความขอนั้น
กะทาน ขอทานพระอานนทไดโปรดจําแนกเนื้อความเถิด ทานพระอานนทกลาววา ผูมีอายุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนบุรุษผูตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เทีย่ วหาแกนไมอยู กลับลวงเลยราก ลวง
เลยลําตน แหงตนไมมีแกนตนใหญซึ่งตั้งอยูเฉพาะหนาไปเสียมาสําคัญแกนไมทจี่ ะพึงแสวงหา
ไดที่กิ่งและใบ ฉันใด คําอุปไมยนี้ก็ฉนั นั้น คือพวกทานลวงเลยพระผูมีพระภาคผูประทับอยูเฉพาะ
หนา ในฐานะเปนศาสดาของทานทั้งหลายไปเสีย มาสําคัญเนื้อความที่จะไตถามนี้กะผม แทจริง
พระผูมีพระภาคเมื่อทรงทราบ ยอมทราบ เมื่อทรงเห็น ยอมเห็น พระองคเปนผูมีพระจักษุ มีพระ
ญาณ มีธรรม เปนผูประเสริฐ เปนผูกลาว เปนผูประกาศ เปนผูทําเนื้อความใหตื้น เปนผูให
อมตธรรม เปนเจาของแหงธรรม เปนผูถึงธรรมที่แทเวลานี้เปนกาลสมควรที่จะทูลถามเนื้อความ
ขอนั้นกะพระผูมีพระภาค พระองคทรงแกปญหาแกทานทั้งหลายอยางใด ทานทั้งหลายพึง
ทรงจําความขอนั้นไวอยางนัน้ เถิด ฯ
ภิ. ดูกรทานอานนท ขอที่ทานวานัน้ เปนการถูกตองแลว พระผูมีพระภาคเมื่อทรงทราบ
ยอมทราบ เมื่อทรงเห็น ยอมเห็น พระองคเปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูกลาว
เปนผูประกาศเปนผูทําเนื้อความใหตื้น เปนผูใหอมตธรรม เปนเจาของแหงธรรม เปนผูถึงธรรม
ที่แท เวลานีเ้ ปนกาลสมควรที่จะทูลถามเนือ้ ความขอนั้นกะพระผูมีพระภาคพระองคทรงแกปญหา
แกพวกผมอยางใด พวกผมก็ควรทรงจําความขอนั้นไวอยางนั้น ก็แตวา ทานอานนทเปนผูที่
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พระศาสดาและเพื่อนสพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรรเสริญ ทั้งทานก็สามารถจะจําแนกเนื้อ
ความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรงจําแนกเนือ้ ความใหพิสดารนี้ โดย
พิสดารได ขอทานอยาไดหนักใจ โปรดชวยจําแนกเนื้อความทีเถิด ฯ
[๑๗๕] อา. ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
ผมจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนทกลาววา ดูกรทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ขอทีพ่ ระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอไมทรงจําแนกเนือ้ ความใหพิสดาร เสด็จลุก
จากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสียนั้น ผมทราบแลว ผูมีอายุทั้งหลาย ผมยอมทราบเนื้อความ
แหงอุเทศที่ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพสิ ดารนี้ โดยพิสดารวา ผูมีอายุทั้งหลาย
พระพุทธวจนะนั้น อันพระผูมีพระภาคทรงภาษิต หมายเอาความดับแหงอายตนะ ๖ขอที่พระผู
มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารเสด็จลุกจากพุทธอาสนเขา
ไปสูพระวิหารเสียนั้น ผมรูเนื้อความแหงอุเทศที่ทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนือ้ ความให
พิสดารนี้ โดยพิสดารอยางนีแ้ ล ผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายประสงคความแจมแจง พึงเขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคแลวทูลถามเนื้อความขอนั้น พระองคทรงพยากรณแกทานทั้งหลายอยางไร
ทานทั้งหลายพึงทรงจําขอที่ตรัสนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ
[๑๗๖] ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทวา อยางนัน้ ทานผูมีอายุดังนี้แลว ลุกจาก
อาสนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา พระผูมพี ระภาคทรงแสดงอุเทศโดย
ยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารแกขาพระองคทั้งหลาย เสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาไปสู
วิหารเสีย เมื่อพระองคเสด็จลุกไปไมนาน ขาพระองคทั้งหลายจึงใครครวญดูวา... ใครหนอจะชวย
จําแนกเนื้อความแหงอุเทศทีท่ รงแสดงโดยยอไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได
ขาพระองคทั้งหลายคิดวา ทานพระอานนทนี้ เปนผูที่พระศาสดาและเพือ่ นสพรหมจารีผูเปน
ปราชญยกยองสรรเสริญ ทั้งทานสามารถจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่ทรงแสดงโดยยอ ไม
ทรงจําแนกเนือ้ ความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได ถากระไร เราทั้งหลายพึงเขาไปหาทาน
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พระอานนทถงึ ที่อยู แลวไตถามเนื้อความขอนั้นกะทานเถิด ครั้นคิดฉะนี้แลว ขาพระองคทั้งหลาย
ก็เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู แลวไตถามเนื้อความขอนั้นกะทาน ทานพระอานนทก็จําแนก
เนื้อความแกขา พระองคทั้งหลายดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะเหลานี้ พระผูมี
พระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อานนทเปนบัณฑิต มีปญญามากหากทานทั้งหลายพึงถามเนื้อ
ความขอนั้นกะเรา แมเราพึงพยากรณปญหานั้นเหมือนอยางที่อานนทพยากรณแลวนั้นแหละ นัน่
เปนเนื้อความแหงอุเทศนัน้ ทานทั้งหลายพึงทรงจําเนื้อความนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ
จบสูตรที่ ๔
สักกสูตร
[๑๗๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทวดาทั้งหลาย เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับอยูณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญเหตุปจจัยอะไรหนอ ทีเ่ ปนเครื่องใหสตั วบางพวกในโลกนี้ไม
ปรินิพพานในปจจุบันอนึ่ง เหตุปจจัยอะไร ที่เปนเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้ปรินิพพานใน
ปจจุบัน ฯ
[๑๗๘] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรทานผูเปนจอมเทพ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุเพลิดเพลิน
หมกมุน พัวพันรูปนั้นอยู เมือ่ เธอเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันรูปนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยตัณหา
นั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้นก็ยอมมี ภิกษุผยู ังมีอุปาทาน ยังไมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณ
ที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด
มี อยู หากภิกษุเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันธรรมารมณนั้น เมื่อเธอเพลิดเพลิน หมกมุน
พัวพันธรรมารมณนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้นยอมมี
ภิกษุผยู ังมีอุปาทาน ยังไมปรินิพพานดูกรทานผูเปนจอมเทพ เหตุปจ จัยนี้แล ที่เปนเครือ่ งให
สัตวบางพวกในโลกนี้ไมปรินิพพานในปจจุบัน ฯ
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[๑๗๙] ดูกรทานผูเปนจอมเทพ รูปที่จะพึงรูแ จงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นา
พอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพัน
รูปนั้น เมื่อเธอไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพันรูปนัน้ วิญญาณอันอาศัยตัณหานัน้ ยอมไม
มี อุปาทานอันอาศัยตัณหานัน้ ยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทาน ยอมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณที่
จะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัดมีอยู
หากภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพวั พันธรรมารมณนั้น เมื่อเธอไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน
ไมพัวพันธรรมารมณนั้น วิญญาณอันอาศัยตัณหานั้นยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้นยอมไมมี
ภิกษุผูไมมีอุปาทาน ยอมปรินิพพานดูกรทานผูเปนจอมเทพ เหตุปจจัยนี้แล ที่เปนเครือ่ งให
สัตวบางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปจจุบนั ฯ
จบสูตรที่ ๕
ปญจสิขสูตร
[๑๘๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห
ครั้งนั้น ปญจสิขเทพบุตรผูเปนบุตรแหงคนธรรพ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญเหตุปจจัยอะไรหนอ ที่เปนเครือ่ งใหสัตวบางจําพวกในโลกนี้ ไม
ปรินิพพานในปจจุบัน เหตุปจ จัยอะไร ที่เปนเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้ ปรินิพพานใน
ปจจุบัน ฯ
[๑๘๑] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรปญจสิขะ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ ฯลฯ ธรรมา
รมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจนารักชักใหใคร ชวนใหกาํ หนัด
มีอยู หากภิกษุเพลิดเพลิน หมกมุนพัวพันธรรมารมณนั้น เมื่อเธอเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพัน
ธรรมารมณนั้นอยูวิญญาณอันอาศัยตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้นยอมมี ภิกษุยังมี
อุปาทาน ยังไมปรินิพพาน ดูกรปญจสิขะ เหตุปจจัยนีแ้ ล เปนเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้
ไมปรินิพพานในปจจุบนั ฯ
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[๑๘๒] ดูกรปญจสิขะ รูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน
ไมพัวพันธรรมารมณนั้นเมือ่ เธอไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพวั พันธรรมารมณนั้นอยู วิญญาณ
อันอาศัยตัณหานั้นยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้นยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอม
ปรินิพพาน ดูกรปญจสิขะ เหตุปจจัยนีแ้ ล เปนเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้ ปรินพิ พานใน
ปจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๖
สารีปุตตสูตร
[๑๘๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึง่ เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู
ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนัง่ ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ทานผูมีอายุสารีบุตร ภิกษุผูเปนสัทธิ
วิหาริกของทานลาสิกขาสึกเสียแลว ฯ
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดูกรผูมีอายุ ผูที่ไมคุมครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย ไมรู
ประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร ยอมเปนเชนนี้แหละดูกรผูม ีอายุ ขอที่ภิกษุไม
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ไมรูจกั ประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร จักประพฤติ
พรหมจรรยใหบริสุทธิ์ บริบูรณติดตอกันไปจนตลอดชีวิตนั้น ไมใชฐานะที่จะมีได ดูกรผูมีอายุ
ขอที่ภิกษุคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรจักประพฤติ
พรหมจรรยใหบริสุทธิ์ บริบูรณ ติดตอกันไปจนตลอดชีวิตนั้น เปนฐานะที่จะมีได ฯ
[๑๘๔] ดูกรผูม ีอายุ ก็ภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายอยางไร ดูกรผูมี
อายุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมติ ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติ
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เพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและ
โทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรียชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุฟงเสียง
ดวยหู... ดมกลิ่นดวยจมูก...ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณ
ดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวม
แลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษา
มนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรผูมีอายุ ภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย
ทั้งหลายอยางนี้แล ฯ
[๑๘๕] ดูกรผูม ีอายุ ภิกษุเปนผูรูประมาณในโภชนะอยางไร ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลว จึงฉันอาหาร ไมฉันเพื่อเลน ไมฉันเพื่อเมามัว ไมฉัน
เพื่อประดับ ไมฉันเพื่อตกแตง ยอมฉันเพียงเพื่อความดํารงอยูแหงกายนี้ เพื่อยังกายนีใ้ หเปนไป
เพื่อกําจัดความเบียดเบียน เพื่อจะอนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดเห็นวา เพราะเหตุที่ฉันอาหารนี้
เราจักกําจัดเวทนาเกาเสียดวย จักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้นดวย ความที่กายเปนไปไดนาน ความ
ไมมีโทษและความอยูสําราญจักมีแกเรา ดูกรผูมีอายุ ภิกษุเปนผูรูประมาณในโภชนะอยางนี้แล ฯ
[๑๘๖] ดูกรผูม ีอายุ ภิกษุเปนผูประกอบความเพียรอยางไร ดูกรผูมีอายุ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมอันกั้นจิตทั้งหลายดวยการเดินดวยการนั่ง ตลอดวัน
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมอันกั้นจิตทั้งหลายดวยการเดิน ดวยการนั่ง ตลอดปฐมยามแหง
ราตรี ในมัชฌิมยามแหงราตรี สําเร็จสีหไสยาโดยขางเบื้องขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มีสติ
สัมปชัญญะ ทําในใจถึงสัญญาที่จะลุกขึ้น รีบลุกขึ้นในปจฉิมยามแหงราตรี ชําระจิตใหบริสุทธิ์
จากธรรมอันกัน้ จิตทั้งหลายดวยการเดิน ดวยการนั่ง ดูกรผูมีอายุ ภิกษุเปนผูประกอบความเพียร
อยางนี้แล เพราะเหตุนั้นแหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูคุมครองทวารใน
อินทรียทั้งหลาย จักเปนผูรูประมาณในโภชนะ จักเปนผูป ระกอบความเพียร ดูกรผูมีอายุ ทาน
ทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๗
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ราหุลสูตร
[๑๘๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคทรงหลีกเรนอยูใ นที่สงัด
ทรงเกิดปริวิตกแหงพระหฤทัยอยางนีว้ า ธรรมที่เปนเครื่องบมวิมุติของราหุลแกกลาแลว ถากระไร
เราควรแนะนําราหุลในธรรมเปนที่สิ้นอาสวะยิ่งขึ้ไปเถิด ครั้นทรงพระดําริฉะนี้แลว ในเวลาเชา
พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนคร
สาวัตถี ครั้นเวลาภายหลังภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ตรัสเรียกทานพระราหุลมาตรัสวา
ราหุล เธอจงถือผานิสีทนะไปสูปาอันธวันดวยกัน เพื่อพักผอนในกลางวัน ฯ
ทานพระราหุลทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว ไดถือผานิสีทนะตามเสด็จพระผูมี
พระภาคไปขางหลัง ก็สมัยนัน้ พวกเทวดาหลายพันติดตามพระผูมีพระภาคไปดวยคิดวา วันนี้
พระผูมีพระภาคจักทรงแนะนําทานพระราหุลในธรรมเปนที่สิ้นอาสวะอันยิ่งขึ้นไป ฯ
[๑๘๘] ครั้งนัน้ พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปสูปาอันธวัน ประทับ ณ พุทธอาสนที่
พระราหุลปูลาดถวาย ที่ควงตนไมแหงหนึง่ ฝายทานพระราหุลถวายอภิวาทพระผูมพี ระภาคแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคจึงตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน จักษุเที่ยงหรือไมเที่ยง ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
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รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. จักษุวิญญาณ... จักษุสัมผัส... เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณที่เกิดขึน้ เพราะ
จักษุสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯลฯ
พ. ใจเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ธรรมารมณเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
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รา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. มโนวิญญาณเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. มโนสัมผัสเที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เกิดขึน้ เพราะ มโนสัมผัสเปน
ปจจัย เทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
รา. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
รา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในจักษุ
ทั้งในรูป ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสัมผัส ทั้งใน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เกิด
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ขึ้นเพราะจักษุสัมผัส เปนปจจัย ฯลฯยอมเบือ่ หนายทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ทั้งในมโนวิญญาณ
ทั้งในมโนสัมผัสทั้งในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เกิดขึ้นเพราะ มโนสัมผัสเปน
ปจจัย เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพน
แลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี พระผูมีพระภาคตรัสพระสูตรนี้จบลงแลว ทาน
พระราหุลชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูม ีพระภาค อนึง่ เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสไวยากรณภาษิต
นี้อยู จิตของทานพระราหุลหลุดพนแลวจากอาสวะ ไมถอื มั่นดวยอุปาทาน ฝายเทวดาหลายพัน
ก็เกิดธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา
สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ฯ
จบสูตรที่ ๘
สังโยชนสูตร
[๑๘๙] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
สังโยชนและสังโยชน เธอทั้งหลายจงฟงธรรมนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
สังโยชน และสังโยชนเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงสังโยชนและสัง
โยชนนั้น คือรูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร
ชวนใหกําหนัดเหลานี้เรียกวาธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชน ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจใน
รูปนั้น เปนตัวสังโยชนในรูปนั้น ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด เหลานี้เรียกวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชน ความ
กําหนัดดวยอํานาจความพอใจในธรรมารมณนั้น เปนตัวสังโยชนในธรรมารมณนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๙
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อุปาทานสูตร
[๑๙๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
อุปาทานและอุปาทาน เธอทั้งหลายจงฟงธรรมนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
อุปาทาน และอุปาทานเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทานและอุปาทาน
นั้น คือรูปที่จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนให
กําหนัดเหลานีเ้ รียกวาธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูปนั้น
เปนตัวอุปาทานในรูปนัน้ ฯลฯ ธรรมารมณที่จะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด เหลานี้เรียกธรรมอันเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน ความกําหนัด
ดวยอํานาจความพอใจในธรรมารมณนั้น เปนตัวอุปาทานในธรรมารมณนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบโลกกามคุณวรรคที่ ๒
___________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มารปาสสูตรที่ ๑ ๒. มารปาสสูตรที่ ๒ ๓. โลกกามคุณสูตรที่ ๑ ๔. โลกกาม
คุณสูตรที่ ๒ ๕. สักกสูตร ๖. ปญจสิขสูตร ๗. สารีปุตตสูตร๘. ราหุลสูตร ๙. สังโยชน
สูตร ๑๐. อุปาทานสูตร ฯ
_______________________
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คหปติวรรคที่ ๓
เวสาลีสูตร
[๑๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ในปามหาวัน ใกล
พระนครเวสาลี ครั้งนั้นแล อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ฯลฯ ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ เหตุปจ จัยอะไรหนอแล เปน
เครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้ไมปรินิพพานในปจจุบัน อนึ่ง เหตุปจจัยอะไร เปนเครื่องให
สัตวบางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปจจุบนั พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอยูแล คฤหบดี รูปทั้งหลาย
อันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารักชักใหใคร ชวนใหกําหนัด
หากวาภิกษุเพลิดเพลิน หมกมุนพัวพันรูปนั้น เมื่อภิกษุนนั้ เพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันรูปนั้น
อยู วิญญาณอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานัน้ ก็ยอมมี ภิกษุผูมีอุปาทาน
ยอมไมปรินิพพานฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด หากวาภิกษุเพลิดเพลิน หมกมุนพัวพัน ธรรมารมณนั้น เมื่อ
ภิกษุนั้นเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันธรรมารมณนั้นอยูวิญญาณอันอาศัยซึ่งตัณหานัน้ ยอมมี
อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นก็ยอมมี ภิกษุผูมีอุปาทานยอมไมปรินพิ พาน ดูกรคฤหบดี เหตุ
ปจจัยนี้แล เปนเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้ไมปรินิพพานในปจจุบนั ฯ
[๑๙๒] ดูกรคฤหบดี รูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด หากวาภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพวั พันรูปนั้น
เมื่อภิกษุนั้นไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพันรูปนัน้ อยู วิญญาณอันอาศัยซึ่งตัณหานัน้
ยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานัน้ ยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ฯลฯ
ธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร
ชวนใหกําหนัดหากภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพวั พันธรรมารมณนั้น เมื่อภิกษุนั้นไม
เพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพันธรรมารมณน้นั อยู วิญญาณอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมไมมี
อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ดูกรคฤหบดี เหตุ
ปจจัยนี้แล เปนเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปจจุบัน ฯ
จบสูตรที่ ๑
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[๑๙๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ หัตถิคามใกลแควนวัชชี ครั้งนั้นแล
อุคคคฤหบดีชาวบานหัตถิคาม ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลว ไดทูล
ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญเหตุปจจัยอะไรหนอแล เปนเครื่องใหสตั วบางพวก
ในโลกนี้ไมปรินิพพานในปจจุบัน อนึ่ง เหตุปจจัยอะไร เปนเครื่องใหสตั วบางพวกในโลกนี้
ปรินิพพานในปจจุบัน พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอยูแล คฤหบดี รูปทั้งหลายอันบุคคลพึงรู
แจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด หากวา
ภิกษุเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันรูปนั้น เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันรูปนั้นอยู
วิญญาณอันอาศัยซึ่งตัณหานัน้ ยอมมีอุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมมี ภิกษุผูมีอุปาทานยอมไม
ปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก
ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด หากวาภิกษุเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันธรรมารมณนั้น เมื่อภิกษุ
นั้นเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันธรรมารมณนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมมี อุปา
ทานอันอาศัยซึ่งตัณหานัน้ ยอมมี ภิกษุผูมอี ุปาทานยอมไมปรินิพพาน ดูกรคฤหบดีเหตุปจจัยนีแ้ ล
เปนเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้ไมปรินิพพานในปจจุบัน ฯ
ดูกรคฤหบดี รูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชัก
ใหใคร ชวนใหกําหนัด หากวาภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพวั พันรูปนั้น เมื่อภิกษุนั้น
ไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพันรูปนัน้ อยู วิญญาณอันอาศัยซึ่งตัณหานัน้ ยอมไมมี อุปาทาน
อันอาศัยซึ่งตัณหานัน้ ยอมไมมี ภิกษุผูไมมอี ุปาทานยอมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคลพึง
รูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัดหากภิกษุ
ไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพันธรรมารมณนั้น เมื่อภิกษุนั้นไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน
ไมพัวพันธรรมารมณนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยซึ่งตัณหานัน้ ยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหา
นั้นยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ดูกรคฤหบดี เหตุปจ จัยนีแ้ ล เปนเครื่องให
สัตวบางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปจจุบนั ฯ
จบสูตรที่ ๒
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[๑๙๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาวาริกัมพวันใกลเมืองนาฬันทา ครั้ง
นั้นแล อุบาลีคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับฯลฯ ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ เหตุปจจัยอะไรหนอแล เปนเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนีไ้ ม
ปรินิพพานในปจจุบัน อนึ่งเหตุปจจัยอะไรเปนเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปจ
จุบัน พระผูมพี ระภาคตรัสวา มีอยูแล คฤหบดี รูปทั้งหลายอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ อันนา
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด หากวาภิกษุเพลิดเพลิน
หมกมุน พัวพันรูปนั้น เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันรูปนั้นอยู วิญญาณอันอาศัย
ซึ่งตัณหานัน้ ยอมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหานัน้ ก็ยอมมี ภิกษุผูมีอุปาทานยอมไมปรินิพพาน
ฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร
ชวนใหกําหนัดหากวาภิกษุเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันธรรมารมณนั้น เมื่อภิกษุนั้นเพลิดเพลิน
หมกมุน พัวพันธรรมารมณนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยซึ่งตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่ง
ตัณหานั้นยอมมี ภิกษุผูมีอุปาทานยอมไมปรินิพพาน ดูกรคฤหบดีเหตุปจ จัยนี้แล เปนเครื่องให
สัตวบางพวกในโลกนี้ไมปรินิพพานในปจจุบัน ฯ
ดูกรคฤหบดี รูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก
ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด หากวาภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพันรูปนั้น เมื่อภิกษุ
นั้นไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพวั พันรูปนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยซึง่ ตัณหานั้นยอมไมมี อุปา
ทานอันอาศัยซึ่งตัณหานัน้ ยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคล
พึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด หากภิกษุ
ไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพันธรรมารมณนั้น เมื่อภิกษุนั้นไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน
ไมพัวพันธรรมารมณนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยซึ่งตัณหานัน้ ยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยซึ่งตัณหา
นั้นยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ดูกรคฤหบดี เหตุปจ จัยนีแ้ ล เปนเครื่องให
สัตวบางพวกในโลกนี้ปรินิพพานในปจจุบนั ฯ
จบสูตรที่ ๓
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[๑๙๕] สมัยหนึ่ง ทานพระบิณโฑลภารทวาชะอยู ณ พระวิหารโฆสิตาราม ใกลพระนคร
โกสัมพี ครั้งนั้นแล พระเจาอุเทนไดเสด็จไปหาทานพระบิณโฑลภารทวาชะ ทรงสนทนาปราศรัย
กับทานพระบิณโฑลภารทวาชะ ครั้นผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว จึงประทับนัง่
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นแลว ไดตรัสถามทานพระบิณโฑลภารทวาชะวา ทานภารทวาชะผูเจริญ
เหตุปจจัยอะไรหนอแล เปนเครื่องใหภกิ ษุทั้งหลายเหลานี้ผูยังเปนหนุม แรกรุน มีผมดําสนิท
เปนหนุมแนน อยูในปฐมวัย ยังไมหมดความระเริงในกามทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์
บริบูรณจนตลอดชีวิต และปฏิบัติอยูไดนาน ทานพระบิณโฑลภารทวาชะทูลตอบวา ขอถวาย
พระพร พระผูม ีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคตรัสไวดังนีว้ า ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมาตั้งจิตวาเปนมารดา ในสตรีปูนมารดา เธอทั้งหลายจงตั้งจิตวา
เปนพี่สาวนองสาว ในสตรีปนู พี่สาวนองสาว เธอทั้งหลายจงตั้งจิตวาเปนธิดา ในสตรีปูนธิดา
ขอถวายพระพร ขอนี้แล เปนเหตุเปนปจจัยใหภกิ ษุเหลานีผ้ ูยังเปนหนุมแรกรุน มีผมดําสนิท
เปนหนุมแนน อยูในปฐมวัย ผูยังไมหมดความระเริงในกามทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรย
บริสุทธิ์บริบูรณจนตลอดชีวติ และปฏิบัติอยูไดนาน ฯ
[๑๙๖] อุ. ทานภารทวาชะผูเจริญ จิตเปนธรรมชาติโลเลบางคราว ธรรมคือ ความโลภ
ทั้งหลาย ยอมเกิดขึ้นในเหลาสตรีปูนมารดาก็มี ปูนพี่สาวนองสาวก็มี ปูนธิดาก็มี มีไหมหนอ
ทานภารทวาชะ ขออื่นที่เปนเหตุเปนปจจัยใหภกิ ษุเหลานีผ้ ูยังเปนหนุม แรกรุน มีผมดําสนิท
เปนหนุมแนน อยูในปฐมวัย ยังไมหมดความระเริงในกามทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์
บริบูรณจนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยูไดนาน ฯ
บิ. ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคตรัสไวดังนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมาพิจารณากายนี้แหละ เบือ้ งบนแต
พื้นเทาขึ้นไป เบื้องต่ําแตปลายผมลงมา อันมีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาดมี
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ประการตางๆ วา มีอยูใ นกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก
มาม หัวใจ ตับ พังผืดไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด
เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ น้ํามูตร ดังนี้ ขอถวายพระพร แมขอ นี้ก็
เปนเหตุเปนปจจัยใหภิกษุเหลานี้ผูยังเปนหนุม แรกรุนมีผมดําสนิท เปนหนุมแนน อยูใ นปฐม
วัย ผูยังไมหมดความระเริงในกามทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณจนตลอดชีวิต
และปฏิบัติอยูไ ดนาน ฯ
[๑๙๗] อุ. ทานภารทวาชะผูเ จริญ ภิกษุเหลาใดเปนผูมีกายอันอบรมแลว เปนผูมี
ศีลอันอบรมแลว เปนผูมีจิตอันอบรมแลว เปนผูมีปญญาอันอบรมแลว การอบรมกายเปนตน
นั้น ไมเปนกิจอันภิกษุเหลานั้นทําไดโดยยาก สวนภิกษุเหลาใดเปนผูมกี ายยังไมไดอบรมแลว
เปนผูมีศีลยังไมไดอบรมแลว เปนผูมจี ิตยังไมไดอบรมแลว เปนผูมีปญญายังไมไดอบรมแลว การ
อบรมกายเปนตนนั้นเปนกิจอันภิกษุเหลานั้นทําไดโดยยาก ทานภารทวาชะผูเจริญ บางคราวเมื่อ
บุคคลตั้งใจอยูว า เราจักทําไวในใจโดยความเปนของไมงาม แตอารมณยอมมาโดยความเปน
ของงามก็มี มีไหมหนอแล ทานภารทวาชะผูเจริญ ขออื่นที่เปนเหตุเปนปจจัยใหภิกษุเหลานี้ ผู
ยังเปนหนุม แรกรุน มีผมดําสนิท เปนหนุม แนนอยูในปฐมวัย ผูย ังไมหมดความระเริงในกาม
ทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณจนตลอดชีวิตและปฏิบตั ิอยูไดนาน ฯ
บิ. ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคไดตรัสไวดังนีว้ า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมาเถิดเธอทั้งหลายจงเปนผูมีทวาร
อันคุมครองแลวในอินทรียท ั้งหลายอยูเถิด เธอทั้งหลายเห็นรูปดวยตาแลว จงอยาเปนผูถือเอาโดย
นิมิต อยาเปนผูถือเอาโดยอนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียท ี่เมื่อไมสํารวมแลว เปน
เหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได จงรักษาจักขุนทรีย จงถึงความ
สํารวมในจักขุนทรีย เธอทั้งหลายฟงเสียงดวยหูแลว... สูดกลิ่นดวยจมูกแลว ... ลิ้มรสดวยลิ้น
แลว... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว... รูแ จงธรรมารมณดว ยใจแลวอยาไดเปนผูถือเอาโดย
นิมิต อยาไดเปนผูถือเอาโดยอนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อความสํารวมมนินทรียที่เมื่อไมสํารวมแลว
เปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได จงรักษามนินทรีย จงถึงความ
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สํารวมในมนินทรียขอถวายพระพร แมขอนี้ ก็เปนเหตุเปนปจจัยใหภิกษุเหลานี้ผูยังเปนหนุม
แรกรุนมีผมดําสนิท เปนหนุม แนน อยูในปฐมวัย ผูย ังไมหมดความระเริงในกามทั้งหลาย
ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณจนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยูไดนาน ฯ
[๑๙๘] อุ. นาอัศจรรย ทานภารทวาชะผูเจริญ ไมเคยมีแลว ทานภารทวาชะผูเจริญ
ตามกําหนดธรรมปริยายนี้ อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสดี
แลว ทานภารทวาชะผูเจริญ ขอนี้แล เปนเหตุเปนปจจัยใหภิกษุเหลานีผ้ ูยังเปนหนุม แรกรุน
มีผมดําสนิท เปนหนุมแนนอยูในปฐมวัย ยังเปนผูไมหมดความระเริงในกามทั้งหลาย ประพฤติ
พรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณจนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยูไ ดนาน ทานภารทวาชะผูเจริญ ในสมัยใด
แมขาพเจาเอง มีกายมิไดรักษาแลว มีวาจามิไดรักษาแลว มีจิตมิไดรักษาแลว มีสติมิไดตั้งไว
แลว มีอินทรียท ั้งหลายมิไดสํารวมแลว เขาไปสูฝายในในสมัยนั้น ธรรม คือ ความโลภทั้งหลาย
ยอมครอบงําขาพเจายิ่งนัก ทานภารทวาชะผูเจริญ แตวา ในสมัยใดแล ขาพเจามีกายอันรักษา
แลว มีวาจอันรักษาแลว มีจติ อันรักษาแลว มีสติอันตั้งไวแลว มีอนิ ทรียทั้งหลายอันสํารวม
แลวเขาไปสูฝา ยใน ในสมัยนั้น ธรรม คือ ความโลภทั้งหลายไมครอบงําขาพเจาทานภารทวาชะ
ผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ทานภารทวาชะผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ทาน
ภารทวาชะประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่าํ เปดของที่ปด บอกทาง
แกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มดื ดวยหวังวา ผูมีจักษุจะเห็นรูปได ฉะนัน้ ทานภาร
ทวาชะผูเจริญ ขาพเจาขอถึงพระผูมีพระภาคพระองคนั้นกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปน
ที่พึ่ง ขอทานภารทวาชะจงจําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งจนตลอดชีวิตตั้ง
แตวันนี้เปนตนไปเถิด ฯ
จบสูตรที่ ๔
โสณสูตร
[๑๙๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน
ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล บุตรแหงคฤหบดีชื่อวาโสณะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
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ที่ประทับ ถวายบังคมพระผูม ีพระภาคแลวนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดทูลถามพระผู
มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุปจจัยอะไรหนอแล เปนเครื่องใหสัตวบางพวกในโลก
นี้ไมปรินิพพานในปจจุบัน และเหตุปจจัยอะไร เปนเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้ไมปรินิพพาน
ในปจจุบนั พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา มีอยูแล คฤหบดีบุตร ฯลฯ (เหมือนสูตรที่ ๑ ขอที่
๑๙๑ และ ๑๙๒)
จบสูตรที่ ๕
โฆสิตสูตร
[๒๐๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ พระวิหารโฆสิตาราม ใกลพระนครโกสัมพี
ครั้งนั้นแล โฆสิตคฤหบดีเขาไปหาทานพระอานนทถึงทีอ่ ยู ฯลฯครั้นแลว ไดถามพระอานนท
วา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ที่เรียกวาความแตกตางแหงธาตุๆ ดังนี้ พระผูมีพระภาคตรัส
ความแตกตางแหงธาตุไวดว ยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ทานพระอานนทตอบวา ดูกรคฤหบดี
มีอยูแล จักขุธาตุรูปอันนาพอใจและจักขุวญ
ิ ญาณ สุขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ
อันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา มีอยูแล คฤหบดี จักขุธาตุ รูปอันไมนาพอใจและจักขุวิญญาณ
ทุกขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนามีอยูแล คฤหบดี จักขุ
ธาตุ รูปอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาและจักขุวญ
ิ ญาณ อทุกขมสุขเวทนา ยอมบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนามีอยูแล คฤหบดี โสตธาตุ ... ฆานธาตุ ...
ชิวหาธาตุ ... กายธาตุ ...มโนธาตุ ธรรมารมณอันนาพอใจและมโนวิญญาณ สุขเวทนายอมบังเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา มีอยูแ ล คฤหบดี มโนธาตุ ธรรมารมณ
อันไมนาพอใจ และมโนวิญญาณ ทุกขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหง
ทุกขเวทนา มีอยูแล คฤหบดี มโนธาตุ ธรรมารมณอันเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาและมโนวิญญาณ
อทุกขมสุขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ดูกร
คฤหบดี พระผูม ีพระภาคไดตรัสความตางแหงธาตุไว ดวยเหตุมีประมาณเทานี้ ฯ
จบสูตรที่ ๖
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หาลิททกานิสตู ร
[๒๐๑] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจายนะอยูที่เรือนสกุล ใกลสังปวัตตบรรพต ใน
อวันตีชนบท ครั้งแล หาลิททกานิคฤหบดีเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ฯลฯ
ครั้นแลว ไดถามทานพระมหากัจจายนะวา พระผูเปนเจาผูเจริญ พระผูมีพระภาคไดตรัสไวดังนี้
วา ความตางกันแหงเวทนายอมบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความตางกันแหงผัสสะ ดังนี้ พระผูเปน
เจาผูเจริญ ความตางกันแหงผัสสะยอมบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความตางกันแหงธาตุ ความตางกัน
แหงเวทนายอมบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความตางกันแหงผัสสะ อยางไรหนอแล ฯ
[๒๐๒] ทานพระมหากัจจายนะตอบวา ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เห็นรูป
ดวยจักษุแลวยอมรูชัดวา รูปอยางนี้นาพอใจ สุขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุวิญญาณ
และผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนา อนึง่ ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุอยางนั้นแลวยอมรูช ัดวา
รูปอยางนี้ไมนา พอใจ ทุกขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุวิญญาณและผัสสะ อันเปนที่
ตั้งแหงทุกขเวทนา อีกประการหนึ่ง ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุอยางนัน้ แลว ยอมรูชัดวารูปอยางนี้
ิ ญาณและผัสสะ อัน
เปนที่ตั้งแหงอุเบกขาอทุกขมสุขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุวญ
เปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุฟงเสียงดวยหูแลว...สูดกลิ่น
ดวยจมูกแลว ... ลิ้มรสดวยลิ้นแลว ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ...รูแจงธรรมารมณดว ยใจ
แลว ยอมรูชัดวา ธรรมารมณอยางนีน้ าพอใจ สุขเวทนายอมบังเกิดขึน้ เพราะอาศัยมโนวิญญาณ
และผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนาอนึ่ง ภิกษุรแู จงธรรมารมณดวยใจอยางนีแ้ ลว ยอม
รูชัดวา ธรรมารมณนี้ไมนาพอใจ ทุกขเวทนายอมบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยมโนวิญญาณและผัสสะ
อันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา อีกประการหนึ่ง ภิกษุรูแจงธรรมารมณดวยใจอยางนีแ้ ลว ยอม
รูชัดวา ธรรมารมณอยางนี้เปนที่ตั้งแหงอุเบกขา อทุกขมสุขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
มโนวิญญาณและผัสสะ อันเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ดูกรคฤหบดี ความตางกันแหง
ผัสสะยอมบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความตางกันแหงธาตุความตางกันแหงเวทนายอมบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความตางกันแหงผัสสะ ดวยประการอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
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นกุลบีตุสูตร
[๒๐๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เภสกฬาวัน อันเปนที่พระราชทาน
อภัยแกมฤค ใกลสุงสุมารคิรินคร ในภัคคชนบท ครั้งนั้นแลนกุลบิดาคฤหบดีเขาไปเฝาพระผู
มีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้นแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
เหตุปจจัยอะไรหนอแล เปนเครื่องใหสัตวบางพวกในโลกนี้ไมปรินิพพานในปจจุบัน เหตุปจจัย
อะไร เปนเครือ่ งใหสัตวบางพวกในโลกนีป้ รินิพพานในปจจุบัน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
มีอยูแลคฤหบดี ฯลฯ (เหมือนสูตรที่ ๑ ขอที่ ๑๙๒) ฯ
[๒๐๔] อนึ่ง มีอยูแล คฤหบดี ฯลฯ (เหมือนสูตรที่ ๑ ขอที่ ๑๙๑และ ๑๙๒) ฯ
จบสูตรที่ ๘
โลหิจจสูตร
[๒๐๕] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจายนะอยู ณ อรัญญกุฎี ใกลมักกรกฏนคร ใน
อวันตีชนบท ครั้งนั้นแล พวกมาณพผูเที่ยวหาฟนเปนอันมากซึ่งเปนอันเตวาสิกของโลหิจจ
พราหมณ ไดพากันเขาไปยังอรัญญกุฎีของทานพระมหากัจจายนะ ครั้นแลวพากันเดินตามกัน
ไปมา เที่ยวตามกันไปรอบๆ กุฎีเลนเสเลยยกกีฬามีเสียงเอ็ดอึงอึกทึกอยูวา อันสมณะโลน
เหลานี้เปนเชื้อแถวคฤหบดีเปนชั้นเลว เปนเหลากอเกิดแตเทาแหงพรหม อันชาวแวนแควน
เหลานี้สักการะเคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ดังนี้ ฯ
ครั้งนั้นแล ทานพระมหากัจจายนะออกจากวิหารแลว ไดกลาวกะมาณพเหลานั้นวา
ดูกรมาณพทั้งหลาย พวกเธออยาไดสงเสียงไป เราจักกลาวธรรมใหเธอทั้งหลายฟง เมือ่ ทาน
พระมหากัจจายนะกลาวอยางนี้แลว มาณพเหลานั้นก็ไดพากันนิ่งอยู ครั้งนั้นแล ทานพระมหา
กัจจายนะไดกลาวกะมาณพเหลานั้นดวยคาถาทั้งหลายวา ฯ
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[๒๐๖] พราหมณเหลาใด ยอมระลึกถึงธรรมของพราหมณ
ดั้งเดิมได พราหมณเหลานั้นเปนผูสูงสุดโดยศีล เปนผูกอนกวา
ทวารทั้งหลายยอมเปนอันพราหมณเหลานัน้ คุมครองแลวรักษาดีแลว
เพราะครอบงําความโกรธเสียได พราหมณเหลาใด ระลึกถึงธรรมของ
พราหมณดั้งเดิมได พราหมณเหลานัน้ เปนผูประพฤติในธรรม (กุศล
กรรมบถ) และในฌาน พราหมณเหลาใดละเลยธรรมขอนี้เสีย เปนผู
เมาดวยโคตรวา พวกเราผูอันความโกรธครอบงําแลว ผูมีอาชญาในตน
มากมาย ผูประพฤติผิดในสัตวทั้งหลาย ทัง้ ที่สดุงและมัน่ คง จึง
ประพฤติไมสม่ําเสมอ การสมาทานวัตรทั้งปวงคือ การไมกิน การนอน
บนหนาม การอาบน้ําในเวลาเชาและพระเวท ๓ ของบุคคลผูไมคุมครอง
ทวาร เปนการเปลาผล เหมือนของปลื้มใจอันบุรุษไดแลวในความฝน
ฉะนั้น การกลาวสรรเสริญบริขารภัณฑเหลานี้ คือ หนังเสือทั้งเล็บ
ชะฎาการหมักหมมมูลฟน มนต ศีลพรตที่กลาววาเปนตบะ การ
ลอลวง ไมเทาอันคด และการประพรมน้ําที่กลาววาเปนความรูของพวก
พราหมณ เปนการบําเพ็ญเพื่ออามิส อันพวกพราหมณทําแลว สวนจิต
อันตั้งมั่นดีแลว อันผองใส ไมหมนหมอง ไมเหี้ยมโหดในสัตวทั้งปวง
ขอนั้นเปนทางแหงการถึงความเปนพรหม ฯ
[๒๐๗] ครั้งนัน้ แล มาณพเหลานั้นขัดเคือง ไมพอใจ ไดพากันเขาไปหาโลหิจจ
พราหมณถึงทีอ่ ยู ครั้นแลว ไดกลาวกะโลหิจจพราหมณวา ขอทานผูเจริญพึงทราบเถิด พระ
สมณมหากัจจายนะคอนวา คัดคานมนตของพราหมณทงั้ หลายโดยสวนเดียว เมื่อมาณพเหลานั้น
กลาวแลวอยางนี้ โลหิจจพราหมณก็ขดั เคือง ไมพอใจ ลําดับนั้น โลหิจจพราหมณจึงคิดดังนีว้ า
การที่เราพึงดาพึงเหน็บแนม พึงบริภาษพระสมณมหากัจจายนะ เพราะเชื่อฟงคําของมาณพเปน
แนนอนนี้ ไมสมควรแกเราเลย อยากระนัน้ เลย เราไปหาแลวถามดูเถิด ครั้งนั้นแล โลหิจจ
พราหมณกับมาณพเหลานั้นไดเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระมหา

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 122
กัจจายนะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดถามทานพระมหากัจจายนะวาทานกัจจายนะผูเจริญ พวกมาณพผูเที่ยวหาฟนเปนอันมาก ซึ่งเปน
อันเตวาสิกของขาพเจา ไดมาแลวในที่นี้หรือหนอแล ทานพระมหากัจจายนะตอบวา ดูกร
พราหมณพวกมาณพผูเที่ยวหาฟนเปนอันมาก ซึ่งเปนอันเตวาสิกของทาน ไดมาแลวในทีน่ ี้ ฯ
โล. ทานกัจจายนะผูเจริญไดปราศรัยอะไรกับมาณพเหลานั้นบางหรือ ฯ
ก. ดูกรพราหมณ อาตมาไดปราศรัยกับมาณพเหลานั้นแล ฯ
โล. ก็ทานกัจจายนะผูเจริญไดปราศรัยกับมาณพเหลานั้นอยางไรเลา ฯ
ก. ดูกรพราหมณ อาตมาไดปราศรัยกับมาณพเหลานั้นอยางนีว้ า ฯ
พราหมณเหลาใด ยอมระลึกถึงธรรมของพราหมณดั้งเดิมได
พราหมณเหลานั้นเปนผูสูงสุดโดยศีล เปนผูกอนกวา ฯลฯ
ขอนั้นเปนทางแหงการถึงความเปนพรหม ฯ
ดูกรพราหมณ อาตมาไดปราศรัยกับมาณพเหลานั้นอยางนี้แล ฯ
โล. ทานกัจจายนะผูเจริญไดกลาววา ผูมีทวารอันไมคุมครองแลว ดังนี้ ทานกัจจายนะ
ผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล บุคคลจึงชื่อวาเปนผูมีทวารอันไมคุมครองแลว ฯ
ก. ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมยินดีในรูปที่นารัก
ยอมยินรายในรูปที่ไมนารัก มีสติอันไมเขาไปตั้งไวแลว มีจิตมีอารมณอันนอยอยู และยอมไมรู
ชัดซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ ตามความเปนจริงโดยประการที่อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกเหลานั้น
บังเกิดขึ้นแลวแกบุคคลนั้นไม ดับไปหาสวนเหลือมิได ฟงเสียงดวยหูแลว ... สูดกลิ่นดวย
จมูกแลว ... ลิ้มรสดวยลิ้นแลว... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว
ยอมยินดีในธรรมารมณอันนารัก ยอมยินรายในธรรมารมณอันไมนารัก มีสติอันไมเขาไปตั้งไวแลว
มีจิตมีอารมณอันนอยอยู และไมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ตามความเปนจริง โดยประการ
ที่อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกบังเกิดขึน้ แลวแกบุคคลนัน้ ไมดับไปโดยหาสวนเหลือมิได ดูกร
พราหมณ บุคคลเปนผูมีทวารอันไมคุมครองแลว ดวยประการอยางนีแ้ ล ฯ
[๒๐๘] ขาแตทานกัจจายนะผูเจริญ ขอที่ทานกัจจายนะผูเ จริญกลาวบุคคลเปนผูมีทวาร
อันไมคุมครองแลววา ผูมีทวารอันไมคุมครองแลวนี้ นาอัศจรรยไมเคยมี ทานกัจจายนะผูเจริญ
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ไดกลาววา ผูมที วารอันคุมครองแลว ดังนี้ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล บุคคลจึงชื่อวา
เปนผูมีทวารอันคุมครองแลว ฯ
ดูกรพราหมณ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมยนิ ดีในรูปที่นารัก
ไมยินรายในรูปที่ไมนารัก มีสติอันเขาไปตั้งไวแลว มีจติ มีอารมณหาประมาณมิไดอยู และยอม
รูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ตามความเปนจริงโดยประการที่อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกบังเกิด
ขึ้นแลวแกภกิ ษุนั้น ดับไปโดยหาสวนเหลือมิได ฟงเสียงดวยหูแลว ... สูดกลิ่นดวยจมูกแลว ...
ลิ้มรสดวยลิ้นแลว... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว... รูแ จงธรรมารมณดว ยใจแลว ยอมไมยนิ ดี
ในธรรมารมณที่นารัก ยอมไมยินรายในธรรมารมณที่ไมนารัก มีสติอันเขาไปตั้งไวแลว มีจิต
มีอารมณหาประมาณมิไดอยู และยอมรูชดั ซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ตามความเปนจริง โดย
ประการที่อกุศลธรรมทั้งหลายอันลามกบังเกิดขึ้นแลวแกภิกษุนั้น ดับไปโดยหาสวนเหลือมิได
ดูกรพราหมณ ภิกษุเปนผูมีทวารอันคุมครองแลว ดวยประการอยางนี้แล ฯ
[๒๐๙] ขาแตทานกัจจายนะผูเจริญ ขอที่ทานกัจจายนะผูเ จริญกลาวบุคคลเปนผูมีทวาร
อันคุมครองแลววา เปนผูมที วารอันคุมครองแลวนี้ นาอัศจรรย ไมเคยมี ขาแตทานกัจจายนะ
ผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตทา นกัจจายนะผูเ จริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก
ขาแตทานกัจจายนะผูเจริญทานกัจจายนะประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของ
ที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืดดวยหวังวา ผูม ีจักษุจกั
เห็นรูปได ฉะนั้น ขาแตทานกัจจายนะผูเจริญ ขาพเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาคพระองคนั้น กับ
ทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอทานกัจจายนะผูเจริญจงจําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึง
พระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป อนึ่ง ขอทานกัจจายนะผูเจริญจงเขา
ไปสูโลหิจจสกุล เหมือนอยางที่ทานกัจจายนะผูเจริญเขาไปสูสกุลอุบาสกทั้งหลายในมักกรกฏนคร
เถิด มาณพทั้งหลายหรือมาณวิกาทั้งหลายเหลาใดในโลหิจจสกุลนัน้ จักกราบไหว จักลุกขึ้น
ตอนรับทานกัจจายนะผูเจริญ หรือจักนําอาสนะ จักถวายน้ําแกทานกัจจายนะผูเจริญ สามีจิกรรม
มีการกราบไหวเปนตนนั้นจักมีเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แกมาณพหรือ
มาณวิกาเหลานั้น ฯ
จบสูตรที่ ๙
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เวรหัญจานีสูตร
[๒๑๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอุทายีอยู ณ สวนมะมวงของโตเทยยพราหมณ ใกล
กามัณฑานคร ครั้งนั้นแล มาณพผูเปนศิษยของนางพราหมณีผูเปนเวรหัญจานิโคตร ไดเขาไปหา
ทานพระอุทายีถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอุทายีครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระอุทายียังมาณพนัน้ ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ให
อาจหาญ ใหรนื่ เริงดวยธรรมีกถา ครั้งนั้นแล มาณพผูอนั ทานพระอุทายีใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว ลุกขึ้นจากอาสนะเขาไปหานางพราหมณีเวรหัญจานิโคตร
ถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะนางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรวา ขอแมเจาผูเจริญพึงทราบเถิด
พระสมณะอุทายีแสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด ประกาศ
พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ สิ้นเชิง ดังนี้ นางพราหมณี
เวรหัญจานิโคตรกลาววาแนะมาณพ ถาอยางนั้นเธอจงนิมนตพระสมณะอุทายีตามคําของฉันดวย
ภัตอันจะมีในวันพรุงนีด้ วยเถิด มาณพนัน้ รับคําของนางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรแลว เขาไปหา
ทานอุทายีถึงทีอ่ ยู ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอุทายีวา ไดยินวา ขอทานอุทายีผูเจริญจงรับภัต
เพื่อภัตตกิจอันจะมีในวันพรุงนี้ ของนางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรผูเปนอาจารยของขาพเจาเถิด
ทานพระอุทายีไดรับนิมนตดว ยดุษณีภาพ ครั้งนั้นแล โดยกาลลวงไปแหงราตรีนั้น ในเวลาเชา
ทานพระอุทายีนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศของนางพราหมณีเวรหัญจานิโคตร แลวนั่ง
บนอาสนะที่เขาปูลาดไวแลว ครั้งนั้นแล นางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรยังทานพระอุทายีใหอิ่ม
หนําสําราญ ดวยขาทนียโภชนียหารอันประณีต ดวยมือของตนเองแลว ทราบวาทานพระอุทายี
ผูฉันแลว ลดมือจากบาตรแลว ไดสวมเขียงเทานั่งบนอาสนะอัน สูง สูง คลุมศีรษะแลว ไดกลาว
กะทานพระอุทายีวา ทานสมณะ ขอทานจงกลาวธรรม ทานพระอุทายีกลาววา นองหญิง เวลา
จักมี ดังนีแ้ ลว ลุกขึ้นจากอาสนะแลวหลีกไป ฯ
[๒๑๑] แมครั้งที่สอง มาณพนั้นไดเขาไปหาทานพระอุทายีถึงที่อยูไดปราศรัยกับทาน
พระอุทายี ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ทานพระอุทายีไดยังมาณพนัน้ ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว
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มาณพนัน้ ผูอันทานพระอุทายีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาแลว
ไดลุกขึ้นจากอาสนะ เขาไปหานางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะนาง
พราหมณีเวรหัญจานิโคตรวา ขอแมเจาผูเจริญพึงทราบเถิด พระสมณะอุทายีแสดงธรรมไพเราะ
ในเบื้องตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง นางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรกลาววา แนะมาณพ ก็เธอ
กลาวคุณของพระสมณะอุทายีอยางนี้ๆ พระสมณะอุทายีผูอันฉันกลาวแลววา ทานสมณะ ขอทาน
จงกลาวธรรม ดังนี้ กลาววา นองหญิง เวลาจักมี ดังนีแ้ ลว ก็ลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไปเสีย
มาณพนัน้ กลาววา ขาแตแมเจาผูเจริญ ที่เปนอยางนัน้ ก็เพราะวา แมเจาสวมเขียงเทา นัง่ บน
อาสนะสูง คลุมศีรษะแลวไดกลาวดังนีว้ า พระสมณะ ขอทานจงกลาวธรรม ดวยวาทานผูเจริญ
เหลานั้นเปนผูหนักในธรรม เปนผูเคารพธรรมนางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรกลาววา แนะมาณพ
ถาเชนนั้น เธอจงนิมนตพระสมณะอุทายีตามคําของเรา ดวยภัตเพื่อภัตตกิจอันจะมีในวันพรุงนี้
มาณพนัน้ รับคําของนางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรแลว ไดเขาไปหาทานพระอุทายีถงึ ที่อยู ครั้น
แลวไดกลาวกะทานพระอุทายีวา ไดยนิ วา ขอทานพระอุทายีผูเจริญจงรับภัตเพื่อภัตตกิจอันจะมี
ในวันพรุงนี้ของนางพราหมณีเวรหัญจานิโคตร ผูเปนอาจารยของขาพเจาดังนี้ ทานพระอุทายีรับ
นิมนตดว ยดุษณีภาพ ครั้งนั้นแล โดยลวงไปแหงราตรีนนั้ ในเวลาเชา ทานพระอุทายีนุงแลว
ถือบาตรและจีวร เขาไปยังนิเวศนของนางพราหมณีเวรหัญจานิโคตร นั่งบนอาสนะอันเขาปูลาด
ไวแลว ครั้งนัน้ แล นางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรยังทานพระอุทายีใหอิ่มหนําสําราญดวยขาทนีย
โภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตนเองแลว ทราบวา ทานพระอุทายีฉันเสร็จแลว ลดมือ
จากบาตรแลว ไดถอดเขียงเทา นั่งบนอาสนะต่ํา เปดศีรษะแลวไดกลาวกะทานพระอุทายีวา
ทานเจาขา เมื่ออะไรหนอแล มีอยู พระอรหันตทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข เมื่ออะไรไมมี
พระอรหันตทงั้ หลายจึงไมบญ
ั ญัติสุขและทุกข ฯ
[๒๑๒] ทานพระอุทายีตอบวา ดูกรนองหญิง เมื่อจักษุแลมีอยูพระอรหันตทั้งหลาย
จึงบัญญัติสุขและทุกข เมื่อจักษุไมมีพระอรหันตทั้งหลายจึงไมบัญญัตสิ ุขและทุกข ฯลฯ เมื่อใจมี
อยู พระอรหันตทั้งหลายจึงบัญญัติสุขและทุกขเมื่อใจไมมี พระอรหันตทั้งหลายจึงไมบัญญัติ
สุขและทุกข ฯ
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เมื่อทานพระอุทายีกลาวอยางนี้แลว นางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรไดกลาวกะทาน
พระอุทายีวา ขาแตทานผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตทานอุทายีผูเจริญ ดิฉนั นี้ขอ
ถึงพระผูมีพระภาคพระองคนั้น กับทั้งพระธรรม และพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระคุณเจา
อุทายีจงจําดิฉันไววาเปนอุบาสิกาผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวติ ตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบคหปติวรรคที่ ๓
_____________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เวสาลีสูตร ๒. วัชชีสูตร ๓. นาฬันทาสูตร ๔. ภารทวาชสูตร
๕. โสณสูตร ๖. โฆสิตสูตร ๗. หาลิททกานิสูตร ๘. นกุลปตุสูตร ๙. โลหิจจสูตร
๑๐. เวรหัญจานิสูตร
_____________________
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เทวทหวรรคที่ ๔
เทวทหสูตร
[๒๑๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมชื่อวาเทวทหะ ของสากยราช
ทั้งหลาย ในสักกชนบท ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราไมกลาววา ความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖อันภิกษุทั้งปวงเทียวควรทํา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แตเราไมกลาววา ความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุทั้งปวงเทียวไมควรทํา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายภิกษุเหลาใดเปนอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ปลงภาระ
ลงแลว มีประโยชนตนอันบรรลุโดยลําดับแลว มีสังโยชนในภพหมดสิ้นแลวเปนผูหลุดพนแลว
เพราะรูโดยชอบ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา ความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุ
เหลานั้นไมควรทํา ขอนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุวา ความไมประมาทของภิกษุเหลานั้น ไม
ควรแลวเพื่อประมาทไดอีกเพราะความไมประมาทนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย แตวาภิกษุเหลาใด ยัง
เปนเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล ปรารถนาธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา ความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุเหลานั้นควรทํา ขอ
นั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุวา รูปทั้งหลายอันจะพึงรูแจงดวยจักษุ อันเปนที่รื่นรมยใจก็มี
อันไมเปนที่รนื่ รมยใจก็มี รูปเหลานั้นถูกตองแลวๆ ยอมไมกลุมรุมจิตของบุคคลผูไมประมาท
ตั้งอยู เพราะการไมถูกกลุมรุมจิต ความเพียรเปนคุณอันบุคคลนั้นปรารภแลว ไมใหยอ หยอน
สติเปนธรรมชาติอันบุคคลนั้นเขาไปตั้งไวแลว ไมใหหลงลืม กายสงบ ไมกระสับกระสาย จิต
ตั้งมั่น มีอารมณอันเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเห็นผลแหงความไมประมาทนี้แลจึงกลาววา
ความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุเหลานั้นควรทํา ฯลฯธรรมารมณอันจะพึงรูแ จงดวยใจ
อันเปนที่รื่นรมยใจก็มี อันไมเปนที่รื่นรมยใจก็มีธรรมารมณเหลานั้นถูกตองแลวๆ ยอมไมกลุม
รุมจิตของบุคคลผูไมประมาทตั้งอยูเพราะการไมกลุมรุมจิต ความเพียรเปนคุณอันบุคคลนั้น
ปรารภแลว ไมใหยอหยอน สติเปนธรรมชาติอันบุคคลนั้นเขาไปตั้งไวแลว ไมใหหลงลืม
กายสงบไมกระสับกระสาย จิตตั้งมั่น มีอารมณอันเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเห็นผลแหง
ความไมประมาทนี้แล จึงกลาววา ความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุเหลานั้นควรทํา ฯ
จบสูตรที่ ๑
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ขณสูตร
[๒๑๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนลาภของเธอทั้งหลายแลว เธอทั้งหลายไดดีแลว ขณะ
เพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรย เธอทั้งหลายไดเฉพาะแลว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นรกชือ่ วา
ผัสสายตนิกะ ๖ อันเราเห็นแลว ในผัสสายตนิกนรกนั้น สัตวจะเห็นรูปอะไรๆ ดวยจักษุ ก็ยอม
เห็นแตรูปอันไมนาปรารถนา ยอมไมเห็นรูปอันนาปรารถนา ยอมเห็นแตรูปไมนาใคร ยอมไม
เห็นรูปอันนาใคร ยอมเห็นแตรูปอันไมนาพอใจ ยอมไมเห็นรูปอันนาพอใจ จะฟงเสียงอะไรๆ
ดวยหู...จะดมกลิ่นอะไรๆ ดวยจมูก... จะลิ้มรสอะไรๆ ดวยลิ้น... จะถูกตองโผฏฐัพพะอะไรๆ
ดวยกาย... จะรูแ จงธรรมารมณอะไรๆ ดวยใจ ก็ยอ มรูแจงแตธรรมารมณอันไมนาปรารถนา ยอม
ไมรูแจงธรรมารมณอันนาปรารถนา ยอมรูแจงแตธรรมารมณอันไมนาใคร ยอมไมรแู จงธรรมารมณ
อันนาใคร ยอมรูแจงแตธรรมารมณอันไมนาพอใจ ยอมไมรูแจงธรรมารมณอันนาพอใจ
[๒๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนลาภของเธอทั้งหลายแลว เธอทั้งหลายไดดีแลว ขณะ
เพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรย เธอทั้งหลายไดเฉพาะแลว ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สวรรคชื่อ
วา ผัสสายตนิกะ ๖ ชั้น เราไดเห็นแลว ในผัสสายตนิกสวรรคนั้น บุคคลจะเห็นรูปอะไรๆ ดวย
จักษุ ก็ยอมเห็นแตรูปอันนาปรารถนายอมไมเห็นรูปอันไมนาปรารถนา ยอมเห็นแตรปู อันนาใคร
ยอมไมเห็นรูปอันไมนาใคร ยอมเห็นแตรูปอันนาพอใจ ยอมไมเห็นรูปอันไมนาพอใจ ฯลฯ
จะรูแจงธรรมารมณอะไรๆ ดวยใจ ก็ยอมรูแ จงแตธรรมารมณอันนาปรารถนา ยอมไมรูแจง
ธรรมารมณอันไมนาปรารถนา ยอมรูแจงแตธรรมารมณที่นาใคร ยอมไมรูแจงธรรมารมณที่ไมนา
ใคร ยอมรูแจงแตธรรมารมณอันนาพอใจ ยอมไมรูแจงธรรมารมณอันไมนาพอใจ ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เปนลาภของเธอทั้งหลายแลว เธอทั้งหลายไดดแี ลว ขณะเพื่อการอยูประพฤติ
พรหมจรรย เธอทั้งหลายไดเฉพาะแลว ฯ
จบสูตรที่ ๒
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ปคคัยหสูตรที่ ๑
[๒๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยเปนผูมีรูปเปนที่มายินดีเปนผูยินดีแลว
ในรูป เปนผูเพลิดเพลินแลวในรูป เพราะรูปแปรปรวน คลายไปและดับไป เทวดาและมนุษย
ยอมอยูเปนทุกข เทวดาและมนุษยเปนผูมีเสียงเปนที่มายินดี ... เปนผูมีกลิ่นเปนที่มายินดี ...
เปนผูมีรสเปนที่มายินดี ... เปนผูมีโผฏฐัพพะเปนที่มายินดี ... เปนผูมีธรรมารมณเปนทีม่ ายินดี
เปนผูยินดีแลวในธรรมารมณ เปนผูเพลิดเพลินแลวในธรรมารมณ เพราะธรรมารมณแปรปรวน
คลายไปและดับไป เทวดาและมนุษยยอมอยูเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย สวนตถาคต ผูเปน
อรหันตตรัสรูเองโดยชอบ รูแจงแลวซึ่งความเกิดขึ้น ความดับไป คุณ โทษและอุบายเปนเครื่อง
สลัดออกแหงรูปทั้งหลาย ตามความเปนจริง ไมเปนผูมีรูปเปนที่มายินดี ไมเปนผูยนิ ดีแลวในรูป
ไมเปนผูเพลิดเพลินแลวในรูป เพราะรูปแปรปรวน คลายไปและดับไป ตถาคตยอมอยูเปนสุข
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตผู---เปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ รูแจงแลวซึ่งความเกิดขึ้นความดับไป
คุณ โทษและอุบายเปนเครือ่ งสลัดออกแหงเสียง ... กลิน่ ... รส ... โผฏฐัพพะ ...ธรรมารมณ ตาม
ความเปนจริง ยอมไมเปนผูมธี รรมารมณเปนที่มายินดี ไมเปนผูยินดีแลวในธรรมารมณ ไมเปนผู
เพลิดเพลินแลวในธรรมารมณ เพราะธรรมารมณแปรปรวนไป คลายไปและดับไป ตถาคตก็ยอม
อยูเปนสุข ฯ
ครั้นพระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปวา ฯ
[๒๑๗] รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ
ทั้งสิ้น อันนาปรารถนา นาใครและนาพอใจ ที่กลาวกันวามีอยูประมาณ
เทาใด รูปารมณเปนตนเหลานั้นนั่นแล เปนสิ่งอันชาวโลกพรอมทั้ง
เทวโลก สมมติวาเปนสุข ถาวารูปารมณเปนตนเหลานัน้ ดับไปในทีใ่ ด
ที่นั้น เทวดา และมนุษยเหลานั้นสมมติวาเปนทุกข สวนวาพระอริยะ
เจาทั้งหลาย เห็นการดับสักกายะ (รูปารมณเปนตนที่บุคคลถือวาเปน
ของตน) วาเปนสุข การเห็นของพระอริยะเจาทั้งหลายผูเห็นอยูน ี้
ยอมเปนขาศึกกับชาวโลกทั้งปวง บุคคลเหลาอื่นกลาวสิ่งใดวาเปนสุข

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 130
พระอริยะเจาทั้งหลายกลาวสิ่งนั้นวาเปนทุกข บุคคลเหลาอื่นกลาวสิ่งใด
วาเปนทุกข พระอริยะเจาทั้งหลายรูแจงสิ่งนั้นวาเปนสุข เธอจงเห็น
ธรรมที่รูไดยาก คนพาลผูหลง ไมรูแจงในนิพพานนี้ ความมืดยอมมีแก
บุคคลผูถูกนิวรณหุมหอ เหมือนความมัวมนยอมมีแกบคุ คลผูไมเห็น
นิพพานยอมมีแกสัตบุรุษ เหมือนแสงสวางยอมมีแกบุคคลผูเห็น ชน
ทั้งหลายแสวงหา ไมฉลาดในธรรม ยอมไมรูแจงนิพพานอันมีในทีใ่ กล
ธรรมนี้อันบุคคลผูถูกความกําหนัดในภพครอบงํา ผูแลนไปตามกระแส
ตัณหาในภพ ผูอันบวงแหงมารทวมทับไมตรัสรูไดงาย ใครหนอ เวน
จากพระอริยะเจาทั้งหลายแลวยอมควรเพื่อจะตรัสรูนิพพานบท ที่พระ
อริยะเจาทั้งหลายรูโดยชอบ เปนผูไมมีอาสวะปรินิพพาน ฯ
จบสูตรที่ ๓
ปคคัยหสูตรที่ ๒
[๒๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษยเปนผูมีรูปเปนที่มายินดี เปนผูยินดีแลว
ในรูป เปนผูเพลิดเพลินแลวในรูป เพราะรูปแปรปรวน คลายไปและดับไป เทวดาและมนุษย
ทั้งหลายยอมอยูเปนทุกข เทวดาและมนุษยทั้งหลายเปนผูม ีเสียงเปนที่มายินดี ... เปนผูม ีกลิ่น
เปนที่มายินดี ... เปนผูมีรสเปนที่มายินดี ...เปนผูมีโผฏฐัพพะเปนที่มายินดี... เปนผูมีธรรมารมณ
เปนที่มายินดี เปนผูยินดีแลวในธรรมารมณ เปนผูเพลิดเพลินแลวในธรรมารมณ เพราะ
ธรรมารมณแปรปรวน คลายไปและดับไป เทวดาและมนุษยทั้งหลายยอมอยูเปนทุกข ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สวนตถาคตผูอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ รูแจงแลวซึ่งความเกิดขึ้นความดับไป คุณ
โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงรูปทั้งหลาย ไมเปนผูมีรูปเปนที่มายินดี ไมเปนผูยินดี
แลวในรูป ไมเปนผูเพลิดเพลินแลวในรูปเพราะรูปแปรปรวน คลายไปและดับไป ตถาคต
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ยอมอยูเปนสุข ตถาคตผูอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ รูแจงแลวซึ่งความเกิดขึ้น ความดับไป
คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงเสียง ... แหงกลิน่ ... แหงรส ... แหงโผฏฐัพพะ ...
แหงธรรมารมณ ตามความเปนจริง ไมเปนผูมีธรรมารมณเปนที่มายินดี ไมเปนผูยนิ ดีแลวใน
ธรรมารมณ ไมเปนผูเพลิดเพลินแลวในธรรมารมณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะธรรมารมณ
แปรปรวนไป คลายไปและดับไป ตถาคตก็ยอมอยูเปนสุข ฯ
จบสูตรที่ ๔
อัคคัยหสูตรที่ ๑
[๒๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย
สิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อะไรเลาไมใชของเธอทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุไมใชของเธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงละจักษุนนั้ เสีย จักษุนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความสุข หู ...จมูก ... ลิน้ ... กาย ...ใจ ไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงละใจนั้น
เสียใจนัน้ อันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ ความสุขดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ชนพึงนําหญา กิ่งไมและใบไมทมี่ ีอยูในเชตวันนี้ไป หรือพึงเผาหรือพึงทําตามสมควร
แกเหตุ เธอทั้งหลายพึงมีความคิดอยางนีว้ า ชนนําพวกเราไปหรือเผา หรือทําพวกเราตามสมควร
แกเหตุ ดังนี้บา งหรือหนอ ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา หาเปนดังนั้นไม พระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้น เพราะเหตุอะไร
ภิ. เพราะเหตุวา หญาเปนตนนั้นมิไดเปนตน หรือเปนของเนื่องดวยตนของขาพระ
องคทั้งหลายเลย พระเจาขา
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ฉันนัน้ เหมือนกันแล จักษุไมใชของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลาย
จงละจักษุนั้นเสีย จักษุนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความ
สุข หู ... จมูก ... ลิ้น ... กาย ... ใจ ไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละใจนัน้ เสีย ใจนั้น
อันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ฯ
จบสูตรที่ ๕
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อัคคัยหสูตรที่ ๒
[๒๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสีย
สิ่งนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อความสุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อะไรเลาไมใชของเธอทั้งหลาย รูปไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอัน
เธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ ความสุข เสียง... กลิ่น... รส...
โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละธรรมารมณนั้นเสีย ธรรมารมณ
นั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความสุข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ชนพึงนําหญา กิ่งไมและใบไมที่มีอยูในเชตวันนีไ้ ป หรือพึงเผาหรือพึงทําตามสมควรแกเหตุ
เธอทั้งหลายพึงมีความคิดอยางนี้วา ชนนําพวกเราไปหรือเผา หรือทําตามสมควรแกเหตุ ดังนี้
บางหรือหนอ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา หาเปนดั่งนัน้ ไม พระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร
ภิ. เพราะเหตุวา หญาเปนตนนั้นมิไดเปนตน หรือเปนของเนื่องดวยตนของขาพระ
องคทั้งหลายเลย พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ฉันนัน้ เหมือนกันแล รูปไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข
เสียง... กลิ่น... รส... โผฏฐัพพะ... ธรรมารมณไมใชของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละ
ธรรมารมณนั้นเสีย ธรรมารมณนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความสุข ฯ
จบสูตรที่ ๖
เหตุอัชฌัตตสูตรที่ ๑
[๒๒๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนของไมเที่ยง แมเหตุและปจจัยเพื่อความเกิดขึ้น
แหงจักษุนนั้ ก็ไมเที่ยง จักษุอนั เกิดแตเหตุทไี่ มเที่ยง ที่ไหนจักเทีย่ งเลา ฯลฯ ใจเปนของไมเที่ยง
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แมเหตุและปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงใจนัน้ ก็ไมเทีย่ ง ใจอันเกิดแตเหตุที่ไมเที่ยง ที่ไหนจักเที่ยงเลา
ดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผูสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ แมในหู
แมในจมูก แมในลิ้น แมในกาย แมในใจ เมือ่ เบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
จึงหลุดพน เมือ่ หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๗
เหตุอัชฌัตตสูตรที่ ๒
[๒๒๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนทุกข แมเหตุและปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหง
จักษุนนั้ ก็เปนทุกข จักษุอนั เกิดแตเหตุที่เปนทุกข ที่ไหนจักเปนสุขเลาฯลฯ ใจเปน
ทุกข แมเหตุและปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงใจก็เปนทุกข ใจอันเกิดแตเหตุที่เปนทุกข ที่ไหน
จักเปนสุขเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมใน
จักษุ แมในหู แมในจมูก แมในลิ้นแมในกาย แมในใจ เมือ่ เบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด
เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลว รูช ัดวา
ชาติสิ้น แลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิ
ไดมี ฯ
[๒๒๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนอนัตตา แมเหตุและปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหง
จักษุก็เปนอนัตตา จักษุอนั เกิดแตเหตุที่เปนอนัตตา ที่ไหนจักเปนอัตตาเลา ฯลฯ ใจเปนอนัตตา
แมเหตุและปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงใจก็เปนอนัตตา ที่ไหนจักเปนอัตตาเลา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ยอมเบือ่ หนายแมในจักษุ แมในหู แมใน
จมูก แมในลิน้ แมในกายแมในใจ เมื่อเบือ่ หนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด
จึงหลุดพน เมือ่ หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๘
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เหตุพาหิรสูตรที่ ๑
[๒๒๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนของไมเที่ยง แมเหตุและปจจัยเพื่อความเกิดขึ้น
แหงรูปก็ไมเทีย่ ง รูปอันเกิดแตเหตุที่ไมเทีย่ ง ที่ไหนจักเทีย่ งเลา เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณเปนของไมเที่ยง แมเหตุและปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหงธรรมารมณก็ไมเทีย่ ง ธรรมา
รมณอันเกิดแตเหตุที่ไมเทีย่ ง ที่ไหนจักเทีย่ งเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว
เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเสียง แมในกลิ่น แมในรส แมในโผฏฐัพพะ
แมในธรรมารมณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมือ่
หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
[๒๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนทุกข แมเหตุและปจจัยเพื่อความเกิดขึน้ แหงรูปก็
เปนทุกข รูปอันเกิดแตเหตุทเี่ ปนทุกข ที่ไหนจักเปนสุขเลาเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณเปนทุกข แมเหตุและปจจัยเพื่อความเกิดขึน้ แหงธรรมารมณก็เปนทุกข ธรรมารมณ
อันเกิดแตเหตุที่เปนทุกข ที่ไหนจักเปนสุขเลา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวเห็น
อยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเสียง แมในกลิน่ แมในรส แมในโผฏฐัพพะ แม
ในธรรมารมณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุด
พนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลว รูช ัดวา ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยอยูจบแลว กิจ
ที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๙
เหตุพาหิรสูตรที่ ๒
[๒๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา แมเหตุและปจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแหง
รูปก็เปนอนัตตา รูปอันเกิดแตเหตุที่เปนอนัตตา ที่ไหนจักเปนอัตตาเลา เสียง กลิ่น รส
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โผฏฐัพพะ ธรรมารมณเปนอนัตตา แมเหตุและปจจัยเพื่อความเกิดขึน้ แหงธรรมารมณก็เปน
อนัตตา ธรรมารมณอันเกิดแตเหตุที่เปนอนัตตาที่ไหนจักเปนอัตตาเลา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริย
สาวกผูไดสดับแลวเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูป แมในเสียง แมในกลิ่น แมในรส
แมในโผฏฐัพพะ แมในธรรมารมณ เมื่อเบือ่ หนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึง
หลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบเทวทหวรรคที่ ๔
_____________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เทวทหสูตร ๒. ขณสูตร ๓. รูปารามสูตรที่ ๑
๔. รูปารามสูตรที่ ๒
๕. อัคคัยหสูตรที่ ๑
๖. อัคคัยหสูตรที่ ๒
๗. เหตุอัชฌัตตสูตรที่ ๑
๘. เหตุอัชฌัตตสูตรที่ ๒ ๙. เหตุพาหิรสูตรที่ ๑ ๑๐. เหตุพาหิรสูตรที่ ๒ ฯ
_____________________
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นวปุราณวรรคที่ ๕
กรรมสูตร
[๒๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงกรรมทั้งใหมและเกา ความดับแหงกรรม และ
ปฏิปทาอันเปนเครื่องใหถึงความดับแหงกรรม ทานทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมเกาเปนไฉน จักษุอันบัณฑิต พึงเห็นวาเปนกรรมเกา อันปจจัย
ทั้งหลายปรุงแตงแลว สําเร็จดวยเจตนา เปนที่ตั้งแหงเวทนา หู ... จมูก ... ลิ้น ... กาย ... ใจอัน
บัณฑิตพึงเห็นวาเปนกรรมเกา อันปจจัยปรุงแตงแลว สําเร็จดวยเจตนา เปนที่ตั้งแหงเวทนา
ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกวา กรรมเกา ฯ
[๒๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กรรมใหมเปนไฉน กรรมที่บคุ คลทําดวย กาย วาจา
ใจ ในบัดนี้ นี้เราเรียกวา กรรมใหม ฯ
[๒๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ความดับแหงกรรมเปนไฉน นิโรธที่ถูกตองวิมุตติ
เพราะความดับแหงกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม นี้เราเรียกวา ความดับแหงกรรม ฯ
[๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาอันเปนเครื่องใหถึงความดับแหงกรรมเปนไฉน
อริยมรรคมีองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑
สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑สัมมาสมาธิ ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เรา
เรียกวา ปฏิปทาอันเปนเครื่องใหถึงความดับกรรม ฯ
[๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมเกา กรรมใหม ความดับแหงกรรมและปฏิปทาอัน
เปนเครื่องใหถึงความดับกรรม เราไดแสดงแลวแกทานทั้งหลายดวยประการดังนีแ้ ล กิจใดแล
อันเราผูศาสดา ผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ผูอนุเคราะหแกสาวกทั้งหลาย พึงทํา กิจนั้นเรา
ทําแลวเพราะอาศัยความอนุเคราะหดกู รภิกษุทั้งหลาย นัน่ โคนไม นั่นเรือนวางเปลา เธอทั้งหลาย
จงพยายาม อยาประมาท อยาไดเปนผูมีความเดือดรอนใจในภายหลัง นีเ้ ปนอนุศาสนีของเรา
เพื่อเธอทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๑
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สัปปายสูตรที่ ๑
[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพาน แกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพานนั้น
เปนไฉน ภิกษุในศาสนานี้ ยอมเห็นวา จักษุไมเที่ยง รูปทั้งหลายไมเทีย่ ง จักษุวิญญาณไม
เที่ยง จักษุสัมผัสไมเที่ยง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะ
จักษุสัมผัสเปนปจจัยก็ไมเทีย่ ง ฯลฯ ภิกษุในศาสนานี้ ยอมเห็นวา ใจไมเที่ยง ธรรมารมณไม
เที่ยง มโนวิญญาณไมเที่ยงมโนสัมผัสไมเที่ยง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยก็ไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เปนปฏิปทาอันเปนอุปการะ
แกนิพพาน ฯ
จบสูตรที่ ๒
สัปปายสูตรที่ ๒
[๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพานแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพานนั้นเปน
ไฉน ภิกษุในศาสนานี้ เห็นวา จักษุเปนทุกข รูปเปนทุกข จักษุวิญญาณเปนทุกข จักษุสัมผัส
เปนทุกข แมสขุ เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปน
ปจจัยก็เปนทุกข ฯลฯ ภิกษุในศาสนานี้ เห็นวา ใจเปนทุกข ธรรมารมณเปนทุกข มโนวิญญาณ
เปนทุกขมโนสัมผัสเปนทุกข แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้น
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยก็เปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพาน ฯ
จบสูตรที่ ๓
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สัปปายสูตรที่ ๓
[๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพานแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพานนั้น
เปนไฉน ภิกษุในศาสนานี้ เห็นวา จักษุเปนอนัตตารูปเปนอนัตตา จักษุวิญญาณเปนอนัตตา
จักษุสัมผัสเปนอนัตตา แมสขุ เวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุ
สัมผัสเปนปจจัยก็เปนอนัตตา ฯลฯ ภิกษุในศาสนานี้ เห็นวา ใจเปนอนัตตา ธรรมารมณเปน
อนัตตามโนวิญญาณเปนอนัตตา มโนสัมผัสเปนอนัตตา แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยก็เปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แล
ปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพาน ฯ
จบสูตรที่ ๔
สัปปายสูตรที่ ๔
[๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพานแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพานนั้น
เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจักสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษุเที่ยงหรือไม
เที่ยง ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
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พ. รูป... จักษุวญ
ิ ญาณ... จักษุสัมผัส... แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯลฯ
พ. ใจเทีย่ งหรือไมเที่ยง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ธรรมารมณ... มโนวิญญาณ... มโนสัมผัส... แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
ภิ. ไมเทีย่ ง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมใน
จักษุ แมในรูป แมในจักษุวิญญาณ แมในจักษุสัมผัส แมในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยฯลฯ ยอมเบื่อหนายแมในใจ แมใน

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 140
ธรรมารมณ แมในมโนวิญญาณ แมในมโนสัมผัส แมในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม
สุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย
กําหนัดจึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลว รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย นีแ้ ลเปนปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพาน ฯ
จบสูตรที่ ๕
อนันเตวาสิกานาจริยสูตร
[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยูประพฤติพรหมจรรยนี้อันไมมีอันเตวาสิก ไมมี
อาจารย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยังมีอนั เตวาสิก ยังมีอาจารยอยูเปนทุกข ไมสําราญ สวน
ภิกษุไมมีอันเตวาสิก ไมมีอาจารย อยูเปนสุขสําราญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยังมีอนั เตวาสิก
ยังมีอาจารย ยอมอยูเปนทุกขไมสําราญเปนไฉน ธรรมทั้งหลายอันเปนบาป เปนอกุศล คือ
ความดําริอันฟุง ซานอันเปนเครื่องประกอบสัตวไวในภพ ยอมบังเกิดขึ้นแกภิกษุในศาสนานี้
เพราะ เห็นรูปดวยจักษุ อกุศลธรรมเหลานั้นยอมสิงอยูภ ายในของภิกษุนั้น เพราะอกุศลธรรมสิง
อยูภายในของภิกษุนั้น เหตุนนั้ เราจึงเรียกภิกษุนั้นวา มีอันเตวาสิก เพราะอกุศลธรรมอัน
ลามกเหลานั้นยอมครอบงําภิกษุนั้น เหตุนนั้ เราจึงเรียกภิกษุนั้นวามีอาจารย อีกประการหนึ่ง
อกุศลธรรมอันลามก คือ ความดําริอันฟุงซาน เปนเครื่องประกอบสัตวไวในภพ ยอมเกิดขึ้น
แกภกิ ษุ เพราะฟงเสียงดวยหู ... เพราะสูดกลิ่นดวยจมูก ... เพราะลิ้มรสดวยลิ้น ... เพราะ
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ...เพราะรูแจงธรรมารมณดวยใจ อกุศลธรรมเหลานั้นสิงอยูภายใน
ของภิกษุนั้น เพราะอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้นสิงอยูภายในของภิกษุนั้น เหตุนั้น เราจึงเรียก
ภิกษุนั้นวา มีอนั เตวาสิก เพราะอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้นยอมครอบงําภิกษุนั้น เหตุนั้นเรา
จึงเรียกภิกษุนนั้ วา มีอาจารย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูมีอันเตวาสิกมีอาจารย ยอมอยูเปนทุกข
ไมสําราญ อยางนี้แล ฯ
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[๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูไมมีอนั เตวาสิก ไมมีอาจารย ยอมอยูเปนสุข
สําราญอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมอันลามก คือ ความดําริที่ฟุงซาน เปนเครื่อง
ประกอบสัตวไวในภพ ไมเกิดขึ้นแกภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ พราะเห็นรูปดวยจักษุ อกุศลธรรม
อันลามกเหลานั้น ไมสิงอยูใ นภายในของภิกษุนั้น เพราะอกุศลธรรมอันลามกไมสิงอยูในภายใน
ของภิกษุนั้น เหตุนั้น เราจึงเรียกภิกษุนั้นวา ไมมีอันเตวาสิก เพราะอกุศลธรรมอันลามกไม
ครอบงําภิกษุนั้นเหตุนั้น เราจึงเรียกภิกษุนนั้ วา ไมมีอาจารย อกุศลธรรมอันลามก คือ ความ
ดําริอนั ฟุงซาน เปนเครื่องประกอบสัตวไวในภพ ยอมไมเกิดขึ้นแกภิกษุ เพราะฟงเสียงดวย
หู ... เพราะสูดกลิ่นดวยจมูก ... เพราะลิ้มรสดวยลิ้น ... เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ...
เพราะรูแจงธรรมารมณดวยใจ อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ไมสิงอยูใ นภายในของภิกษุนั้น
เพราะอกุศลธรรมอันลามกไมสิงอยูในภายในของภิกษุนนั้ เหตุนนั้ เราจึงเรียกภิกษุนนั้ วา ไมมี
อันเตวาสิก เพราะอกุศลธรรมอันลามกไมครอบงําภิกษุนั้น เหตุนั้น เราจึงเรียกภิกษุนั้นวา ไมมี
อาจารย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูไมมีอันเตวาสิก ไมมีอาจารย ยอมอยูเปนสุขสําราญ ดวย
ประการอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุอยูประพฤติพรหมจรรยอันไมมีอันเตวาสิก ไมมี
อาจารย ดังนี้ ภิกษุผูมีอันเตวาสิก มีอาจารย ยอมอยูเปนทุกข ไมสําราญ (สวน) ผูไมมี
อันเตวาสิก ไมมีอาจารย ยอมอยูเปนสุขสําราญ ดังนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
ติตถิยสูตร
[๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวาพวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงถามพวกเธออยางนี้วา
อาวุโสทั้งหลาย พวกทานอยูป ระพฤติพรหมจรรยในสํานักพระสมณโคดมเพื่อประสงคอะไร
พวกเธอเมื่อถูกถามอยางนี้ พึงพยากรณแกพวกเขาอยางนี้วา พวกเราอยูประพฤติพรหมจรรยใน
สํานักพระผูมพี ระภาค เพื่อกําหนดรูทุกข ก็ถาพวกเขาถามอยางนี้วา อาวุโสทั้งหลาย ก็ทุกขที่
ทานทั้งหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในสํานักพระสมณโคดมเพื่อกําหนดรูนั้น เปนไฉน พวก

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 142
เธอพึงพยากรณแกพวกเขาอยางนีว้ า พวกเราอยูประพฤติพรหมจรรยในสํานักพระผูม ีพระภาค
เพื่อกําหนดรูทกุ ข คือ จักษุ ทุกข คือ รูป ทุกข คือ จักษุวิญญาณทุกข คือ จักษุสัมผัส
ทุกข คือสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย
ฯลฯ พวกเราอยูประพฤติพรหมจรรยในสํานักพระผูมีพระภาค เพื่อกําหนดรูทุกข คือ ใจ ทุกข
คือธรรมารมณทุกข คือมโนวิญญาณ ทุกข คือมโนสัมผัส ทุกข คือสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ดูกรอาวุโส ทั้งหลาย พวกเธอเมื่อ
ถูกถามอยางนี้ พึงพยากรณแกพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเ หลานั้น อยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๗
ปริยายสูตร
[๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหตุมีหรือหนอแล ที่จะใหภิกษุอาศัยพยากกรณอรหัตผล
เวนจากเชื่อผูอนื่ หรือเวนจากความชอบใจ เวนจากการฟงตอๆ กันมา เวนจากการนึกเดาเอา
ตามเหตุ เวนจากการถือเอาใจความตามความเห็นของตน ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนตนเดิม
เปนผูแนะนํา เปนที่พึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอเนื้อความแหงภาษิต
นี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว พระ
ผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้นพวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
บัดนี้ ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมพี ระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เหตุมีอยู ที่จะใหภกิ ษุอาศัยพยากรณอรหัตผล เวนจากการเชือ่ ตอผูอื่น เวนจากความ
ชอบใจ เวนจากการฟงตอๆ กันมา เวนจากการนึกเดาเอาตามเหตุ เวนจากการถือเอาใจความ
ตามความเห็นของตน ยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทํา
เสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
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[๒๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุที่จะใหภิกษุอาศัยพยากรณอรหัตผลฯลฯ เปนไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมรูชัดซึ่งราคะโทสะและโมหะอันมีอยูในภายในวา
ราคะ โทสะ และโมหะมีอยูในภายในของเราภิกษุเห็นรูปชนิดใดดวยจักษุแลว ยอมรูชัดซึ่งราคะ
โทสะ และโมหะอันมีอยูในภายในวา ราคะ โทสะ และโมหะมีอยูในภายในของเรา หรือรู
ชัดซึ่งราคะ โทสะและโมหะอันไมมีอยูในภายในวา ราคะ โทสะ และโมหะไมมีอยูในภายใน
ของเราดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้พึงทราบดวยการเชื่อตอผูอื่น พึงทราบดวยความชอบ
ใจ พึงทราบดวยการฟงตอๆ กันมา พึงทราบดวยการนึกเดาเอาตามเหตุ หรือพึงทราบดวยการ
ถือเอาใจความตามความเห็นของตนบางหรือหนอ ภิกษุเหลานั้นกราบ ทูลวา ไมใชอยางนั้น
พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรมเหลานี้พึงทราบไดเพราะเห็นดวยปญญามิใชหรือ ฯ
ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมขอนี้ก็เปนเหตุใหภิกษุอาศัยพยากรณอรหัตผล เวนจากการ
เชื่อผูอื่น เวนจากความชอบใจ เวนจากการฟงตอๆ กันมา เวนจากการนึกเดาเอาตามเหตุ เวน
จากการถือเอาใจความตามความเห็นของตน ยอมรูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯลฯ
[๒๔๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุลิ้มรสดวยลิ้น …
[๒๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุรแู จงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมรู
ชัดซึ่งราคะ โทสะ และโมหะอันมีอยูใ นภายในวา ราคะ โทสะและโมหะมีอยูในภายในของ
เรา หรือยอมรูช ัดซึ่งราคะ โทสะ และโมหะอันไมมีอยูในภายในวา ราคะ โทสะ และโมหะ
ไมมีอยูในภายในของเรา ภิกษุรูแจงธรรมารมณอยางใดดวยใจแลว ยอมรูชัดซึ่งราคะ โทสะ
และโมหะอันมีอยูในภายในวา ราคะ โทสะ และโมหะมีอยูในภายในของเรา หรือยอมรูชัดซึ่ง
ราคะ โทสะและโมหะอันไมมีอยูในภายในวา ราคะ โทสะ และโมหะไมมีอยูในภายในของ
เราดูกรภิกษุทงั้ หลาย ธรรมเหลานั้นพึงทราบไดดว ยการเชื่อตอผูอื่น ทราบไดดว ยความชอบใจ
ทราบไดดวยการฟงตอๆ กันมา ทราบไดดว ยการนึกเดาเอาตามเหตุหรือพึงทราบไดดวยการถือ
เอาใจความตามความเห็นของตน บางหรือหนอ ฯ
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ภิ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ธรรมเหลานี้พึงทราบไดเพราะเห็นดวยปญญามิใชหรือ ฯ
ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย แมขอนี้ก็เปนเหตุใหภิกษุอาศัยพยากรณอรหัตผล เวนจากการ
เชื่อตอผูอื่น เวนจากความชอบใจ เวนจากการฟงตอๆ กันมา เวนจากการนึกเดาเอาตามเหตุ เวน
จากการถือเอาใจความตามความเห็นของตน ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๘
อินทรียสูตร
[๒๔๓] ครั้งนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับฯลฯ ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่พระองคตรัสวา ภิกษุผูถึงพรอมดวย
อินทรียๆ ดังนี้ ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยอินทรียดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรภิกษุ ถาวาภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในจักขุนทรีย ยอมเบื่อหนายใน
จักขุนทรีย ฯลฯพิจารณาเห็นความเกิดขึน้ และความเสื่อมในมนินทรีย ยอมเบื่อหนายในมนินทรีย
เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมี
ญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลว รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จ
แลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรภิกษุภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยอินทรีย ดวยเหตุ
เพียงเทานี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๙
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ธรรมกถิกสูตร
[๒๔๔] ครั้งนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับฯลฯ ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่เรียกวาภิกษุเปนพระธรรมกถึกๆ ดังนี้ ภิกษุ
เปนพระธรรมกถึกดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ถาภิกษุแสดง
ธรรมเพื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัดเพื่อดับจักษุ ควรเรียกไดวา ภิกษุเปนพระธรรมกถึก ถาเปน
ผูปฏิบัติเพื่อหนายเพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับจักษุ ควรเรียกไดวา ภิกษุปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรมถาเปนผูหลุดพนเพราะหนาย เพราะคลายกําหนัด เพราะดับ เพราะไมถือมั่นจักษุ ควร
เรียกไดวา ภิกษุผูบรรลุนิพพานในปจจุบัน ฯลฯ ภิกษุแสดงธรรมเพื่อหนายเพื่อคลายกําหนัด
เพื่อดับใจ ควรเรียกไดวา ภิกษุเปนพระธรรมกถึก ถาเปนผูปฏิบัติเพื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด
เพื่อดับใจ ควรเรียกไดวา ภิกษุเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ถาเปนผูหลุดพนเพราะหนาย
เพราะคลายกําหนัด เพราะดับ เพราะไมถือมั่นใจ ควรเรียกไดวา ภิกษุผบู รรลุนิพพานในปจจุบนั ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบนวปุราณวรรคที่ ๕
_______________________
รวมสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กรรมสูตร ๒. สัปปายสูตรที่ ๑ ๓. สัปปายสูตรที่ ๒ ๔. สัปปายสูตรที่ ๓
๕. สัปปายสูตรที่ ๔ ๖. อนันเตวาสิกานาจริยสูตร ๗. ติตถิยสูตร๘. ปริยายสูตร
๙. อินทรียสูตร ๑๐. ธรรมกถิกสูตร ฯ
_____________________
รวมวรรคในตติยปณณาสกนี้ คือ
๑. โยคักเขมิวรรค ๒. โลกกามคุณวรรค ๓. คหปติวรรค ๔. เทวทหวรรค
๕. นวปุราณวรรค ฯ
จบตติยปณณาสก
______________________
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นันทิขยวรรคที่ ๑
นันทิขยสูตรที่ ๑
[๒๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นจักษุอนั ไมเที่ยงนั่นแลวา ไมเที่ยง ความเห็นของ
ภิกษุนั้น ชื่อวาเปนความเห็นชอบ เมื่อเห็นชอบยอมเบื่อหนายเพราะสิน้ ความเพลิดเพลิน จึง
สิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิน้ ความเพลิดเพลิน และราคะ เรา
จึงเรียกวา จิตหลุดพนดีแลว ฯลฯภิกษุเห็นใจอันไมเที่ยงนั่นแลวา ไมเที่ยง ความเห็นของภิกษุ
นั้น ชื่อวาเปนความเห็นชอบ เมื่อเห็นชอบยอมเบื่อหนาย เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้น
ราคะเพราะสิน้ ราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวา
จิตหลุดพนดีแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑
นันทิขยสูตรที่ ๒
[๒๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเห็นรูปอันไมเที่ยงนัน่ แลวา ไมเทีย่ งความเห็นของ
ภิกษุนั้น ชื่อวาเปนความเห็นชอบ เมื่อเห็นชอบยอมเบื่อหนายเพราะสิน้ ความเพลิดเพลิน จึง
สิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลินเพราะสิน้ ความเพลิดเพลินและราคะ เราจึง
เรียกวา จิตหลุดพนดีแลว ภิกษุเห็นเสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อันไมเทีย่ งนั่นแลวา
ไมเที่ยง ความเห็นของภิกษุนนั้ ชื่อวาเปนความเห็นชอบ เมื่อเห็นชอบยอมเบื่อหนาย เพราะ
สิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความ
เพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวา จิตหลุดพนดีแลว ฯ
จบสูตรที่ ๒
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นันทิขยสูตรที่ ๓
[๒๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงใสใจถึงจักษุโดยอุบายอันแยบคาย และ
จงพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งแหงจักษุตามความเปนจริง เมื่อใสใจถึงจักษุโดยอุบายอันแยบคาย
และพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งแหงจักษุตามความเปนจริง ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ เพราะสิ้น
ความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความ
เพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวาจิตหลุดพนดีแลว ฯลฯ เธอทั้งหลายจงใสใจถึงใจ โดยอุบาย
อันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งแหงใจตามความเปนจริง เมื่อใสใจถึงใจ โดยอุบาย
อันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งแหงใจตามความเปนจริง ยอมเบื่อหนายแมในใจ
เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะจึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้น
ความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวาจิตหลุดพนดีแลว ฯ
จบสูตรที่ ๓
นันทิขยสูตรที่ ๔
[๒๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงใสใจถึงรูปโดยอุบายอันแยบคาย และจง
พิจารณาเห็นความไมเทีย่ งแหงรูปตามความเปนจริง เมื่อใสใจถึงรูปโดยอุบายอันแยบคาย และ
พิจารณาเห็นความไมเทีย่ งแหงรูปตามความเปนจริงยอมเบื่อหนายแมในรูป เพราะสิน้ ความ
เพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะจึงสิน้ ความเพลิดเพลิน เพราะสิน้ ความเพลิดเพลิน
และราคะ เราจึงเรียกวา จิตหลุดพนดีแลว ฯลฯ เธอทั้งหลายจงใสใจถึงธรรมารมณโดยอุบาย
อันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไมเทีย่ งแหงธรรมารมณตามความเปนจริง เมื่อใสใจถึง
ธรรมารมณโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไมเที่ยงแหงธรรมารมณตามความเปน
จริง ยอมเบื่อหนายในธรรมารมณ เพราะสิน้ ความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ จึง
สิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิน้ ความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวา จิตหลุดพนดีแลว ฯ
จบสูตรที่ ๔
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ชีวกัมพวนสูตรที่ ๑
[๒๔๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ชีวกัมพวันใกลพระนครราชคฤห ณ
ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญ
สมาธิ เพราะเมื่อภิกษุมจี ิตตัง้ มั่นแลว สิ่งทัง้ ปวงยอมปรากฏตามความเปนจริง ก็อะไรเลาปรากฏ
ตามความเปนจริง คือ จักษุยอ มปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเทีย่ ง รูปยอมปรากฏตามความ
เปนจริงวา ไมเที่ยงจักษุวิญญาณยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเทีย่ ง จักษุสัมผัสยอมปรากฏ
ตามความเปนจริงวา ไมเทีย่ ง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะ
จักษุสัมผัสเปนปจจัย ยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยงฯลฯ ใจยอมปรากฏตามความ
เปนจริงวา ไมเที่ยง ธรรมารมณยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเทีย่ ง มโนวิญญาณยอม
ปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยงมโนสัมผัสยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง
แมสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ยอม
ปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ เพราะเมื่อ
ภิกษุมจี ิตตั้งมัน่ แลว สิ่งทั้งปวงยอมปรากฏตามความเปนจริง ฯ
จบสูตรที่ ๕
ชีวกัมพวนสูตรที่ ๒
[๒๕๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ชีวกัมพวัน ใกลพระนครราชคฤห
ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลาย ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงหลีก
เรนบําเพ็ญความเพียร เพราะเมื่อภิกษุหลีกเรนอยู สิ่งทั้งปวงยอมปรากฏตามความเปนจริง ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลายอมปรากฏตามความเปนจริง คือ จักษุยอมปรากฏตามความเปนจริงวา
ไมเที่ยง รูปยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง จักษุวิญญาณยอมปรากฏตามความเปนจริงวา
ไมเที่ยง จักษุสมั ผัสยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา
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หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยก็ยอมปรากฏตามความเปนจริงวา
ไมเที่ยง ฯลฯ ใจยอมปรากฏตามความเปนจริงวาไมเทีย่ ง ธรรมารมณยอมปรากฏตามความเปน
จริงวา ไมเทีย่ ง มโนวิญญาณยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเทีย่ ง มโนสัมผัสยอมปรากฏ
ตามความเปนจริงวาไมเทีย่ ง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัย ก็ยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
จงหลีกเรนบําเพ็ญความเพียร เพราะเมื่อภิกษุหลีกเรนอยูส ิ่งทั้งปวงยอมปรากฏตามความเปนจริง ฯ
จบสูตรที่ ๖
มหาโกฏฐิกสูตรที่ ๑
[๒๕๑] ครั้งนัน้ แล ทานพระมหาโกฏฐิกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ
ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญขอประทานพระวโรกาส ขอพระองค
โปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ที่ขาพระองคฟงแลว พึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยู
ผูเดียว เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยูเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรโกฏฐิกะ สิ่งใดแล ไมเทีย่ ง เธอพึงละความพอใจในสิง่ นั้น ก็สิ่งอะไรเลาไมเที่ยง จักษุไม
เที่ยงเธอพึงละความพอใจในจักษุนนั้ รูปไมเที่ยง เธอพึงละความพอใจในรูปนั้น จักษุวิญญาณไม
เที่ยง เธอพึงละความพอใจในจักษุวิญญาณนั้น จักษุสัมผัสไมเที่ยงเธอพึงละความพอใจในจักษุ
สัมผัสนั้น แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม สุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย
ไมเที่ยง เธอพึงละความพอใจในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะ
จักษุสัมผัสเปนปจจัยนั้นเสีย หูไมเทีย่ ง ... จมูกไมเทีย่ ง... ลิ้นไมเที่ยง... กายไมเทีย่ ง... ใจไม
เที่ยง เธอพึงละความพอใจในใจนัน้ ธรรมารมณไมเที่ยง เธอพึงละความพอใจในธรรมารมณนั้น
มโนวิญญาณไมเที่ยง เธอพึงละความพอใจในมโนวิญญาณนั้น มโนสัมผัสไมเที่ยง เธอพึงละ
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ความพอใจในมโนสัมผัสนั้น แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัยไมเทีย่ ง เธอพึงละความพอใจในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข
เวทนาที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยนั้นเสีย ดูกรโกฏฐิกะ สิ่งใดไมเที่ยง เธอพึงละ
ความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๗
มหาโกฏฐิกสูตรที่ ๒
[๒๕๒] ครั้งนัน้ แล ทานพระมหาโกฏฐิกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ
ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญขอประทานพระวโรกาส ขอ
พระองคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอที่ขาพระองคฟงแลว พึงเปนผูหลีกออกจากหมู
อยูผูเดียว เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนอันสงไปแลวอยูเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรโกฏฐิกะสิ่งใดแลเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในสิง่ นั้นเสีย ก็สิ่งอะไรเลาเปนทุกข
จักษุแลเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในจักษุนั้น รูปเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในรูปนั้น
จักษุวิญญาณเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในจักษุวิญญาณนั้นจักษุสัมผัสเปนทุกข เธอพึงละ
ความพอใจในจักษุสัมผัสนั้น แมสุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะ
จักษุสัมผัสเปนปจจัยเปนทุกขเธอพึงละความพอใจในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข
เวทนาที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสมั ผัสนั้นเสีย หูเปนทุกข... จมูกเปนทุกข... ลิน้ เปนทุกข... กายเปน
ทุกข... ใจเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในใจนัน้ ธรรมารมณเปนทุกขเธอพึงละความพอใจ
ในธรรมารมณนั้น มโนวิญญาณเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในมโนวิญญาณนัน้ มโนสัมผัส
เปนทุกข เธอพึงละความพอใจในมโนสัมผัสนั้น แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข
เวทนาที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในสุขเวทนา ทุกข
เวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยนั้นเสีย ดูกรโกฏฐิกะสิ่งใด
แลเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในสิ่งนัน้ เสีย ฯ
จบสูตรที่ ๘

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 151
มหาโกฏฐิกสูตรที่ ๓
[๒๕๓] ครั้งนัน้ แล ทานพระมหาโกฏฐิกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ
ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญขอประทานพระวโรกาส ขอพระองค
โปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอที่ขาพระองคฟงแลว พึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว
เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนอันสงไปแลวอยูเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโกฏฐิกะ
ก็สิ่งใดแลเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจในสิ่งนั้น ก็สิ่งอะไรเลาเปนอนัตตาดูกรโกฏฐิกะ
จักษุแลเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจในจักษุนั้น รูปเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจใน
รูปนั้น จักษุวญ
ิ ญาณเปนอนัตตา เธอพึงละความ---พอใจในจักษุวิญญาณนั้น จักษุสัมผัสเปน
อนัตตา เธอพึงละความพอใจในจักษุสัมผัสนั้น แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจในสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยนัน้ เสีย หูเปนอนัตตา...จมูกเปน
อนัตตา... ลิ้นเปนอนัตตา... กายเปนอนัตตา... ใจเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจในใจนั้น
ธรรมารมณเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจในธรรมารมณน้นั มโนวิญญาณเปนอนัตตา เธอ
พึงละความพอใจในมโนวิญญาณนั้นมโนสัมผัสเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจในมโนสัมผัส
นั้น แมสุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยเปน
อนัตตา เธอพึงละความพอใจในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะ
มโนสัมผัสเปนปจจัยนั้นเสีย ดูกรโกฏฐิกะ สิ่งใดแลเปนอนัตตาเธอพึง ละความพอใจในสิ่ง
นั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๙
มิจฉาทิฏฐิสูตร
[๒๕๔] ครั้งนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับฯลฯ ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไร จึงจะ
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ละมิจฉาทิฐิได พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุบุคคลรูเห็นจักษุแล โดยความเปนของไม
เที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฐิได รูเห็นรูปโดยความเปนของไมเที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฐิได รูเห็น
จักษุวิญญาณโดยความเปนของไมเที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฐไิ ด รูเห็นจักษุสมั ผัสโดยความเปน
ของไมเที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐไิ ด รูเห็นจักษุสัมผัสโดยความไมเที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฏฐิ
ได รูเห็นแมสขุ เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่ เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย
โดยความเปนของไมเที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฐิได บุคคลรูเห็นหู... รูเห็นจมูก... รูเห็นลิ้น... รูเห็น
กาย... รูเห็นใจโดยความ เปนของไมเที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฐิได รูเห็นธรรมารมณโดยความเปนของ
ไมเที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฐิได รูเห็นมโนวิญญาณโดยความเปนของไมเที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฐิ
ได รูเห็นมโนสัมผัสโดยความเปนของไมเที่ยง จึงจะละมิจฉาทิฐิได รูเห็นสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยโดยความเปนของไมเที่ยง จึงจะละ
มิจฉาทิฐิได ดูกรภิกษุ เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้เห็นอยูอยางนี้แล จึงจะละมิจฉาทิฐิได ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
สักกายทิฏฐิสตู ร
[๒๕๕] ครั้งนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับฯลฯ ไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไร จึงจะละสักกายทิฐิ
ได พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลรูเห็นจักษุแลโดยความเปนทุกข จึงจะละสักกาย
ทิฐิได รูเห็นรูปโดยความเปนทุกขจึงจะละสักกายทิฐิได รูเห็นจักษุวิญญาณโดยความเปน
ทุกข จึงจะละสักกายทิฐไิ ด รูเห็นจักษุสัมผัสโดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฐไิ ด รูเห็น
แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยโดยความ
เปนทุกข จึงจะละสักกายทิฐไิ ด บุคคลรูเห็นหู ... รูเห็นจมูก... รูเห็นลิ้น... รูเห็นกาย... รูเห็นใจ
โดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฐได รูเห็นธรรมารมณโดยความเปนทุกข จึงจะละ
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สักกายทิฐไิ ด รูเห็นมโนวิญญาณโดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฐิได รูเห็นมโนสัมผัส
โดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฐไิ ด รูเห็นแมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา
ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฐิได ดูกรภิกษุ
เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอ ยางนี้แล จึงจะละสักกายทิฐไิ ด ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
อัตตานุทิฏฐิสูตร
[๒๕๖] ครั้งนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับฯลฯ ไดทูลถาม
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไร จึงจะละอัตตานุ
ทิฐิได พระผูมพี ระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุคคลรูเห็นจักษุแล โดยความเปนอนัตตา จึงจะละ
อัตตานุทิฐิได รูเห็นรูปโดยความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฐิได รูเห็นจักษุวิญญาณโดย
ความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฐิได รูเห็นจักษุสัมผัสโดยความเปนอนัตตา จึงจะละ
อัตตานุทิฐิไดรูเห็นแมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส
เปนปจจัย โดยความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฐิได บุคคลรูเห็นหู... รูเ ห็นจมูก... รูเห็น
ลิ้น... รูเห็นกาย... รูเห็นใจโดยความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฐิได รูเห็นธรรมารมณโดย
ความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฐิได รูเห็นมโนวิญญาณโดยความเปนอนัตตา จึงจะละ
อัตตานุทิฐิได รูเห็นมโนสัมผัสโดยความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฐิได รูเห็นแมสุข
เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาทีเ่ กิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปน
อนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฐไิ ด ดูกรภิกษุ เมื่อบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอ ยางนี้แล จึงจะละ
อัตตานุทิฐิได ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
จบนันทิขยวรรคที่ ๑
_____________________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. นันทิขยสูตรที่ ๑ ๒. นันทิขยสูตรที่ ๒ ๓. นันทิขยสูตรที่ ๓
๔. นันทิขยสูตรที่ ๔ ๕. ชีวกัมพวนสูตรที่ ๑ ๖. ชีวกัมพวนสูตรที่ ๒
๗. มหาโกฏฐิกสูตรที่ ๑ ๘. มหาโกฏฐิกสูตรที่ ๒ ๙. มหาโกฏฐิกสูตรที่ ๓
๑๐. มิจฉาทิฏฐิสูตร
๑๑. สักกายทิฏฐิสูตร ๑๒. อัตตานุทิฏฐิสูตร ฯ
______________________
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สัฏฐิเปยยาลที่ ๒
ฉันทสูตรที่ ๑
[๒๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเทีย่ ง เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุไมเทีย่ ง เธอทั้งหลายพึงละ
ความพอใจในจักษุนนั้ เสีย หูไมเที่ยง ... จมูกไมเที่ยง... ลิน้ ไมเที่ยง ... กายไมเทีย่ ง ... ใจไมเที่ยง
เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในใจนัน้ เสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอพึงละความ
พอใจในสิ่งนัน้ เสีย ฯ
จบสูตรที่ ๑
ราคสูตรที่ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในสิ่งนั้นเสีย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละความ
รักใครในจักษุนั้นเสีย หูไมเที่ยง ... จมูกไมเที่ยง ... ลิ้นไมเที่ยง ... กายไมเที่ยง ... ใจไมเที่ยง
เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในใจนั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึง
ละความรักใครในสิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๒
ฉันทราคสูตรที่ ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใครในสิง่
นั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุไมเที่ยง เธอทัง้
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หลายพึงละความพอใจและความรักใครในจักษุนนั้ เสียหูไมเที่ยง ... จมูกไมเที่ยง ... ลิน้ ไมเที่ยง
... กายไมเทีย่ ง ... ใจไมเทีย่ งเธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใครในใจนั้นเสีย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยงเธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใครในสิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๓
ฉันทสูตรที่ ๒
[๒๕๘] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละ
ความพอใจในสิ่งนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนทุกขดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนทุกข
เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในจักษุนั้นหูเปนทุกข ... จมูกเปนทุกข ... ลิ้นเปนทุกข ... กาย
เปนทุกข ... ใจเปนทุกขเธอทัง้ หลายพึงละความรักใครในใจนั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่ง
ใดเปนทุกขเธอทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๔
ราคสูตรที่ ๒
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในสิ่งนั้นเสีย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละ
ความรักใครในจักษุนั้นเสีย หูเปนทุกข ... จมูกเปนทุกข... ลิ้นเปนทุกข ... กายเปนทุกข ...
ใจเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในใจนั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกข
เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในสิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๕
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ฉันทราคสูตรที่ ๒
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใครใน
สิ่งนั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลายจักษุเปนทุกข เธอ
ทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใครในจักษุนนั้ เสีย หูเปนทุกข ... จมูกเปนทุกข ... ลิ้น
เปนทุกข ... กายเปนทุกข... ใจเปนทุกขเธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใครในใจ
นั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใครใน
สิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๖
ฉันทสูตรที่ ๓
[๒๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่งนัน้
เสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนอนัตตา เธอ
ทั้งหลายพึงละความพอใจในจักษุนนั้ เสีย หูเปนอนัตตา ... จมูกเปนอนัตตา ... ลิ้นเปนอนัตตา ...
กายเปนอนัตตา ... ใจเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในใจนัน้ เสีย ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๗
ราคสูตรที่ ๓
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในสิง่ นั้นเสีย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนอนัตตา เธอทั้งหลาย
พึงละความรักใครในจักษุนนั้ เสีย หูเปนอนัตตา ...จมูกเปนอนัตตา ...... กายเปนอนัตตา ... ใจเปน
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อนัตตาเธอทั้งหลายพึงละความรักใครในใจนั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา
เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในสิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๘
ฉันทราคสูตรที่ ๓
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใคร
ในสิ่งนั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนอนัตตา
เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใครในจักษุนนั้ เสีย หูเปนอนัตตา ... จมูกเปนอนัตตา ...
ลิ้นเปนอนัตตา ... กายเปนอนัตตา ...ใจเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรัก
ใครในใจนั้นเสีย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและ
ความรักใครในสิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๙
ฉันทสูตรที่ ๔
[๒๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเทีย่ ง เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละ
ความพอใจในรูปนั้นเสีย เสียงไมเที่ยง ... กลิ่นไมเที่ยง ... รสไมเที่ยง ... โผฏฐัพพะไมเที่ยง ...
ธรรมารมณไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในธรรมารมณนั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่ง
ใดไมเทีย่ ง เธอ ทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
ราคสูตรที่ ๔
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในสิ่งนั้นเสีย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลายรูปไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละความ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 159
รักใครในรูปนัน้ เสีย เสียงไมเที่ยง ... กลิ่นไมเที่ยง ... รสไมเที่ยง ... โผฏฐัพพะไมเที่ยง ...
ธรรมารมณไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในธรรมารมณนั้นเสีย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สิ่ง
ใดไมเทีย่ ง เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในสิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
ฉันทราคสูตรที่ ๔
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใครในสิง่
นั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง เธอทั้งหลาย
พึงละความพอใจและความรักใครในรูปนัน้ เสียเสียงไมเที่ยง ... กลิ่นไมเที่ยง ... รสไมเที่ยง ...
โผฏฐัพพะไมเที่ยง ... ธรรมารมณไมเที่ยง เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใครใน
ธรรมารมณนั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมเทีย่ ง เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความ
รักใครในสิ่งนัน้ เสีย ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
ฉันทสูตรที่ ๕
[๒๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่งนั้น
เสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนทุกข ดูกรภิกษุทงั้ หลายรูปเปนทุกข เธอทั้งหลาย
พึงละความพอใจในรูปนั้นเสีย เสียงเปนทุกข ... กลิ่นเปนทุกข ... รสเปนทุกข... โผฏฐัพพะ
เปนทุกข ... ธรรมารมณเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในธรรมารมณนั้นเสีย ดูกรภิก
ษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๑๓
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ราคสูตรที่ ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในสิ่งนั้นเสีย ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละความ
รักใครในรูปนัน้ เสีย เสียงเปนทุกข ... กลิ่นเปนทุกข ... รสเปนทุกข ... โผฏฐัพพะเปนทุกข ...
ธรรมารมณเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในธรรมารมณนั้นเสีย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สิ่งใด
เปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในสิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๑๔
ฉันทราคสูตรที่ ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใครใน
สิ่งนั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนทุกข เธอ
ทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใครในรูปนั้นเสียเสียงเปนทุกข ... กลิ่นเปนทุกข ...
รสเปนทุกข ... โผฏฐัพพะเปนทุกข ...ธรรมารมณเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและ
ความรักใครในธรรมารมณนั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนทุกข เธอทั้งหลายพึงละความ
พอใจและความรักใครในสิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๑๕
ฉันทสูตรที่ ๖
[๒๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่งนัน้
เสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลายรูปเปนอนัตตา เธอ
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ทั้งหลายพึงละความพอใจในรูปนั้น เสียงเปนอนัตตา ...กลิ่นเปนอนัตตา ... รสเปนอนัตตา ...
โผฏฐัพพะเปนอนัตตา ... ธรรมารมณเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในธรรมารมณ
นั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่งนัน้ เสีย ฯ
จบสูตรที่ ๑๖
ราคสูตรที่ ๖
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในสิง่ นั้นเสีย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึง
ละความรักใครในรูปนั้นเสีย เสียงเปนอนัตตา ...กลิ่นเปนอนัตตา ... รสเปนอนัตตา ...
โผฏฐัพพะเปนอนัตตา ... ธรรมารมณเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในธรรมารมณ
นั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความรักใครในสิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๑๗
ฉันทราคสูตรที่ ๖
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใครใน
สิ่งนั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งอะไรเลาเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา
เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใครในรูปนั้นเสีย เสียงเปนอนัตตา ... กลิ่นเปน
อนัตตา ... รสเปนอนัตตา ... โผฏฐัพพะเปนอนัตตา ... ธรรมารมณเปนอนัตตา เธอทั้งหลาย
พึงละความพอใจและความรักใครในธรรมารมณนั้นเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดเปนอนัตตา
เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใครในสิ่งนั้นเสีย ฯ
จบสูตรที่ ๑๘
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อตีตสูตรที่ ๑
[๒๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง หูที่เปนอดีตเปนของไม
เที่ยง จมูกที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง ลิ้นทีเ่ ปนอดีตเปนของไมเที่ยง กายที่เปนอดีตเปนของ
ไมเที่ยง ใจที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ยอมเบือ่ หนาย แมในจักษุ แมในหู แมในจมูก แมในลิ้น แมในกาย แมในใจ
เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะ---คลายกําหนัด จึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณ
หยั่งรูวา หลุดพนแลวรูชดั วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จ
แลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๑๙
อนาคตสูตรที่ ๑
[๒๖๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง หูที่เปนอนาคตเปน
ของไมเที่ยง จมูกที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง ลิ้นที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง กายที่เปน
อนาคตเปนของไมเที่ยง ใจที่เปนอนาคต เปนของไมเที่ยงดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูได
สดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๒๐
ปจจุปนนสูตรที่ ๑
[๒๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง หูที่เปนปจจุบันเปน
ของไมเที่ยง จมูกที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง ลิ้นที่เปนปจจุบันเปนของ ไมเที่ยง กายที่เปน
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ปจจุบันเปนของไมเที่ยง ใจที่เปนปจจุบนั เปนของไมเที่ยงดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูได
สดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๒๑
อตีตสูตรที่ ๒
[๒๖๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุท่เี ปนอดีตเปนทุกข หูที่เปนอดีตเปนทุกข จมูกที่
เปนอดีตเปนทุกข ลิ้นที่เปนอดีตเปนทุกข กายที่เปนอดีตเปนทุกขใจทีเ่ ปนอดีตเปนทุกข
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนีฯ้ ลฯ กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๒๒
อนาคตสูตรที่ ๒
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุทเี่ ปนอนาคตเปนทุกข หูที่เปนอนาคตเปนทุกข จมูกที่เปน
อนาคตเปนทุกข ลิ้นที่เปนอนาคตเปนทุกข กายที่เปนอนาคตเปนทุกขใจที่เปนอนาคตเปนทุกข
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๒๓
ปจจุปนนสูตรที่ ๒
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุทเี่ ปนปจจุบันเปนทุกข หูที่เปนปจจุบันเปนทุกข จมูกที่เปน
ปจจุบันเปนทุกข ลิ้นที่เปนปจจุบันเปนทุกข กายที่เปนปจจุบันเปนทุกข ใจที่เปนปจจุบันเปน
ทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวเห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๒๔
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อตีตสูตรที่ ๓
[๒๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตเปนอนัตตา หูที่เปนอดีตเปนอนัตตา จมูก
ที่เปนอดีตเปนอนัตตา ลิ้นที่เปนอดีตเปนอนัตตา กายทีเ่ ปนอดีตเปนอนัตตา ใจที่เปนอดีต
เปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวเห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
จบสูตรที่ ๒๕
อนาคตสูตรที่ ๓
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุทเี่ ปนอนาคตเปนอนัตตา หูที่เปนอนาคตเปนอนัตตา จมูกที่
เปนอนาคตเปนอนัตตา ลิ้นที่เปนอนาคตเปนอนัตตา กายที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ใจที่เปน
อนาคตเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอ ยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๒๖
ปจจุปนนสูตรที่ ๓
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุทเี่ ปนปจจุบันเปนอนัตตา หูที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา จมูก
ที่เปนปจจุบนั เปนอนัตตา ลิ้นที่เปนปจจุบนั เปนอนัตตา กายที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา ใจที่
เปนปจจุบนั เปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
จบสูตรที่ ๒๗
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อตีตสูตรที่ ๔
[๒๖๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง เสียงที่เปนอดีตเปนของ
ไมเที่ยง กลิ่นที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง รสที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง โผฏฐัพพะที่เปนอดีต
เปนของไมเทีย่ ง ธรรมารมณที่เปนอดีตเปนของไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ
แลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๒๘
อนาคตสูตรที่ ๔
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง เสียงที่เปนอนาคตเปนของไม
เที่ยง กลิ่นที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง รสที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง โผฏฐัพพะที่เปน
ของไมเที่ยง ธรรมารมณที่เปนอนาคตเปนของไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ
แลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๒๙
ปจจุปนนสูตรที่ ๔
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง เสียงที่เปนปจจุบนั เปนของไมเที่ยง
กลิ่นที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง รสที่เปนปจจุบันเปนของไมเที่ยง โผฏฐัพพะที่เปนปจจุบัน
เปนของไมเทีย่ ง ธรรมารมณที่เปนปจจุบนั เปนของไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูได
สดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๓๐
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อตีตสูตรที่ ๕
[๒๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตเปนทุกข เสียงที่เปนอดีตเปนทุกข กลิ่น
ที่เปนอดีตเปนทุกข รสที่เปนอดีตเปนทุกข โผฏฐัพพะที่เปนอดีตเปนทุกข ธรรมารมณที่เปน
อดีตเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพือ่
ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๓๑
อนาคตสูตรที่ ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอนาคตเปนทุกข เสียงที่เปนอนาคตเปนทุกข กลิ่นที่
เปนอนาคตเปนทุกข รสที่เปนอนาคตเปนทุกข โผฏฐัพพะที่เปนอนาคตเปนทุกข ธรรมารมณ
ที่เปนอนาคตเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ แลวเห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๓๒
ปจจุปนนสูตรที่ ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนปจจุบันเปนทุกข เสียงที่เปนปจจุบันเปนทุกข กลิ่นที่เปน
ปจจุบันเปนทุกข รสที่เปนปจจุบันเปนทุกข โผฏฐัพพะที่เปนปจจุบนั เปนทุกข ธรรมารมณ
ที่เปนปจจุบนั เปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๓๓
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อตีตสูตรที่ ๖
[๒๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตเปนอนัตตา เสียงที่เปนอดีตเปนอนัตตา
กลิ่นที่เปนอดีตเปนอนัตตา รสที่เปนอดีตเปนอนัตตา โผฏฐัพพะที่เปนอดีตเปนอนัตตา
ธรรมารมณที่เปนอดีตเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
จบสูตรที่ ๓๔
อนาคตสูตรที่ ๖
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอนาคตเปนอนัตตา เสียงที่เปนอนาคตเปนอนัตตา กลิ่น
ที่เปนอนาคตเปนอนัตตา รสที่เปนอนาคตเปนอนัตตา โผฏฐัพพะที่เปนอนาคตเปนอนัตตา
ธรรมารมณที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๓๕
ปจจุปนนสูตรที่ ๖
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา เสียงที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา กลิ่นที่
เปนปจจุบนั เปนอนัตตา รสที่เปนปจจุบนั เปนอนัตตา โผฏฐัพพะทีเ่ ปนปจจุบนั เปนอนัตตา
ธรรมารมณที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้
ฯลฯ กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๓๖
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อนิจจสูตรที่ ๑
[๒๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนัน้ เปนทุกข
สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใช
ตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หูที่เปนอดีตไมเที่ยง ...
จมูกที่เปนอดีตไมเที่ยง ... ลิน้ ที่เปนอดีตไมเที่ยง ... กายที่เปนอดีตไมเที่ยง ... ใจทีเ่ ปนอดีตไม
เที่ยง ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนัน้ เปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา
สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความ
เปนจริงอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ฯลฯ กิจอืน่ เพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๓๗
อนิจจสูตรที่ ๒
[๒๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอนาคตไมเที่ยง สิ่งใดไมเทีย่ งสิ่งนั้นเปนทุกข
สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใช
ตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หูที่เปนอนาคตไมเที่ยง ...
จมูกที่เปนอนาคตไมเที่ยง ...ลิ้นที่เปนอนาคตไมเที่ยง ... กายที่เปนอนาคตไมเที่ยง ... ใจที่เปน
อนาคตไมเที่ยง...ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๓๘
อนิจจสูตรที่ ๓
[๒๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนปจจุบันไมเที่ยง สิง่ ใดไมเทีย่ ง สิ่งนั้นเปน
ทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา
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ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หูทเี่ ปนปจจุบัน
ไมเที่ยง ... จมูกที่เปนปจจุบนั ไมเที่ยง ...ลิน้ ที่เปนปจจุบนั ไมเที่ยง ... กายที่เปนปจจุบนั ไมเที่ยง ...
ใจที่เปนปจจุบนั ไมเที่ยงฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
จบสูตรที่ ๓๙
ทุกขสูตรที่ ๑
[๒๗๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปน
อนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็น
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หูที่เปนอดีตเปนทุกข ... จมูกที่เปนอดีตเปนทุกข ...
ลิ้นที่เปนอดีตเปนทุกข ... กายที่เปนอดีตเปนทุกข ... ใจทีเ่ ปนอดีตเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่ง
นั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึง
เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็น
อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๔๐
ทุกขสูตรที่ ๒
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุทเี่ ปนอนาคตเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา
สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตวั ตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หูทเี่ ปนอนาคตเปนทุกข ... จมูกที่เปนอนาคตเปนทุกข ... ลิ้น
ที่เปนอนาคตเปนทุกข ... กายที่เปนอนาคตเปนทุกข ... ใจที่เปนอนาคตเปนทุกข ฯลฯ กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๔๑
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ทุกขสูตรที่ ๓
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุทเี่ ปนปจจุบันเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่ง
ใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเราขอนี้พึงเห็นดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หูทเี่ ปนปจจุบันเปนทุกข ...จมูกที่เปนปจจุบันเปนทุกข ... ลิ้น
ที่เปนปจจุบนั เปนทุกข ... กายที่เปนปจจุบนั เปนทุกข ... ใจที่เปนปจจุบนั เปนทุกข ฯลฯ กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๔๒
อนัตตสูตรที่ ๑
[๒๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุที่เปนอดีตเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใช
ของเรา ไมเปนเรา ไมใชตวั ตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้
หูที่เปนอดีตเปนอนัตตา ... จมูกที่เปนอดีตเปนอนัตตา ... ลิ้นที่เปนอดีตเปนอนัตตา ... กายที่เปน
อดีตเปนอนัตตา ... ใจที่เปนอดีตเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา
ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๔๓
อนัตตสูตรที่ ๒
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุทเี่ ปนอนาคตเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของ
เรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หู
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ที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ... จมูกที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ... ลิ้นที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ... กาย
ที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ...ใจที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๔๔
อนัตตสูตรที่ ๓
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุทเี่ ปนปจจุบันเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของ
เรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หู
ที่เปนปจจุบนั เปนอนัตตา ... จมูกที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา ... ลิ้นที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา ...
กายที่เปนปจจุบันเปน---อนัตตา ... ใจที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๔๕
อนิจจสูตรที่ ๔
[๒๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข
สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใช
ตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียงที่เปนอดีตไมเที่ยง ...
กลิ่นที่เปนอดีตไมเที่ยง ... รสที่เปนอดีตไมเที่ยง ... โผฏฐัพพะทีเ่ ปนอดีตไมเที่ยง ... ธรรมารมณ
ที่เปนอดีตไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนัน้ เปนอนัตตา สิ่งใด
เปนอนัตตาสิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอัน
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ชอบตามความเปนจริงอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
จบสูตรที่ ๔๖
อนิจจสูตรที่ ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอนาคตไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปน
ทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเราไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา
ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียงที่เปนอนาคตไมเที่ยง ... กลิ่นที่
เปนอนาคตไมเที่ยง ... รสที่เปน---อนาคตไมเที่ยง ... โผฏฐัพพะที่เปนอนาคตไมเที่ยง ... ธรรมารมณ
ที่เปนอนาคตไมเที่ยง ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
จบสูตรที่ ๔๗
อนิจจสูตรที่ ๖
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนปจจุบันไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใด
เปนทุกข สิ่งนัน้ เปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใช
ตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียงที่เปนปจจุบันไม
เที่ยง ... กลิ่นทีเ่ ปนปจจุบนั ไมเที่ยง ... รสที่เปนปจจุบนั ไมเที่ยง ... โผฏฐัพพะทีเ่ ปนปจจุบันไม
เที่ยง ... ธรรมารมณที่เปนปจจุบันไมเที่ยง ฯลฯ กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๔๘
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ทุกขสูตรที่ ๔
[๒๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกขสิ่งนั้นเปนอนัตตา
สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตวั ตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวย
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียงที่เปนอดีตเปนทุกข ... กลิ่นที่เปนอดีตเปนทุกข ...
รสที่เปนอดีตเปนทุกข ... โผฏฐัพพะที่เปนอดีตเปนทุกข ... ธรรมารมณที่เปนอดีตเปนทุกข
สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัว
ตนของเราขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๔๙
ทุกขสูตรที่ ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอนาคตเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใด
เปนอนัตตา สิง่ นั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญา
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียงทีเ่ ปนอนาคตเปนทุกข ... กลิ่นที่เปนอนาคตเปนทุกข ...
รสที่เปนอนาคตเปนทุกข ... โผฏฐัพพะที่เปนอนาคตเปนทุกข ... ธรรมารมณที่เปนอนาคตเปน
ทุกข ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๕๐
ทุกขสูตรที่ ๖
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนปจจุบันเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา สิ่งใด
เปนอนัตตา สิง่ นั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอัน
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ชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียงที่เปนปจจุบันเปนทุกข ... กลิ่นที่เปนปจจุบันเปนทุกข ...
รสที่เปนปจจุบันเปนทุกข ...โผฏฐัพพะที่เปนปจจุบันเปนทุกข ... ธรรมารมณที่เปนปจจุบันเปน
ทุกข ฯลฯกิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๕๑
อนัตตสูตรที่ ๔
[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอดีตเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใช
ของเรา ไมเปนเรา ไมใชตวั ตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้
เสียงที่เปนอดีตเปนอนัตตา ... กลิ่นที่เปนอดีตเปนอนัตตา ... รสที่เปนอดีตเปนอนัตตา ...
โผฏฐัพพะที่เปนอดีตเปนอนัตตา ...ธรรมารมณที่เปนอดีตเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้น
ไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง
อยางนี้ดกู รภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวเห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๕๒
อนัตตสูตรที่ ๕
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนอนาคตเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนัน้ ไมใชของเรา
ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียง
ที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ... กลิ่นที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ... รสที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ...
โผฏฐัพพะที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ...ธรรมารมณที่เปนอนาคตเปนอนัตตา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
จบสูตรที่ ๕๓
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อนัตตสูตรที่ ๖
ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งนั้นไมใชของ
เรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้
เสียงที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา ... กลิ่นที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา ... รสที่เปนปจจุบนั เปนอนัตตา ...
โผฏฐัพพะที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา ... ธรรมารมณที่เปนปจจุบันเปนอนัตตา ฯลฯ กิจอื่นเพื่อ
ความอยางนี้มไิ ดมี ฯ
จบสูตรที่ ๕๔
อัชฌัตตายตนสูตรที่ ๑
[๒๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนของไมเที่ยง หูเปนของไมเที่ยง จมูกเปนของ
ไมเที่ยง ลิ้นเปนของไมเที่ยง กายเปนของไมเที่ยง ใจเปนของไมเที่ยง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๕๕
อัชฌัตตายตนสูตรที่ ๒
[๒๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนทุกข หูเปนทุกข จมูกเปนทุกข ลิ้นเปนทุกข
กายเปนทุกข ใจเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม
เบื่อหนายแมในจักษุ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
จบสูตรที่ ๕๖
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อัชฌัตตายตนสูตรที่ ๓
[๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเปนอนัตตา หูเปนอนัตตา จมูกเปนอนัตตา ลิ้น
เปนอนัตตา กายเปนอนัตตา ใจเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผูไดสดับแลว เห็น
อยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในจักษุ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
จบสูตรที่ ๕๗
พาหิรายตนสูตรที่ ๑
[๒๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปไมเที่ยง เสียงไมเที่ยง กลิ่นไมเที่ยง รสไมเที่ยง
โผฏฐัพพะไมเที่ยง ธรรมารมณไมเทีย่ ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
จบสูตรที่ ๕๘
พาหิรายตนสูตรที่ ๒
[๒๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนทุกข เสียงเปนทุกข กลิ่นเปนทุกข รสเปนทุกข
โผฏฐัพพะเปนทุกข ธรรมารมณเปนทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู
อยางนี้ ฯลฯ กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
จบสูตรที่ ๕๙
พาหิรายตนสูตรที่ ๓
[๒๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปเปนอนัตตา เสียงเปนอนัตตา กลิ่นเปนอนัตตา รส
เปนอนัตตา โผฏฐัพพะเปนอนัตตา ธรรมารมณเปนอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู
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ไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูปแมในเสียง แมในกลิ่น แมในรส แม
ในโผฏฐัพพะ แมในธรรมารมณ ฯลฯกิจอืน่ เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ
จบสูตรที่ ๖๐
จบสัฏฐิเปยยาลวรรคที่ ๒
______________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ฉันทสูตรที่ ๑ ๒. ราคสูตรที่ ๑
๓. ฉันทราคสูตรที่ ๑
๔. ฉันทสูตรที่ ๒ ๕. ราคสูตรที่ ๒
๖. ฉันทราคสูตรที่ ๒
๗. ฉันทสูตรที่ ๓ ๘. ราคสูตรที่ ๓
๙. ฉันทราคสูตรที่ ๓
๑๐. ฉันทสูตรที่ ๔ ๑๑. ราคสูตรที่ ๔
๑๒. ฉันทราคสูตรที่ ๔
๑๓. ฉันทสูตรที่ ๕ ๑๔. ราคสูตรที่ ๕
๑๕. ฉันทราคสูตรที่ ๕
๑๖. ฉันทสูตรที่ ๖ ๑๗. ราคสูตรที่ ๖
๑๘. ฉันทราคสูตรที่ ๖
๑๙. อตีตสูตรที่ ๑ ๒๐. อนาคตสูตรที่ ๑ ๒๑. ปจจุปนนสูตรที่ ๑
๒๒. อตีตสูตรที่ ๒ ๒๓. อนาคตสูตรที่ ๒ ๒๔. ปจจุปน นสูตรที่ ๒
๒๕. อตีตสูตรที่ ๓ ๒๖. อนาคตสูตรที่ ๓ ๒๗. ปจจุปนนสูตรที่ ๓
๒๘. อตีตสูตรที่ ๔ ๒๙. อนาคตสูตรที่ ๔ ๓๐. ปจจุปนนสูตรที่ ๔
๓๑. อตีตสูตรที่ ๕ ๓๒. อนาคตสูตรที่ ๕ ๓๓. ปจจุปนนสูตรที่ ๕
๓๔. อตีตสูตรที่ ๖ ๓๕. อนาคตสูตรที่ ๖ ๓๖. ปจจุปนนสูตรที่ ๖
๓๗. อนิจจสูตรที่ ๑ ๓๘. อนิจจสูตรที่ ๒ ๓๙. อนิจจสูตรที่ ๓
๔๐. ทุกขสูตรที่ ๑ ๔๑. ทุกขสูตรที่ ๒
๔๒. ทุกขสูตรที่ ๓
๔๓. อนัตตสูตรที่ ๑ ๔๔. อนัตตสูตรที่ ๒
๔๕. อนัตตสูตรที่ ๓
๔๖. อนิจจสูตรที่ ๔ ๔๗. อนิจจสูตรที่ ๕
๔๘. อนิจจสูตรที่ ๖
๔๙. ทุกขสูตรที่ ๔
๕๐. ทุกขสูตรที่ ๕
๕๑. ทุกขสูตรที่ ๖
๕๒. อนัตตสูตรที่ ๔ ๕๓. อนัตตสูตรที่ ๕ ๕๔. อนัตตสูตรที่ ๖
๕๕. อัชฌัตตายตนสูตรที่ ๑ ๕๖. อัชฌัตตายตนสูตรที่ ๒ ๕๗. อัชฌัตตายตนสูตรที่ ๓
๕๘. พาหิรายตนสูตรที่ ๑ ๕๙. พาหิรายตนสูตรที่ ๒
๖๐. พาหิรายตนสูตรที่ ๓ ฯ
_______________________
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สมุททวรรคที่ ๓
สมุทรสูตรที่ ๑
[๒๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลว ยอมกลาววา สมุทรๆดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย สมุทรนั้นไมชื่อวา เปนสมุทรในวินยั ของพระอริยเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมุทร
นั้นเรียกวา เปนแองน้ําใหญ เปนหวงน้ําใหญ ดูกรภิกษุทงั้ หลายจักษุเปนสมุทรของบุรุษ
กําลังของจักษุนั้นเกิดจากรูป บุคคลใดยอมอดกลั้นกําลังอันเกิดจากรูปนัน้ ได บุคคลนี้เรียกวา
เปนพราหมณ ขามสมุทรคือจักษุ ซึ่งมีทั้งคลื่นมีทั้งน้ําวน มีทั้งสัตวราย มีทั้งผีเสื้อน้ํา
แลวขึ้นถึงฝงตั้งอยูบนบก ฯลฯ ใจเปนสมุทรของบุรุษ กําลังของใจนั้นเกิดจากธรรมารมณ บุคคล
ใดยอมอดกลัน้ กําลังอันเกิดจากธรรมารมณนั้นได บุคคลนี้เรียกวาเปนพราหมณขามสมุทรคือใจ
ได ซึ่ง มีทั้งคลื่นมีทั้งน้ําวน มีทั้งสัตวราย มีทั้งผีเสื้อน้ํา แลวขึ้นถึงฝงตั้งอยูบนบก ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปวา
[๒๘๖] บุคคลใดขามสมุทรนี้ ซึ่งมีทั้งคลื่น มีทั้งน้ําวน มีทั้งสัตวราย มีทั้ง
ผีเสื้อน้ํา นาหวาดกลัว ขามไดแสนยาก ไดแลว บุคคลนัน้ เราเรียกวา
เปนผูเรียนจบเวท อยูจบพรหมจรรย ถึงที่สุดแหงโลก ขามถึงฝงแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑
สมุทรสูตรที่ ๒
[๒๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนไมไดสดับแลว ยอมกลาววา สมุทรๆดังนี้ ภิกษุ
ทั้งหลาย สมุทรนั้นไมชื่อวาเปนสมุทรในวินัยของพระอริยเจา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมุทรนั้น
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เรียกวา เปนแองน้ําใหญ เปนหวงน้ําใหญ รูปอันจะพึงรูแ จงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด นี้เรียกวาเปนสมุทรในวินยั ของพระอริยเจา โลกนี้
พรอมทั้งเทวโลกมารโลก พรหมโลก หมูส ัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย มีอยู
ในสมุทรนี้ โดยมากเปนผูเศราหมอง เกิดเปนผูยุงประดุจดายของชางหูก เกิดเปนปมประหนึ่ง
กระจุกดาย เปนดุจหญาปลองและหญามุงกระตาย หาลวงอบายทุคติ วินิบาต สงสารไป
ไดไม ฯลฯ ธรรมารมณอันจะพึงรูไดดวยใจ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร
ชวนใหกําหนัด นี้เรียกวาเปนสมุทรในวินยั ของพระอริยเจา โลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก
พรหมโลกหมูส ัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย มีอยูในสมุทรนี้ โดยมากเปนผู
เศราหมอง เกิดเปนผูยุงดุจดายของชางหูก เกิดเปนปมประหนึ่งกระจุกดายเปนดุจหญาปลอง
และหญามุงกระตาย หาลวงอบาย ทุคติ วินิบาต สงสารไปไดไม ฯ
[๒๘๘] บุคคลใดคลายราคะ โทสะ และอวิชชาไดแลว บุคคลนั้นชื่อวา
ขามสมุทรนี้ ซึ่งมีทั้งสัตวราย มีทั้งผีเสื้อน้ํา มีทั้งคลื่นและภัย
ที่ขามไดแสนยาก ไดแลว เรากลาววา บุคคลนั้นลวงพนเครื่องของ
ละมัจจุ ไมมีอปุ ธิ ละทุกขไดขาดเพื่อไมเกิดตอไป ถึงความดับสูญ
ไมกลับมาเกิดอีกลวงพระยามัจจุราชใหหลงได ฯ
จบสูตรที่ ๒
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พาลิสิกสูตร
[๒๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรานเบ็ดหยอนเบ็ดที่มีเหยื่อลงในหวงน้ําลึก ปลาที่เห็น
แกเหยื่อตัวใดตัวหนึง่ กลืนกินเบ็ดนัน้ ปลานั้นชื่อวากลืนกินเบ็ดของนายพรานเบ็ด ถึงความวิบัติ
ถึงความพินาศ พรานเบ็ดพึงกระทําไดตามชอบใจฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในโลกมีเบ็ดอยู
๖ ชนิดเหลานี้ เพื่อจะนําสัตวทั้งหลายไป เพื่อจะฆาสัตวทั้งหลายเสีย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
เบ็ด ๖ ชนิด คืออะไรบาง คือ รูปอันจะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุเพลิดเพลิน สรรเสริญหมกมุนในรูปนัน้ ภิกษุ
นี้เราเรียกวา กลืนกินเบ็ดของมาร ถึงความวิบัติ ถึงความพินาศ มารใจบาปพึงกระทําไดตาม
ชอบใจ เสียง ... กลิ่น ... รส ... โผฏฐัพพะ ธรรมารมณอันจะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ นารักชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุเพลิดเพลิน สรรเสริญ
หมกมุนธรรมารมณนั้น ภิกษุนี้เราเรียกวา กลืนกินเบ็ดของมาร ถึงความวิบัติ ถึงความพินาศ
มารใจบาปพึงกระทําไดตามชอบใจ ฯ
[๒๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รูปอันจะพึงรูแ จงดวยจักษุอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุนรูป
นั้น ภิกษุนเี้ ราเรียกวา ไมกลืนกินเบ็ดของมาร ไดทําลายเบ็ด ย่ํายีเบ็ด ไมถึงความวิบัติ ไม
ถึงความพินาศ มารใจบาปไมพึงกระทําไดตามชอบใจ เสียง ... กลิ่น ... รส ... โผฏฐัพพะ ...
ธรรมารมณอันจะพึงรูไดดว ยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวน
ใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุนธรรมารมณนั้น ภิกษุนเี้ รา
เรียกวา ไมกลืนกินเบ็ดของมาร ไดทําลายเบ็ด ย่ํายีเบ็ดไมถึงความวิบัติ ไมถึงความพินาศ
มารใจบาปไมพึงกระทําไดตามชอบใจ ฯ
จบสูตรที่ ๓
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ขีรรุกขสูตร
[๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ราคะ โทสะ โมหะ ของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง
มีอยูในรูปทั้งหลาย อันจะพึงรูแจงดวยจักษุ ภิกษุหรือภิกษุณนี ั้นไมละราคะ โทสะ โมหะนัน้
แลว ถาแมรูป อันจะพึงรูแ จงดวยจักษุ ซึ่งเปนของเล็กนอย ผานคลองจักษุของภิกษุหรือภิกษุณี
นั้นไป ก็ครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณนี ั้นไดแท จะปวยกลาวไปไยถึงรูปอันใหญยิ่ง จักไม
ครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนนั้ เลา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นยังมีอยู
ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นยังละราคะ โทสะ โมหะนัน้ ไมได ราคะ โทสะ โมหะของภิกษุหรือภิกษุณี
รูปใดรูปหนึ่ง มีอยูในเสียง ... ในกลิ่น ... ในรส ... ในโผฏฐัพพะ ... ในธรรมารมณอันจะพึงรู
แจงดวยใจ ภิกษุหรือภิกษุณนี ั้นไมละราคะ โทสะ โมหะนั้นแลว ถาแมธรรมารมณอันจะพึงรู
แจงดวยใจ ซึ่งเปนของเล็กนอย ผานทางใจของภิกษุหรือภิกษุณีนนั้ ไป ก็ครอบงําจิตของภิกษุ
หรือภิกษุณนี นั้ ไดแท จะปวยกลาวไปไยถึงธรรมารมณอันใหญยิ่ง จักไมครอบงําจิตของภิกษุ
หรือภิกษุณนี นั้ เลา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นยังมีอยูภิกษุหรือ
ภิกษุณีนนั้ ยังละราคะ โทสะ โมหะนัน้ ไมได ฯ
[๒๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนโพธิ์ ตนไทร ตนกราง หรือตนมะเดื่อ เปนตนไม
มียาง ขนาดเขือ่ ง ขนาดรุน ขนาดเล็ก บุรุษเอาขวานอันคมสับตนไมนนั้ ณ ที่แหงหนึ่ง ยาง
พึงไหลออกหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้น เพราะอะไร ฯ
ภิ. เพราะยางมีอยู พระเจาขา ฯ
พ. ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ราคะ โทสะ โมหะ ของภิกษุ
หรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง มีอยูในรูปอันจะพึงรูแจงดวยจักษุ ภิกษุหรือภิกษุณีนนั้ ไมละราคะ
โทสะ โมหะนัน้ แลว ถาแมรปู อันจะพึงรูแ จงดวยจักษุซึ่งเปนของเล็กนอย ผานคลองจักษุของ
ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไป ก็ครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณไี ดแท จะปวยกลาวไปไยถึงรูปอันใหญยิ่ง
จักไมครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นเลา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะ
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ยังมีอยูภ ิกษุหรือภิกษุณีนั้นยังละราคะ โทสะ โมหะนัน้ ไมได ราคะ โทสะ โมหะของ
ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึง่ มีอยูในเสียง ... ในกลิ่น ... ในรส ... ในโผฏฐัพพะ ... ในธรรมารมณ
อันจะพึงรูแ จงดวยใจ ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไมละราคะ โทสะ โมหะนัน้ แลว ถาแมธรรมารมณ
อันจะพึงรูแ จงดวยใจซึ่งเปนของเล็กนอย ผานทางใจของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไป ยอมครอบงําจิต
ของภิกษุหรือภิกษุณีนนั้ ไดแท จะปวยกลาวไปไยถึงธรรมารมณอันใหญยิ่ง จักไมครอบงําจิตของ
ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นเลา ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะ ยังมีอยู ภิกษุหรือ
ภิกษุณีนนั้ ยังละราคะ โทสะ โมหะนัน้ ไมได ฯ
[๒๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ราคะ โทสะ โมหะ ของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง
ไมมีอยูในรูปอันจะพึงรูแ จงดวยจักษุ ภิกษุหรือภิกษุณนี นั้ ละราคะโทสะ โมหะนั้นแลว ถาแม
รูปอันจะพึงรูแ จงดวยจักษุซงึ่ เปนของใหญยิ่ง ผานคลองจักษุของภิกษุหรือภิกษุณีนั้น ก็ครอบงํา
จิตของภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไมไดเลยจะปวยกลาวไปไยถึงรูปอันเล็กนอย จักครอบงําจิตของภิกษุ
หรือภิกษุณนี นั้ เลาขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นไมมี ภิกษุหรือภิกษุณี
นั้นละราคะ โทสะ โมหะนัน้ ไดแลว ราคะ โทสะ โมหะ ของภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง
ไมมีอยูในเสียง ... ในกลิ่น ... ในรส ... ในโผฏฐัพพะ ... ในธรรมารมณอันจะพึงรูแ จงดวยใจ ซึ่ง
เปนของใหญยงิ่ ผานมาทางใจของภิกษุหรือภิกษุณีนนั้ ก็ครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนนั้ ไมได
เลย จะปวยกลาวไปไยถึงธรรมารมณอันเล็กนอย จักครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณนี ั้นเลา ขอ
นั้นเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นไมมี ภิกษุหรือภิกษุณนี ั้นละราคะ โทสะ โมหะ
นั้นไดแลว ฯ
[๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตนโพธิ์ ตนไทร ตนกราง หรือตนมะเดื่อ ซึ่งเปนไมมียาง
เปนตนไมแหง เปนไมผุ ภายนอกฤดูฝน บุรุษเอาขวานอันคมสับตนไมนั้น ณ ทีแ่ หงใดแหง
หนึ่ง ยางพึงไหลออกมาหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ไมใชอยางนัน้ พระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้น เพราะเหตุไร ฯ
ภิ. เพราะยางไมมี พระเจาขา ฯ
พ. ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ราคะ โทสะ โมหะของภิกษุหรือ
ภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง ไมมีอยูใ นรูปอันจะพึงรูแจงดวยจักษุ ภิกษุหรือภิกษณีนั้นละราคะ โทสะ
โมหะนัน้ แลว ถาแมรูปอันจะพึงรูแจงดวยจักษุซึ่งเปนของใหญยิ่ง ผานคลองจักษุของภิกษุ
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หรือภิกษุณนี นั้ ก็ครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณีนนั้ ไมไดเลย จะปวยกลาวไปไยถึงรูปอัน
เล็กนอย จักครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษุณนี ั้นเลา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ
โมหะนัน้ ไมมี ภิกษุหรือภิกษุณีนนั้ ละราคะ โทสะ โมหะนั้นแลว ราคะ โทสะ โมหะ ของ
ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึง่ ไมมีอยูในเสียง ... ในกลิ่น ... ในรส ... ในโผฏฐัพพะ ... ใน
ธรรมารมณอันจะพึงรูแจงดวยใจ ภิกษุหรือภิกษุณีนนั้ ละราคะ โทสะ โมหะนัน้ แลว ถาธรรมารมณ
อันจะพึงรูแ จงดวยใจซึ่งเปนของใหญยิ่งผานมาทางใจของภิกษุหรือภิกษุณีนนั้ ก็ครอบงําจิตของ
ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นไมไดเลย จะปวยกลาวไปไยถึงธรรมารมณอันเล็กนอย จักครอบงําจิตของ
ภิกษุหรือภิกษุณีนั้นเลา ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะนัน้ ไมมี ภิกษุหรือ
ภิกษุณีนนั้ ละราคะ โทสะ โมหะนัน้ ไดแลว ฯ
จบสูตรที่ ๔
โกฏฐิกสูตร
[๒๙๕] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิกะ อยูใ นปาอิสิปตน
มฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระมหาโกฏฐิกะออกจากที่
พักผานแลวเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตร
วา ดูกรทานพระสารีบุตร จักษุเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของรูป รูปเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของจักษุ หู
เปนเครื่องเกาะเกีย่ วของเสียง เสียงเปนเครือ่ งเกาะเกี่ยวของหู จมูกเปนเครื่องเกาะเกีย่ วของกลิ่น
กลิ่นเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของจมูก ลิ้นเปนเครื่องเกาะเกีย่ วของรส รสเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของ
ลิ้น กายเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของกาย ใจเปน
เครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณธรรมารมณเปนเครื่องเกาะเกีย่ วของใจหรือ ทานพระสารีบุตร
ตอบวา ดูกรทานโกฏฐิกะ จักษุเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของรูป รูปเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของจักษุหา
มิไดความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปทัง้ สองนั้น เปนเครื่องเกาะเกีย่ วในจักษุและ
รูปนั้น หูเปนเครื่องเกาะเกีย่ วของเสียง เสียงเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของหูหามิได ความพอใจรัก
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ใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้น เปนเครื่องเกาะเกี่ยวในหูและเสียงนัน้ จมูกเปน
เครื่องเกาะเกี่ยวของกลิ่น กลิน่ เปนเครื่องเกาะเกีย่ วของจมูกหามิได ความพอใจรักใครเกิดขึ้น
เพราะอาศัยจมูกและกลิน่ ทั้งสองนั้น เปนเครื่องเกาะเกีย่ วในจมูกและกลิ่นนั้น ลิ้นเปนเครื่อง
เกาะเกี่ยวของรส รสก็เปนเครื่องเกาะเกี่ยวของลิ้นหามิได ความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัย
ลิ้นกับรสทั้งสองนั้น เปนเครือ่ งเกาะเกี่ยวในลิ้นและรสนัน้ กายเปนเครือ่ งเกาะเกี่ยวของโผฏ
ฐัพพะ โผฏฐัพพะก็เปนเครื่องเกาะเกี่ยวของกายหามิได ความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัย
กายและโผฏฐัพพะทั้งสองนัน้ เปนเครื่องเกาะเกี่ยวในกายและโผฏฐัพพะนั้น ใจเปนเครื่อง
เกาะเกี่ยวของธรรมารมณ ธรรมารมณก็เปนเครื่องเกาะเกี่ยวของใจหามิได ความพอใจรักใคร
เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณทั้งสองนั้น เปนเครือ่ งเกาะเกี่ยวในใจและธรรมารมณน้นั ฯ
[๒๙๖] ดูกรทานโกฏฐิกะ โคดํากับโคขาว เขาผูกติดกันดวยสายทามหรือดวยเชือก
เสนเดียวกัน หากจะมีบุคคลใดกลาววา โคดําเกี่ยวเนื่องกับโคขาวโคขาวเกี่ยวเนื่องกับโคดํา
ดังนี้ บุคคลนั้นกลาวชอบหรือ ฯ
ก. ดูกรทานพระสารีบุตร ไมใชอยางนัน้ โคดําไมเกี่ยวเนื่องกับโคขาว ทั้งโคขาวก็ไม
เกี่ยวเนื่องกับโคดํา โคดํากับโคขาวนั้นเขาผูกติดกันดวยสายทามหรือดวยเชือกเสนเดียวกัน สาย
ทามหรือเชือกนั้นเปนเครื่องเกี่ยวเนื่องในโคทั้งสองนั้นฉันใด ฯ
สา. ดูกรทานโกฏฐิกะ ขอนีก้ ฉ็ ันนั้นเหมือนกัน จักษุเปนเครื่องเกาะ เกีย่ วของรูป
รูปเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของจักษุหามิได ความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งสอง
นั้น เปนเครื่องเกาะเกี่ยวในจักษุและรูปนั้น ฯลฯใจเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ
ธรรมารมณเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของใจหามิได ความพอใจรักใครเกิดขึน้ เพราะอาศัยใจและ
ธรรมารมณทั้งสองนั้น เปนเครื่องเกาะเกีย่ วในใจและธรรมารมณนั้น ฯ
[๒๙๗] ดูกรทานโกฏฐิกะ จักษุจกั เปนเครือ่ งเกาะเกี่ยวของรูป หรือรูปจักเปนเครื่อง
เกาะเกี่ยวของจักษุ การอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ ยอมไมปรากฏ แต
เพราะจักษุไมเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของรูป รูปก็ไมเปนเครือ่ งเกาะเกี่ยวของจักษุ ความพอใจรักใคร
เกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งสองนั้น เปนเครื่องเกาะเกี่ยวในจักษุและรูปนั้น เพราะฉะนัน้
การอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ จึงปรากฏ ฯลฯ ใจจักเปนเครื่องเกาะเกี่ยว

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 185
ของธรรมารมณ หรือธรรมารมณจักเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของใจ การอยูป ระพฤติพรหมจรรยเพื่อ
ความสิ้นทุกขโดยชอบ ยอมไมปรากฏ แตเพราะใจไมเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ
ธรรมารมณก็ไมเปนเครื่องเกาะเกีย่ วของใจ ความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ
ทั้งสองนั้น เปนเครื่องเกาะเกี่ยวในใจและธรรมารมณนั้น เพราะฉะนัน้ การอยูประพฤติพรหม
จรรยเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ จึงปรากฏ ดูกรทานโกฏฐิกะ ขอนี้พึงทราบโดยปริยายแมนี้
จักษุไมเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของรูป รูปก็ไมเปนเครื่องเกาะเกีย่ วของจักษุ ความพอใจรักใครเกิด
ขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งสองนั้น เปนเครื่องเกาะเกี่ยวในจักษุและรูปนั้น ฯลฯ ใจไมเปน
เครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ ธรรมารมณก็ไมเปนเครือ่ งเกาะเกี่ยวของใจ ความพอใจรักใคร
เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณทั้งสองนั้น เปนเครือ่ งเกาะเกี่ยวในใจและธรรมารมณนั้น ฯ
[๒๙๘] ดูกรทานโกฏฐิกะ พระเนตรของพระผูมีพระภาคมีอยูแท พระองคก็ทรงเห็น
รูปดวยพระเนตร แตพระองคไมมีความพอใจรักใครเลย พระองคทรงมีจิตหลุดพนดีแลว พระ
โสตของพระผูมีพระภาคมีอยูแท พระองคก็ยังทรงฟงเสียงดวยพระโสต แตพระองคไมมีความ
พอใจรักใคร พระองคทรงมีจิตหลุดพนดีแลว พระนาสิกของพระผูมีพระภาคมีอยูแ ท พระองค
ก็ทรงสูดกลิ่นดวยพระนาสิก แตพระองคไมมีความพอใจรักใคร พระองคทรงมีจิตหลุดพนดีแลว
พระชิวหาของพระผูมีพระภาคมีอยูแท พระองคก็ทรงลิ้มรสดวยพระชิวหา แตพระองคไมมีความ
พอใจรักใคร พระองคทรงมีจิตหลุดพนดีแลว พระกายของพระผูมีพระภาคมีอยูแท พระองคก็
ทรงถูกตองโผฏฐัพพะดวยพระกาย แตพระองคไมมีความพอใจรักใคร พระองคทรงมีจิตหลุดพน
ดีแลว พระมนัสของพระผูมี---พระภาคมีอยูแท พระองคก็ทรงรูแจงธรรมารมณดวยพระมนัส แต
พระองคไมมคี วามพอใจรักใคร พระองคทรงมีจิตหลุดพนแลว ดูกรทานโกฏฐิกะ ขอนี้พึงทราบ
โดยปริยายนี้ จักษุไมเปนเครือ่ งเกาะเกี่ยวของรูป รูปก็ไมเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของจักษุ ความ
พอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งสองนั้น เปนเครื่องเกาะเกี่ยวในจักษุและรูปนั้น
ฯลฯ ใจไมเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณธรรมารมณก็ไมเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของใจ ความ
พอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณทั้งสองนั้น เปนเครือ่ งเกาะเกี่ยวในใจและ
ธรรมารมณนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๕
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กามภูสูตร
[๒๙๙] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทและทานพระกามภูอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนคร
โกสัมพี ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระกามภูออกจากที่พักผอนแลว เขาไปหาทานพระ
อานนทถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระอานนทวา ดูกรทานพระอานนท จักษุ
เปนเครื่องเกาะเกีย่ วของรูปรูปเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของจักษุ ฯลฯ ใจเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของ
ธรรมารมณธรรมารมณเปนเครื่องเกาะเกีย่ วของใจหรือ ฯ
ทานพระอานนทตอบวา ดูกรทานพระกามภู จักษุเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของรูป รูปเปน
เครื่องเกาะเกี่ยวของจักษุหามิได ความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปทัง้ สองนั้น
เปนเครื่องเกาะเกีย่ วในจักษุและรูปนั้น ฯลฯ ใจเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ ธรรมารมณ
เปนเครื่องเกาะเกีย่ วของใจหามิไดความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณทั้งสอง
นั้น เปนเครื่องเกาะเกี่ยวในใจและธรรมารมณนั้น ดูกรทานพระกามภู โคดํากับโคขาว เขาผูก
ติดกันดวยสายทามหรือดวยเชือกเสนเดียวกัน หากจะมีบคุ คลใดกลาววา โคดําเกี่ยวเนือ่ งกับ
โคขาว โคขาวเกี่ยวเนื่องกับโคดํา ดังนี้ บุคคลนั้นกลาวชอบหรือ ฯ
กา. ดูกรทานพระอานนท ไมใชเชนนัน้ โคดําไมเกีย่ วเนื่องกับโคขาว ทัง้ โคขาวก็ไม
เกี่ยวเนื่องกับโคดํา โคดํากับโคขาวนั้น เขาผูกติดกันดวยสายทามหรือดวยเชือกเสนเดียวกัน
สายทามหรือเชือกเสนเดียวกันนั้น เปนเครื่องเกี่ยวเนื่องในโคทั้งสองนั้น ฉันใด ฯ
อา. ดูกรทานกามภู ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักษุเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของรูป
รูปก็เปนเครื่องเกาะเกี่ยวของจักษุหามิได ความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปทั้งสอง
นั้น เปนเครื่องเกาะเกี่ยวในจักษุและรูปนั้น ฯลฯ ใจเปนเครื่องเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ ธรรมารมณ
ก็เปนเครื่องเกาะเกีย่ วของใจหามิไดความพอใจรักใครเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณทั้ง
สองนั้น เปนเครื่องเกาะเกีย่ วในใจและธรรมารมณนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๖
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อุทายีสูตร
[๓๐๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทและทานพระอุทายีอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนคร
โกสัมพี ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระอุทายีออกจากที่พักผอนแลว เขาไปหาทานพระ
อานนทถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอานนท ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดูกรทานพระอานนท กายนี้
พระผูมีพระภาคตรัสบอกเปดเผย ประกาแลวโดยปริยายตางๆ วา แมเพราะเหตุนี้ กายนี้
เปนอนัตตาดังนี้ ฉันใด แมวญ
ิ ญาณนี้ ทานอาจจะบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้ง เปดเผย
จําแนก กระทําใหตื้นวา แมเพราะเหตุนี้ วิญญาณนี้เปนอนัตตา ฉันนั้นหรือ ฯ
ทานพระอานนทกลาววา ดูกรทานพระอุทายี กายนี้ พระผูมีพระภาคตรัสบอก เปดเผย
ประกาศแลวโดยปริยายตางๆ วา แมเพราะเหตุนี้ กายนี้ เปนอนัตตา ดังนี้ ฉันใด แมวญ
ิ ญาณนี้
ผมอาจจะบอก แสดง บัญญัติ แตงตั้งเปดเผย จําแนก กระทําใหตื้นวา แมเพราะเหตุนี้
วิญญาณนี้เปนอนัตตาฉันนั้น ฯ
[๓๐๑] ดูกรทานพระอุทายี จักษุวิญญาณยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรูปหรือ ฯ
อุ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ
อา. เหตุและปจจัยที่อาศัยจักษุวิญญาณเกิดขึ้น พึงดับไปหมดสิ้น หาสวนเหลือมิได
จักษุวิญญาณจะปรากฏบางหรือหนอ ฯ
อุ. ไมปรากฏเลย ทานผูมีอายุ ฯ
อา. แมโดยปริยายนีแ้ ล จักษุวิญญาณนี้ พระผูมีพระภาคตรัสบอกเปดเผย ประกาศ
แลววา แมเพราะเหตุนี้ วิญญาณนี้เปนอนัตตา ดังนี้ ฯลฯดูกรทานพระอุทายี มโนวิญญาณ
ยอมเกิดขึน้ เพราะอาศัยใจและธรรมารมณหรือ ฯ
อุ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ
อา. เหตุและปจจัยที่อาศัยมโนวิญญาณเกิดขึ้น พึงดับไปหมดสิ้น หาสวนเหลือมิได
มโนวิญญาณจะปรากฏบางหรือหนอ ฯ
อุ. ไมปรากฏเลย ทานผูมีอายุ ฯ
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อา. ดูกรทานผูม ีอายุ แมโดยปริยายนีแ้ ล มโนวิญญาณนี้ พระผูมีพระภาคตรัสบอก
เปดเผย ประกาศแลววา แมเพราะเหตุนี้ วิญญาณนี้เปนอนัตตา ฯ
[๓๐๒] ดูกรทานพระอุทายี บุรุษตองการแกนไม เทีย่ วเสาะแสวงหาแกนไม ถือ
เอาขวานอันคมเขาไปสูปา พบตนกลวยใหญ ตรง ใหม ไมรุงรัง ในปานั้น พึงตัดที่โคนตนแลว
ตัดที่ปลาย ครั้นแลวลอกกาบอก แมกระพีท้ ี่ตนกลวยนั้นก็ไมพบ ที่ไหนจะพบแกนได ฉันใด
ดูกรทานพระอุทายี ภิกษุจะพิจารณาหาตัวตนหรือสิ่งที่เปนตัวตนในผัสสายตนะ ๖ ไมได ฉันนัน้
เหมือนกัน เมือ่ เล็งเห็นอยูอยางนี้ ก็ไมยึดถือสิ่งใดในโลก เมื่อไมยดึ ถือ ก็ไมดิ้นรน เมื่อไม
ดิ้นรน ก็ปรินพิ พานโดยแนแท ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจทีค่ วรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ฯ
จบสูตรที่ ๗
อาทิตตปริยายสูตร
[๓๐๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอาทิตตปริยายและธรรมปริยายแกเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อาทิตตปริยายและธรรมปริยายเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลแทงจักขุนทรียดว ยหลาวเหล็กอันรอนไฟติดลุกโพลงแลว ยังดีกวา การถือนิมิตโดย
อนุพยัญชนะในรูป อันจะพึงรูแจงดวยจักษุ จะดีอะไร วิญญาณอันเนื่องดวยความยินดีในนิมิต
หรือเนื่องดวยความยินดีในอนุพยัญชนะ พึงตั้งอยู ถาบุคคลพึงทํากาลกิริยาในสมัยนัน้ พึง
เขาถึงคติ๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสัตวเดียรฉานอยางใดอยางหนึ่ง ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเห็นโทษอันนี้ จึงกลาวอยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเกี่ยวโสตินทรียดว ยขอเหล็กอันคม ไฟติดลุกโพลงแลว ยัง
ดีกวา การถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในเสียงอันจะพึงรูแ จงดวยหูจะดีอะไร วิญญาณอันเนื่องดวย
ความยินดีในนิมิตหรือเนื่องดวยความยินดีในอนุพยัญชนะ พึงตั้งอยู ถาบุคคลพึงทํากาลกิริยา
ในสมัยนัน้ พึงเขาถึงคติ ๒ อยางคือ นรกหรือกําเนิดสัตวเดียรฉานอยางใดอยางหนึ่ง ขอนี้
เปนฐานะที่จะมีไดดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเห็นโทษอันนี้ จึงไดกลาวอยางนี้ ฯ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลควานฆานินทรียด วยมีดตัดเล็บอันคม ไฟติดลุกโพลงแลว
ยังดีกวา การถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในกลิ่นอันจะพึงรูแ จงดวยจมูกจะดีอะไร วิญญาณอัน
เนื่องดวยความยินดีในนิมิต หรือเนื่องดวยความยินดีในอนุพยัญชนะ พึงตั้งอยู ถาบุคคลพึงทํา
กาลกิริยาในสมัยนั้น พึงเขาถึงคติ ๒ อยางคือ นรกหรือกําเนิดสัตวเดียรฉานอยางใดอยางหนึ่ง
ขอนี้เปนฐานะที่จะมีไดดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเห็นโทษอันนี้ จึงไดกลาวอยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลเฉือนชิวหินทรียดว ยมีดโกนอันคม ไฟติดลุกโพลงแลว ยังดี
กวา การถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรส อันจะพึงรูแ จงดวยลิน้ จะดีอะไร วิญญาณอันเนื่องดวย
ความยินดีในนิมิต หรือเนื่องดวยความยินดีในอนุพยัญชนะ พึงตั้งอยู ถาบุคคลพึงทํากาลกิริยา
ในสมัยนัน้ พึงเขาถึงคติ ๒ อยางคือ นรกหรือกําเนิดสัตวเดียรฉานอยางใดอยางหนึ่ง ขอนี้
เปนฐานะที่จะมีไดดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเห็นโทษอันนี้ จึงไดกลาวอยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลแทงกายยินทรียด ว ยหอกอันคม ไฟติดลุกโพลงแลว ยังดีกวา
การถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในโผฏฐัพพะ อันจะพึงรูแ จงดวยกายจะดีอะไร วิญญาณอันเนื่อง
ดวยความยินดีในนิมิต หรือเนื่องดวยความยินดีในอนุพยัญชนะ พึงตั้งอยู ถาบุคคลทํากาลกิริยา
ในสมัยนัน้ พึงเขาถึงคติ ๒ อยางคือ นรกหรือกําเนิดสัตวเดียรฉานอยางใดอยางหนึ่ง ขอนี้
เปนฐานะที่จะมีไดดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเห็นโทษอันนี้ จึงไดกลาวอยางนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหลับยังดีกวา แตเรากลาวความหลับวาเปนโทษ ไรผล เปน
ความโงเขลา ของบุคคลผูเปนอยู ตนลุอํานาจของวิตกเชนใดแลว พึงทําลายสงฆใหแตกกันได
บุคคลไมควรตรึกถึงวิตกเชนนั้นเลย ดูกรภิกษุทั้งหลายเราเห็นโทษอันนี้แลวาเปนอาทีนพของ
บุคคลผูเปนอยู จึงกลาวอยางนี้ ฯ
[๓๐๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในขอนั้น อริยสาวกผูไดสดับแลว ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า
จักขุนทรียที่บคุ คลแทงดวยหลาวเหล็กอันรอน ไฟติดลุกโพลงแลว จงงดไวกอน ผิฉะนั้น เรา
จะทําไวในใจอยางนี้วา จักษุไมเที่ยงรูปไมเที่ยง จักษุวิญญาณไมเที่ยง จักษุสัมผัสไมเที่ยง
แมสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยไมเที่ยง
โสตินทรียที่บุคคลเกี่ยวดวยขอเหล็กอันคม ไฟติดลุกโพลงแลว จงงดไวกอน ผิฉะนัน้ เราจะทํา
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ไวในใจอยางนี้วา หูไมเที่ยง เสียงไมเที่ยง โสตวิญญาณไมเที่ยง โสตสัมผัสไมเที่ยง แม
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะโสตสัมผัสเปนปจจัยไมเที่ยง
ฆานินทรียที่บคุ คลควานดวยมีดตัดเล็บอันคมไฟติดลุกโพลงแลว จงงดไวกอน ผิฉะนั้น เราจะ
ทําไวในใจอยางนี้วา จมูกไมเที่ยง กลิ่นไมเที่ยง ฆานวิญญาณไมเที่ยง แมสุขเวทนาทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัยก็ไมเที่ยงชิวหินทรียที่บุคคลเฉือน
ดวยมีดโกนอันคม ไฟติดลุกโพลงแลว จงงดไวกอนผิฉะนั้น เราจะทําไวในใจอยางนี้วา ลิ้น
ไมเที่ยง รสไมเที่ยง ชิวหาวิญญาณไมเที่ยงชิวหาสัมผัสไมเที่ยง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัยก็ไมเทีย่ ง กายินทรียที่บคุ คลแทง
ดวยหอกอันคมไฟติดลุกโพลงแลว จงงดไวกอน ผิฉะนัน้ เราจะทําไวในใจอยางนีว้ า กายไม
เที่ยง โผฏฐัพพะไมเทีย่ ง กายวิญญาณไมเที่ยง กายสัมผัสไมเที่ยง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา
หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเปนปจจัยก็ไมเที่ยง ความหลับจงงดไวกอน
ผิฉะนั้น เราจะทําไวในใจอยางนี้วาใจไมเทีย่ ง ธรรมารมณไมเทีย่ ง มโนวิญญาณไมเที่ยง มโน
สัมผัสไมเที่ยงสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปน
ปจจัยก็ไมเทีย่ ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ยอมเบื่อหนายแมใน
จักษุ แมในรูป แมในจักษุวิญญาณ แมในจักษุสัมผัส แมในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ
อทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึน้ เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ยอมเบื่อหนายแมในใจ แมใน
ธรรมารมณ แมในมโนวิญญาณแมในมโนสัมผัส แมในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม
สุขเวทนา ที่เกิดขึ้น---เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เมื่อเบือ่ หนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย
กําหนัดจึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูว า หลุดพนแลว รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพือ่ ความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรภิก
ทั้งหลาย นีแ้ ลเรียกวาอาทิตตปริยาย และธรรมปริยายฉะนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๘
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หัตถปาทปพพสูตรที่ ๑
[๓๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมือทั้ง ๒ มีอยู การจับและการวางก็ปรากฏ เมื่อเทาทั้ง
๒ มีอยู การกาวไปและถอยกลับก็ปรากฏ เมื่อขอทั้งหลายมีอยู การคูเขาและเหยียดออกก็ปรากฏ
เมื่อทองมีอยู ความหิวและความระหายก็ปรากฏ ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อจักษุมีอยู สุข
และทุกขอันเปนภายในยอมเกิดขึ้น เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เมื่อใจมีอยู สุขและทุกข
อันเปนภายในยอมเกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๓๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมือทั้ง ๒ ไมมี การจับและการวางก็ไมปรากฏ เมื่อ
เทาทั้ง ๒ ไมมี การกาวไปและถอยกลับก็ไมปรากฏ เมื่อขอทั้งหลายไมมี การคูเขาและเหยียด
ออกก็ไมปรากฏ เมื่อทองไมมี ความหิวและความระหายก็ไมปรากฏ ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อจักษุไมมี สุขและทุกขอันเปนภายในยอมไมเกิดขึ้น เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เมื่อ
ใจไมมี สุขและทุกขอันเปนภายในยอมไมเกิดขึ้น เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ฉันนัน้ เหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๙
หัตถปาทปพพสูตรที่ ๒
[๓๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมือทั้ง ๒ มี การจับและการวางก็มีเมื่อเทาทั้ง ๒ มี
การกาวไปและถอยกลับก็มี เมื่อขอทั้งหลายมี การคูเขาและเหยียดออกก็มี เมื่อทองมี ความ
หิวและความระหายก็มี ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อจักษุมีอยู สุขและทุกขอันเปนภายใน
ยอมเกิดขึน้ เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เมื่อใจมีอยู สุขและทุกขอันเปนภายในยอมเกิด
ขึ้น เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๓๐๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อมือทั้ง ๒ ไมมี ไมจับและการวางก็ไมมีเมื่อเทาทั้ง ๒
ไมมี การกาวไปและถอยกลับก็ไมมี เมื่อขอทั้งหลายไมมี การคูเขาและเหยียดออกก็ไมมี เมื่อ
ทองไมมี ความหิวและความระหายก็ไมมี ฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย เมือ่ จักษุไมมี สุขและทุกข
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อันเปนภายในไมเกิดขึ้น เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เมื่อใจไมมี สุขและทุกขอันเปนภาย
ในก็ไมเกิดขึน้ เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบสมุททวรรคที่ ๓
______________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สมุทรสูตรที่ ๑
๒. สมุทรสูตรที่ ๒
๓. พาลิสิกสูตร
๔. ขีรรุกขสูตร
๕. โกฏฐิกสูตร
๖. กามภูสูตร
๗. อุทายีสูตร
๘. อาทิตตปริยายสูตร
๙. หัตถปาทปพพสูตรที่ ๑ ๑๐. หัตถปาทปพพสูตรที่ ๒ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 193
อาสีวิสวรรคที่ ๔
อาสีวิสสูตร
[๓๐๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย เหมือนอยางวา มีอสรพิษ ๔ จําพวก ซึ่งมีฤทธิ์เดชแรงกลา ถามีบุรุษรักชีวิต ผูไม
อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาอยางนีว้ า ดูกรทาน อสรพิษ ๔ จําพวก
นี้ มีฤทธิ์เดชแรงกลา ทานพึงปลุกใหลุกตามเวลา ใหอาบน้ําตามเวลา ใหกินอาหารตามเวลา
ใหเขาสูที่อยูตามเวลา เวลาใดอสรพิษทั้ง ๔ จําพวกนี้ ตัวใดตัวหนึ่งโกรธขึ้น เวลานัน้ ทานก็
จะพึงถึงความตาย หรือถึงทุกขแทบปางตาย กิจใดที่ทานควรทํา ก็จงทํากิจนั้นเสีย ฯ
[๓๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น บุรุษนัน้ กลัวอสรพิษทั้ง ๔ จําพวกนั้น จึงหนีไป
ในที่อื่น ชนทัง้ หลายพึงกลาวกะเขาอยางนีว้ า ดูกรทาน มีเพชฌฆาตผูเปนฆาศึกอยู ๕ คน ไดติด
ตามมาขางหลังทาน พบทานในที่ใด ก็จะฆาทานเสียในทีน่ ั้น กิจใดที่ทานควรทํา ก็จงทํากิจ
นั้นเสีย ฯ
[๓๑๑] ครั้งนัน้ แล บุรุษนั้นกลัวอสรพิษทัง้ ๔ จําพวก และกลัวเพชฌฆาตผูเปนฆา
ศึกทั้ง ๕ คนนัน้ จึงหนีไปในที่อื่น ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาอยางนีว้ า ดูกรทาน มีเพชฌฆาต
คนที่ ๖ ซึ่งเที่ยวไปในอากาศ เงื้อดาบติดตามมาขางหลังทาน พบทานในที่ใด ก็จะตัดศีรษะของ
ทานเสียในที่นนั้ กิจใดที่ทานควรทํา ก็จงทํากิจนั้นเสีย ฯ
[๓๑๒] ครั้งนัน้ บุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้ง ๔ จําพวกซึ่งมีฤทธิ์เดชแรงกลา กลัว
เพชฌฆาตผูเปนฆาศึกทั้ง ๕ และกลัวเพชฌฆาตคนที่ ๖ ซึ่งเที่ยวไปในอากาศเงื้อดาบอยู จึงหนี
ไปในที่อื่น เขาพบบานรางเขา จึงเขาไปสูเรือนรางวางเปลาหลังหนึ่ง ลูบคลําภาชนะวางเปลา
ชนิดหนึง่ ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาอยางนี้วาดูกรทาน มีโจรทั้งหลายคอยฆาชาวบาน เขามา
สูบานรางนี้เสมอ กิจใดที่ทานควรทําก็จงทํากิจนั้นเสีย ฯ
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[๓๑๓] ครั้งนัน้ บุรุษนั้นกลัวอสรพิษทั้ง ๔ กลัวเพชฌฆาตทั้ง ๕ กลัวเพชฌฆาตคน
ที่ ๖ และกลัวโจรผูคอยฆาชาวบาน จึงหนีไปในที่อื่น เขาไปพบหวงน้ําใหญแหงหนึ่ง ฝงขาง
นี้นารังเกียจ เต็มไปดวยภัยอันตราย ฝงขางโนนเปนที่เกษมปลอดภัย เรือแพ หรือสะพานที่
จะขามไปฝงโนนไมมี ฯ
[๓๑๔] ครั้งนัน้ บุรุษนั้นมีความคิดอยางนีว้ า หวงน้ํานีใ้ หญนัก ฝงขางนี้เปนที่นา
รังเกียจ เต็มไปดวยภัยอันตราย ฝงขางโนนเปนที่เกษมปลอดภัยเรือแพ หรือสะพานที่จะขาม
ไปฝงโนนก็ไมมี ผิฉะนั้น เราควรจะมัดหญากิ่งไมและใบไม ผูกเปนแพ เกาะแพนั้น พยายาม
ไปดวยมือและดวยเทา ก็พึงถึงฝงโนนไดโดยความสวัสดี ครั้นแลว บุรุษนั้นทําตามความคิด
ของตน ก็วายขามฟากถึงฝงขางโนนแลว เปนพราหมณขึ้นบกไป ฯ
[๓๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขออุปมานี้ เราสมมติขึ้นเพื่อจะใหรูเนื้อความโดยงาย ใน
ขอนั้นมีเนื้อความดังนี้ คําวา อสรพิษที่มีฤทธิ์แรงกลาทั้ง ๔ จําพวกนัน้ เปนชื่อแหงมหาภูตรูป
๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม คําวาเพชฌฆาตทั้ง ๕ คนที่เปนขาศึกนั้น เปนชือ่
แหงอุปาทานขันธ ๕ คือ รูปขันธเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ คําวา
เพชฌฆาตคนที่ ๖ซึ่งเที่ยวไปในอากาศเงือ้ ดาบอยูนั้น เปนชื่อแหงนันทิราคะ คําวา บานรางนั้น
เปนชื่อแหงอายตนะภายใน ๖ ฯ
[๓๑๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาแมบัณฑิตผูฉลาด มีปญญาใครครวญ อายตนะภายใน ๖
นั้น ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็จะปรากฏวาเปนของวาง เปลา สูญทั้งนั้น ฯ
คําวา โจรผูฆาชาวบานนัน้ เปนชื่อแหงอายตนะภายนอก ๖ ตายอมเดือดรอนเพราะ
รูปเปนที่พอใจและไมพอใจ หูยอมเดือดรอน เพราะเสียงเปนที่พอใจและไมพอใจ จมูกยอม
เดือดรอนเพราะกลิ่นเปนที่พอใจและไมพอใจ ลิ้นยอมเดือดรอนเพราะรสเปนที่พอใจและไมพอใจ
กายยอมเดือดรอนเพราะโผฏฐัพพะเปนทีพ่ อใจและไมพอใจ ใจยอมเดือดรอนเพราะธรรมารมณ
เปนที่พอใจและไมพอใจ คําวา หวงน้ําใหญนั้น เปนชื่อแหงโอฆะทั้ง ๔ คือ กาโมฆะ ภโวฆะ
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ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ คําวา ฝง ขางนี้อันเปนที่นารังเกียจ เต็มไปดวยภัยอันตรายนั้น เปนชื่อ
แหงรางกายของตน คําวา ฝง ขางโนนเปนที่เกษม ปลอดภัยนัน้ เปนชื่อแหงนิพพาน คําวา
แพนั้น เปนชื่อแหงอริยมรรคมีองค ๘ ประการ คือสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ คําวา
พยายามขามไปดวยมือและเทา เปนชื่อแหงวิริยารัมภะ คําวา ผูเปนพราหมณวายขามฟากถึง
ฝงโนนแลวขึน้ บกไป เปนชือ่ แหงพระอรหันต ฯ
จบสูตรที่ ๑
รถสูตร
[๓๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมมากดวยความ
สุขโสมนัสอยูในปจจุบนั และยอมปรารภอุบายเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการ
เปนไฉน คือ ภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย ๑ รูประมาณในโภชนะ ๑ ประกอบ
ความเพียรเปนเครื่องตื่นอยู ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย
อยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอม
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ
อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุ
ฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิน้ ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแ จงธรรมารมณ
ดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อความสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อ
ไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อ
วารักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นายสารถีฝกมาผูฉลาด
เปนอาจารยฝก ฝนมา ขึ้นสูรถมาอันเทียมแลวซึ่งมีประตักอันวางไวแลว ถือเชือกดวยมือซาย
ถือประตักดวยมือขวา ขับไปทางหนาก็ได ถอยกลับขางหลังก็ได ในถนนใหญ ๔ แยก ซึ่งมี
พื้นเรียบดี ตามความประสงค ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมศึกษาเพื่อจะรักษา ศึกษา
เพื่อจะสํารวมศึกษาเพื่อจะฝกฝน ศึกษาเพือ่ จะระงับอินทรียทั้ง ๖ เหลานี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายอยางนี้แล ฯ
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[๓๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูรูประมาณในโภชนะอยางไร ภิกษุในธรรมวินยั
นี้ พิจารณาโดยแยบคาย บริโภคอาหารดวยมนสิการวา เราไมบริโภคเพือ่ เลน เพื่อความ
มัวเมา เพื่อจะประดับ เพื่อจะตกแตง บริโภคเพียงเพื่อดํารงอยูแหงรางกายนี้ เพื่อยังอัตภาพ
ใหเปนไป เพื่อจะกําจัดความลําบาก เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยประการดังกลาวมานี้ เรา
จักกําจัดเวทนาเกาเสีย จักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น การยังชีพใหเปนไป ความไมมีโทษและ
ความอยูสบายจักมีแกเราดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษพึงฉาบทาผิวกาย ก็เพียงเพื่อตองการเสพ
หรือบุรุษพึงหยอดน้ํามันเพลารถก็เพียงเพื่อตองการขนสิ่งของไปได ฉันใด ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
ภิกษุพิจารณาโดยแยบคาย บริโภคอาหารดวยมนสิการวา เราไมบริโภคเพื่อเลน เพื่อความ
มัวเมา เพื่อจะประดับ เพื่อจะตกแตงผิว บริโภคเพียงเพื่อดํารงอยูแหงรางกายนี้ เพื่อยังอัตภาพ
ใหเปนไป เพื่อจะกําจัดความลําบาก เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยประการดังกลาวมานี้ เรา
จักกําจัดเวทนาเกาเสีย จักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น การยังชีใหเปนไป ความไมมีโทษและ
ความอยูสบายจักมีแกเราฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวาเปนผูรูประมาณใน
โภชนะอยางนีแ้ ล ฯ
[๓๑๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยูอ ยางไร ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกั้นความดีดว ยการเดิน การนัง่ ในเวลา
กลางวัน พอถึงกลางคืนตอนปฐมยาม ยอมชําระจิตให บริสทุ ธิ์จากธรรมเครื่องกั้นความดี ดวย
การเดิน การนัง่ ในตอนมัชฌิมยามแหง ราตรี ยอมสําเร็จสีหไสยาโดยขางเบื้องขวา ซอน
เทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะทําไวในใจซึ่งอุฏฐานสัญญา พอถึงปจฉิมยามแหงราตรี ก็ลุก
ขึ้นชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกั้นความดีดว ยการเดิน การนั่ง ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อวา
เปนผูประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยูอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓
ประการนี้ ชื่อวายอมมากดวยความสุขโสมนัสอยูในปจจุบัน และ ยอมปรารภอุบายเพื่อความสิ้น
อาสวะทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๒
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สุขุมสูตร
[๓๒๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว มีเตาตัวหนึ่ง เที่ยวหากินอยูท ี่ริมฝงแม
น้ํานอยแหงหนึ่งในเวลาเย็น สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งก็ไดเที่ยวหากินอยูที่รมิ ฝงแมน้ํานอยแหงหนึ่ง
ในเวลาเย็น เตาไดแลเห็นสุนขั จิ้งจอกซึ่งเทีย่ วหากินอยู แตไกลแลว ก็หดอวัยวะ ๕ ทั้งหัว
(หดขาทั้ง ๔ มีคอเปนที่ ๕) เขาอยูในกระดองของตนเสีย มีความขวนขวายนอย นิ่งอยู ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฝายสุนัขจิ้งจอกก็ไดแลเห็นเตาซึ่งเที่ยวหากินอยูแตไกลแลว เขาไปหาเตาถึงที่แลว
ไดยืนอยูใกลเตาดวยคิดวา เวลาใดเตาตัวนีจ้ ักเหยียดคอหรือขาขางใดขางหนึ่งออกมา เวลานั้น
เราจักงับมันฟาดแลวกัดกินเสีย เวลาใด เตาไมเหยียดคอหรือขาขางใดขางหนึ่งออกมา เวลานั้น
สุนัขจิ้งจอกก็หมดความอาลัย ไมไดโอกาส จึงหลีกไปจากเตาฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย มารผูใจ
บาปอันทานทัง้ หลายเขาใกลอยูเสมอๆ แลวก็คิดวา บางทีเราจะพึงไดโอกาสทางจักษุ หู จมูก
ลิ้น กายหรือใจ ของภิกษุเหลานี้บาง เพราะฉันนั้นแล ทานทั้งหลายจงเปนผูคุมครองทวาร
ในอินทรียทั้งหลายอยู เห็นรูปดวยจักษุแลว อยาถือนิมิต อยาถืออนุพยัญชนะ จงปฏิบัติ
เพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ
อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรียฟงเสียง
ดวยหู... ดมกลิ่นดวยจมูก... ลิ้มรสดวยลิ้น... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...รูแจงธรรมารมณ
ดวยใจแลว อยาถือนิมิต อยาถืออนุพยัญชนะ จงปฏิบัติเพือ่ สํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวม
แลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษา
มนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวลาใด ทานทั้งหลายจักเปนผู
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายอยู เวลานั้นมารผูใจบาปก็จักหมดความอาลัย ไมไดโอกาส หลีก
จากทานทั้งหลายไป ดุจสุนขั จิ้งจอกหมดความอาลัยหลีกจากเตา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๓๒๑] ภิกษุผมู ีใจตั้งมั่นในมโนวิตก อันตัณหามานะและทิฐิไมอิงอาศัย
ไมเบียดเบียนผูอื่นดับกิเลสไดแลว ไมตเิ ตียนผูใดผูหนึ่ง เหมือนเตาหดคอและ
ขาอยูในกระดองของตน ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๓
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ทารุขันธสูตรที่ ๑
[๓๒๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูที่ฝงแมน้ําคงคาแหงหนึ่ง พระผูมีพระภาค
ไดทอดพระเนตรเห็นทอนไมใหญทอนหนึ่ง อันกระแสน้ําพัดลอยมาริมฝงแมน้ําคงคา แลวตรัส
ถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายเห็นหรือไม ทอนไมใหญโนนอันกระแสน้ํา
พัดลอยมาในแมน้ําคงคา ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ถาทอนไมจะไมเขามาใกลฝงนี้หรือฝงโนน จักไมจมเสียในทาม
กลาง จักไมเกยบก ไมถูกมนุษยหรืออมนุษยจับเอาไว ไมถูกน้ําวนๆ ไว จักไมเนาในภายใน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังกลาวมานี้แลทอนไมนน้ั จักลอยไหลเลื่อนไปสูสมุทรได ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะเหตุวากระแสน้ําแหงแมน้ําคงคาลุมลาดไหลไปสูสมุทร ฉันใด ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ถาทานทั้งหลายจะไมแวะเขาฝงขางนี้หรือฝงขางโนน ไมจมลงในทามกลาง ไมเกยบก
ไมถูกมนุษยหรืออมนุษยจับไว ไมถูกเกลียวน้ําวนๆ ไว จักไมเปนผูเสียในภายในไซร ดวย
ประการดังกลาวมานี้ ทานทัง้ หลายจักโนมนอมเอียงโอนไปสูนิพพานขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
เหตุวา สัมมาทิฐิยอมโนมนอมเอียงโอนไปสูนิพพานก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
[๓๒๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ฝงนี้ไดแกอะไร ฝงโนนไดแกอะไรการจมลงในทามกลางไดแกอะไร การ
เกยบนบกไดแกอะไร มนุษยผูจับคืออะไรอมนุษยผูจับคืออะไร เกลียวน้าํ วนๆ ไวคืออะไร
ความเปนของเนาในภายในคืออะไร พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ คําวา ฝงนี้ เปนชื่อ
แหงอายตนะภายใน ๖ คําวาฝงโนน เปนชือ่ แหงอายตนะภายนอก ๖ คําวาจมในทามกลาง เปน
ชื่อแหงนันทิราคะ คําวาเกยบก เปนชื่อแหงอัสมิมานะ ดูกรภิกษุ ก็มนุษยผูจับเปนไฉน ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เปนผูคลุกคลี เพลิดเพลิน โศกเศราอยูกบั พวกคฤหัสถ เมื่อเขาสุขก็สุขดวย
เมื่อเขาทุกขกท็ ุกขดวย ยอมถึงการประกอบตนในกิจการอันบังเกิดขึ้นแลวของเขา ดูกรภิกษุ นี้
เรียกวามนุษยผูจับดูกรภิกษุ อมนุษยผูจับเปนไฉน ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมประพฤติ
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พรหมจรรย ปรารถนาเปนเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่งวา ดวยศีล ดวยวัตร ดวยตบะ หรือดวยพรหม
จรรยนี้ เราจักไดเปนเทวดาหรือเทพยเจาองคใดองคหนึ่ง ดูกรภิกษุนเี้ รียกวาอมนุษยผจู ับ ดูกรภิกษุ
คําวาเกลียวน้ําวนๆ ไว เปนชือ่ แหงกามคุณ ๕ดูกรภิกษุ ความเปนของเนาในภายในเปนไฉน
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก ไมสะอาด มีความประพฤตินารังเกียจ
มีการงานปกปดไวไมเปนสมณะ ก็ปฏิญาณวาเปนสมณะ ไมเปนพรหมจารี ก็ปฏิญาณวาเปน
พรหมจารีเปนผูเนาในภายใน มีใจชุมดวยกาม เปนดุจขยะมูลฝอย ดูกรภิกษุ นี้เรียกวาความ
เปนผูเนาในภายใน ฯ
[๓๒๔] ก็โดยสมัยนั้นแล นายนันทโคบาลยืนอยูใ นที่ไมไกลพระผูมีพระภาค ณ ที่
นั้นแล นายนันทโคบาลไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมเขา
ใกลฝงนี้ ไมเขาใกลฝงโนน ไมจมลงในทามกลาง ไมติดบนบก ไมถูกมนุษยจับ ไมถกู
เกลียวน้ําวนๆ ไวจกั ไมเนาในภายใน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส
ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูม ีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนันทะ
ถาอยางนั้น ทานจงมอบโคใหเจาของเถิด ฯ
น. ขาแตพระองคผูเจริญ โคที่ติดลูกจักไปเอง ฯ
พ. ทานจงมอบโคใหแกเจาของเถิด นันทะ ฯ
ครั้งนั้นแล นายนันทโคบาลมอบโคใหแกเจาของแลว เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมอบโคใหเจา
ของแลว ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค นายนันทโคบาลได
บรรพชาอุปสมบทแลวในสํานักของพระผูม ีพระภาค ก็แลทานพระนันทะอุปสมบทแลวไมนาน
เปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยู ไมนานนัก
ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผูออกบวชเปนบรรพชิตโดย
ชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหม
จรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ก็ทานพระนันทะได
เปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๔
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ทารุขันธสูตรที่ ๒
[๓๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยูที่ฝงแมน้ําคงคา ใกลเมืองกิมมิลา
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทอนไมทอนใหญ ถูกกระแสน้ําพัดไปในแมน้ําคงคา ครั้นแลวตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายเห็นหรือไมทอนไมใหญโนน
ถูกกระแสน้ําพัดไปในแมนา้ํ คงคา ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลวา เห็นพระเจาขา ฯลฯ เมื่อพระผูมี
พระภาคตรัสอยางนี้แลวทานพระกิมมิละไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ฝงนี้
ไดแกอะไร ฯลฯ ดูกรกิมมิละ ความเปนผูเนาในภายในเปนไฉน ภิกษุในศาสนานี้เปนผูตอง
อาบัติที่เศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง การออกจากอาบัติเชนนั้น ยังไมปรากฏ นี้เราเรียกวาความ
เปนผูเนาในภายใน ฯ
จบสูตรที่ ๕
อวัสสุตสูตร
[๓๒๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกลพระนครกบิลพัสดุ
แควนสักกชนบท ก็โดยสมัยนั้นแล เจาศากยราชทั้งหลายอยูครองเมืองกบิลพัสดุ ไดรบั สั่งให
สรางสัณฐาคารใหมในกาลไมนาน เปนสถานที่อันสมณพราหมณหรือมนุษยใดๆ ยังไมไดอยูครอง
ครั้งนั้นแล เจาศากยราชทั้งหลายผูครองเมืองกบิลพัสดุ เสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส เจาศากยราชทั้งหลาย
ผูครองเมืองกบิลพัสดุ รับสั่งใหสรางสัณฐาคารใหมในกาลไมนาน เปนสถานที่อันสมณพราหมณ
หรือมนุษยใดๆ ยังไมไดอยูค รอง ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงบริโภคสัณฐาคาร
นั้นกอน สัณฐาคารนั้นพระผูม ีพระภาคทรงบริโภคกอนแลว เจาศากยราชทั้งหลายผูครองเมือง
กบิลพัสดุจักทรงบริโภคในภายหลัง การทรงบริโภคของพระผูมีพระภาคนั้น พึงมีเพื่อประโยชน
เพื่อความสุข แกเจาศากยราชทั้งหลายผูครองเมืองกบิลพัสดุสิ้นกาลนาน พระผูมีพระภาคทรงรับ
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ดวยดุษณีภาพ ครั้งนั้นแล เจาศากยราชทั้งหลายผูครองเมืองกบิลพัสดุทรงทราบการรับของ
พระผูมีพระภาคแลว เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงทําประทักษิณแลว
เสด็จเขาไปยังสัณฐาคารใหม รับสั่งใหลาดสัณฐาคารทีบ่ ุคคลลาดแลวดวยเครื่องลาดทั้งปวง
ปูอาสนะแลว รับสั่งใหตั้งแกวน้ําไวประจํา แลวรับสั่งใหตามประทีปน้าํ มันขึ้นแลวเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ สัณฐาคาร
อันบุคคลปูลาดแลวดวยเครื่องลาดทั้งปวง ปูอาสนะ แลว ตั้งแกวน้ําประจําไวแลว ตามประทีป
น้ํามันแลว ขาแตพระองคผูเจริญบัดนี้พระผูมีพระภาคยอมทรงสําคัญกาลที่จะเสด็จเขาไป ฯ
[๓๒๗] ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จเขาไปยังสัณฐาคารใหมพรอมดวยภิกษุสงฆ ครั้นแลวทรงลางพระบาท แลวเสด็จเขาไปสู
สัณฐาคาร ประทับนั่งพิงเสากลาง ทรงผินพระพักตรไปทางทิศบูรพา ฝายภิกษุสงฆลางเทาแลว
เขาไปสูสัณฐาคาร แลวนั่งพิงฝาดานหลัง ผินหนาไปทางทิศบูรพา ทําพระผูมีพระภาคไวใน
เบื้องหนา แมเจาศากยราชทัง้ หลายผูครองเมืองกบิลพัสดุลางพระบาทแลว เสด็จเขาไปสูสัณฐาคาร
แลวประทับนัง่ พิงฝาดานหนา ทรงผินพระพักตรไปเบื้องหลัง ทรงทําพระผูมีพระภาคไวในเบื้อง
หนาอยางเดียวกัน ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังเจาศากยราชทั้งหลายผูครองเมืองกบิลพัสดุ
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรา เริงดวยธรรมีกถาหลายราตรี แลวทรงสงไปดวย
พระดํารัสวา ดูกรทานผูโคตมโคตรทั้งหลาย ราตรีลวงไปแลว บัดนี้ทานทั้งหลายจงสําคัญกาลที่
จะเสด็จไปเถิด เจาศากยราชทั้งหลายผูครองเมืองกบิลพัสดุทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้น
พระเจาขา แลวเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูม ีพระภาค ทรงทําประทักษิณแลว เสด็จไป ฯ
[๓๒๘] ลําดับนั้นแล เมื่อเจาศากยราชทั้งหลายผูครองเมืองกบิลพัสดุ เสด็จไปแลวไม
นาน พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานะมาตรัสวาดูกรโมคคัลลานะ ภิกษุสงฆปราศจาก
ถีนมิทธะแลวแล ธรรมีกถาของเธอจงแจมแจงแกภกิ ษุทั้งหลาย เราเมือ่ ยหลัง จักเหยียดหลัง
ทานพระมหาโมคคัลลานะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงปูลาดผาสังฆาฏิ
๔ ชั้นแลวทรงสําเร็จสีหไสยาโดยพระปรัสเบื้องขวา ทรงซอนพระบาทดวยพระบาท
มีพรสติสัมปชัญญะ ทรงทําไวในพระทัยซึ่งอุฏฐานสัญญา ในลําดับนั้นแลทานพระมหา
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โมคคัลลานะ เรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเหลานัน้ รับตอพระมหาโมคคัลลานะ
แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาววาดูกรอาวุโสทั้งหลาย เราจักแสดงอวัสสุตปริยายและ
อนวัสสุตปริยายแกทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงฟงอวัสสุตปริยายและอนวัสสุตปริยายนั้น จงใส
ใจใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับตอทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ
ไดกลาววา ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุยอมเปนผูมีใจชุมดวยกามอยางไร ภิกษุในศาสนานี้ เห็น
รูปดวยจักษุแลว ยอมนอมใจไปในรูปอันนารักยอมขัดเคืองในรูปอันไมนารัก เปนผูไมตั้งกาย
คตาสติไว มีใจมีประมาณนอยอยูและยอมไมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติปญญาวิมุติ อันเปนที่ดบั ไปไมเหลือ
แหงอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความเปนจริง ฯลฯ ภิกษุในศาสนานี้ รูแจง
ธรรมารมณดวยใจแลว ยอมนอมใจไปในธรรมารมณอันนารัก ยอมขัดเคืองในธรรมารมณอันไม
นารัก เปนผูไมเขาไปตั้งกายคตาสติไว มีใจมีประมาณนอยอยูและยอมไมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติอันเปนที่ดับไปไมเหลืออกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความ
เปนจริง ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวา เปนผูมีใจชุมแลวในรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณอันจะพึงรูแจงดวยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ฯ
[๓๒๙] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ถาแมวา มารเขาไปหาภิกษุนั้นผูมีปรกติอยูอยางนัน้ ทาง
จักษุ มารยอมไดชองไดเหตุ ฯลฯ ถาแมวามารเขาไปหาภิกษุนั้นผูมีปรกติอยูอยางนั้นทางใจ มาร
ยอมไดชองไดเหตุ ดูกรอาวุโส เรือนไมออก็ดีเรือนหญาก็ดี ที่แหงเกราะ เขาทําไวภายนอก
กาลฝน ถาแมบุรุษพึงเขาไปใกลเรือนไมออ หรือเรือนหญานั้นในทิศบูรพา ดวยคบหญาอันไฟติด
ทั่วแลว ไฟพึงไดชองไดเหตุ ถาแมบุรุษพึงเขาไปใกลเรือนไมออหรือเรือนหญานั้นในทิศปจจิม
ในทิศอุดร ในทิศทักษิณ ในทิศเบื้องต่ํา ในทิศเบื้องบน ดวยคบหญาอันไฟติดทัว่ แลว ไฟพึง
ไดชองไดเหตุ ถาแมวาบุรุษนัน้ พึงเขาไปใกลเรือนไมออหรือเรือนหญานัน้ แตทิศใดทิศหนึ่ง
ดวยคบหญาอันไฟติดทัว่ แลว ไฟพึงไดชองไดเหตุ แมฉนั ใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ถาแมวามาร
เขาไปหาภิกษุนั้น ผูมีปรกติอยูอยางนัน้ ทางจักษุ ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ
มารพึงไดชองไดเหตุฉนั นั้น ฯ
[๓๓๐] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็รูปครอบงําภิกษุผูมีปรกติอยูอยางนัน้ ภิกษุไมครอบงํารูป
เสียงครอบงําภิกษุ ภิกษุไมครอบงําเสียง กลิ่นครอบงําภิกษุภกิ ษุไมครอบงํากลิ่น รสครอบงํา

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 203
ภิกษุ ภิกษุไมครอบงํารส โผฏฐัพพะครอบงําภิกษุภิกษุไมครอบงําโผฏฐัพพะ ธรรมารมณครอบ
งําภิกษุ ภิกษุไมครอบงําธรรมารมณ ภิกษุนี้เรียกวาเปนผูถ ูกรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณครอบงําไมครอบงํารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ธรรมทั้งหลายที่
เปนบาป เปนอกุศล มีความเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปน
วิบาก เปนที่ตงั้ แหงชาติ ชราและมรณะตอไป ครอบงําแลว ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเปน
ผูมีใจชุมแลวดวยกามอยางนีแ้ ล ฯ
[๓๓๑] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมใี จไมชุมดวยกามอยางไร ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมนอมใจไปในรูปอันนารัก ไมขัดเคืองในรูปอันไมนารัก เปน
ผูเขาไปตั้งกายคตาสติไว มีใจหาประมาณมิไดอยูแ ละยอมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปน
ที่ดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก ที่บังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความเปนจริง ฯลฯ รูแจง
ธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมนอมใจไปในธรรมารมณอันนารัก ไมขดั เคืองในธรรมารมณอัน
ไมนารัก เปนผูเขาไปตั้งกายคตาสติไวแลว มีใจหาประมาณมิไดอยู และยอมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกที่บังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความ
เปนจริง ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวาเปนผูมีใจไมชมุ แลวในรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อันจะพึงรูแจงดวยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ถาแมมารเขาไปหาภิกษุนนั้ ผูมีปรกติอยูอยางนั้นทางจักษุ มารยอมไมไดชองไมไดเหตุ ฯลฯ ถา
แมมารเขาไปหาภิกษุนนั้ ทางใจ มารยอมไมไดชองไมไดเหตุ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ถาแมบุรุษ
พึงเขาไปใกลกุฏาคารศาลาในทิศบูรพาดวยคบหญาอันไฟติดทั่วแลว ไฟไมพึงไดชองไมพึงได
เหตุ เพราะการขยําดินทาอยางแนนหนา ถาแมบุรุษพึงเขาไปใกลกุฏาคารศาลานั้นในทิศปจจิม ใน
ทิศอุดร ในทิศทักษิณ ทิศเบื้องต่ํา ทิศเบื้องบน ดวยคบหญาอันไฟติดทัว่ แลว ไฟไมพึงไดชอง
ไมพึงไดเหตุ เพราะการขยําดินทาอยางแนนหนา ถาแมบรุ ุษพึงเขาไปใกลกุฏาคารนั้นแตที่ใดที่หนึง่
ดวยคบหญาอันไฟติดทัว่ แลว ไฟไมพึงไดชองไมพึงไดเหตุ แมฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย
ถาแมมารเขาไปหาภิกษุนนั้ ผูมีปรกติอยูอยางนั้นทางจักษุ มารก็ไมไดชองไมไดเหตุ ถาแมมารเขา
ไปหาภิกษุนั้นผูมีปรกติอยูอยางนั้นทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ มารยอมไมไดชอง
ไมไดเหตุ ฉันนั้น ดูกรอาวุโสทั้งหลายก็ภกิ ษุผูมีปรกติอยูอยางนัน้ ครอบงํารูป รูปไมครอบงํา
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ภิกษุ ภิกษุครอบงําเสียงเสียงไมครอบงําภิกษุ ภิกษุครอบงํากลิ่น กลิ่นไมครอบงําภิกษุ ภิกษุ
ครอบงํารสรสไมครอบงําภิกษุ ภิกษุครอบงําโผฏฐัพพะ โผฏฐัพพะไมครอบงําภิกษุ ภิกษุครอบ
งําธรรมารมณ ธรรมารมณไมครอบงําภิกษุ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุนเี้ รียกวา ผูครอบงํารูป
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อันเปนบาปเปนอกุศลเหลานั้น อันมีความเศรา
หมอง ใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนทีต่ ั้งแหงชาติ ชรา
และมรณะตอไป ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภิกษุเปนผูมีใจไมชุมแลวดวยกามอยางนี้ ครั้งนั้น พระ
ผูมีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแลว ตรัสเรียกทานพระมหาโมคคัลลานะมาวา ดีละ ดีละ โมคคัลลานะ
ดูกรโมคคัลลานะ เธอไดภาษิตอวัสสุตปริยายและอนวัสสุตปริยายแกภกิ ษุทั้งหลาย ดีแลวๆ
ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดกลาวไวยากรณภาษิตนีจ้ บลงแลว พระศาสดาไดทรงพอพระทัย
ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชม เพลิดเพลินภาษิตของทานพระมหาโมคคัลลานะ ฉะนั้นแล ฯ
จบสูตรที่ ๖
ทุกขธรรมสูตร
[๓๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในกาลใด ภิกษุยอมรูทั่วถึงเหตุเกิดและความดับสูญ แหง
ทุกขธรรมทั้งปวง ตามความเปนจริง ก็ในกาลนั้นแล ภิกษุนั้นเปนผูเห็นกาม เมื่อเธอเห็นกาม
แลว ความพอใจ ความเสนหา ความหมกมุน ความเรารอนเพราะกามในกามทั้งหลาย ไม
นอนเนื่องอยูดว ยอาการใด ก็ธรรมเปนเครื่องประพฤติ และธรรมเปนเครื่องอยู เปนอันติด
ตามเธออยูดวยอาการนั้นอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส ไมครอบงํา ภิกษุผู
ประพฤติอยูดว ยอาการใด ธรรมเปนเครื่องประพฤติและธรรมเปนเครื่องอยู เปนอันติดตามเธอ
อยูดวยอาการนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมรูทั่วถึงเหตุเกิดขึน้ และความดับสูญแหงทุกข
ธรรมทั้งปวงตามความเปนจริงอยางไร ภิกษุยอมรูทั่วถึงเหตุเกิดขึน้ และความดับสูญแหงทุกข
ธรรมทั้งปวงตามความเปนจริงอยางนี้วา รูปดังนี้ ความเกิดขึ้นแหงรูปดังนี้ ความดับสูญแหงรูป
ดังนี้ เวทนาดังนี้... สัญญาดังนี้ สังขารทั้งหลายดังนี้... วิญญาณดังนี้ ความเกิดขึ้นแหง
วิญญาณดังนี้ ความดับสูญแหงวิญญาณดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมรูทั่วถึงเหตุเกิดขึ้น
และความดับสูญแหงทุกขธรรมทั้งปวง ตามความเปนจริง อยางนี้แล ฯ
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[๓๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูเห็นกามแลวอยางไรเลา เมื่อเธอเห็นกามทั้งหลาย
อยู ความพอใจ ความเสนหา ความหมกมุน ความเรารอนเพราะกามในกามทั้งหลาย ไม
นอนเนื่องดวยอาการใด ธรรมเปนเครื่องประพฤติและธรรมเปนเครื่องอยู เปนอันติดตาม
เธออยูดวยอาการนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายหลุมถานเพลิงลึกกวาชัว่ บุรุษ เต็มดวยถานเพลิงที่
ปราศจากเปลว ปราศจากควันครั้งนั้นแล บุรุษผูปรารถนาเปนอยู ไมอยากตาย รักสุข
เกลียดทุกข พึงมา บุรุษผูมีกําลัง ๒ คน จับบุรุษคนนั้นขางละแขน แลวฉุดเขาไปหาหลุมถาน
เพลิงนั้น บุรุษนั่นพึงนอมกายนี้แหละเขาไปดวยประการดังนี้ ขอนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะวา
บุรุษนั้นไมมีความรูวา เราเห็นหลุมถานเพลิงนี้และจะถึงความตายหรือความทุกขแทบตาย เพราะ
หลุมถานเพลิงนั้นเปนเหตุ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูเห็นกามอันเปรียบดวย
หลุมถานเพลิง ฉันนั้นแล เมือ่ เธอเห็นกามทั้งหลายอยู ความพอใจ ความเสนหา ความหมกมุน
ความเรารอนเพราะกามในกามทั้งหลาย ไมนอนเนื่องอยูด วยอาการใด ธรรมเปนเครื่องประพฤติ
และธรรมเปนเครื่องอยู เปนอันติดตามเธออยูดวยอาการนั้น ฯ
[๓๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนเครื่องประพฤติและธรรมเปนเครื่องอยู เปนอัน
ติดตามภิกษุอยางไรเลา อกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส ยอมไมครอบงําภิกษุ
ผูประพฤติอยูด วยอาการใด ธรรมเปนเครื่องประพฤติและธรรมเปนเครื่องอยู เปนอันติดตามภิกษุ
ดวยอาการนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลายบุรุษพึงเขาไปสูปาที่มีหนามมาก ขางหนาบุรุษนัน้ ก็มีหนาม
ขางซายก็มีหนาม ขางขวาก็มหี นาม ขางลางก็มีหนาม ขางบนก็มีหนาม บุรุษนั้นมีสติกา วเขา
ไปขางหนาถอยกลับขางหลัง ดวยคิดวา หนามอยาเบียดเบียนเรา แมฉนั ใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมคือปยรูปและสาทรูปในโลก นี้เรากลาววาเปนหนามในวินัยของพระอริยเจา ฉันนั้นเหมือน
กันแล
[๓๓๕ ]ภิกษุรแู จงอยางนี้แลว พึงทราบอสังวรและสังวร ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังวร
ยอมมีอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมนอมใจไปในรูปอันนารัก ยอม
ขัดเคืองในรูปอันไมนารัก เปนผูไมเขาไปตั้งกายคตาสติไว มีใจมีประมาณนอยอยู และยอมไม
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รูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันเปนที่ดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก ที่บังเกิดขึ้น
แลวแกเธอ ตามความเปนจริง ฯลฯ ภิกษุรูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมนอมใจไปในธรรมารมณ
อันนารัก ยอมขัดเคืองในธรรมารมณอันไมนารัก เปนผูไ มเขาไปตั้งกายคตาสติไว แลว มีใจมี
ประมาณนอยอยู และยอมไมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดบั ไปไมเหลือแหงอกุศล
ธรรมอันลามก ที่บังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังวรยอมมี
อยางนี้แล ฯ
[๓๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังวรยอมมีอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมนอมใจไปในรูปอันนารัก ยอมไมขัดเคืองในรูปอันไมนารัก
เปนผูเขาไปตั้งกายคตาสติไว มีใจหาประมาณมิไดอยู ยอมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อัน
เปนที่ดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก ที่บังเกิดขึน้ แลวแกเธอ ตามความเปนจริง ฯลฯ
ภิกษุรแู จงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมนอ มใจไปในธรรมารมณอันนารัก ไมขัดเคืองใน
ธรรมารมณอันไมนารัก เปนผูเขาไปตั้งกายคตาสติไว มีใจหาประมาณมิไดอยู และยอมรูชัดซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก ที่บังเกิดขึน้ แลวแกเธอ
ตามความเปนจริง ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังวรยอมมีอยางนีแ้ ล ฯ
[๓๓๗] ดูกรภิกษุท้งั หลาย ถาเมื่อภิกษุนั้นประพฤติอยางนี้ อยูอยางนี้ อกุศลธรรม
อันลามก คือ ความดําริอันซานไป เปนที่ตงั้ แหงสังโยชน ยอมบังเกิดขึน้ เพราะความหลงลืม
แหงสติบางครั้งบางคราว การบังเกิดขึ้นแหงสติชา ที่นั้นแลภิกษุนนั้ ยอมละ ยอมบรรเทาอกุศล
ธรรมอันลามกนั้น ยอมกระทําใหพินาศ ยอมใหถึงความไมมีไดเร็วพลัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุรุษพึงใหหยาดน้ําสองหรือสามหยาดตกลงในกะทะเหล็กอันรอนจัดตลอดวัน หยาดน้ําตกลงชา
ทีนั้นแล น้ํานัน้ พึงถึงความสิ้นไป เหือดแหงไปเร็วพลัน แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อ
ภิกษุนั้นประพฤติอยางนี้ อยูอ ยางนี้ อกุศลธรรมอันลามก คือ ความดําริอันซานไป เปนที่ตั้ง
แหงสังโยชน ยอมบังเกิดขึน้ เพราะความหลงลืมแหงสติบางครั้งบางคราว การบังเกิดขึ้นแหงสติ
ชา ที่นั้นแล ภิกษุนั้นยอมละ ยอมบรรเทาอกุศลธรรมอันลามกนั้น ยอมกระทําใหพินาศ ยอม
ใหถึงความไมมีไดเร็วพลัน ฉันนั้นเหมือนกันแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมอันลามก คือ
อภิชฌาและโทมนัส---ยอมไมครอบงําภิกษุผูประพฤติอยูดวยอาการใด ธรรมเปนเครื่องประพฤติและ
ธรรมเปนเครื่องอยู เปนอันติดตามภิกษุดว ยอาการอยางนี้แล ฯ
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[๓๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวาพระราชา มหาอํามาตย แหงพระราชามิตร อํามาตย
ญาติ หรือสาโลหิต พึงปวารณาภิกษุนนั้ ผูประพฤติอยางนี้ อยูอยางนี้ เพือ่ ใหยนิ ดียิ่ง ดวย
โภคะทั้งหลายวา ทานจงมาเถิดบุรุษผูเจริญ ผากาสาวะเหลานี้ยังความเรารอนใหเกิดขึน้ แกทาน
มิใชหรือ ทานจะเปนคนโลนเที่ยวถือกระเบื้องอยูทําไม ทานจงสึกมาบริโภคและจงทําบุญเถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุนนั้ ประพฤติอยางนี้ อยูอยางนี้ จักบอกคืนสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ
ขอนั้นไมใชฐานะที่จะมีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมน้ําคงคาไหลไป หลัง่ ไป เทไปในทิศปราจีน
ถาวามหาชนพึงเอาจอบและตะกรามาดวยคิดวา พวกเราจักชวยกันทําแมน้ําคงคานี้ใหไหลไป
หลั่งไป เทไปขางหลัง เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนหมูมหาชนนัน้ พึงกระทํา
แมน้ําคงคานี้ใหไหลไป หลั่งไป เทไปขางหลังไดบางหรือหนอแล ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา
หามิได พระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ฯ
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะแมน้ําคงคาไหลไป หลั่งไป เทไปใน ทิศปราจีน
แมน้ําคงคานัน้ อันบุคคลจะทําใหไหลไป หลั่งไป เทไปขางหลัง ไมใชกระทําไดงาย ก็หมูมหาชน
นั้นพึงเปนผูมีสวนแหงความลําบาก ความคับแคนเพียงไรแมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาวา
พระราชา มหาอํามาตยแหงพระราชา มิตรอํามาตย ญาติหรือสาโลหิต พึงปวารณาภิกษุนั้นผู
ประพฤติอยางนี้ อยูอยางนี้เพือ่ จะใหยนิ ดียิ่งดวยโภคะทั้งหลายวา ทานจงมาเถิดบุรุษผูเจริญ
ผากาสาวะเหลานี้ยังความเรารอนใหเกิดขึ้นแกทานมิใชหรือ ทานจะเปนคนโลนเที่ยวถือ
กระเบื้องอยูทาํ ไม ทานจงสึกมาบริโภคโภคะและจงทําบุญเถิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้น
ประพฤติอยางนี้ อยูอยางนี้ จักบอกคืนสิกขาสึกออกมาเปนคฤหัสถ ขอนั้นไมใชฐานะที่จะมีได
ฉันนั้นเหมือนกันแล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาจิตของเธอ นอมไป เอนไป เงื้อมไปใน
วิเวกสิ้นกาลนาน ก็จิตนั้นจักเวียนมาเพื่อเปนคฤหัสถขอนั้นไมใชฐานะที่จะมีได ฯ
จบสูตรที่ ๗
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กึสุกสูตร
[๓๓๙] ครั้งนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู ครั้นแลวไดถามภิกษุ
รูปนั้นวา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ภิกษุรูป
นั้นกลาววา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดว ยเหตุทภี่ ิกษุรูชดั เหตุเกิด และ
ความดับแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง ที่นั้นแล ภิกษุนั้นไมยินดีดวยการพยากรณ
ปญหาของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่ง ครั้นแลวไดถามวา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของ
ภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ภิกษุรูปนั้นกลาววา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะ
ของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุทภี่ ิกษุรูชดั เหตุเกิด และความดับแหงอุปาทานขันธ ๕ ตาม
ความเปนจริง ที่นั้นแล ภิกษุนั้นไมยนิ ดีดวยการพยากรณปญหาของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุ
อีกรูปหนึ่งแลวไดถามวา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดว ยเหตุเพียงเทาไร
หนอแล ภิกษุนั้นกลาววา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดี ดวยเหตุที่ภิกษุ
รูชัดเหตุเกิด และความดับแหงมหาภูตรูป ๔ ตามความเปนจริง ทีนั้นแล ภิกษุนนั้ ไมยนิ ดีดว ย
การพยากรณปญ
 หาของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งแลวไดถามวา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะ
ของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ภิกษุรูปนั้นกลาววาดูกรทานผูมีอายุ
ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดว ยเหตุทภี่ ิกษุรูชดั ตามความเปนจริงวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ
เกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทัง้ มวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ฯ
[๓๔๐] ที่นนั้ แล ภิกษุไมยินดีดวยการพยากรณปญหาของภิกษุนั้น จึงเขาไปเฝาพระผู
มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคเขาไปหา
ภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู แลวไดถามวาดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดว ยเหตุ
เพียงเทาไรหนอแลขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคถามอยางนี้แลว ภิกษุนั้นไดกลาวกะ
ขาพระองควา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุที่ภิกษุรูชดั เหตุเกิด และ
ความดับแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง ทีนั้นแล ขาพระองคไมยินดีดวยการพยากรณ
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ปญหาของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู แลวไดถามวา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของ
ภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไรเมื่อขาพระองคถามอยางนี้แลว ภิกษุนนั้ ไดกลาวกะ
ขาพระองควา ดูกรทานผูมีอายุทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุที่ภิกษุรูชดั เหตุเกิด และ
ความดับแหงอุปาทานขันธ ๕ ตามความเปนจริง ทีนั้นแล ขาพระองคไมยินดีดวยการพยากรณ
ปญหาของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงที่อยู แลวไดถามวา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของ
ภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไร เมื่อขาพระองคถามอยางนี้แลว ภิกษุนนั้ ไดกลาวกะ
ขาพระองควา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดี ดวยเหตุที่ภกิ ษุรูชัด เหตุเกิด
และความดับแหงมหาภูตรูป ๔ ตามความเปนจริง ทีนั้นแล ขาพระองคไมยินดีดวยการพยากรณ
ปญหาของภิกษุนั้นจึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึง่ ถึงที่อยู แลวไดถามวา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของ
ภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไร เมื่อขาพระองคถามอยางนี้แลว ภิกษุนนั้ ไดกลาวกะ
ขาพระองควา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุที่ภิกษุรูชดั ตามความ
เปนจริงวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา
ทีนั้นแล ขาพระองคไมยนิ ดีดว ยการพยากรณปญหาของภิกษุนั้น จึงเขามาเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ขอทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดี
ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ฯ
[๓๔๑] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ บุรุษยังไมเคยเห็นตนทองกวาว บุรุษนัน้
พึงเขาไปหาบุรุษคนใดคนหนึ่งผูเคยเห็นตนทองกวาวถึงที่อยู แลวถามอยางนี้วา ดูกรบุรุษผูเจริญ
ตนทองกวาวเปนเชนไร บุรษุ นั้นพึงตอบวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ตนทองกวาวดําเหมือนตอไม
ไหม ก็สมัยนัน้ แล ตนทองกวาวเปนดังที่บรุ ุษนั้นเห็น ทีนั้นแล บุรุษนัน้ ไมยินดีดว ยการพยา
กรณปญหาของบุรุษนั้นพึงเขาไปหาบุรุษคนหนึ่งผูเคยเห็นตนทองกวาวถึงที่อยู แลวถามวา ดูกร
บุรุษผูเจริญ ตนทองกวาวเปนเชนไร บุรุษนั้นพึงตอบวา ตนทองกวาวแดงเหมือนชิน้ เนื้อ ก็
สมัยนั้น ตนทองกวาวเปนดังที่บุรุษนั้นเห็น ทีนั้นแล บุรุษนั้นไมยินดีดว ยการพยากรณปญหา
ของบุรุษนั้น พึงเขาไปหาบุรุษคนหนึ่งผูเคยเห็นตนทองกวาวถึงที่อยู แลวถามอยางนี้วา ดูกร
บุรุษผูเจริญ ตนทองกวาวเปนเชนไร บุรุษนั้นพึงตอบอยางนี้วา ดูกรบุรุษผูเจริญ ตนทองกวาว
ที่เกิดนานมีฝกเหมือนตนซึก ก็สมัยนั้นแล ตนทองกวาวเปนดังที่บุรุษนัน้ เห็น ทีนั้นแล บุรุษ
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นั้นไมยนิ ดีดวยการพยากรณปญหาของบุรุษนั้น พึงเขาไปหาบุรุษคนหนึ่งผูเคยเห็นตนทองกวาวถึง
ที่อยู แลวถามอยางนี้วา ดูกรบุรุษผูเจริญ ตนทองกวาวเปนเชนไร บุรุษนั้นพึงตอบวา ดูกรบุรุษ
ผูเจริญ ตนทองกวาวมีใบแกและใบออนหนาแนน มีรมทึบเหมือนตนไทร ก็สมัยนั้น ตนทอง
กวาวเปนดังทีบ่ ุรุษนั้นเห็น แมฉันใด ดูกรภิกษุ ทัศนะของสัตบุรุษเหลานั้น ผูนอมไปแลว
เปนอันหมดจดดีดว ยประการใดๆ เปนอันสัตบุรุษทั้งหลายผูฉลาด พยากรณแลวดวยประการ
นั้นๆ ฉันนั้นแล ฯ
[๓๔๒] ดูกรภิกษุ เหมือนอยางวา เมืองชายแดนของพระราชาเปนเมืองที่มั่นคง มี
กําแพงและเชิงเทิน มีประตู ๖ ประตู นายประตูเมืองนั้นเปนคนฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา
คอยหามคนทีต่ นไมรูจัก อนุญาตใหคนที่ตนรูจักเขาไปในเมืองนั้น ราชทูตคูหนึ่งมีราชการดวน
มาแตทิศบูรพา พึงถามนายประตูนั้นวา แนะบุรุษผูเจริญ เจาเมืองนี้อยูท ี่ไหน นายประตูนั้น
ตอบวา แนะทานผูเจริญ นั่นเจาเมืองนั่งอยู ณ ทางสามแพรงกลางเมือง ทีนั้นแล ราชทูตคู
นั้นมอบถอยคําตามความเปนจริงแกเจาเมืองแลว พึงดําเนินกลับไปตามทางที่มาแลว ราชทูตคู
หนึ่งมีราชการดวนมาแตทิศปจจิม... ราชทูตคูหนึ่งมีราชการดวนมาแตทิศอุดร... ราชทูตคูหนึ่ง
มีราชการดวนมาแตทิศทักษิณ แลวถามนายประตูนนั้ อยางนี้วา แนะบุรษุ ผูเจริญ เจาเมืองนี้อยูที่
ไหน นายประตูนั้นพึงตอบวา แนะทานผูเจริญ นั่นเจาเมืองนั่งอยู ณ ทางสามแพรงกลางเมือง
ทีนั้นแล ราชทูตคูหนึ่งนั้นมอบถอยคําตามความเปนจริงแกเจาเมืองแลว พึงดําเนินกลับไปทาง
ตามที่มาแลว ดูกรภิกษุ อุปมานี้แล เรากระทําแลวเพื่อจะใหเนื้อความแจมแจง ก็ในอุปมานั้นมี
เนื้อความดังตอไปนี้ คําวาเมือง เปนชื่อของกายนี้ที่ประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ ซึ่งมีมารดาและ
บิดาเปนแดนเกิด เจริญขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด มีอันตองอบ ตองนวดฟน เปนนิตย มีอัน
ทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดาคําวาประตู ๖ ประตู เปนชื่อของอายตนะภายใน ๖ คําวา
นายประตูเปนชื่อของสติคําวาราชทูตคูหนึ่งมีราชการดวน เปนชื่อของสมถะและวิปสนา
คําวาเจาเมืองเปนชื่อของวิญญาณ คําวาทางสามแพรงกลางเมือง เปนชือ่ ของมหาภูตรูป ๔ คือ
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ คําวาถอยคําตามความเปนจริง เปนชื่อของนิพพาน
คําวาทางตามที่มาแลว เปนชื่อของอริยมรรคมีองค ๘ คือสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ฯ
จบสูตรที่ ๘
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วีณาสูตร
[๓๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ ความกําหนัด ความขัดเคือง ความหลง หรือ
แมความคับแคนใจในรูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ พึงบังเกิดขึ้นแกภิกษุหรือแกภกิ ษุณีรูปใดรูป
หนึ่ง ภิกษุหรือภิกษุณีพึงหามจิตเสียจากรูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุนั้น ดวยมนสิการวา
หนทางนัน้ มีภยั มีภยั ตั้งอยูเฉพาะหนา มีหนาม มีรกชัฏ เปนทางผิด เปนทางที่บัณฑิต
เกลียดและเปนทางที่ไปลําบาก เปนทางอันอสัตบุรุษเสพ ไมใชทางทีส่ ัตบุรุษเสพ ทานไมควร
เสพหนทางนัน้ ภิกษุหรือภิกษุณพี ึงหามจิตเสียจากรูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุนนั้ ฯลฯดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ความพอใจ ความกําหนัด ความขัดเคือง ความหลง หรือแมความคับแคนใจ
ในธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจ พึงบังเกิดขึ้นแกภกิ ษุหรือภิกษุณรี ูปใดรูปหนึ่ง ภิกษุ
หรือภิกษุณพี ึงหามจิตเสียจากธรรมารมณนั้น ดวยมนสิการวา หนทางนั้นมีภยั มีภยั ตั้งอยูเฉพาะ
หนา มีหนาม มีรกชัฏ เปนทางผิด เปนทางอันบัณฑิตเกลียด และเปนทางที่ไปลําบาก เปน
ทางอันอสัตบุรุษเสพไมใชทางที่สัตบุรุษเสพ ทานยอมไมควรเสพหนทางนั้น ภิกษุหรือภิกษุณี
พึงหามจิตเสียจากธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจนัน้ ฯ
[๓๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาวกลาถึงสมบูรณ แตเจาของผูรักษาขาวกลาเปนผูประ
มาท และโคกินขาวกลาลงสูขาวกลาโนน พึงถึงความเมา ความประมาทตามตองการ แมฉันใด
ปุถุชนผูไมสดับแลว ไมทําความสํารวมในผัสสายตนะ ๖ ยอมถึงความเมา ความประมาทในกาม
คุณ ๕ ตามความตองการฉันนั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขาวกลาสมบูรณแลว เจาของผูรักษาขาวกลา
เปนผูไมประมาท และโคกินขาวกลาพึงลงสูขาวกลาโนน เจาของผูรักษาขาวกลา พึงจับโคนั้น
สนสะพาย แลวผูกรวมไวที่ระหวางเขาทั้งสอง ครั้นแลวพึงตีกระหน่ําดวยทอนไมแลวพึงปลอย
ไป โคตัวกินขาวกลาพึงลงสูขาวกลาโนน แมครั้งที่ ๒...แมครั้งที่ ๓ เจาของผูรักษาขาวกลา
พึงจับโคสนสะพายแลวผูกรวมไวที่ระหวางเขาทั้ง ๒ ครั้นแลวพึงตีกระหน่ําดวยทอนไม แลวพึง
ปลอยไป โคกินขาวกลานัน้ อยูในบานก็ดี อยูในปาก็ดี พึงเปนสัตวยนื มากหรือนอนมาก ไมพึง
ลงสูขาวกลานั้นอีก พลางระลึกถึงการถูกตีดวยไมครั้งกอนนั้นนัน่ แหละ ฉันใด ดูกรภิกษุทั้ง
หลายคราวใด จิตอันภิกษุขมแลว ขมไวดีแลว ในผัสสายตนะ ๖ คราวนัน้ จิตยอมดํารงอยู
สงบนิ่งในภายใน มีธรรมเอกผุดขึ้น ยอมตั้งมั่น ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
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[๓๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชา ยังไมเคยไดฟง
เสียงพิณ พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชา ฟงเสียงพิณแลวพึงกลาวอยางนี้วา แนะทาน
ผูเจริญ นั่นเสียงอะไรหนอ นาชอบใจ นาใคร นาบรรเทิง นาหมกมุน นาพัวพันอยางนี้
บุรุษนั้นกราบทูลวา ขอเดชะ เสียงนั้นเปนเสียงพิณ พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชา
พึงกลาววา แนะทานผูเจริญทานทั้งหลายจงนําพิณนั้นมาใหแกเรา ราชบุรุษทั้งหลายพึงนําพิณมา
ถวาย พึงกราบทูลวา นี่คือพิณนั้น พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชานั้นพึงกลาววาแนะทาน
ผูเจริญ ฉันไมตองการพิณนัน้ ทานทั้งหลายจงนําเสียงพิณนั้นมาใหแกเราเถิด ราชบุรุษกราบทูลวา
ขอเดชะ ขึ้นชือ่ วาพิณนี้มีเครือ่ งประกอบหลายอยางมีเครือ่ งประกอบมาก นายชางประกอบดีแลว
ดวยเครื่องประกอบหลายอยาง คือธรรมดาวาพิณนี้ อาศัยกระพอง อาศัยแทน อาศัยลูกบิด
อาศัยนม อาศัยสายอาศัยคัน และอาศัยความพยายามของบุรุษซึ่งสมควรแกพณ
ิ นั้น มีเครื่อง
ประกอบหลายอยาง มีเครื่องประกอบมาก นายชางประกอบดีแลวดวยเครื่องประกอบหลายอยาง
จึงจะเปลงเสียงได พระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชาทรงผาพิณนั้น ๑๐ เสี่ยงหรือ ๑๐๐
เสี่ยง แลวกระทําใหเปนสวนนอยๆ แลวพึงเผาดวยไฟแลวพึงกระทําใหเปนเขมา โปรยไปดวย
ลมแรง หรือพึงลอยไปเสียในแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว ทาวเธอตรัสอยางนี้วา ทานผูเจริญไดยินวา
ชื่อวาพิณนี้เลวทรามสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเลวทรามกวาพิณนีไ้ มมี เพราะพิณนี้ คนตองมัวเมา
ประมาทหลงใหลจนเกินขอบเขต ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉนั นัน้ นั่นแล ยอมแสวง
หารูปเทาที่มีคติ เวทนา ... สัญญา ... สังขารทั้งหลาย ... วิญญาณเทาที่มีคติอยู เมื่อเธอแสวงหา
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเทาที่มีคติอยู ความยึดถือโดยคติของภิกษุนั้นวาเรา หรือวา
ของเรา หรือวาเปนเรา แมนนั้ ก็ไมมีแกเธอ ฯ
จบสูตรที่ ๙
ฉัปปาณสูตร
[๓๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูมีตัวเปนแผล มีตัวเปนพุพอง พึงเขาไปสูปาหญาคา
ถาแมหนอหญาคาพึงตําเทาของบุรุษนั้น ใบหญาคาพึงบาดตัวที่พพุ อง บุรุษนั้นพึงเสวยทุกขโทมนัส
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ซึ่งมีการตําและการบาดนัน้ เปนเหตุ โดยยิง่ กวาประมาณ แมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
บางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูใ นบานก็ดี อยูในปาก็ดี ยอมไดบุคคลผูกลาวทวงวา ทานผูนี้แล กระ
ทําอยางนี้มีสมาจารอยางนี้ เปนหนามแหงชาวบานผูไมสะอาด เพราะฉะนั้น ภิกษุจึงชือ่ วา เปน
หนามแหงชาวบานผูไมสะอาดนั้น ฉันนั้นเหมือนกันแล
[๓๔๗ ]ภิกษุรแู จง อยางนี้แลว พึงทราบอสังวรและสังวร ฯ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย อสังวร
ยอมมีอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมนอมใจไปในรูปอันนารัก ยอม
ขัดเคืองในรูปอันไมนารัก ยอมไมเปนผูเขาไปตั้งกายสติไว มีใจมีประมาณนอยอยู และยอมไม
รูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันเปนที่ดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกเหลานัน้ อันบังเกิด
ขึ้นแลวแกเธอ ตามความเปนจริง ภิกษุฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ...
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมนอมใจไปในธรรมารมณอันนารัก
ยอมขัดเคืองในธรรมารมณอันไมนารัก ยอมไมเปนผูเขาไปตั้งกายสติไว มีใจมีประมาณนอยอยู
และยอมไมรูชดั ซึ่งเจโตวิมุตปิ ญญาวิมุติอันเปนที่ดับไปไมเหลือ แหงอกุศลธรรมอันลามกเหลา
นั้น อันบังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความเปนจริง ฯ
[๓๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว ๖ ชนิด ซึ่งมีวิสยั ตางกัน มี
โคจรตางกัน แลวผูกดวยเชือกอันเหนียวแนน คือ จับงู จรเขนก สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก
ลิง แลวผูกดวยเชือกอันเหนียวแนน ครั้นแลวพึงขมวดปมไวตรงกลางปลอยไป ทีนนั้ แล
สัตว ๖ ชนิดซึง่ มีวิสัยตางกัน มีโคจรตางกันเหลานั้น พึงดึงมาหาโคจรและวิสยั ของตนๆ งูพึง
ดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาไปสูจอมปลวก จรเขพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักลงน้ํา นกพึงดึงมา
ดวยคิดวาเราจักบินขึ้นสูอากาศ สุนัขบานพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาบาน สุนัขจิ้งจอกพึงดึง
มาดวยคิดวา เราจักไปสูปาชา ลิงพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาไปสูปาดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ
ใดแล สัตว ๖ ชนิดเหลานัน้ ตางก็จะไปตามวิสัยของตนๆ พึงลําบาก เมื่อนั้น บรรดาสัตว
เหลานั้น สัตวใดมีกําลังมากกวาสัตวทั้งหลาย สัตวเหลานั้นพึงอนุวัตรคลอยตามไปสูอํานาจแหง
สัตวนั้น แมฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไมไดอบรม ไมกระทําใหมากซึ่งกาย
คตาสติก็ฉันนัน้ เหมือนกัน จักษุยอมฉุดภิกษุนั้นไปในรูปอันเปนที่พอใจ รูปอันไมเปนที่พอใจ
ยอมเปนของปฏิกูล ฯลฯ ใจยอมฉุดไปในธรรมารมณอันเปนที่พอใจธรรมารมณอันไมเปนที่พอใจ
ยอมเปนของปฏิกูล ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังวรยอมมีไดดวยอาการอยางนี้แล ฯ
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[๓๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังวรยอมมีอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวย
จักษุแลว ยอมไมนอมใจไปในรูปอันนารัก ยอมไมขัดเคืองในรูปอันไมนารัก เปนผูเขาไปตั้งกาย
สติไว มีใจหาประมาณมิไดอยูและยอมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับไปไมเหลือ
แหงอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น อันบังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความเปนจริง ฯลฯ ภิกษุรู
แจงธรรมารมณดว ยใจแลว ยอมไมนอมใจไปในธรรมารมณอันนารัก ยอมไมขัดเคืองในธรรมา
รมณอันไมนารัก เปนผูเขาไปตั้งกายสติไว มีใจหาประมาณมิไดอยู และยอมรูชัดซึ่งเจโตวิมุติ
ปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น อันบังเกิดขึ้นแลวแกเธอ
ตามความเปนจริง ฯ
[๓๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว ๖ ชนิดซึ่งมีวิสัยตางกัน มีโคจร
ตางกัน คือ พึงจับงู จรเข นก สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก ลิง แลวผูกดวยเชือกอันเหนียว
แนน ครั้นแลวพึงผูกไวทหี่ ลักหรือที่เสาอันมั่นคงทีนั้นแล สัตว ๖ ชนิดเหลานั้น ซึ่งมีวสิ ัย
ตางกัน มีโคจรตางกัน พึงดึงมาสูโคจรและวิสัยของตนๆ คือ งูพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักเขา
ไปสูจอมปลวกจรเขพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักลงแมน้ํา นกพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักบินขึ้นสู
อากาศ สุนัขบานพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาไปบาน สุนขั จิ้งจอกพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาสู
ปาชา ลิงพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาไปสูป า ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เมื่อใดแล สัตว ๖ ชนิด
เหลานั้นตางก็จะไปตามวิสัยของตนๆ พึงลําบาก เมื่อนั้นสัตวเหลานั้นพึงยืนแนบ นั่งแนบ นอนแนบ
หลักหรือเสานัน้ เองแมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอบรม กระทําใหมาก
ซึ่งกายคตาสติ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักษุยอมไมฉุดภิกษุนนั้ ไปในรูปอันเปนที่พอใจ รูปอันไม
เปนที่พอใจ ยอมไมเปนของปฏิกูล ฯลฯ ใจยอมไมฉุดไปในธรรมารมณอันเปนทีพ่ อใจ ธรรมา
รมณอันไมเปนที่พอใจ ยอมไมเปนของปฏิกูล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย สังวรยอมมีดวยอาการอยาง
นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย สังวรยอมมีดวยอาการอยางนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา หลักหรือ
เสาอันมั่นคงนัน้ เปนชื่อของกายคตาสติ เพราะเหตุนนั้ แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า กาย
คตาสติ เราทั้งหลายจักอบรม กระทําใหมาก กระทําใหเปนดังยาน กระทําใหเปนที่ตงั้ ใหมั่นคง
สั่งสมแลว ปรารภดีแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
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ยวกลาปสูตร
[๓๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฟอนขาวเหนียวบุคคลกองไวในหนทางใหญ๔ แพรง ที
นั้นบุรุษ ๖ คนถือไมคานมา บุรุษเหลานั้นพึงฟาดฟอนขาวเหนียวดวยไมคาน ๖ อัน ฟอน
ขาวเหนียวนั้นถูกบุรุษเหลานัน้ ฟาดกระหน่าํ อยูดวยไมคาน ๖อันอยางนีแ้ ล ทีนั้นบุรุษคนที่ ๗
ถือไมคานมาฟาดฟอนขาวเหนียวนัน้ ดวยไมคานอันที่ ๗ ฟอนขาวเหนียวนั้นถูกบุรษุ ฟาดกระหน่าํ
อยูดวยไมคานอันที่ ๗ อยางนี้แลแมฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลว ก็ฉันนั้น
แล ถูกรูปอันเปนที่พอใจและไมเปนทีพ่ อใจกระทบจักษุ ฯลฯ ถูกธรรมารมณอันเปนที่พอใจและ
ไมเปนที่พอใจกระทบใจ ถาวาปุถุชนผูไมไดสดับแลวนัน้ ยอมคิดเพื่อเกิดตอไปปุถุชนนั้นเปน
โมฆบุรุษ เปนผูถูกอายตนะกระทบกระหน่าํ แลว เหมือนฟอนขาวเหนียวถูกบุรุษฟาดกระหน่ํา
ดวยไมคานอันที่ ๗ ฉะนัน้ แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
เทวาสุรสังคามสูตร
[๓๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว สงครามเทวดากับอสูรไดประชิดกัน
แลว ครั้งนั้นแล ทาวเวปจิตติจอมอสูรตรัสเรียกอสูรทั้งหลายวาดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลายวา ถา
เมื่อสงครามเทวดากับอสูรประชิดกันแลว พวกอสูรพึงชนะ พวกเทวดาพึงปราชัยไซร เพราะ
ฉะนั้น ทานทั้งหลายพึงจองจําทาวสักกะผูเปนจอมเทวดานั้นดวยเครื่องจองจํา ๕ ประการ แลว
พึงนํามายังอสูรบุรีในสํานักของเรา ฝายทาวสักกะผูเปนจอมเทวดา ก็ไดตรัสเรียกเทวดาทั้งหลาย
ผูอยูในชั้นดาวดึงสมาวา ดูกรทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ถาเมือ่ สงครามเทวดากับอสูรประชิดกัน
แลว พวกเทวดาพึงชนะ พวกอสูรพึงปราชัยไซร เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลายพึงจองจําทาว
เวปจิตติจอมอสูรนั่นดวยเครือ่ งจองจํา ๕ ประการ แลวพึงนํามายังเทวสภาชื่อสุธรรมา ในสํานัก
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ของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ในสงครามนั้นพวกเทวดาชนะ ทีนนั้ แล เทวดาทั้งหลายผูอยูใน
ชั้นดาวดึงส จองจําทาวเวปจิตติจอมอสูรดวยเครื่องจองจํา ๕ ประการ แลวนํามายังเทวสภา
ชื่อสุธรรมา ในสํานักของทาวสักกะผูเปนจอมเทวดา ฯ
[๓๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ทาวเวปจิตติจอมอสูรถูกจองจําดวยเครื่องจอง
จํา ๕ ประการ อยูที่ประตูในเทวสภาชื่อสุธรรมานั้น ก็ในกาลใดแล ทาวเวปจิตติจอมอสูร
ดําริอยางนีว้ าเทวดาทั้งหลายตั้งอยูในธรรมแล อสูรทั้งหลายไมตั้งอยูใ นธรรม บัดนี้เราจะไป
เทพนคร ในกาลนั้น ทาวเวปจิตติจอมอสูรยอมพิจารณาเห็นตนพนจากเครื่องจองจํา ๕ ประการ
และก็ยอมเปนผูอิ่มเอิบพรั่งพรอม บําเรออยูดวยกามคุณ ๕ อันเปนทิพย เมื่อใดแล ทาว
เวปจิตติจอมอสูรดําริอยางนี้วาอสูรทั้งหลายตั้งอยูใ นธรรมแล เทวดาทั้งหลายไมตั้งอยูใ นธรรม
บัดนี้เราจักไปอสูรบุรี ในที่นั้นแล เมื่อนั้น ทาวเวปจิตติจอมอสูรพิจารณาเห็นตนถูกจองจําดวย
เครื่องจองจํา ๕ ประการ และยอมเสื่อมจากกามคุณ ๕ อันเปนทิพย ดูกรภิกษุทั้งหลาย เครื่อง
จองจําของทาวเวปจิตติจอมอสูรละเอียดอยางนี้แล บุคคลผูอันมารผูกแลว สําคัญอยูซ ึ่งเครื่องผูก
แหงมารวา ละเอียดกวาเครื่องจองจําของทาวเวปจิตติจอมอสูรนั้น บุคคลไมสําคัญเครื่องจองจํา
ของมารวาละเอียดกวานัน้ ยอมพนจากมารผูมีใจบาป ฯ
[๓๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสําคัญดวยตัณหา ทานกลาวดวยบทวา อสฺมิ
(เราเปน) ความสําคัญดวยทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อยมหมสฺมิ (นี้เปนเรา) ความสําคัญดวย
สัสสตทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา ภวิสฺส (เราจักเปน) ความสําคัญดวยอุจเฉททิฐิ ทาน
กลาวดวยบทวา น ภวิสฺส (เราจักไมเปน) ความสําคัญดวยสัสสตทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา
รูป ภวิสฺส (เราจักมีรูป) ความสําคัญดวยอุจเฉททิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อรูป ภวิสฺส
(เราจักไมมีรูป) ความสําคัญดวยสัสสตทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา สฺี ภวิสฺส (เราจักมี
สัญญา) ความ---สําคัญดวยอุจเฉททิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อสฺี ภวิสสฺ  (เราจักไมมสี ัญญา)
ความสําคัญดวยทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา เนวสฺินาสฺี ภวิสฺส (เราจักมีสัญญาก็หามิได
ไมมีสัญญาก็หามิได) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสําคัญเปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เพราะ
เหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาวา เราจักมีใจไมสําคัญอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
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[๓๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความหวั่นไหวดวยตัณหา ทานกลาวดวยบทวา อสฺมิ
(เราเปน) ความหวั่นไหวดวยทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อยมหมสฺมิ (นีเ้ ปนเรา) ความหวั่น
ไหวดวยสัสสตทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา ภวิสฺส (เราจักเปน)ความหวัน่ ไหวดวยอุจเฉททิฐิ
ทานกลาวดวยบทวา น ภวิสสฺ  (เราจักไมเปน)ความหวัน่ ไหวดวยสัสสตทิฐิ ทานกลาวดวย
บทวา รูป ภวิสฺส (เราจักมีรูป)ความหวั่นไหวดวยอุจเฉททิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อรูป
ภวิสฺส (เราจักไมมีรูป) ความหวั่นไหวดวยสัสสตทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา สฺี ภวิสฺส
(เราจักมีสัญญา) ความหวั่นไหวดวยอุจเฉททิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อสฺี ภวิสฺส(เรา
จักไมมีสัญญา) ความหวั่นไหวดวยทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา เนวสฺินาสฺี ภวิสสฺ  (เรา
จักมีสัญญาก็หามิได ไมมีสัญญาก็หามิได) ดูกรภิกษุทั้งหลายความหวั่นไหวเปนโรค เปนดัง
หัวฝ เปนดังลูกศร เพราะเหตุนั้นแล เธอทัง้ หลายพึงศึกษาวา เราจักมีใจไมถูกกิเลสใหหวั่น
ไหวอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
[๓๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความดิ้นรนดวยตัณหา ทานกลาวดวยบทวา อสฺมิ (เรา
เปน) ความดิ้นรนดวยทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อยมหมสฺมิ (นี้เปนเรา) ฯลฯ ความดิน้ รน
ดวยอุจเฉททิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อสฺีภ ภวิสฺส(เราจักไมมีสัญญา) ความดิน้ รนดวย
ทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา เนวสฺินาสฺีภวิสฺส (เราจักมีสัญญาก็หามิได ไมมีสัญญาก็
หามิได) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความดิ้นรนเปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เพราะเหตุนั้นแล
เธอทั้งหลายพึงศึกษาวา เราจักมีใจไมถกู กิเลส ใหดิ้นรนอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย
พึงศึกษาอยางนี้แล ฯ
[๓๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความเนิน่ ชาดวยตัณหา ทานกลาวดวยบทวา อสฺมิ (เรา
เปน) ความเนิน่ ชาดวยทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อยมหมสฺมิ(นี้เปนเรา) ฯลฯ ความเนิ่นชา
ดวยอุจเฉททิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อสฺีภวิสฺส (เราจักไมมีสัญญา) ความเนิ่นชาดวย
ทิฐิทานกลาวดวยบทวา เนวสฺินาสฺี ภวิสฺส (เราจักมีสัญญาก็หามิได ไมมีสัญญาก็
หามิได) ดูกรภิกษุทั้งหลายความเนิ่นชาเปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เพราะเหตุนั้น
แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาวา เราจักมีใจไมเนิ่นชาอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อยางนี้แล ฯ
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[๓๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความถือตัวดวยตัณหา ทานกลาวดวยบทวา อสฺมิ (เรา
เปน) ความถือตัวดวยทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อยมหมสฺมิ (นี้เปนเรา)ความถือตัวดวย
สัสสตทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา ภวิสฺส (เราจักเปน) ความถือตัวดวยอุจเฉททิฐิ ทานกลาว
ดวยบทวา น ภวิสฺส (เราจักไมเปน) ความถือตัวดวยสัสสตทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา รูป
ภวิสฺส (เราจักมีรูป) ความถือตัวดวยอุจเฉททิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อรูป ภวิสฺส (เราจัก
ไมมีรูป) ความถือตัวดวยสัสสตทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา สฺี ภวิสฺส (เราจักมีสัญญา)
ความถือตัวดวยอุจเฉททิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อสฺี ภวิสฺส (เราไมมสี ัญญา) ความ
ถือตัวดวยทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา เนวสฺินาสฺี ภวิสฺส (เราจักมีสัญญาก็หามิได ไม
มีสัญญาก็หามิได) ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความถือตัวเปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เพราะ
เหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีว้ า เราจักมีใจกําจัดมานะออกไดอยู ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
จบอาสีวิสวรรคที่ ๔
______________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อาสีวิสสูตร
๒. รถสูตร
๓. กุมมสูตร
๔. ทารุขันธสูตรที่ ๑
๕. ทารุขันธสูตรที่ ๒ ๖. อวัสสุตสูตร
๗. ทุกขธรรมสูตร
๘. กึสุกสูตร
๙. วีณาสูตร
๑๐. ฉัปปาณสูตร
๑๑. ยวกลาปสูตร
๑๒. เทวาสุรสังคามสูตร ฯ
รวมวรรคที่มีในจตุปณณาสก คือ
๑. นันทิขยวรรค ๒. สัฏฐินยวรรค ๓. สมุททวรรค ๔. อาสีวีสวรรค ฯ
จบจตุตถปณณาสก
จบสฬายตนสังยุต
___________________________________
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ปฐมกสคาถวรรคที่ ๑
สมาธิสูตร
[๓๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหลานี้ เวทนา ๓ เปนไฉน คือ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เวทนา๓ เหลานี้แล ฯ
[๓๖๐] สาวกของพระพุทธเจามีจิตมั่นคงดีแลว มีสัมปชัญญะ มีสติ ยอมรู
ชัดซึ่งเวทนาและเหตุเกิดแหงเวทนาทั้งหลาย อนึ่งเวทนาเหลานี้จะ
ดับไปในทีใ่ ด ยอมรูชัดซึ่งที่นั้น (คือนิพพาน) และทางดําเนินให
ถึงความสิ้นไปแหงเวทนาเหลานั้น เพราะสิ้นเวทนา ภิกษุเปนผูห มด
ความหิว ปรินพิ พานแลว ฯ
จบสูตรที่ ๑
สุขสูตร
[๓๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหลานี้ เวทนา ๓ เปนไฉน คือ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เวทนา ๓เหลานี้แล ฯ
[๓๖๒] ความเสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ตามเปนทุกขก็ตาม
ไมใชทุกขไมใชสุขก็ตาม ทั้งที่เปนภายใน ทั้งที่เปนภายนอกมีอยู
ภิกษุรวู า เวทนานี้เปนทุกข มีความพินาศเปนธรรมดา มีความทําลาย
เปนธรรมดา ถูกตองความสิน้ ไปอยู ยอมคลายความยินดีในเวทนา
เหลานั้น ดวยประการอยางนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
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ปหานสูตร
[๓๖๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหลานี้ เวทนา ๓ เปนไฉน คือ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายพึงละราคานุสัยในสุขเวทนา
พึงละปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนา พึงละอวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนา เพราะเหตุที่ภกิ ษุละราคา
นุสัยในสุขเวทนา ละปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนา ละอวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนา ภิกษุนี้
เราเรียกวา เปนผูไมมีราคานุสัย มีความเห็นชอบ ตัดตัณหาไดเด็ดขาด เพิกถอนสังโยชนได
แลว ไดกระทําที่สุดแหงทุกขแลว เพราะละมานะไดโดยชอบ ฯ
[๓๖๔] ราคานุสัยนั้น ยอมมีแกภิกษุผูเสวยสุขเวทนาไมรูสกึ ตัวอยู มีปรกติ
ไมเห็นธรรมเปนเครื่องสลัดออก ปฏิฆานุสัยยอมมีแกภกิ ษุผูเสวย
ทุกขเวทนา ไมรูสึกตัว มีปรกติไมเห็นธรรมเปนเครื่องสลัดออก
บุคคลเพลิดเพลิน อทุกขมสุขเวทนาซึ่งมีอยู อันพระผูมีพระภาคผูมี
ปญญาประดุจปฐพีทรงแสดงแลว ยอมไมหลุดพนไปจากทุกขเลย
เพราะเหตุที่ภกิ ษุผูมีความเพียรละทิ้งเสียไดดวยสัมปชัญญะ เธอชื่อวา
เปนบัณฑิต ยอมกําหนดรูเวทนาทั้งปวง ครั้นกําหนดรูเวทนาแลว เปน
ผูหาอาสวะมิไดในปจจุบัน ตัง้ อยูในธรรมถึงที่สุดเวท เมื่อตายไป
ยอมไมเขาถึงความนับวา เปนผูกําหนัด ขัดเคือง เปนผูหลง ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๓
ปาตาลสูตร
[๓๖๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลว ยอมพูดอยางนีว้ า ในมหาสมุทรมี
บาดาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลว ยอมพูดวาจาอันไมมไี มปรากฏอยางนี้วา
ในมหาสมุทรมีบาดาล ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา บาดาลนีเ้ ปนชื่อของทุกขเวทนาที่เปนไปในสรีระ
แล ปุถุชนผูไมไดสดับถูกทุกขเวทนาอันเปนไปในสรีระถูกตองแลว ยอมเศราโศก ลําบาก ร่ําไร
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ทุบอกคร่ําครวญยอมถึงความงมงาย ปุถุชนผูไมไดสดับนี้ เรากลาววา ไมปรากฏในบาดาล ทั้งหยัง่
ไมถึงอีกดวย สวนอริยสาวกผูสดับแลว ถูกทุกขเวทนาอันเปนไปในสรีระถูกตองยอมไมเศราโศก
ไมลําบาก ไมร่ําไร ไมทุบอกคร่ําครวญ ยอมไมถึงความงมงายดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวก
ผูสดับแลวนี้ เรากลาววา ยอมปรากฏในบาดาลทั้งหยั่งถึงอีกดวย ฯ
[๓๖๖] นรชนใดถูกทุกขเวทนาเหลานี้ อันเปนไปในสรีระเครื่องนําชีวติ เสีย
บังเกิดขึ้น ถูกตองแลว อดกลั้นไมได ยอมหวั่นไหว เปนผูทุรพล
กําลังนอย ยอมคร่ําครวญ ร่ําไรนรชนนั้นยอมไมปรากฏในบาดาล
ทั้งหยั่งไมถึงอีกดวย สวนนรชนใดถูกทุกขเวทนาเหลานี้ อันเปนไป
ในสรีระ เครื่องนําชีวิตเสีย บังเกิดขึ้น ถูกตอง อดกลั้นไวได ยอม
ไมหวัน่ ไหว นรชนนั้นแล ยอมปรากฏในบาดาล ทั้งหยั่งถึงอีกดวย
จบสูตรที่ ๔
ทัฏฐัพพสูตร
[๓๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหลานี้ เวทนา ๓ เปนไฉน คือ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ภิกษุทั้งหลาย พึงเห็นสุขเวทนาโดยความเปนทุกข พึงเห็น
ทุกขเวทนาโดยความเปนลูกศร พึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเปนของไมเที่ยง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะเหตุทภี่ ิกษุเห็นสุขเวทนาโดยความเปนทุกข เห็นทุกขเวทนาโดยความเปน
ลูกศร เห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเปนของไมเที่ยง ภิกษุนี้เรากลาววา มีความเห็นโดยชอบ
ตัดตัณหาไดเด็ดขาด เพิกถอนสังโยชนไดแลว ไดกระทําที่สดุ แหงทุกขแลว เพราะละมานะได
โดยชอบ
[๓๖๘] ถาภิกษุใดเห็นสุขโดยความเปนทุกข เห็นทุกขโดยความเปนลูกศร
เห็นอทุกขมสุขซึ่งมีอยูนั้นโดยความเปนของไมเที่ยง ภิกษุนั้นเปนผู
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เห็นโดยชอบ ยอมกําหนดรูเวทนาทั้งหลายได ครั้นกําหนดรูเวทนาแลว
เปนผูหาอาสวะมิไดในปจจุบัน ตั้งอยูในธรรม ถึงที่สุดเวท เมื่อตายไป
ยอมไมเขาถึงความนับวาเปนผูกําหนัด ขัดเคือง เปนผูงมงาย ฯ
จบสูตรที่ ๕
สัลลัตถสูตร
[๓๖๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลว ยอมเสวยสุขเวทนาบาง ทุกข
เวทนาบาง อทุกขมสุขเวทนาบาง อริยสาวกผูไดสดับแลว ก็ยอมเสวยสุขเวทนาบาง ทุกขเวทนา
บาง อทุกขมสุขเวทนาบาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในชน ๒ จําพวกนั้น อะไรเปนความพิเศษ เปน
ความแปลก เปนเครื่องทําใหตางกันระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ ภิกษุทั้ง
หลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองคมีพระผูมีพระภาคเปน
รากฐานฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ อันทุกขเวทนาถูก
ตองแลว ยอมเศราโศก ร่ําไร รําพัน ทุบอก คร่ําครวญ ยอมถึงความงมงาย เขายอมเสวย
เวทนา ๒ อยาง คือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจ ฯ
[๓๗๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนู พึงยิงบุรุษดวยลูกศร ยิงซ้ํา
บุรุษนั้นดวยลูกศรดอกที่ ๒ อีก ก็เมื่อเปนอยางนี้ บุรุษนัน้ ยอมเสวยเวทนาเพราะลูกศร ๒ อยาง
คือ ทางกายและทางใจ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน อันทุกข
เวทนาถูกตองแลว ยอมเศราโศก ร่ําไรรําพัน ทุบอกคร่ําครวญ ยอมถึงความงมงาย เขายอม
เสวยเวทนา ๒ อยาง คือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจ อนึ่ง เขาเปนผูม ีความขัดเคืองเพราะ
ทุกขเวทนานัน้ ปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนานั้น ยอมนอนตามเขาผูมีความขัดเคืองเพราะ
ทุกขเวทนา เขาเปนผูอันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอมเพลิดเพลินกามสุข ขอนั้นเพราะเหตุอะไร
เพราะปุถุชนผูไ มไดสดับ ยอมไมรูอุบายเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนานอกจากกามสุข และเมื่อ
เขาเพลิดเพลินกามสุขอยู ราคานุสัยเพราะสุขเวทนานั้นยอมนอนเนื่อง เขายอมไมรูเหตุเกิด

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 223
ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง
เมื่อเขาไมรูเหตุเกิดความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเครือ่ งสลัดออกแหงเวทนาเหลานั้น ตาม
ความเปนจริง อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนายอมนอนเนื่อง เขายอมเสวยสุขเวทนา เปน
ผูประกอบดวยกิเลสเสวยสุขเวทนานัน้ ยอมเสวยทุกขเวทนา เปนผูประกอบดวยกิเลสเสวย
อทุกขเวทนานัน้ และยอมเสวยอทุกขมสุขเวทนา เปนผูประกอบดวยกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนา
นั้น ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับนี้ เราเรียกวา เปนผูประกอบดวยชาติ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาส เรากลาววา เปนผูประกอบดวยทุกข ฯ
[๓๗๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝายอริยสาวกผูไดสดับ อันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอม
ไมเศราโศก ไมร่ําไร ไมรําพัน ไมทุบอกคร่าํ ครวญ ไมถึงความงมงาย เธอยอมเสวยเวทนา
ทางกายอยางเดียว ไมไดเสวยเวทนาทางใจ ฯ
[๓๗๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนูพงึ ยิงบุรุษดวยลูกศร ยิงซ้ําบุรุษ
นั้นดวยลูกศรดอกที่ ๒ ผิดไป ก็เมื่อเปนอยางนี้ บุรุษนั้นยอมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับ ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ผูอันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอม
ไมเศราโศก ไมร่ําไร ไมรําพันไมทุบอกคร่าํ ครวญ ไมถึงความงมงาย เธอยอมเสวยเวทนาทาง
กายอยางเดียว ไมไดเสวยเวทนาทางใจ อนึ่ง เธอยอมไมมคี วามขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานั้น
ปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนานั้น ยอมไมนอนตามเธอผูไมมีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนา เธอ
ผูอันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอมไมเพลิดเพลินกามสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะอริยสาวกผู
ไดสดับนั้น ยอมรูชัดซึ่งอุบายเปนเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนา นอกจากกามสุข เมื่อเธอไม
เพลิดเพลินกามสุข ราคานุสัยเพราะสุขเวทนายอมไมนอนเนื่อง เธอยอมรูชัดซึ่งเหตุเกิด ความ
ดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง เมื่อเธอ
รูชัดซึ่งเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องสลัดออกแหงเวทนาเหลานั้นตาม
ความเปนจริง อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนายอมไมนอนเนื่อง ถาเธอเสวยสุขเวทนา ยอม
เปนผูปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานัน้ ถาเสวยทุกขเวทนายอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวยทุกข
เวทนานั้น ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา ยอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวนี้ เราเรียกวา เปนผูปราศจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะทุกข โทมนัส และอุปายาส เรายอมกลาววา เปนผูปราศจากทุกข ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นี้แลเปนความพิเศษ เปนความแปลกกัน เปนเครื่องกระทําใหตางกันระหวางอริยสาวกผูได
สดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ ฯ
[๓๗๓] อริยสาวกนัน้ เปนผูม ีปญญา ทั้งเปนพหูสูต ยอมไมเสวยทั้งสุขเวทนา
ทั้งทุกขเวทนา นี้แล เปนความแปลกกัน ระหวางธีรชนผูฉลาด
กับปุถุชน ธรรมสวนที่นาปรารถนา ยอมไมย่ํายีจติ ของอริยสาวกนัน้
ผูมีธรรมอันรูแจงแลว เปนพหูสูตเห็นแจงโลกนี้และโลกหนาอยู
ทานยอมไมถึงความขัดเคืองเพราะอนิฏฐารมณ อนึ่งเวทนาเปนอันตั้ง
อยูไมได เพราะอริยสาวกนั้นไมยินดีและไมยินราย อริยสาวกนั้นรู
ทางดําเนินอันปราศจากธุลีและหาความโศกมิได ยอมเปนผูถึงฝงแหง
ภพรูโดยชอบ ฯ
จบสูตรที่ ๖
เคลัญญสูตรที่ ๑
[๓๗๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กุฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลเมือง
เวสาลี ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรน เสด็จเขาไปยังศาลา
คนไข แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ครั้นแลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุพึงเปนผูมีสติ มีสัมปชัญญะ รอกาลเวลา นี้เปนคําเราสั่งสอนพวกเธอ ฯ
[๓๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมเปนผูมีสติอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ ยอมเปนผูมปี รกติเห็นกายในกายอยู มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมเปนผูม ีปรกติเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัม
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ปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมเปนผูมีปรกติเห็นจิตในจิตอยู มี
ความเพียร มีสัมปชัญญะมีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมเปนผูมีปรกติเห็น
ธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย
ดูกรภิกษุท้งั หลาย ภิกษุยอมเปนผูมีสติอยางนี้แล ฯ
[๓๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมเปนผูมีสัมปชัญญะอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีปรกติทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลับ ยอมเปน
ผูมีปรกติทําความรูสึกในการแล ในการเหลียวยอมเปนผูม ีปรกติทําความรูสึกตัวในการคูเขา
เหยียดออก ยอมเปนผูมีปรกติทําความรูสึกตัวในการทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร ยอมเปน
ผูมีปรกติทําความรูสึกตัวในการกิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ยอมเปนผูมีปรกติทําความรูสึกตัวในการถาย
อุจจาระ ปสสาวะ ยอมเปนผูม ีปรกติทําความรูสึกตัวในการเดิน ยืน นั่ง หลับ ตื่น พูด
นิ่ง ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ภิกษุพงึ เปนผูมีสติสัมปชัญญะ รอกาลเวลานี้เปนคําเราสั่งสอนพวกเธอ ฯ
[๓๗๗] ถาเมือ่ ภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะ ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ วอยูอยางนี้
สุขเวทนายอมบังเกิดขึ้น เธอยอมรูอยางนีว้ า สุขเวทนานีบ้ ังเกิดขึ้นแลวแกเราแล ก็แตวาสุข
เวทนานั้นอาศัยจึงเกิดขึ้น ไมอาศัยไมเกิดขึน้ อาศัยอะไร อาศัยกายนี้เอง ก็กายนี้แลไมเที่ยง
ปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึน้ ก็สุขเวทนาอาศัยกายอันไมเที่ยง ปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิด
ขึ้นแลวจึงเกิดขึ้น จักเทีย่ งแตที่ไหน ดังนี้ เธอยอมพิจารณาเห็นความไมเที่ยง ความเสือ่ มไป
ความคลายไป ความดับ ความสละคืนในกายและสุขเวทนาอยูเมื่อเธอพิจารณาเห็นความไมเทีย่ ง
ความเสื่อมไป ความคลายไป ความดับความสละคืนในกายและสุขเวทนาอยู ยอมละราคานุสัย
ในกายและในสุขเวทนาเสียได ฯ
[๓๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะ เปนผูไมประมาท มีความ
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูอยางนี้ ทุกขเวทนายอมบังเกิดขึ้น เธอยอมรูชัดอยางนี้วา ทุกขเวทนานี้
บังเกิดขึ้นแลวแกเรา ก็แตวาทุกขเวทนานัน้ อาศัยจึงเกิดขึ้น ไมอาศัยไมเกิดขึ้น อาศัยอะไร
อาศัยกายนี้เอง ก็กายนี้แลไมเที่ยง ปจจัยปรุงแตง ก็ทุกขเวทนาอาศัยกายอันไมเที่ยง ปจจัย
ปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น แลวจึงบังเกิดขึ้น จักเที่ยงแตที่ไหน ดังนี้ เธอยอมพิจารณาเห็น
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ความไมเทีย่ ง ความเสื่อมไป ความคลายไป ความดับ ความสละคืนในกายและในทุกขเวทนา
อยู เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไมเที่ยง ความเสื่อมไปความคลายไป ความดับ ความสละคืน
ในกายและในทุกขเวทนาอยู ยอมละปฏิฆานุสัยในกายและในทุกขเวทนาเสียได ฯ
[๓๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะ เปนผูไมประมาท มีความ
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูอยางนี้ อทุกขมสุขเวทนายอมบังเกิดขึ้นเธอยอมรูช ัดอยางนีว้ า อทุกขม
สุขเวทนานี้บังเกิดขึ้นแลวแกเรา ก็แตวาอทุกขมสุขเวทนานั้น อาศัยจึงเกิดขึ้น ไมอาศัยไมเกิด
ขึ้น อาศัยอะไร อาศัยกายนี้เองก็กายนี้แลไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น ก็
อทุกขมสุขเวทนาอาศัยกายอันไมเที่ยง ปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดขึ้น แลวจึงบังเกิดขึ้น จัก
เที่ยงแตทไี่ หน ดังนี้ เธอยอมพิจารณาเห็นความไมเทีย่ ง ความเสื่อมไป ความคลายไป ความดับ
ความสละคืนในกายและในอทุกขมสุขเวทนาอยู เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไมเทีย่ ง ความเสื่อมไป
ความคลายไป ความดับ ความสละคืนในกายและในอทุกขมสุขเวทนาอยู ยอมละอวิชชานุสัย
ในกายและในอทุกขมสุขเวทนาเสียได ฯ
[๓๘๐] ถาภิกษุนั้นเสวยสุขเวทนา ก็รูชดั วา สุขเวทนานัน้ ไมเที่ยงไมนา หมกมุน
ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยทุกขเวทนา ฯลฯ ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รูชดั วา
อทุกขมสุขเวทนานั้นไมเทีย่ ง ไมนาหมกมุน ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยสุขเวทนา ยอมเปน
ผูปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถาเธอเสวยทุกขเวทนา ยอมเปนผูป ราศจากกิเลสเสวย
ทุกขเวทนานัน้ ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา ยอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนา
นั้น ภิกษุนนั้ เมื่อเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด เมือ่ เสวย
เวทนามีชวี ิตเปนที่สุด ก็รูชดั วา เราเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ยอมรูชดั วา เมื่อตายไป เวทนา
ทั้งปวงอันไมนาเพลิดเพลิน จักเปนความเย็นในโลกนี้ทเี ดียว ฯ
[๓๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ํามัน อาศัยน้ํามันและไสจึงโพลง
อยูได เพราะสิน้ น้ํามันและไส ประทีปนั้นไมมีเชื้อพึงดับไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถา
เสวยเวทนามีกายเปนที่สุด ยอมรูชัดวา เราเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนา
มีชีวิตเปนที่สดุ ยอมรูชัดวา เมื่อตายไป เวทนาทั้งปวงอันไมนาเพลิดเพลินจักเปนความเย็นใน
โลกนี้ทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๗
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เคลัญญสูตรที่ ๒
[๓๘๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน ใกลเมือง
เวสาลี ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเรน เสด็จเขาไปยังศาลาคน
ไข แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ครั้นแลวตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุพึงเปนผูม ีสติสัมปชัญญะ รอกาลเวลา นี้เปนคําเราสั่งสอนพวกเธอ ฯ
[๓๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุยอมเปนผูมีสติอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย ฯลฯ ในจิต ฯลฯ ยอม
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสีย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเปนผูมีสติอยางนี้แล ฯ
[๓๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีสัมปชัญญะอยางไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีปรกติทําความรูสึกตัวในการกาวไปในการถอยกลับ ฯลฯ ใน
การพูด ในการนิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมเปนผูมีสัมปชัญญะอยางนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุพึงเปนผูม ีสติสัมปชัญญะรอกาลเวลา นี้เปนคําเราสั่งสอนพวกเธอ ฯ
[๓๘๕] ถาเมื่อภิกษุมีสติสัมปชัญญะ เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว
อยูอยางนี้ สุขเวทนายอมเกิดขึ้น เธอยอมรูอยางนี้วา สุขเวทนาเกิดขึ้นแลวแกเรา ก็สุขเวทนา
นั้นแล อาศัยจึงเกิดขึ้น ไมอาศัยไมเกิดขึ้น อาศัยอะไร อาศัยผัสสะนี้เอง ก็แตวาผัสสะนี้
ไมเที่ยง ปจจัยปรุงแตง อาศัยปจจัยเกิดขึ้น ก็สุขเวทนาซึ่งอาศัยผัสสะอันไมเที่ยง ปจจัยปรุงแตง
อาศัยปจจัยเกิดขึ้นเกิดขึน้ แลวแกเรา จักเที่ยงแตที่ไหน ดังนี้ เธอยอมพิจารณาเห็นความ
ไมเที่ยงเธอยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไป พิจารณาเห็นความคลายไป พิจารณาเห็นความ
ดับไป พิจารณาเห็นความสละคืน เมื่อเธอพิจารณาเห็นความไมเที่ยง พิจารณาเห็นความเสื่อมไป
พิจารณาเห็นความคลายไป พิจารณาเห็นความดับไป พิจารณาเห็นความสละคืน ในผัสสะและ
ในสุขเวทนาอยู ยอมละราคานุสัยในผัสสะและในสุขเวทนาเสียได ฯ
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[๓๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาเมื่อภิกษุนั้นมีสติ มีสัมปชัญญะ เปนผูไมประมาท มี
ความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูอยางนี้ ทุกขเวทนายอมเกิดขึ้น ฯลฯ อทุกขมสุขเวทนานี้เกิดขึ้น
แลวแกเรา ก็อทุกขมสุขเวทนานั้นแล อาศัยจึงเกิดขึ้น ไมอาศัยไมเกิดขึน้ อาศัยอะไร อาศัย
ผัสสะนี้แลบังเกิดขึ้น ก็ผัสสะนี้แลไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตงอาศัยปจจัยเกิดขึน้ ฯลฯ ถาภิกษุ
นั้นเสวยสุขเวทนา เธอยอมรูชัดวา สุขเวทนานั้นไมเที่ยง ไมนาหมกมุน ไมนาเพลิดเพลิน
ถาเธอเสวยทุกขเวทนา ฯลฯ ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา เธอยอมรูชัดวา อทุกขมสุขเวทนานั้น
ไมเที่ยง ไมนาหมกมุน ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยสุขเวทนา ยอมเปนผูปราศจากกิเลส เสวยสุข
เวทนานั้น ถาเธอเสวยทุกขเวทนา ยอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวยทุกขเวทนานัน้ ถาเธอเสวย
อทุกขมสุขเวทนา ยอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานัน้ ภิกษุนั้นเมื่อเสวย
เวทนามีกายเปนที่สุด ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด รูชัดวา เมื่อตายไป เวทนา
ทั้งปวง อันไมนาเพลิดเพลิน จักเปนความเย็นในโลกนี้ทเี ดียว ฯ
[๓๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ํามัน อาศัยน้ํามันและไสจึงติดอยู
ได เพราะสิ้นน้ํามันและไส ประทีปนั้นไมมีเชื้อพึงดับไป ฉันใดดูกรภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้น
เหมือนกัน ภิกษุเมื่อเสวยเวทนามีกายเปนทีส่ ุด ยอมรูชัดวาเราเสวยเวทนามีกายเปนที่สุด เมื่อ
เสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ยอมรูชัดวา เราเสวยเวทนามีชีวิตเปนที่สุด ยอมรูชัดวา เมือ่ ตายไป
เวทนาทั้งปวงอันไมนาเพลิดเพลิน จักเปนความเย็นในโลกนี้ทีเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๘
อนิจจสูตร
[๓๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหลานีไ้ มเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยปจจัย
เกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับเปนธรรมดาเวทนา ๓ เปนไฉน เวทนา
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๓ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ นี้แล ไมเที่ยง
อันปจจัยปรุงแตง อาศัยปจจัยเกิดขึน้ มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา ฯ
จบสูตรที่ ๙
ผัสสมูลกสูตร
[๓๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ นี้เกิดแตผัสสะ มีผัสสะเปนมูล มีผัสสะเปน
เหตุ มีผัสสะเปนปจจัย เวทนา ๓ เปนไฉน เวทนา ๓ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา
อทุกขมสุขเวทนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สุขเวทนาเกิดขึน้ เพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจัยแหง
สุขเวทนา ความเสวยอารมณที่เกิดแตผัสสะนั้น ชื่อวาสุขเวทนา เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ
อันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนานัน้ ยอมดับไปสงบไป เพราะผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงสุขเวทนานั้นแล
ดับไป ดูกรภิกษุทั้งหลายทุกขเวทนายอมเกิดขึ้น เพราะอาศัยผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนา
ความเสวยอารมณ อันเกิดแตผัสสะนั้น ชื่อวาทุกขเวทนา เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะ อันเปน
ตั้งแหงทุกขเวทนานั้น ยอมดับไป สงบไป เพราะผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงทุกขเวทนานัน้ แล
ดับไป อทุกขมสุขเวทนา ยอมเกิดขึ้น เพราะอาศัยผัสสะอัน เปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา
ความเสวยอารมณอันเกิดแกผัสสะนั้น ชื่อวาอทุกขมสุขเวทนา เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอัน
เปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนานั้นยอมดับไป สงบไป เพราะผัสสะอันเปนที่ตั้งแหงอทุกขมสุข
เวทนานั้นแลดับไป ฯ
[๓๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะไมสองอันเสียดสีกนั เพราะการเสียดสีกันจึงเกิดไออุน
จึงเกิดไฟ เพราะแยกไมสองอันนั้นแหละออกจากกันไออุน ที่เกิดเพราะการเสียดสีนั้นยอมดับ
ไป สงบไป ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เกิดแตผัสสะ มี
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ผัสสะเปนมูล มีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนปจจัย เวทนาอันเกิดแตผัสสะ เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะที่เกิด
แตปจจัยนั้น ยอมดับเพราะผัสสะที่เกิดแตปจจัยนั้นดับไป ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบเวทนาสังยุตต ปฐมกสคาถวรรค
__________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สมาธิสูตร
๒. สุขสูตร
๓. ปหานสูตร
๔. ปาตาลสูตร
๕. ทัฏฐัพพสูตร
๖. สัลลัตถสูตร
๗. เคลัญญสูตรที่ ๑
๘. เคลัญญสูตรที่ ๒
๙. อนิจจสูตร
๑๐. ผัสสมูลกสูตร ฯ
___________________
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รโหคตวรรคที่ ๒
รโหคตสูตร
[๓๙๑] ครั้งนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาสความปริวิตกแหงใจ เกิดขึ้นแกขา พระองค
ผูหลีกเรนอยูใ นที่ลับอยางนีว้ า พระผูมีพระภาคตรัสเวทนา ๓ อยาง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา
อทุกขมสุขเวทนาพระผูมีพระภาคตรัสเวทนา ๓ อยางนี้ ก็พระผูมีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้วา
ความเสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่งเปนทุกข ดังนี้แล พระผูมีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้วา ความ
เสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่งเปนทุกข ดังนี้ ทรงหมายเอาอะไรหนอพระผูมีพระภาคตรัสวา
ถูกแลว ถูกแลว ภิกษุ ดูกรภิกษุ เรากลาวเวทนา ๓ นี้คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขม
สุขเวทนา เรากลาวเวทนา ๓ นี้ ดูกรภิกษุเรากลาวคํานีว้ า ความเสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่ง
เปนทุกข ดังนี้ ดูกรภิกษุก็คํานี้วา ความเสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่งเปนทุกข ดังนี้ เรากลาว
หมายเอาความที่สังขารทั้งหลายนั่นเองไมเที่ยง ดูกรภิกษุ ก็คํานี้วา ความเสวยอารมณอยางใด
อยางหนึ่งเปนทุกข ดังนี้ เรากลาวหมายเอาความที่สังขารทั้งหลายนั่นแหละมีความสิน้ ไป เสื่อมไป
คลายไป ดับไป แปรปรวนไปเปนธรรมดา ฯ
[๓๙๒] ดูกรภิกษุ ก็ลําดับนัน้ แล เรากลาวความดับสนิทแหงสังขารทั้งหลายโดยลําดับ
คือ เมื่อภิกษุเขาปฐมฌาน วาจายอมดับ เมื่อเขาทุตยิ ฌานวิตกวิจารยอมดับ เมื่อเขาตติยฌาน
ปติยอมดับ เมือ่ เขาจตุตถฌาน ลมอัสสาสะปสสาสะยอมดับ เมื่อเขาอากาสานัญจายตนฌาน
รูปสัญญายอมดับ เมื่อเขาวิญญาณัญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนสัญญายอมดับ เมือ่ เขา
อากิญจัญญายตนฌาน วิญญาณัญจายตนสัญญายอมดับ เมื่อเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
อากิญจัญญายตนสัญญายอมดับ เมื่อเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนายอมดับ ราคะ
โทสะ โมหะของภิกษุผูสิ้นอาสวะ ยอมดับ ฯ
[๓๙๓] ดูกรภิกษุ ลําดับนัน้ แล เรากลาวความสงบแหงสังขารทั้งหลายโดยลําดับ คือ
เมื่อภิกษุเขาปฐมฌาน วาจายอมสงบ เมื่อเขาทุติยฌาน วิตกวิจารยอมสงบ ฯลฯ เมื่อเขาสัญญา
เวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนายอมสงบ ราคะโทสะ โมหะของภิกษุผูสิ้นอาสวะ ยอมสงบ ฯ
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[๓๙๔] ดูกรภิกษุ ปสสัทธิ ๖ อยางนี้ คือ เมือ่ ภิกษุเขาปฐมฌาน วาจายอมระงับ
เมื่อเขาทุติยฌาน วิตกวิจารยอมระงับ เมื่อเขาตติยฌาน ปติยอมระงับ เมือ่ เขาจตุตถฌาน ลม
อัสสาสะปสสาสะยอมระงับ เมื่อเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนายอมระงับ ราคะ
โทสะ โมหะของภิกษุขณ
ี าสพยอมระงับ ฯ
จบสูตรที่ ๑
วาตสูตรที่ ๑
[๓๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนลมตางชนิด พัดไปแมในอากาศ คือ ลม
ทิศตะวันออกบาง ลมทิศตะวันตกบาง ลมทิศเหนือบาง ลมทิศใตบาง ลมมีธุลีบาง ลมไมมี
ธุลีบาง ลมหนาวบาง ลมรอนบาง ลมออนบางลมแรงบาง ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา
ตางชนิดยอมเกิดขึ้นในกายนี้ฉันนั้นเหมือนกันแล คือ สุขเวทนาบาง ทุกขเวทนาบาง
อทุกขมสุขเวทนาบาง ฯ
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
[๓๙๖] เปรียบเหมือนลมมากมายหลายชนิด พัดไปในอากาศคือ บางครั้ง
ลมทิศตะวันออกบาง บางครั้งทิศตะวันตกบาง บางครั้งทิศเหนือบาง บาง
ครั้งทิศใตบาง บางครั้งมีธุลีบางบางครั้งไมมีธุลีบาง บางครั้งลมหนาวบาง
บางครั้งลมรอนบาง บางครั้งลมออนบาง ฉันใด เวทนายอมเกิดขึ้น
ในกายนี้ ฉันนัน้ เหมือนกัน คือสุขเวทนาบาง ทุกขเวทนาบาง อทุกขม
สุขเวทนาบาง เมื่อใดภิกษุมีความเพียร รูสึกอยู เขานิโรธ เมื่อนั้น
เธอผูเปนบัณฑิตยอมกําหนดรูเวทนา ไดทกุ อยาง ภิกษุนนั้ กําหนดรู
เวทนาแลวเปนผูไมมีอาสวะ ตั้งอยูใ นธรรม เรียนจบพระเวทในปจจุบนั
เพราะกายแตกยอมไมเขาถึงซึ่งบัญญัติ ฯ
จบสูตรที่ ๒
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วาตสูตรที่ ๒
[๓๙๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนลมตางชนิด พัดไปในอากาศ คือ ลมทิศ
ตะวันออกบาง ฯลฯ ลมแรงบาง ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนาตางชนิดยอมเกิดขึ้นในกาย
นี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล คือ สุขเวทนาบาง ทุกขเวทนาบาง อทุกขมสุขเวทนาบาง ฯ
จบสูตรที่ ๓
นิวาสสูตร
[๓๙๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเรือนพักคนเดินทาง ชนทั้งหลายมาจากทิศ
ตะวันออกบาง มาจากทิศตะวันตกบาง มาจากทิศเหนือบาง มาจากทิศใตบาง เปนกษัตริยบาง
เปนพราหมณบาง เปนพอคาบาง เปนคนงานบางมาพักในเรือนนั้น ฉันใด ดูกรภิกษุทงั้ หลาย
เวทนาตางชนิดยอมเกิดขึ้นในกายนี้ ฉันนั้นเหมือนกัน คือ สุขเวทนาบาง ทุกขเวทนาบาง
อทุกขมสุขเวทนาบางสุขเวทนามีอามิสบาง ทุกขเวทนามีอามิสบาง อทุกขมสุขเวทนามีอามิส
บางสุขเวทนาไมมีอามิสบาง ทุกขเวทนาไมมีอามิสบาง อทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิสบาง ฯ
จบสูตรที่ ๔
อานันทสูตรที่ ๑
[๓๙๙] ครั้งนัน้ แล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ เวทนามีเทาไร ความเกิดขึ้นแหงเวทนาเปนไฉน ความดับแหงเวทนาเปนไฉน
ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนาเปนไฉน อะไรเปนคุณแหงเวทนา อะไรเปนโทษแหง
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เวทนา อะไรเปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เวทนา
มี๓ เหลานี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรอานนท เหลานี้ เราเรียกวา
เวทนา เพราะผัสสะเกิดขึ้นเวทนาจึงเกิด เพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับอริยมรรคมีองค ๘ นี้แล
คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนา สุข โสมนัส
ยอมเกิดขึน้ เพราะอาศัยเวทนาใด นี้เปนคุณแหงเวทนา เวทนาใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงเวทนา การกําจัด การละฉันทราคะในเวทนาใด นี้เปน
อุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา ฯ
[๔๐๐] ดูกรอานนท โดยทีแ่ ท เราไดกลาวความดับแหงสังขารทั้งหลายโดยลําดับ
แลว คือ เมื่อภิกษุเขาปฐมฌาน วาจายอมดับ ฯลฯ เมื่อเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและ
เวทนายอมดับ ราคะ โทสะ โมหะของภิกษุผูขีณาสพยอมดับ ฯ
[๔๐๑] ดูกรอานนท โดยทีแ่ ท เราไดกลาวความสงบแหงสังขารทั้งหลาย โดยลําดับ
แลว คือ เมื่อภิกษุเขาปฐมฌาน วาจายอมสงบ ฯลฯ เมื่อเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและ
เวทนายอมสงบ ราคะ โทสะ โมหะของภิกษุผูขีณาสพยอมสงบ ฯ
[๔๐๒] ดูกรอานนท โดยทีแ่ ท เราไดกลาวความระงับแหงสังขารทั้งหลาย โดยลําดับ
แลว คือ เมื่อภิกษุเขาปฐมฌาน วาจายอมระงับ ฯลฯ เมื่อเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและ
เวทนายอมระงับ ราคะ โทสะ โมหะของภิกษุผูขีณาสพยอมระงับ ฯ
จบสูตรที่ ๕
อานันทสูตรที่ ๒
[๔๐๓] ครั้งนัน้ แล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระ
อานนทวา ดูกรอานนท เวทนามีเทาไร ความเกิดขึ้นแหงเวทนาเปนไฉน ความดับแหงเวทนา
เปนไฉน ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนาเปนไฉน อะไรเปนคุณแหงเวทนา อะไรเปน
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โทษแหงเวทนาอะไรเปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐานมีพระผูมีพระ
ภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนที่พึ่งอาศัย ขาแตพระองคผูเจริญขอประทานพระวโรกาส ขอ
เนื้อความแหงภาษิตนีจ้ งแจมแจงกะพระผูมพี ระภาคเทานัน้ เถิด ภิกษุทั้งหลายฟงพระดํารัสของพระ
ผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว พระผูมี พระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ถากระนั้นเธอจงฟง จงใส
ใจใหดี เราจักกลาวทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสพระ
พุทธพจนนวี้ า ดูกรอานนท เวทนา ๓ เหลานี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุข
เวทนา ดูกรอานนท เหลานีเ้ ราเรียกวาเวทนา ฯลฯ ราคะ โทสะ โมหะของภิกษุผูขณ
ี าสพยอม
ระงับ ฯ
จบสูตรที่ ๖
สัมพหุลสูตรที่ ๑
[๔๐๔] ครั้งนัน้ แล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ เวทนามีเทาไร ความเกิดขึ้นแหงเวทนาเปนไฉน ความดับแหงเวทนาเปนไฉน
ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนาเปนไฉน อะไรเปนคุณแหงเวทนา อะไรเปนโทษแหง
เวทนา อะไรเปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เวทนามี ๓ เหลานี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรภิกษุทั้งหลายเหลานี้
เราเรียกวาเวทนา เพราะผัสสะเกิดขึน้ เวทนาจึงเกิด เพราะผัสสะดับไปเวทนาจึงดับ อริยมรรค
มีองค ๘ นี้นั่นแล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิเปนปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหง
เวทนา สุข โสมนัส ยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยเวทนาใด นี้เปนคุณแหงเวทนา เวทนาใดไม
เที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงเวทนา การกําจัด การละฉันทราคะ
ในเวทนาใด นีเ้ ปนอุบายเครือ่ งสลัดออกแหงเวทนา ฯ
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[๔๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท เราไดกลาวความดับแหงสังขารทั้งหลายโดย
ลําดับแลว คือ เมื่อภิกษุเขาปฐมฌาน วาจายอมดับ ฯลฯ ราคะโทสะ โมหะของภิกษุผู
ขีณาสพยอมดับ ฯ
[๔๐๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยที่แท เราไดกลาวความสงบแหงสังขารทั้งหลายโดย
ลําดับแลว คือ เมื่อภิกษุเขาปฐมฌาน วาจายอมสงบ ฯลฯ ราคะโทสะ โมหะของภิกษุผู
ขีณาสพยอมสงบ ฯ
[๔๐๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปสสัทธิ ๖ ประการนี้ คือ เมื่อภิกษุเขาปฐมฌาน วาจา
ยอมระงับ เมื่อเขาทุติยฌาน วิตกวิจารยอมระงับ เขาตติยฌาน ปติ ยอมระงับ เมื่อเขา
จตุตถฌาน ลมอัสสาสะปสสาสะยอมระงับ เมื่อเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนายอม
ระงับ ราคะ โทสะ โมหะ ของภิกษุผูขณ
ี าสพยอมระงับ ฯ
จบสูตรที่ ๗
สัมพหุลสูตรที่ ๒
[๔๐๘] ครั้งนัน้ แล ภิกษุมากดวยกัน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้น
แลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนามีเทาไร ฯลฯ อะไรเปน
อุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลาย
ของพวกขาพระองคมีพระผูม ีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ถากระนั้นพวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาค
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกรภิกษุทั้งหลายเวทนา ๓ เหลานี้ คือ สุข
เวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหลานี้เราเรียกวา เวทนา ฯลฯ
(พึงขยายความใหพิสดารเหมือนสูตรตนๆ )
จบสูตรที่ ๘
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ปญจกังคสูตร
[๔๐๙] ครั้งนัน้ แล ชางไมชอื่ ปญจกังคะเขาไปหาทานพระอุทายีถึงที่อยูไ หวทานพระ
อุทายีแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระอุทายีวา ทานพระอุทายีผูเจริญ
พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไวเทาไรหนอ ทานพระอุทายีตอบวา ดูกรคฤหบดี พระผูม ีพระภาค
ตรัสเวทนาไว ๓ อยาง คือ สุขเวทนาทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรคฤหบดี พระผูมี
พระภาคตรัสเวทนาไว๓ อยางนี้แล ฯ
[๔๑๐] เมื่อทานพระอุทายีกลาวอยางนีแ้ ลว ชางไมชื่อปญจกังคะไดกลาวกะทานพระ
อุทายีผูเจริญ พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนาไว๓ อยาง ตรัสไว ๒ อยาง คือ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา ทานผูเจริญ อทุกขมสุขเวทนาอันเปนไปฝายละเอียด พระผูม ีพระภาคตรัสไวในสุข
อันประณีต แมครั้งที่ ๒ทานพระอุทายีก็ไดกลาวกะชางไมวา ดูกรคฤหบดี พระผูมพี ระภาคไม
ไดตรัสเวทนาไว ๒ อยางเลย พระผูมีพระภาคตรัสเวทนา ๓ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา
อทุกขมสุขเวทนา พระผูมีพระภาคตรัสเวทนา ๓ อยางนี้ แมครั้งที่ ๒ ชางไมชื่อปญจกังคะก็ได
กลาวกะทานพระอุทายีวา ทานพระอุทายีผูเจริญ พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนาไว ๓ อยางเลย
ตรัสเวทนาไว ๒ อยาง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา ทานผูเจริญ อทุกขมสุขเวทนาอันเปนไป
ในฝายละเอียด พระผูมีพระภาคตรัสไวในสุขอันประณีต แมครั้งที่ ๓ ทานพระอุทายีกไ็ ดกลาวกะ
ชางไมวา ดูกรคฤหบดี พระผูม ีพระภาคไมไดตรัสเวทนาไว ๒ อยางเลย ตรัสเวทนาไว ๓ อยาง
คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา พระผูมีพระภาคตรัสเวทนา๓ อยางนี้ แมครั้งที่ ๓
ชางไมไดกลาวกะทานพระอุทายีวา ทานพระอุทายีผูเจริญพระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนาไว ๓
อยางเลย ตรัสเวทนาไว ๒ อยาง คือสุขเวทนา ทุกขเวทนา ทานผูเจริญ อทุกขมสุขเวทนาอัน
เปนไปในฝายละเอียดพระผูม ีพระภาคตรัสไวในสุขอันประณีต ทานพระอุทายีไมสามารถจะใหชาง
ไมตกลงได ฝายชางไมกไ็ มสามารถใหทานพระอุทายีตกลงได ฯ
[๔๑๑] ทานพระอานนท ไดฟงการสนทนาปราศรัยนี้ของทานพระอุทายีกับชางไม
ครั้นแลวไดเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล
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การสนทนาปราศัยแมนนั้ ทัง้ หมดแดพระผูมีพระภาคพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ชาง
ไมชื่อปญจกังคะไมคลอยตามเหตุอันมีอยูข องภิกษุอุทายี สวนภิกษุอุทายีก็ไมคลอยตามเหตุอันมีอยู
ของชางไม ฯ
[๔๑๒] ดูกรอานนท โดยปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา ๒ ก็มี โดยปริยายหนึ่ง
เรากลาวเวทนา ๓ ก็มี โดยปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา ๕ ก็มีโดยปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา
๖ ก็มี โดยปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา ๑๘ ก็มีโดยปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา ๓๖ ก็มี
โดยปริยายหนึง่ เรากลาวเวทนา ๑๐๘ก็มี ดูกรอานนท ธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยายอยางนี้
ดูกรอานนท เมื่อธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยายอยางนี้แล ชนเหลาใดจักไมสําคัญตาม จักไม
รูตาม จักไมบนั เทิงตาม ซึ่งคําที่เรากลาวดีแลว เจรจาดีแลว แกกันและกัน เหตุนจี้ ักเปนอัน
ชนเหลานั้นหวังได คือ ชนเหลานั้นจักเกิดความบาดหมางกันเกิดความทะเลาะกัน วิวาทกัน
จักทิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปาก ดูกรอานนทธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยายอยางนีแ้ ล ดูกร
อานนท เมื่อธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยายอยางนี้ ชนเหลาใดจักสําคัญตาม จักรูตาม จัก
บันเทิงตาม ซึ่งคําที่เรากลาวดีแลว เจรจาดีแลว แกกันและกัน เหตุนี้ชนเหลานั้นพึงหวังได
คือ ชนเหลานัน้ จักพรอมเพรียงกัน ชืน่ บานตอกัน ไมวิวาทกัน เปนดุจน้าํ เจือดวยน้ํานม มอง
กันและกันดวยจักษุอันเปย มดวยความรักอยู ฯ
[๔๑๓] ดูกรอานนท กามคุณ ๕ เหลานี้ กามคุณ ๕ เปนไฉน คือ รูปที่พึงรูแจง
ไดดว ยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใครชวนใหกําหนัด ฯลฯ โผฏฐัพพะ
ที่พึงรูแจงดวยกาย นาปรารถนา นาใคร นาพอใจนารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด กามคุณ
๕ เหลานี้แล ดูกรอานนท สุขโสมนัสยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ ๕ เหลานี้ นี้เราเรียกวา
กามสุข ฯ
[๔๑๔] ดูกรอานนท ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนีว้ า ชนทั้งหลาย ยอมเสวยสุข
โสมนัสนั่นอันเปนเยี่ยมและละเอียด ดังนี้ เราไมยอมตามคํานี้แกชนเหลานั้น ขอนั้นเพราะเหตุ
อะไร เพราะสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น มีอยู ฯ
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[๔๑๕] ดูกรอานนท ก็สุขอืน่ อันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปต ิและสุข
อันเกิดแตวเิ วกอยู นีแ้ ลเปนสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น ดูกรอานนท ชน
เหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา ชนทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเยีย่ มและละเอียด ดัง
นี้ เราไมยอมตามคํานี้แกชนเหลานั้น ขอนัน้ เพราะเหตุอะไร เพราะสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวา
และประณีตกวาสุขนั่น มีอยู ฯ
[๔๑๖] ดูกรอานนท ก็สุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เขาทุติยฌานอันมีความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก
ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารระงับไป มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู นี้แลเปนสุขอื่นอันนาใคร
ยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนัน่ ดูกรอานนท ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา ชนทั้งหลายยอม
เสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเยีย่ มและละเอียด ดังนี้ เราไมยอมตามคํานี้แกชนเหลานั้น ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น มีอยู ฯ
[๔๑๗] ดูกรอานนท ก็สุขอืน่ อันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป
เขาตติยฌานทีพ่ ระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขามีสติอยูเปนสุข นี้แล
เปนสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีต---กวาสุขนัน่ ดูกรอานนท ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา
ชนทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่น อันเปนเยีย่ มและละเอียด ดังนี้ เราไมยอมตามคํานี้แก
ชนเหลานั้นขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น
มีอยู
[๔๑๘] ดูกรอานนท ก็สุขอืน่ อันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เขาจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส
กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยูนี้แลเปนสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวา และประณีต
กวาสุขนั่น ฯ
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[๔๑๙] ดูกรอานนท ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา ชนทั้งหลายยอมเสวยสุข
โสมนัสนั่น อันเปนเยี่ยมและละเอียด ดังนี้ เราไมยอมตามคํานี้แกชนเหลานั้น ขอนั้นเพราะ
เหตุอะไร เพราะสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น มีอยู ฯ
[๔๒๐] ดูกรอานนท สุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ เขาอากาสานัญจายตนฌานโดยบริกรรมวา อากาศไมมที ี่สุด เพราะกาวลวงรูป
สัญญาทั้งหลาย เพราะความดับสูญแหงปฏิฆสัญญาทั้งหลาย เพราะไมมนสิการถึงนานัตตสัญญา
ทั้งหลาย โดยประการทั้งปวงอยูนี้แลเปนสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น ชน
เหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา ชนทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเยีย่ มและละเอียด
ดังนี้เราไมยอมตามคํานี้แกชนเหลานั้น ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวา
และประณีตกวาสุขนั่น มีอยู ฯ
[๔๒๑] ดูกรอานนท สุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ กาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว เขาวิญญาณัญจายตนฌาน
โดยบริกรรมวา วิญญาณไมมีที่สดุ นี้แลเปนสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น
ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา ชนทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเยี่ยมและละเอียด
ดังนี้ เราไมยอมตามคํานี้แกชนเหลานั้น ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวา
และประณีตกวาสุขนั่น มีอยู ฯ
[๔๒๒] ดูกรอานนท สุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ กาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว เขาอากิญจัญญายตนฌาน
โดยบริกรรมวา อะไรหนอยหนึ่งไมมี นีแ้ ลเปนสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น
ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วาชนทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเยี่ยมและละเอียด
ดังนี้ เราไมยอมตามคํานี้แกชนเหลานั้น ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวา
และประณีตกวาสุขนั่น มีอยู ฯ
[๔๒๓] ดูกรอานนท ก็สุขอืน่ อันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ กาวลวงอากิญจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว เขาเนวสัญญานาสัญญา
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ยตนฌานอยู นีแ้ ลเปนสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น ชนเหลาใดแลพึงกลาว
อยางนี้วา ชนทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเยีย่ มและละเอียด ดังนี้ เราไมยอม
ตามคํานี้แกชนเหลานั้นขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวา
สุขนั่น มีอยู ฯ
[๔๒๔] ดูกรอานนท สุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ กาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว เขาสัญญาเวทยิต
นิโรธสมาบัติอยู นี้แลเปนสุขอื่นอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น ก็ขอที่ปริพาชกอัญญ
เดียรถียพึงกลาวอยางนีว้ า พระสมณโคดมกลาวสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ และยอมบัญญัติ
นิโรธนั้นไวในความสุข ขอนี้นั้นเพราะเหตุไร ขอนี้นั้นเปนอยางไร นัน้ เปนฐานะที่จะมีได พวก
ปริพาชกอัญญเดียรถียมวี าทะอยางนี้ พวกเธอพึงคานอยางนี้วา ทานผูมอี ายุทั้งหลาย พระผูมี
พระภาคไมไดทรงหมายเอาสุขเวทนาบัญญัตินิโรธนั้นไวในความสุขเลย บุคคลยอมไดสุขใน
ฐานะใดๆ พระตถาคตยอมทรงบัญญัติฐานะนัน้ ๆ อันเปนสุขไวในความสุขทุกแหง ฯ
จบสูตรที่ ๙
ภิกขุสูตร
[๔๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา ๒ ก็มีโดยปริยายหนึ่ง
เรากลาวเวทนา ๓ ก็มี โดยปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา ๕ ก็มีโดยปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา
๖ ก็มี โดยปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา ๑๘ ก็มีโดยปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา ๓๖ ก็มี โดย
ปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา ๑๐๘ก็มี ธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยายอยางนี้ เมื่อเราแสดง
ธรรมโดยปริยายอยางนีแ้ ลว ชนเหลาใดจักไมสําคัญตาม จักไมรูตาม จักไมบันเทิงตาม ซึ่งคําที่
เรากลาวดีแลว เจรจาดีแลว แกกันและกัน เหตุนี้จกั เปนอันชนเหลานัน้ พึงหวังไดคือ ชน
เหลานั้นจักเกิดความบาดหมางกัน จักเกิดความทะเลาะกัน วิวาทกันจักทิ่มแทงกันและกันดวย
หอกคือปากอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยายอยางนี้ เมื่อธรรมอันเรา
แสดงแลวโดยปริยายอยางนีม้ ีอยู ชนเหลาใดจักสําคัญตาม จักรูตาม จักบันเทิงตาม ซึ่งคําที่
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เรากลาวดีแลว เจรจาดีแลว แกกันและกัน เหตุนี้อันชนเหลานั้นพึงหวังได คือพวกเขาจัก
พรอมเพรียงกัน จักชื่นบานตอกัน จักไมววิ าทกัน จักเปนดุจน้ําเจือดวยน้ํานม จักมองกัน
และกันดวยจักษุอันเปยมดวยความรักอยู ฯ
[๔๒๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ เหลานี้ ฯลฯ (เหมือนขอ ๔๑๓ถึงขอ ๔๒๔)
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขอที่ปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาวอยางนี้วาพระสมณโคดมกลาวสัญญา
เวทยิตนิโรธสมาบัติ และยอมบัญญัตินิโรธนั้นไวในความสุข ขอนี้นั้นเพราะเหตุไร ขอนี้นั้น
เปนอยางไร ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีไดพวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้ พวกเธอพึง
คานอยางนีว้ า ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคไมไดทรงหมายเอาสุขเวทนาบัญญัตินิโรธนั้น
ไวในความสุข บุคคลยอมไดสุขในฐานะใดๆ พระตถาคตยอมทรงบัญญัติฐานะนั้นๆ อันเปน
สุขไวในความสุขทุกแหง ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบรโหคตวรรคที่ ๒
__________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. รโหคตสูตร ๒. วาตสูตรที่ ๑
๓. วาตสูตรที่ ๒
๔. นิวาสสูตร
๕. อานันทสูตรที่ ๑
๖. อานันทสูตรที่ ๒
๗. สัมพหุลสูตรที่ ๑ ๘. สัมพหุลสูตรที่ ๒ ๙. ปญจกังคสูตร
๑๐. ภิกขุสูตร ฯ
__________________
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อัฏฐสตปริยายวรรคที่ ๓
สิวกสูตร
[๔๒๗] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาป
สถาน ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล โมฬิยสิวกปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูม ีพระภาค ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ มีสมณ
พราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา บุคคลนีไ้ ดเสวยสุข ทุกข หรืออทุกขมสุข
อยางใดอยางหนึ่ง สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขทั้งมวลนั้น มีการกระทําไวในปางกอนเปนเหตุ
ก็ในขอนี้ทานพระโคดมตรัสอยางไร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรสิวกะ เวทนาบางอยาง
มีดีเปนสมุฏฐานก็มี ยอมเกิดขึ้นในโลกนี้ ขอที่เวทนาบางอยางซึ่งมีดีเปนสมุฏฐานเกิดขึ้นใน
โลกนี้ บุคคลพึงทราบไดเองอยางนี้ก็มี โลกสมมติวาเปนของจริงก็มีในขอนั้น สมณพราหมณ
เหลาใดมีวาทะอยางนี้ มีทฐิ อิ ยางนี้วา บุคคลนี้ไดเสวยสุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใด
อยางหนึ่ง สุข ทุกขหรืออทุกขมสุขทั้งมวลนั้น มีการกระทําไวในปางกอนเปนเหตุ ยอม
แลนไปสูสิ่งที่รูดวยตนเอง และแลนไปสูสิ่งที่สมมติกันวาเปนความจริงในโลก เพราะฉะนั้น
เรากลาววา เปนความผิดของสมณพราหมณเหลานัน้ เวทนาบางอยางมีเสมหะเปนสมุฏฐาน
ก็มี ฯลฯ มีลมเปนสมุฏฐานก็มี ฯลฯ มีรวมกันเปนสมุฏฐานก็มี ฯลฯเกิดแตเปลี่ยนฤดูก็มี ฯลฯ
เกิดแตรกั ษาตัวไมสม่ําเสมอก็มี ฯลฯ เกิดจากการถูกทํารายก็มี ฯลฯ เวทนาบางอยางเกิดแตผล
ของกรรมก็มี ยอมเกิดขึน้ ในโลกนี้ ขอที่เวทนาบางอยางซึ่งเกิดแตผลของกรรมเกิดขึน้ ในโลกนี้
บุคคลพึงทราบไดเองอยางนี้ก็มี โลกสมมติวาเปนของจริงก็มี ในขอนั้นสมณพราหมณเหลาใดมี
วาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า บุคคลนี้ไดเสวยสุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึ่ง สุข
ทุกข หรืออทุกขมสุขทั้งมวลนั้น มีการกระทําไวในปางกอนเปนเหตุ ยอมแลนไปสูส ิ่งที่รูดวย
ตนเอง และแลนไปสูสิ่งที่สมมติกันวาเปนความจริงในโลกเพราะฉะนั้นเรากลาววา เปนความ
ผิดของสมณพราหมณเหลานัน้ ฯ
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[๔๒๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โมฬิยสิวกปริพาชกไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนักขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจน
ตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
[๔๒๙] เรื่องดี ๑ เสมหะ ๑ ลม ๑ ดี เสมหะ ลม รวมกัน ๑ฤดู ๑
รักษาตัวไมสม่ําเสมอ ๑ ถูกทําราย ๑ ผลของกรรม ๑เปนที่ ๘ ฯ
จบสูตรที่ ๑
อัฏฐสตปริยายสูตร
[๔๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันมีปริยายตาง ๆ๑๐๘ แกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟงธรรมปริยายนั้น ก็ธรรมปริยายอันมีปริยาย ๑๐๘ เปนไฉน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย โดยปริยายหนึง่ เรากลาวเวทนา ๒ ก็มีโดยปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา ๓ ก็มี
โดยปริยายหนึง่ เรากลาวเวทนา ๑๘ ก็มีโดยปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา ๓๖ ก็มี โดยปริยายหนึ่ง
เรากลาวเวทนา๑๐๘ ก็มี ฯ
[๔๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนา ๒ เปนไฉน เวทนา ๒ คือ เวทนาทางกาย ๑
เวทนาทางใจ ๑ เหลานี้เราเรียกวา เวทนา ๒ ฯ
[๔๓๒] ก็เวทนา ๓ เปนไฉน เวทนา ๓ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา๑ อทุกขมสุข
เวทนา ๑ เหลานี้เรียกวา เวทนา ๓ ฯ
[๔๓๓] ก็เวทนา ๕ เปนไฉน เวทนา ๕ คือ สุขินทรีย ๑ ทุกขินทรีย๑โสมนัส
สินทรีย ๑ โทมนัสสินทรีย ๑ อุเบกขินทรีย ๑ เหลานี้เราเรียกวาเวทนา ๕ ฯ
[๔๓๔] ก็เวทนา ๖ เปนไฉน เวทนา ๖ คือจักขุสัมผัสสชาเวทนา ๑โสตสัม
ผัสสชาเวทนา ๑ ฆานสัมผัสสชาเวทนา ๑ ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ๑กายสัมผัสสชาเวทนา ๑
มโนสัมผัสสชาเวทนา ๑ เหลานี้เรียกวาเวทนา ๖ ฯ
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[๔๓๕] ก็เวทนา ๑๘ เปนไฉน เวทนา ๑๘ คือ เวทนาที่สหรคตดวยโสมนัส ๖
เวทนาที่สหรคตดวยโทมนัส ๖ เวทนาที่สหรคตดวยอุเบกขา ๖เหลานี้เราเรียกวาเวทนา ๑๘ ฯ
[๔๓๖] ก็เวทนา ๓๖ เปนไฉน เวทนา ๓๖ คือ เคหสิตโสมนัส ๖เนกขัมม
โสมนัส ๖ เคหสิตโทมนัส ๖ เนกขัมมสิตโทมนัส ๖ เคหสิตอุเบกขา๖ เนกขัมมสิตอุเบกขา ๖
เหลานี้เราเรียกวาเวทนา ๓๖ ฯ
[๔๓๗] เวทนา ๑๐๘ เปนไฉน เวทนา ๑๐๘ คือ เวทนาที่เปนอดีต๓๖ ที่เปน
อนาคต ๓๖ ที่เปนปจจุบัน ๓๖ เหลานี้เราเรียกวาเวทนา ๑๐๘ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมปริยาย
อันมีปริยาย ๑๐๘ แมนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๒
ภิกขุสูตร
[๔๓๘] ครั้งนัน้ แล ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับฯลฯ ครั้นแลว
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เวทนาเปนไฉนหนอ ความเกิดขึน้ แหงเวทนา
เปนไฉน ปฏิปทาเครื่องใหถึงความเกิดขึน้ แหงเวทนาเปนไฉน ความดับแหงเวทนาเปนไฉน
ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนาเปนไฉน อะไรเปนคุณแหงเวทนา อะไรเปนโทษแหง
เวทนา อะไรเปนอุบายเครื่อสลัดออกแหงเวทนา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เวทนา ๓ เหลานี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นีเ้ ราเรียกวาเวทนา เพราะ
ผัสสะเกิดเวทนาจึงเกิด ตัณหาเปนปฏิปทาเครื่องใหถึงเหตุเกิดแหงเวทนา เพราะผัสสะดับเวทนา
จึงดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นีแ้ หละคือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทา
เครื่องใหถึงความดับแหงเวทนาสุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยเวทนาอันใด นีเ้ ปนคุณแหงเวทนา
เวทนาอันใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงเวทนา ความกําจัด
ความละฉันทราคะในเวทนา นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา ฯ
จบสูตรที่ ๓
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ปุพพสูตร
[๔๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อกอนแตตรัสรู ครั้งยังมิไดตรัสรู ยังเปนโพธิสัตวอยู
เราไดมีความคิดอยางนีว้ า เวทนาเปนไฉนหนอ ความเกิดขึ้นแหงเวทนาเปนไฉน ปฏิปทาเครื่อง
ใหถึงความเกิดขึ้นแหงเวทนาเปนไฉน ความดับแหงเวทนาเปนไฉน ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับ
แหงเวทนาเปนไฉน อะไรเปนคุณแหงเวทนา อะไรเปนโทษแหงเวทนา อะไรเปนอุบายเครื่อง
สลัดออกแหงเวทนา เราไดมคี วามคิดอยางนี้วา เวทนา ๓ นี้ เหลานี้ คือ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นี้เราเรียกวาเวทนา เพราะผัสสะเกิด เวทนาจึงเกิด ตัณหา
เปนปฏิปทาเครื่องใหถึงความเกิดขึ้นแหงเวทนา ฯลฯ ความกําจัดความละฉันทราคะในเวทนา
นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา ฯ
จบสูตรที่ ๔
ญาณสูตร
[๔๔๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดขึน้ แกเรา
ในธรรมที่เราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เวทนา ... นี้ความเกิดขึ้นแหงเวทนา... นี้ปฏิปทาเครื่องให
ถึงความเกิดขึน้ แหงเวทนา... นี้ความดับแหงเวทนา... นี้ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหง
เวทนา... นี้เปนคุณแหงเวทนา...นี้เปนโทษแหงเวทนา... นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหง
เวทนา ฯ
จบสูตรที่ ๕
ภิกขุสูตร
[๔๔๑] ครั้งนัน้ แล ภิกษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครั้น
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เวทนาเปนไฉนหนอ ความเกิดขึ้นแหง
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เวทนาเปนไฉน ปฏิปทาเครื่องใหถึงความเกิดขึ้นแหงเวทนาเปนไฉน ฯลฯ อะไรเปนคุณแหง
เวทนา อะไรเปนโทษแหงเวทนาอะไรเปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหลานี้ ฯลฯ ความกําจัด ความละฉันทราคะในเวทนา
นี้เปนอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา ฯ
จบสูตรที่ ๖
สมณพราหมณสูตรที่ ๑
[๔๔๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหลานี้ เวทนา ๓ เปนไฉน คือ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ก็สมณะ หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูความเกิด
ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา ๓เหลานี้ ตามความเปนจริง
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยังไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือเปนพราหมณในหมู
พราหมณ และทานเหลานั้น ยอมไมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ หรือ
ของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั เขาถึงอยู สวนสมณะหรือพราหมณเหลา
ใดเหลาหนึ่ง ยอมรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา ๓
เหลานี้ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ นับวาเปนสมณะในหมูสมณะหรือเปน
พราหมณในหมูพราหมณ และทานเหลานัน้ ยอมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ
หรือของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๗
สมณพราหมณสูตรที่ ๒
[๔๔๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหลานี้ เวทนา ๓ เปนไฉน คือ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูความเกิด
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ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงเวทนา ๓ เหลานี้ ตามความเปนจริง ฯลฯ
ยอมกระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะ หรือของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอัน
ยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๘
สมณพราหมณสูตรที่ ๓
[๔๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งยอมไมรูเวทนา
ความเกิดขึน้ แหงเวทนา ความดับแหงเวทนา ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนา ฯลฯ ยอม
กระทําใหแจงซึ่งประโยชนของความเปนสมณะหรือของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู ฯ
จบสูตรที่ ๙
สุทธิกสูตร
[๔๔๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหลานี้ เวทนา ๓ เปนไฉน คือ สุขเวทนา
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เวทนา ๓เหลานี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
นิรามิสสูตร
[๔๔๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปติมีอามิสมีอยู ปติไมมีอามิสมีอยู ปติที่ไมมอี ามิสกวา
ปติที่ไมมีอามิสมีอยู สุขมีอามิสมีอยู สุขไมมีอามิสมีอยู สุขไมมีอามิสกวาสุขไมมีอามิสมีอยู
อุเบกขามีอามิสมีอยู อุเบกขาไมมีอามิสมีอยูอุเบกขาไมมอี ามิสกวาอุเบกขาไมมีอามิสมีอยู
วิโมกขมีอามิสมีอยู วิโมกขไมมีอามิสมีอยู วิโมกขไมมอี ามิสกวาวิโมกขไมมีอามิสมีอยู ฯ
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[๔๔๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปติมีอามิสเปนไฉน กามคุณ ๕ เหลานี้ กามคุณ ๕
เปนไฉน คือ รูปที่พึงรูแจงดวยจักษุอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร
ชวนใหกําหนัด ฯลฯ โผฏฐัพพะที่พึงรูแ จงดวยกายอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก
ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ เหลานี้แล ปติเกิดขึ้นเพราะอาศัย
กามคุณ ๕ เหลานี้ เราเรียกวา ปติมีอามิส ฯ
[๔๔๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปติไมมีอามิสเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ สงัด
จากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติ และสุขเกิแตวิเวกอยู เธอ
บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรเอกผุดขึ้น ไมมีวิตกวิจาร สงบไป
มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู นี้เราเรียกวา ปติไมมีอามิส ฯ
[๔๔๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปติไมมีอามิสกวาปติไมมีอามิสเปนไฉน ปติที่เกิดขึ้น
แกภกิ ษุขณ
ี าสพผูพิจารณาเห็นจิตซึ่งหลุดพนแลวจากราคะ จากโทสะจากโมหะ นี้เรา
เรียกวา ปติไมมีอามิสกวาปติไมมีอามิส ฯ
[๔๕๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุขมีอามิสเปนไฉน กามคุณ ๕ เหลานี้ กามคุณ ๕
เปนไฉน คือ รูปที่พึงรูแจงดวยจักษุอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร
ชวนใหกําหนัด ฯลฯ โผฏฐัพพะที่พึงรูแ จงดวยกายอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก
ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด ดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ เหลานี้ สุขโสมนัสเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยกามคุณ ๕ เหลานี้นี้เราเรียกวา สุขมีอามิส ฯ
[๔๕๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุขไมมีอามิสเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ สงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ฯลฯ เธอมีอุเบกขา
มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสนิ้ ไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยเจา
ทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขามีสติอยูเปนสุข นี้เราเรียกวา สุขไมมีอามิส ฯ
[๔๕๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สุขไมมีอามิสกวาสุขไมมีอามิสเปนไฉน สุขโสมนัส
ที่เกิดขึ้นแกภกิ ษุขีณาสพผูพจิ ารณาเห็นจิตซึ่งหลุดพนแลวจากราคะ จากโทสะ จากโมหะ นีเ้ รา
เรียกวาสุขไมมีอามิสกวาสุขไมมีอามิส ฯ
[๔๕๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุเบกขามีอามิสเปนไฉน กามคุณ ๕ เหลานี้ กามคุณ
๕ เปนไฉน คือรูปที่พึงรูแจงดวยจักษุอันนาปรารถนา นาใครนาพอใจ นารัก ชักใหใคร
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ชวนใหกําหนัด ฯลฯ โผฏฐัพพะที่พึงรูแ จงดวยกายอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก
ชักใหใคร ชวนใหกําหนัดดูกรภิกษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ เหลานี้แล อุเบกขาเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยกามคุณ ๕เหลานี้ เราเรียกวา อุเบกขามีอามิส ฯ
[๔๕๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุเบกขาไมมีอามิสเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุ
จตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มี
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เราเรียกวาอุเบกขาไมมีอามิส
[๔๕๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุเบกขาไมมีอามิสกวาอุเบกขาไมมีอามิสเปนไฉน
อุเบกขาเกิดขึน้ แกภิกษุขีณาสพผูพิจารณาเห็นจิตซึ่งหลุดพนแลวจาก ราคะจากโทสะ จากโมหะ
นี้เราเรียกวา อุเบกขาไมมีอามิสกวาอุเบกขาไมมีอามิส ฯ
[๔๕๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิโมกขมีอามิสเปนไฉน วิโมกขที่ปฏิสังยุตดวยรูป ชื่อ
วาวิโมกขมีอามิส วิโมกขที่ไมปฏิสังยุตดวยรูป ชื่อวาวิโมกขไมมีอามิส ฯ
[๔๕๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็วิโมกขไมมีอามิสกวาวิโมกขไมมีอามิสเปนไฉน วิโมกข
เกิดขึ้นแกภิกษุขีณาสพผูพิจารณาเห็นจิตซึง่ หลุดพนแลวจากราคะจากโทสะ จากโมหะ
นี้เราเรียกวาวิโมกขไมมีอามิสกวาวิโมกขไมมีอามิส ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบอัฏฐสตปริยายวรรคที่ ๓
__________________
๑. สิวกสูตร
๒. อัฏฐสตปริยายสูตร ๓. ภิกขุสูตร
๔. ปุพพสูตร
๕. ญาณสูตร
๖. ภิกขุสูตร
๗. สมณพราหมณสูตรที่ ๑ ๘. สมณพราหมณสูตรที่ ๒ ๙. สมณพราหมณสูตรที่ ๓
๑๐. สุทธิกสูตร
๑๑. นิรามิสสูตร ฯ
จบเวทนาสังยุตต
__________________
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เปยยาลวรรคที่ ๑
อมนาปสูตร
[๔๕๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยองค ๕ ยอมไมเปนทีช่ อบใจของ
บุรุษโดยสวนเดียว องค ๕ เปนไฉน คือรูปไมสวย ๑ ไมมีโภคสมบัติ ๑ ไมมีมารยาท ๑
เกียจคราน ๑ ไมไดบุตรเพื่อเขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยองค ๕ เหลานี้
แล ยอมไมเปนที่ชอบใจของบุรุษโดยสวนเดียว ฯ
[๔๕๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยองค ๕ ยอมเปนที่ชอบใจของบุรุษ
โดยสวนเดียว องค ๕ เปนไฉน คือ มีรูปสวย ๑ มีโภคสมบัติ ๑ มีมารยาท ๑ ขยันไม
เกียจคราน ๑ ไดบุตรเพื่อเขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยองค ๕ เหลานี้แล
ยอมเปนที่ชอบใจของบุรุษโดยสวนเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๑
มนาปสูตร
[๔๖๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูประกอบดวยองค ๕ ยอมไมเปนที่ชอบใจของมาตุ
คามโดยสวนเดียว องค ๕ เปนไฉน คือ รูปไมสวย ๑ ไมมีโภคสมบัติ ๑ ไมมีมารยาท ๑
เกียจคราน ๑ ไมไดบุตรเพื่อเขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูประกอบดวยองค ๕ เหลานี้แล
ยอมไมเปนทีช่ อบใจของมาตุคามโดยสวนเดียว ฯ
[๔๖๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูประกอบดวยองค ๕ ยอมเปนที่ชอบใจของมาตุคาม
โดยสวนเดียว องค ๕ เปนไฉน คือ มีรูปสวย ๑ มีโภคสมบัติ ๑ มีมารยาท ๑ ขยันไมเกียจ
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คราน ๑ ไดบุตรเพื่อเขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษผูประกอบดวยองค ๕ เหลานี้แล ยอม
เปนที่ชอบใจของมาตุคามโดยสวนเดียว ฯ
จบสูตรที่ ๒
อาเวณิกสูตร
[๔๖๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความทุกขแผนกหนึ่งของมาตุคามที่ตนจะตองเสวย เวน
จากบุรุษ ๕ อยางนี้ ความทุกข ๕ อยางเปนไฉน คือ มาตุคามในโลกนี้ เมื่อยังกําลังสาว
ไปสูสกุลผัวเวนจากญาติ อันนี้เปนความทุกขแผนกหนึ่งของมาตุคามขอตนที่ตนจะตองเสวย เวน
จากบุรุษ ฯ
[๔๖๓] อีกประการหนึ่ง มาตุคามมีระดู อันนี้เปนความทุกขแผนกหนึง่ ของมาตุคาม
ขอที่ ๒ ที่ตนจะตองเสวย เวนจากบุรุษ ฯ
[๔๖๔] อีกประการหนึ่ง มาตุคามมีครรภ อันนี้เปนความทุกขแผนกหนึ่งของมาตุคาม
ขอที่ ๓ ที่ตนจะตองเสวย เวนจากบุรุษ ฯ
[๔๖๕] อีกประการหนึ่ง มาตุคามคลอดบุตร อันนี้เปนความทุกขแผนกหนึ่ง
ของมาตุคามขอที่ ๔ ที่ตนจะตองเสวย เวนจากบุรุษ ฯ
[๔๖๖] อีกประการหนึ่ง มาตุคามเขาถึงความเปนหญิงบําเรอของบุรุษ อันนี้เปนความ
ทุกขแผนกหนึง่ ของมาตุคามที่ ๕ ที่ตนจะตองเสวย เวนจากบุรุษ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
ทุกขแผนกหนึง่ ของมาตุคามที่ตนจะตองเสวย เวนจากบุรษุ ๕อยางนีแ้ ล ฯ
จบสูตรที่ ๓
มาตุคามสูตร
[๔๖๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการโดยมากเมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ มาตุ
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คามในโลกนี้ เวลาเชามีใจอันมลทิน คือความตระหนีก่ ลุมรุมแลวอยูครองเรือน เวลาเทีย่ งมี
ใจอันความริษยากลุมรุมแลวอยูครองเรือนเวลาเย็นมีใจอันกามราคะกลุม รุมแลวอยูครองเรือน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล โดยมากเมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
จบสูตรที่ ๔
อนุรุทธสูตร
[๔๖๘] ครั้งนัน้ แล ทานพระอนุรุทธะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครัน้
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคได
เห็นมาตุคามเมื่อแตกกายตายไป เขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวง
จักษุของมนุษย ขาแตพระองคผเู จริญ มาตุคามผูประกอบดวยธรรมเทาไรหนอ เมื่อแตกกาย
ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
[๔๖๙] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรอนุรทุ ธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ
มาตุคามเปนผูไมมีศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มักโกรธ ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกร
อนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาตนรก ฯ
จบสูตรที่ ๕
อุปนาหีสูตร
[๔๗๐] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูไมมี
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ศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มักผูกโกรธ ๑มีปญญาทราม ๑ ดูกรอนุรุทธะ
มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ลเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ฯ
จบสูตรที่ ๖
อิสสุกีสูตร
[๔๗๑] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูไมมี
ศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มีความริษยา ๑มีปญญาทราม ๑ ดูกรอนุรุทธะ
มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ลเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ฯ
จบสูตรที่ ๗
มัจฉรีสูตร
[๔๗๒] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูไม
มีศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มีความตระหนี่ ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกรอนุรทุ ธะ
มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ ลเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ฯ
จบสูตรที่ ๘
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อติจารีสูตร
[๔๗๓] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูไมมีศรัทธา ๑
ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ ประพฤตินอกใจ ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผู
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
จบสูตรที่ ๙
ทุสสีลสูตร
[๔๗๔] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูไมมีศรัทธา ๑
ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ เปนคนทุศีล ๑มีปญญาทราม ๑ ดูกรอนุรทุ ธะ มาตุคามผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
อัปปสสุตสูตร
[๔๗๕] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ มาตุคามเปนผูไมมี
ศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มีสตุ ะนอย ๑มีปญ
 ญาทราม ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคาม
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
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กุสีตสูตร
[๔๗๖] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูไมมี
ศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ เกียจคราน ๑มีปญญาทราม ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคาม
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
มุฏฐัสสติสูตร
[๔๗๗] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูไมมี
ศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มีสติหลง ๑มีปญญาทราม ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคาม
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
จบสูตรที่ ๑๓
ปญจเวรสูตร
[๔๗๘] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูฆาสัตว ๑
ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความ
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ประมาท ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ฯ
จบสูตรที่ ๑๔
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อนุรุทธสูตร
[๔๗๙] ครั้งนัน้ แล ทานพระอนุรุทธะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ ครัน้
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคเห็น
มาตุคามเมื่อแตกกายตายไปเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย
ขาแตพระองคผูเจริญมาตุคามผูประกอบดวยธรรมเทาไรหนอ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ มาตุคามเปน
ผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ไมมกั โกรธ ๑มีปญญา ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบ
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
อนุปนาหีสูตร
[๔๘๐] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือมาตุคามเปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑
มีโอตตัปปะ ๑ ไมผูกโกรธ ๑ มีปญญา ๑ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
นี้แล เมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
อนิสสุกีสูตร
[๔๘๑] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ มาตุคามเปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑
มีโอตตัปปะ ๑ ไมมีความริษยา ๑ มีปญญา ๑ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แล เมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
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อมัจฉรีสูตร
[๔๘๒] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือมาตุคามเปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑
มีโอตตัปปะ ๑ ไมมีความตระหนี่ ๑ มีปญญา ๑ฯลฯ ไมประพฤตินอกใจ ๑ มีปญญา ๑ ฯลฯ
มีศีล ๑ มีปญญา ๑ ฯลฯ มีสุตะมาก ๑ มีปญ
 ญา ๑ ฯลฯ ปรารภความเพียร ๑ มีปญญา ๑
ฯลฯ มีสติตั้งมั่น ๑ มีปญญา ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
ปญจสีลสูตร
[๔๘๓] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือมาตุคามเปนผูงดเวนจากการฆา
สัตว ๑ จากการลักทรัพย ๑ จากการประพฤติผิดในกาม ๑ จากการพูดเท็จ ๑ จากการดืม่ น้ําเมา
คือสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แลเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
จบเปยยาลวรรค
_____________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อมนาปสูตร ๒. มนาปสูตร ๓. อาเวณิกสูตร ๔. มาตุคามสูตร
๕. อนุรุทธสูตร ๖. อุปนาหีสูตร ๗. อิสสุกีสูตร ๘. มัจฉรีสูตร
๙. อติจารีสูตร ๑๐. ทุสสีลสูตร ๑๑. อัปปสสุตสูตร ๑๒. กุสีตสูตร
๑๓. มุฏฐัสสติสูตร ๑๔. ปญจเวรสูตร ฯ
_____________________
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มาตุคามพลวรรคที่ ๓
วิสารทสูตร
[๔๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
กําลังคือรูป ๑ กําลังคือโภคะ ๑ กําลังคือญาติ ๑ กําลังคือบุตร ๑กําลังคือศีล ๑ กําลังของ
มาตุคาม ๕ นีแ้ ล ดูกรภิกษุทงั้ หลาย มาตุคามผูประกอบดวยกําลัง ๕ ประการนีแ้ ล เปนผู
สามารถอยูครองเรือน ฯ
จบสูตรที่ ๑
ปสสัยหสูตร
[๔๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน กําลัง
คือรูป ๑ กําลังคือโภคะ ๑ กําลังคือญาติ ๑ กําลังคือบุตร ๑กําลังคือศีล ๑ กําลังของมาตุคาม
๕ นี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยกําลัง ๕ ประการนีแ้ ล ยอมบังคับสามีอยู
ครองเรือนได ฯ
จบสูตรที่ ๒
อภิภยุ ยสูตร
[๔๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน กําลัง
คือรูป ๑ กําลังคือโภคะ ๑ กําลังคือญาติ ๑ กําลังคือบุตร ๑กําลังคือศีล ๑ กําลังของมาตุคาม
๕ นี้แล มาตุคามผูประกอบดวยกําลัง ๕ประการนี้ ยอมประพฤติขมขี่สามีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย
สวนบุรุษผูประกอบดวยกําลังอยางเดียว ยอมประพฤติขมขี่มาตุคามได กําลังอยางเดียวเปนไฉน
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ไดแก กําลังคือความเปนใหญ กําลังคือรูป ยอมปองกันมาตุคามผูถูกบุรุษขมขี่แลวได กําลัง
คือโภคะ กําลังคือญาติ กําลังคือบุตร กําลัง คือศีล ปองกันไมได ฯ
จบสูตรที่ ๓
อังคสูตร
[๔๘๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน กําลัง
คือรูป ๑ กําลังคือโภคะ ๑ กําลังคือญาติ ๑ กําลังคือบุตร ๑กําลังคือศีล ๑ ฯ
[๔๘๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูป แตไมประกอบดวย
กําลังคือโภคะ อยางนี้ชื่อวายังไมบริบูรณดว ยองคนนั้ แตเมื่อมาตุคามประกอบดวยกําลังคือรูป
และกําลังคือโภคะ อยางนี้ชอื่ วาบริบูรณดว ยองคนนั้ ก็มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูปและ
กําลังคือโภคะ แตไมประกอบดวยกําลังคือญาติ อยางนี้ชอื่ วายังไมบริบรู ณดวยองคนนั้ แตเมื่อ
มาตุคามประกอบดวยกําลังคือรูป กําลังคือโภคะ และกําลังคือญาติ อยางนี้ชื่อวาบริบรู ณดวย
องคนั้นก็มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูป กําลังคือโภคะ และกําลังคือญาติ แตไมประกอบ
ดวยกําลังคือบุตร อยางนี้ชื่อวายังไมบริบูรณดว ยองคนนั้ แตเมื่อมาตุคามประกอบดวยกําลังคือ
รูป กําลังคือโภคะ กําลังคือญาติ และกําลังคือบุตร แตไมประกอบดวยกําลังคือศีล อยางนี้
ชื่อวายังไมบริบูรณดวยองคนั้น แตเมื่อมาตุคามประกอบดวยกําลังคือรูป กําลังคือโภคะ กําลัง
คือญาติ กําลังคือบุตร และกําลังคือศีล อยางนี้ชื่อวาบริบูรณดว ยองคนนั้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กําลังของมาตุคาม๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๔
นาสยิตถสูตร
[๔๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน กําลัง
คือรูป ๑ กําลังคือโภคะ ๑ กําลังคือญาติ ๑ กําลังคือบุตร ๑กําลังคือศีล ๑ ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 262
[๔๙๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูป แตไมประกอบดวย
กําลังคือศีล พวกญาติยอมยังมาตุคามนั้นใหพินาศ คือไมใหอยูใ นสกุล มาตุคามผูประกอบดวย
กําลังคือรูปและกําลังคือโภคะ แตไมประกอบดวยกําลังคือศีล พวกญาติยอมยังมาตุคามนั้นให
พินาศ คือไมใหอยูในสกุล มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูป กําลังคือโภคะ และกําลังคือ
ญาติ แตไมประกอบดวยกําลังคือศีล พวกญาติยอมยังมาตุคามนั้นใหพินาศ คือไมใหอยูในสกุล
มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูป กําลังคือโภคะ กําลังคือญาติ และกําลังคือบุตร แตไม
ประกอบดวยกําลังคือศีล พวกญาติยอมยังมาตุคามนั้นใหพินาศ คือไมใหอยูใ นสกุล แตเมื่อ
มาตุคามประกอบดวยกําลังคือรูป กําลังคือโภคะ กําลังคือญาติกําลังคือบุตร และกําลังคือศีล
พวกญาติยอมยังมาตุคามนั้นใหอยูใ นสกุล ยอมไมใหพินาศ มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือศีล
แตไมประกอบดวยกําลังคือรูปพวกญาติยอ มยังมาตุคามนั้นใหอยูในสกุล ยอมไมใหพินาศ ก็
มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือศีล แตไมประกอบดวยกําลังคือโภคะ พวกญาติยอมยังมาตุคามนั้น
ใหอยูใ นสกุล ยอมไมใหพินาศ มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือศีล แตไมประกอบดวยกําลัง
คือญาติ พวกญาติยอมยังมาตุคามนั้นใหอยูในสกุล ยอมไมใหพนิ าศ มาตุคามผูประกอบดวย
กําลังคือศีล แตไมประกอบดวยกําลังคือบุตร พวกญาติยอ มยังมาตุคามนั้นใหอยูในสกุล ยอม
ไมใหพนิ าศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๕
เหตุสูตร
[๔๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กําลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
กําลังคือรูป ๑ กําลังคือโภคะ ๑ กําลังคือญาติ ๑ กําลังคือบุตร ๑กําลังคือศีล ๑ ฯ
[๔๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เพราะกําลังคือรูปเปนเหตุ เพราะกําลังคือโภคะเปนเหตุ เพราะกําลังคือญาติเปนเหตุ หรือเพราะ
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กําลังคือบุตรเปนเหตุ หามิได แตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะกําลังคือศีลเปนเหตุ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย กําลังของมาตุคาม๕ ประการนี้แล ฯ
จบสูตรที่ ๖
ฐานสูตร
[๔๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันมาตุคามผูมิไดทําบุญไวยากที่จะได
ฐานะ ๕ ประการเปนไฉน คือ ขอเราพึงเกิดในสกุลอันสมควรนี้เปนฐานะขอที่ ๑ อัน
มาตุคามผูมิไดทําบุญไวยากที่จะได เกิดในสกุลอันสมควรแลว ขอเราพึงไปสูสกุลอันสมควร นี้
เปนฐานะขอที่ ๒... เกิดในสกุลอันสมควรแลว ไปสูสกุลอันสมควรแลว ขอเราพึงอยูค รอง
เรือนปราศจากหญิงรวมสามี นี้เปนฐานะขอที่ ๓ ... เกิดในสกุลอันสมควรแลว ไปสูส กุลอัน
สมควรแลว อยูครองเรือนปราศจากหญิงรวมสามี ขอเราพึงมีบุตร นี้เปนฐานะขอที่ ๔...เกิด
ในสกุลอันสมควรแลว ไปสูส กุลอันสมควรแลว อยูครองเรือนปราศจากหญิงรวมสามี มีบุตร
ขอเราประพฤติครอบงําสามี นี้เปนฐานะขอที่ ๕ อันมาตุคามผูมิไดทําบุญไวยากที่จะได ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้แล อันมาตุคามผูมิไดทําบุญไวยากที่จะได ฯ
วิสารทสูตร
[๔๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันมาตุคามผูทําบุญไวไดโดยงาย
ฐานะ ๕ ประการเปนไฉน คือ ขอเราพึงเกิดในสกุลอันสมควรนี้เปนฐานะขอที่ ๑ อันมาตุคาม
ผูทําบุญไวไดโดยงาย เกิดในสกุลอันสมควรแลวขอเราพึงไปสูสกุลอันสมควร นี้เปนฐานะ
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ขอที่ ๒... เกิดในสกุลอันสมควรแลวไปสูส กุลอันสมควรแลว ขอเราพึงอยูครองเรือนปราศจาก
หญิงรวมสามี นี้เปนฐานะขอที่ ๓ ... เกิดในสกุลอันสมควรแลว ไปสูสกุลอันสมควรแลว อยู
ครองเรือนปราศจากหญิงรวมสามี ขอเราพึงมีบุตร นี้เปนฐานะขอที่ ๔ ... เกิดในสกุลอัน
สมควรแลว ไปสูสกุลอันสมควรแลว อยูครองเรือนปราศจากหญิงรวมสามีมีบุตร ขอเราพึง
ประพฤติครอบงําสามี นี้เปนฐานะขอที่ ๕ อันมาตุคามผูทําบุญไว ไดโดยงาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ฐานะ ๕ ประการนี้แล อันมาตุคามผูทําบุญไวไดโดยงาย ฯ
จบสูตรที่ ๘
ปญจเวรสูตร
[๔๙๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูสามารถอยู
ครองเรือน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ มาตุคามเปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ จากการ
ลักทรัพย ๑ จากการประพฤติผิดในกาม ๑ จากการพูดเท็จ ๑ จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและ
เมรัยอันเปนทีต่ ั้งแหงความประมาท ๑ดูกรภิกษุทั้งหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ
นี้แล เปนผูสามารถอยูครองเรือน ฯ
จบสูตรที่ ๙
วัฑฒิสูตร
[๔๙๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวิกาเมื่อเจริญดวยวัฑฒิธรรม ๕ ประการยอมเจริญ
ดวยวัฑฒิธรรมอันเปนอริยะ เปนผูถือเอาสาระและถือเอาสิ่งประเสริฐของกายไวได วัฑฒิธรรม
๕ ประการเปนไฉน คือ อริยสาวิกายอมเจริญดวยศรัทธา ๑ ศีล ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวิกาเมื่อเจริญดวยวัฑฒิธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเจริญดวย
วัฑฒิธรรมอันเปนอริยะ เปนผูถือเอาสาระและถือเอาสิ่งประเสริฐแหงกายไวได ฯ
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สตรีใดเจริญดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา
สตรีเชนนั้น เปนอุบาสิกาผูมีศีล ยอมถือสาระของตน
ในโลกนี้ไวได ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบมาตุคามพลวรรคที่ ๓
_______________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. วิสารทสูตร
๒. ปสสัยหสูตร ๓. อภิภยุ ยสูตร ๔. อังคสูตร
๕. นาสยิตถสูตร
๖. เหตุสูตร
๗. ฐานะสูตร ๘. วิสารทสูตร
๙. ปญจเวรสูตร
๑๐. วัฑฒิสูตร ฯ
_______________________
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ชัมพุขาทกสังยุตต
[๔๙๗] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ บานนาลคาม ในแควนมคธ ครั้งนั้นแล
ปริพาชกชื่อวาชัมพุขาทกะ เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่งณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถาม
ทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานสารีบุตรที่เรียกวา นิพพานๆ ดังนี้ นิพพานเปนไฉนหนอ ทาน
พระสารีบุตรตอบวาดูกรผูมีอายุ ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวา
นิพพาน ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกระทํา นิพพานนัน้
ใหแจง ฯ
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกระทํานิพพานนั้นให
แจง ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ
วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ตั้งสติชอบตั้งใจชอบ นีแ้ ลเปนมรรคา
เปนปฏิปทาเพือ่ กระทํานิพพานนั้นใหแจง ฯ
ช. ดูกรทานผูม อี ายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อกระทํานิพพานใหแจง และเพียง
พอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ
[๔๙๘] ดูกรทานสารีบุตร ที่เรียกวา อรหัตๆ ดังนี้ อรหัตเปนไฉน ฯ สา. ดูกรผูมี
อายุ ธรรมเปนที่สิ้นราคะ ธรรมเปนที่สิ้นโทสะ ธรรมเปนที่สิ้นโมหะ นี้เรียกวาอรหัต ฯ
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ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกระทําอรหัตนั้นใหแจง ฯ
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกระทําอรหัตนั้นใหแจง ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกระทําอรหัตนั้นใหแจง ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อกระทําอรหัตนั้นใหแจง และเพียง
พอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ
[๔๙๙] ดูกรทานสารีบุตร ใครหนอเปนธรรมวาทีในโลก ใครเปนผูปฏิบัติดีในโลก
ใครเปนผูไปดีแลวในโลก ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ ทานผูใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ทานผูนนั้ เปนธรรม
วาทีในโลก อนึ่ง ทานผูใดปฏิบัติเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ทานผูนนั้ เปนผูปฏิบัติดีในโลก
ราคะ โทสะ โมหะ อันทานผูใดละแลว ถอนรากเสียแลวทําใหเปนดังตาลยอดดวน กระทํา
ไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ทานผูนั้นเปนผูไ ปดีแลวในโลก ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อละราคะโทสะ โมหะนัน้ ฯ
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อละราคะโทสะ โมหะ
นั้น ฯ
สา. อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ตั้งใจชอบ นี้แลเปน
มรรคา เปนปฏิปทาเพื่อละราคะ โทสะ โมหะนัน้ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อละราคะ โทสะโมหะนั้น และ
เพียงพอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ
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กิมัตถิยสูตร
วาดวยประโยชนแหงการประพฤติพรหมจรรย
[๕๐๐] ดูกรทานสารีบุตร ทานอยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณะโคดม เพื่อ
ประโยชนอะไร ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ เราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อกําหนดรู
ทุกข ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกําหนดรูทกุ ขนั้น ฯ
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกําหนดรูทกุ ขนั้น ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกําหนดรูทกุ ขนั้น ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อกําหนดรูทุกขนั้นและเพียงพอ
เพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ
[๕๐๑] ดูกรทานสารีบุตร ที่เรียกวา ถึงความโลงใจๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร
หนอแล จึงจะชื่อวาถึงความโลงใจ ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ เมื่อไรภิกษุยอ มรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่อง
สลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล จึงจะชื่อวาถึงความโลง
ใจ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกระทําความโลงใจนั้น
ใหแจง ฯ
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ
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ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกระทําความโลงใจนั้น
ใหแจง ฯ
สา. อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ตั้งใจชอบ นี้แลเปน
มรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกระทําความโลงใจนั้นใหแจง ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อกระทําความโลงใจ นั้นใหแจง
และเพียงพอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ
ปรมัสสาสัปปตตสูตร
วาดวยผูมีความโลงใจยิ่ง
[๕๐๒] ดูกรทานสารีบุตร ที่เรียกวา ถึงความโลงใจอยางยิง่ ๆ ดังนี้ดวยเหตุเพียง
เทาไรหนอแล จึงจะชื่อวาถึงความโลงใจอยางยิ่ง ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ เมื่อไรภิกษุรคู วามเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครือ่ ง
สลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริงแลว เปนผูห ลุดพนเพราะไมถือมั่น ดวยเหตุ
เพียงเทานี้แล จึงจะชื่อวาถึงความโลงใจอยางยิ่ง ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกระทําความโลงใจ
อยางยิ่งนัน้ ใหแจง ฯ
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกระทําความโลงใจ
อยางยิ่งนัน้ ใหแจง ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกระทําความโลงใจอยางยิ่งนั้นใหแจง ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อกระทําความโลงใจอยางยิ่งนัน้ ให
แจง และเพียงพอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 270
เวทนาปญหาสูตร
วาดวยปญหาเรื่องเวทนา
[๕๐๓] ดูกรทานสารีบุตร ที่เรียกวา เวทนาๆ ดังนี้ เวทนาเปนไฉนหนอ ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ เวทนา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา
อทุกขมสุขเวทนา เวทนา ๓ อยาง นี้แล ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓
อยางนั้น ฯ
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓
อยางนั้น ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือความเห็นชอบ ฯลฯ ตั้งใจชอบ
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓ อยางนั้น ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓ อยางนั้น
และเพียงพอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ
อาสวปญหาสูตร
วาดวยเรื่องิาสวะ
[๕๐๔] ดูกรทานสารีบุตร ที่เรียกวา อาสวะๆ ดังนี้ อาสวะเปนไฉนหนอ ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ อาสวะ ๓ อยางนี้ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ อาสวะ ๓
อยางนี้แล ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อละอาสวะเหลานั้น ฯ
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อละอาสวะเหลานั้น ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อละอาสวะเหลานั้น ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อละอาสวะเหลานั้นและเพียงพอ
เพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ
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[๕๐๕] ดูกรทานสารีบุตร ที่เรียกวา อวิชชาๆ ดังนี้ อวิชชาเปนไฉนหนอ ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ ความไมรใู นทุกข ในเหตุเกิดแหงทุกข ในความดับทุกข ใน
ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับทุกข นี้เรียกวาอวิชชา ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อละอวิชชาเหลานั้น ฯ
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อละอวิชชาเหลานั้น ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อละอวิชชาเหลานั้น ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อละอวิชชา เหลานั้น และเพียงพอ
เพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ
[๕๐๖] ดูกรทานสารีบุตร ที่เรียกวา ตัณหาๆ ดังนี้ ตัณหาเปนไฉนหนอ ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ ตัณหา ๓ ประการนี้ คือ กามตัณหา ภวตัณหาวิภวตัณหา ตัณหา ๓
ประการนี้แล ฯ
สา. ดูกรทานผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ
ตั้งใจชอบ นีแ้ ลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพือ่ ละตัณหาเหลานั้น ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อละตัณหาเหลานัน้ และเพียงพอ
เพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ
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[๕๐๗] ดูกรทานสารีบุตร ที่เรียกวา โอฆะๆ ดังนี้ โอฆะเปนไฉนหนอ ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ โอฆะ ๔ ประการนี้ คือ กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ
โอฆะ ๔ ประการนี้แล ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อละโอฆะ เหลานั้น ฯ
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อละโอฆะเหลานั้น ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อละโอฆะเหลานั้น ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อละโอฆะเหลานัน้ และเพียงพอ
เพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ
[๕๐๘] ดูกรทานสารีบุตร ที่เรียกวา อุปาทานๆ ดังนี้ อุปาทานเปนไฉนหนอ ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ อุปาทาน ๔ ประการนี้ คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทาน
อัตตวาทุปาทาน อุปาทาน ๔ ประการนี้แล ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อละอุปาทานเหลานั้น ฯ
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อละอุปาทานเหลานั้น ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อละอุปาทานเหลานั้น ฯ
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ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อละอุปาทานเหลานั้นและเพียงพอ
เพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ
[๕๐๙] ดูกรทานสารีบุตร ที่เรียกวา ภพๆ ดังนี้ ภพเปนไฉนหนอ ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ ภพ ๓ เหลานี้ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพภพ ๓ เหลานี้แล ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกําหนดรูภพเหลานั้น ฯ
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกําหนดรูภพเหลานั้น ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกําหนดรูภพเหลานั้น ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อกําหนดรูภพเหลานัน้ และเพียงพอ
เพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ
[๕๑๐] ดูกรทานสารีบุตร ที่เรียกวา ทุกขๆ ดังนี้ ทุกขเปนไฉนหนอ ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ สภาพทุกข ๓ ประการนี้ คือ สภาพทุกขคือทุกข สภาพทุกขคือสังขาร
สภาพทุกขคือความแปรปรวน สภาพทุกข ๓ ประการนี้แล ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกําหนดรูสภาพทุกข
เหลานั้น ฯ
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกําหนดรูสภาพทุกข
เหลานั้น ฯ
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สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกําหนดรูสภาพทุกขเหลานั้น ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อกําหนดรูสภาพทุกขเหลานั้น
และเพียงพอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ
[๕๑๑] ดูกรทานสารีบุตร ที่เรียกวา สักกายะๆ ดังนี้ สักกายะเปนไฉนหนอ ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้แล พระผูมพี ระภาคตรัสวาสักกายะ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกําหนดรูสักกายะนัน้ ฯ
สา. มีอยู ผูมีอายุ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกําหนดรูสักกายะนัน้ ฯ
สา. ดูกรทานผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือความเห็นชอบ ฯลฯ ตั้งใจ
ชอบ นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกําหนดรูสักกายะนั้น ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดีนัก เพื่อกําหนดรูสักกายะนัน้ และเพียง
พอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ
[๕๑๒] ดูกรทานสารีบุตร อะไรหนอ เปนการยากทีจ่ ะกระทําไดในธรรมวินัยนี้ ฯ
สา. บรรพชา ผูมีอายุ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็สิ่งอะไรอันบุคคลผูบวชแลว กระทําไดโดยยาก ฯ
สา. ความยินดียิ่ง ผูมีอายุ ฯ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็สิ่งอะไร อันภิกษุผูยนิ ดียิ่งแลวกระทําไดโดยยาก ฯ
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สา. การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ผูมีอายุ
ช. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็ภิกษุผปู ฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว จะพึงเปนพระอรหันต
ไดนานเพียงไร ฯ
สา. ไมนานนัก ผูมีอายุ ฯ
จบชัมพุขาทกสังยุตต
______________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. นิพพานสูตร
๒. อรหัตตสูตร ๓. ธรรมวาทีปญหาสูตร
๔. กิมัตถิย สูตร
๕. อัสสาสสูตร ๖. ปรมัสสาสสูตร
๗. เวทนาสูตร
๘. อาสวสูตร
๙. อวิชชาสูตร ๑๐. ตัณหาปญหาสูตร ๑๑. โอฆสูตร
๑๒. อุปาทานสูตร
๑๓. ภวสูตร
๑๔. ทุกขสูตร ๑๕. สักกายสูตร
๑๖. ทุกกรสูตร ฯ
______________________
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สามัณฑกสังยุตต
[๕๑๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ ฝง แมน้ําคงคาใกลอุกกเจลนคร ในแควน
วัชชี ครั้งนั้น ปริพาชกชื่อ สามัณฑกะ เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทาน
พระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานสารีบุตร ที่เรียกวา นิพพานๆ ดังนี้ นิพพาน
เปนไฉนหนอ ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรผูมีอายุ ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้น
โมหะนี้เรียกวา นิพพาน ฯ
ป. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือเพื่อกระทํานิพพานนั้นใหแจง ฯ
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ
ป. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉนเพือ่ กระทํานิพพานนั้นใหแจง ฯ
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทาเพื่อกระทํานิพพานนั้นใหแจง ฯ
ป. ดูกรทานผูม ีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปาดีนกั เพื่อกระทํานิพพานนั้นใหแจง และ
เพียงพอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯลฯ
[๕๑๔] ดูกรทานสารีบุตร อะไรหนอเปนการยากทีจ่ ะกระทําไดในธรรมวินัยนี้ ฯ
สา. บรรพชา ผูมีอายุ ฯ
ป. ดูกรภิกษุผมู ีอายุ ก็สิ่งอะไรอันบุคคลผูบวชแลวกระทําไดโดยยาก ฯ
สา. ความยินดียิ่ง ผูมีอายุ ฯ
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ป. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็สิ่งอะไรอันภิกษุผูยนิ ดียิ่งแลวกระทําไดโดยยาก ฯ
สา. การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ผูมีอายุ ฯ
ป. ดูกรทานผูม ีอายุ ก็ภิกษุผปู ฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว นานเทาไร จึงจะได
เปนพระอรหันต
สา. ไมนานนัก ผูมีอายุ ฯ
รวมพระสูตรในสังยุตตนี้ เชนเดียวกับสูตรกอน ฯ
จบสามัณฑกสังยุตต
_____________________
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โมคคัลลานสังยุตต
[๕๑๕] สมัยหนึ่ง ทานพระมหาโมคคัลลานะอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุทั้ง
หลายแลว ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดกลาว
กะภิกษุเหลานัน้ วา ดูกรผูมีอายุทั้งหลายขอ โอกาส เมื่อเราหลีกเรนอยูใ นที่ลับ ความปริวิตก
แหงใจไดเกิดขึ้นอยางนีว้ าทีเ่ รียกวา ปฐมฌานๆ ดังนี้ ปฐมฌาน เปนไฉนหนอ เราไดมี
ความคิดอยางนี้วาภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน
อันมีวิตกวิจาร มีปติ และสุขเกิดแตวิเวกอยู นี้เรียกวา ปฐมฌาน เราก็สงัด จากกามสงัดจาก
อกุศลธรรม เขาปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยูเมื่อเราอยู ดวยวิหารธรรมนี้
สัญญามนสิการอันประกอบดวยกามยอมฟุง ซานครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวย
พระฤทธิ์ แลวไดตรัสวาโมคคัลลานะๆ เธอ อยาประมาทปฐมฌาน จงดํารงจิตไวในปฐมฌาน
จงกระทําจิตใหเปนธรรมเอกผุดขึ้นในปฐมฌาน จงตั้งจิตไวใหมั่นในปฐมฌานสมัยตอมา เรา
สงัดจากกาม สงัด จากอกุศลธรรม เขาปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร มีปตแิ ละสุขเกิดแตวเิ วกอยู
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อจะพูดใหถูก พึงพูดคําใดวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห
แลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ บุคคลเมื่อจะพูดใหถูกพึงพูดคํานั้นกะเราวา สาวกอันพระศาสดา
ทรงอนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ ฯ
[๕๑๖] ทีเ่ รียกวา ทุติยฌานๆ ดังนี้ ทุติยฌานเปนไฉนหนอ เราไดมีความคิดอยาง
นี้วา ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาทุติยฌานอันมีความผองใสแหง จิตในภายใน เปนธรรมเอกผุด
ขึ้น ไมมีวิตกวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไปมีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู นี้เรียกวาทุตยิ ฌาน
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เราก็เขาทุติยฌานอันมีความผองใสแหง จิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตกวิจาร เพราะ
วิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เมื่อเราอยูดว ยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอัน
ประกอบ ดวยวิตกยอมฟุงซาน ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธิ์ แลวได
ตรัสวา โมคคัลลานะๆ เธออยาประมาททุตยิ ฌาน จงดํารงจิตไวใน ทุตยิ ฌาน จงกระทําจิตให
เปนธรรมเอกผุดขึ้นในทุตยิ ฌาน จงตั้งจิตไวใหมั่นในทุติย ฌาน สมัยตอมา เราเขาทุติยฌานอันมี
ความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมวี ติ กวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติ
และสุขเกิดแตสมาธิ อยู ดูกรผูมีอายุท้งั หลาย ก็บุคคลเมื่อจะพูดใหถูก พึงพูดคําใดวา สาวกอัน
พระ ศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ บุคคลเมื่อจะพูดใหถูกพึงพูด คํานั้นกะ
เราวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ ฯ
[๕๑๗] ทีเ่ รียกวา ตติยฌานๆ ดังนี้ ตติยฌานเปนไฉนหนอ เราไดมีความ คิดอยาง
นี้วาภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะเสวยสุขดวย นามกาย เพราะ
ปติสิ้นไป เขาตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ
อยูเปนสุข นี้เรียกวาตติยฌาน---เราก็มีอุเบกขา มีสติ มี สัมปชัญญะ เสวยสุข ดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไปเขาตติยฌานที่พระอริยเจา ทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา
มีสติอยูเปนสุข เมื่อเราอยูดวย วิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันประกอบดวยปติยอมฟุงซาน
ครั้งนั้นแล พระผูมี พระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธิ์ แลวไดตรัสวาโมคคัลลานะๆ เธออยา
ประมาท ตติยฌาน จงดํารงจิตไวในตติยฌาน จงกระทําจิตใหเปนธรรมเอกผุดขึ้นในตติยฌาน
จงตั้งจิตไวในตติยฌาน สมัยตอมาเรามีอุเบกขา มีสติ มีสัม ปชัญญะ เสวยสุขดวย
นามกาย เพราะปติสิ้นไปเขาตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมี
อุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดูกรผูมีอายุทั้งหลายก็บุคคลเมื่อจะพูดใหถูกพึงพูดคําใดวา สาวกอัน
พระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึง ความเปนผูรูยิ่งใหญ บุคคลเมื่อจะพูดใหถูกพึงพูดคํานั้นกะเราวา
สาวกอัน พระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรยู ิ่งใหญ ฯ
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[๕๑๘] ทีเ่ รียกวา จตุตถฌานๆ ดังนี้ จตุตถฌานเปนไฉนหนอ เราไดมคี วามคิด
อยางนี้วา ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุขเพราะละสุขละทุกข
และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เรียกวาจตุตถฌาน
เราก็เขาจตุตถฌานอันไมมีทกุ ข ไมมีสุข เพราะละ สุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์อยูเมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันประกอบดวย
สุขยอมฟุงซานครั้งนั้น แล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธิ์ แลวไดตรัสวา
โมคคัลลานะๆ เธออยาประมาทจตุตถฌาน จงดํารงจิตไวในจตุตถฌาน จงกระทําจิตใหเปนธรรม
เอกผุดขึ้นในจตุตถฌาน จงตัง้ จิตไวใหมนั่ ในจตุตถฌาน สมัยตอมา เราเขาจตุตถฌานอันไมมี
ทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆได มีอเุ บกขาเปนเหตุ
ใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรผูมีอายุทั้งหลายก็บคุ คลเมื่อจะพูดใหถูก พึงพูดคําใดวา สาวกอันพระ
ศาสดาทรงอนุเคราะหแลวถึงความเปนผูรยู ิ่งใหญ บุคคลเมื่อจะพูดใหถูก พึงพูดคํานั้นกะเราวา
สาวกอันพระศาสดาทรง อนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ ฯ
[๕๑๙] ทีเ่ รียกวา อากาสานัญจายตนฌานๆ ดังนี้ อากาสานัญจายตนฌานเปนไฉน
หนอ เราไดมคี วามคิดอยางนี้วา ภิกษุในพระธรรมวินัยนีเ้ ขาอากาสานัญจายตนฌานดวยคํานึง
วา อากาศหาทีส่ ุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาเสียไดเพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได เพราะไมกระ
ทําไวในใจซึ่งนานัตตสัญญาโดยประการทัง้ ปวง นี้เรียกวาอากาสานัญจายตนฌาน เราก็เขาอากา
สานัญจายตนฌานดวยคํานึงวา อากาศหาทีส่ ุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาเสียได เพราะดับปฏิฆ
สัญญาเสียได เพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง เมื่อเราอยูด วย วิหาร
ธรรมนี้ สัญญามนสิการอันประกอบดวยรูป สัญญายอมฟุงซานครั้งนั้นแลพระผูมีพระภาค

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 281
เสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธิ์ แลวไดตรัสวาโมคคัลลานะๆ เธออยาประมาท
อากาสานัญจายตนฌาน จงดํารงจิตไวในอากาสานัญจายตนฌานจงกระทําจิตใหเปนธรรมเอก
ผุดขึ้นในอากาสานัญจายตนฌานจงตั้งจิตไวใหมนั่ ใน อากาสานัญจายตนฌาน สมัยตอมา เราเขา
อากาสานัญจายตนฌานดวยคํานึงวา อากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาเสียได เพราะดับปฏิฆ
สัญญาเสียไดเพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงดูกรผูมีอายุทั้งหลาย
ก็บุคคลเมื่อจะพูดใหถกู พึงพูดคําใดวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรูยิ่ง
ใหญ บุคคลเมื่อจะพูดใหถูก พึงพูดคํานั้นกะเราวา สาวก อันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว
ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ ฯ
[๕๒๐] ทีเ่ รียกวา วิญญาณัญจายตนฌานๆ ดังนี้ วิญญาณัญจายตนฌาน เปน ไฉน
หนอ เราไดมคี วามคิดอยางนี้วา ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยคํานึง
วา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานเสียไดโดยประการทั้งปวง นี้เรียกวา
วิญญาณัญจายตนฌาน เราก็เขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยคํานึงวา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะ
ลวงอากาสานัญจายตนฌานเสียไดโดยประการทั้งปวง เมือ่ เราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิ
การอันประกอบดวยอากาสานัญจายตนะยอมฟุงซาน ครั้งนั้นแล พระผูม ีพระภาคเสด็จเขาไปหา
เราดวยพระฤทธิ์ แลวไดตรัสวา โมคคัลลานะๆ เธออยาประมาทวิญญาณัญจายตนฌาน
จงดํารงจิตไวในวิญญาณัญจายตนฌาน จงกระทําจิตใหเปนธรรมเอกผุดขึ้นในวิญญาณัญจายตนฌาน
จงตั้งจิตไวใหมั่นในวิญญาณัญจายตนฌาน สมัยตอมา เราเขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยคํานึงวา
วิญญาณ หาทีส่ ุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานเสียไดโดยประการทั้งปวงดูกรผูมีอายุทั้ง
หลาย ก็บุคคลเมื่อจะพูดใหถูก พึงพูดคําใดวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห ถึงความ
เปนผูรูยิ่งใหญ บุคคลเมื่อจะพูดใหถกู พึงพูดคํานั้นกะเราวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห
แลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ ฯ
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[๕๒๑] ที่เรียกวา อากิญจัญญายตนฌานๆ ดังนี้ อากิญจัญญายตนฌานเปนไฉน
หนอเราไดมีความคิดอยางนีว้ า ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยคํานึง
วา สิ่งอะไรหนอยหนึ่งไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌาน เสียไดโดยประการทั้งปวง นี้เรียกวา
อากิญจัญญายตนฌาน เราก็เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยคํานึงวา สิ่งอะไรหนอยหนึ่งไมมี เพราะ
ลวงวิญญาณัญจายตนฌานเสียไดโดยประการทั้งปวง เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิ
การอันประกอบดวยวิญญาณัญจายตนะยอมฟุงซาน ครั้งนั้นแล พระผูมภี าคเสด็จเขาไปหาเรา
ดวยพระฤทธิ์ แลวไดตรัสวา โมคคัลลานะๆ เธออยาประมาทอากิญจัญญายตนฌาน
จงดํารงจิตไวในอากิญจัญญายตนฌาน จงกระทําจิตใหเปนธรรมเอกผุดขึ้นในอากิญจัญญายตนฌาน
จงตั้งจิตไวใหมั่นในอากิญจัญญายตนฌานสมัยตอมาเราเขาอากิญจัญญายตนฌานดวยคํานึงวา
สิ่งอะไรหนอยหนึ่งไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌาณเสียไดโดยประการทั้งปวง ดูกรผูมีอายุ
ทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อจะพูดใหถูก พึงพูดคําใดวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความ
เปนผูรูยิ่งใหญ บุคคลเมื่อจะพูดใหถกู พึงพูดคํานั้นกะเราวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห
แลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ ฯ
[๕๒๒] ที่เรียกวา เนวสัญญานาสัญญายตนฌานๆ ดังนี้ เนวสัญญานาสัญญายตน
ฌานเปนไฉนหนอ เราไดมคี วามคิดอยางนี้วา ภิกษุในพระธรรมวินัยนีเ้ ขาเนวสัญญานาสัญ
ญายตนฌาน เพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานเสียไดโดยประการทั้งปวง นี้เรียกวาเนวสัญญานาสัญญาย
ตนฌาน เราก็เขาเนวสัญญา นาสัญญายตนฌาน เพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานเสียไดโดยประ
การทั้งปวง เมือ่ เราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันประกอบดวยอากิญจัญญายตนะยอมฟุง
ซาน ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธิ์ แลวได ตรัสวาโมคคัลลานะ
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โมคคัลลานะเธออยาประมาทเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน จงดํารงจิตไวในเนวสัญญานา
สัญญายตนฌาน จงกระทําจิตใหเปนธรรมเอกผุดขึ้น ในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน จงตั้ง
จิตไวใหมนั่ ในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน สมัยตอมา เราเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
เพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานเสียไดโดยประการทั้งปวง ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อจะ
พูดใหถกู พึงพูดคําใดวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ บุคคล
เมื่อจะพูดใหถูก พึงพูดคํานั้นกะเราวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความเปน
ผูรูยิ่งใหญ ฯ
[๕๒๓] ที่เรียกวา อนิมิตตเจโตสมาธิๆ ดังนี้ อนิมิตตเจโตสมาธิเปนไฉนหนอ
เราไดมีความคิดอยางนีว้ า ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาอนิมิตตเจโตสมาธิอยู เพราะไมกระทํา
ไวในใจซึ่งนิมติ ทั้งปวง นี้เรียกวาอนิมิตตเจโตสมาธิเราก็เขาอนิมิตตเจโตสมาธิอยู เพราะไมกระ
ทําไวในใจซึ่งนิมิตทั้งปวง เมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ วิญญาณอันซานไปตามซึ่งอนิมิตยอมมี
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธิ์ แลวไดตรัสวา โมคคัลลานะ
โมคคัลลานะ เธออยาประมาทอนิมิตตเจโตสมาธิ จงดํารงจิตไวในอนิมติ ตเจโตสมาธิ จงกระทําจิต
ใหเปนธรรมเอกผุดขึ้นในอนิมิตตเจโตสมาธิ จงตั้งจิตไวใหมั่นในอนิมติ ตเจโตสมาธิ สมัยตอมา
เราเขาอนิมิตตเจโตสมาธิอยู เพราะไมกระทําไวในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ก็บุคคล
เมื่อจะพูดใหถูก พึงพูดคําใดวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ
บุคคลเมื่อจะพูดใหถูก พึงพูดคํานั้นกะเราวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความ
เปนผูรูยิ่งใหญ ฯ
[๕๒๔] ครั้งนัน้ แล ทานพระมหาโมคคัลลานะหายจากพระวิหารเชตวันไปปรากฏใน
ดาวดึงสเทวโลก เหมือนบุรษุ มีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ครั้งนั้นแล
ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๕๐๐ องค เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู ไหวทานพระ
มหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทานพระมหาโมค
คัลลานะไดพดู กะทาวสักกะจอมเทพวา ดูกรจอมเทพ การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะดีนัก เพราะ
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เหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนัก ... การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนกั เพราะเหตุ
แหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา ขาแตพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข การถึงพระพุทธเจาเปน
สรณะดีนกั เพราะเหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตาย
ไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนัก ... การถึงพระสงฆเปนสรณะ
ดีนัก เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไปยอม
เขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
[๕๒๕] ครั้งนัน้ ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๖๐๐ องค ฯลฯ ๗๐๐ องค ฯลฯ
๘๐๐ องค ฯลฯ ฯ
[๕๒๖] ครั้งนัน้ แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๘๔,๐๐๐ องค เขาไปหาทาน
พระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวทานพระมหาโมคคัลลานะไดพดู กะทาวสักกะจอมเทพวา ดูกรจอมเทพ
การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะดีนกั เพราะเหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ สัตวบางพวก
ในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนัก ...
การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนัก เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกนี้
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา ขาแตทานพระโมค
คัลลานะผูนิรทุกข การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะดีนัก เพราะเหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปน
สรณะ สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การถึงพระธรรม
เปนสรณะดีนกั ... การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนัก เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ
สัตวบางพวกในโลกนี้เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
[๕๒๗] ครั้งนัน้ แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๕๐๐ องค เขาไปหาทานพระมหา
โมคคัลลานะถึงที่อยู ไหวทา นพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
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ครั้นแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดพดู กะทาวสักกะจอมเทพวา ดูกรจอมเทพ การประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก
เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดังนี้ ดีนกั เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเลือ่ มใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ดูกรจอมเทพ การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรม
อันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันผูไดบรรลุพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู
ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังนี้ ดีนกั เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค ดูกรจอมเทพ การประกอบดวยความเลือ่ มใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา
พระสงฆสาวกของพระผูมพี ระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ
คือ คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี้ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปน ผูควรของคํานับ
ควรของตอนรับ ควรของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอื่นยิ่งกวา ดังนี้
ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ สัตวบางพวกใน
โลกนี้ เมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรจอมเทพ การประกอบดวยศีลที่
พระอริยเจาใครแลว อันไมขาด ไมทลุ ไมดา ง ไมพรอย เปนไทย วิญูชนสรรเสริญ อัน
ตัณหาและทิฐลิ ูบคลําไมได เปนไปเพื่อสมาธิ ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยศีลที่
พระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข การประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ... ดีนัก เพราะ
เหตุแหงการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจา สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกขการประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ... ดีนกั
เพราะเหตุการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม สัตวบางพวกในโลกนี้
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เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข การประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติ
ดีแลว ... ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระสงฆ สัตว
บางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาแตทานพระโมคคัลลานะ
ผูนิรทุกข การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ ดีนัก เพราะ
เหตุแหงการประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
[๕๒๘] ครั้งนัน้ แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๖๐๐ องค ... ฯลฯ๗๐๐ องค ฯลฯ
๘๐๐ องค ฯลฯ ฯ
[๕๒๙] ครั้งนัน้ ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๘๔,๐๐๐ องค เขาไปหาทานพระมหา
โมคคัลลานะถึงที่อยู ไหวทา นพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดพดู กะทาวสักกะจอมเทพวา ดูกรจอมเทพ การประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองค
นั้น ... ดีนกั เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจา สัตว
บางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรจอมเทพ การประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ... ดีนกั
เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระธรรม สัตวบางพวกในโลกนี้
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรจอมเทพ การประกอบดวยความเลื่อมใส
อันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูม ีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ... ดีนกั
เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระสงฆ สัตวบางพวกในโลกนี้
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรจอมเทพการประกอบดวยศีลทีพ่ ระอริยเจา
ใครแลว อันไมขาด ... ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว สัตวบาง
พวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา ขาแต
ทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา
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แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ... ดีนกั เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความ
เลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอัน
พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ...ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
ในพระธรรมสัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติ
ดีแลว ... ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระสงฆ สัตว
บางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การประกอบดวยศีลที่พระอริย
เจาใครแลวอันไมขาด ... ดีนกั เพราะเหตุแหงการประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลวสัตวบาง
พวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
[๕๓๐] ครั้งนัน้ ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๕๐๐ องค เขาไปหาทานพระมหาโมค
คัลลานะถึงที่อยู ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดพดู กะทาวสักกะจอมเทพวา ดูกรจอมเทพ การถึงพระ
พุทธเจาเปนสรณะดีนัก เพราะเหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกนี้
เมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอืน่ ดวยฐานะ
๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ วรรณะ สุข ยศ ความเปนใหญ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
อันเปนทิพย ดูกรจอมเทพ การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนกั เพราะเหตุแหงการถึงพระธรรมเปน
สรณะ สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้น
ยอมครอบงําเทวดาพวกอืน่ ดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ วรรณะ สุข ยศ ความเปนใหญ
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนทิพย การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนักเพราะเหตุแหงการ
ถึงพระสงฆเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอื่นดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ วรรณะ สุข ยศ
ความเปนใหญ รูป เสียงกลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนทิพย ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา
ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะดีนัก เพราะเหตุแหงการถึง
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พระพุทธเจาเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอื่นดวยฐานะ ๑๐ประการ คือ ดวยอายุ ... อันเปนทิพย การ
ถึงพระธรรมเปนสรณะดีนกั ...การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนัก เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆ
เปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขา
เหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอืน่ ดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ วรรณะสุข ยศ ความ
เปนใหญ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนทิพย ฯ
[๕๓๑] ครั้งนัน้ แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๖๐๐ องค ฯลฯ๗๐๐ องค ฯลฯ
๘๐๐ องค ฯลฯ ฯ
[๕๓๒] ครั้งนัน้ แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๘๔,๐๐๐ องค เขาไปหาทานพระ
มหาโมคคัลลานะถึงที่อยู ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดพูดกะทาวสักกะจอมเทพวา ดูกรจอมเทพ การ
ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะดีนักเพราะเหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ สัตวบางพวก
ในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวก
อื่นดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ... อันเปนทิพย การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนกั ...
การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนัก เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะสัตวบางพวกในโลก
นี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอื่นดวย
ฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ... อันเปนทิพย ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา ขาแตทานพระ
โมคคัลลานะผูนิรทุกข การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะดีนัก ... การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนกั ...
การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนัก เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลก
นี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอื่น
ดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ... อันเปนทิพย ฯ
[๕๓๓] ครั้งนัน้ แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๕๐๐ องค เขาไปหาทานพระมหา
โมคคัลลานะถึงที่อยู ไหวทา นพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดพูดกะทาวสักกะจอมเทพวา ดูกรจอมเทพ การ
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ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค
พระองคนั้นเปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดังนี้ ดีนกั เพราะเหตุ
แหงการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้น ยอมครอบงําเทวดาพวกอืน่ ดวยฐานะ
๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ ... อันเปนทิพยดกู รจอมเทพ การประกอบดวยความเลื่อมใสอัน
ไมหวัน่ ไหวในพระธรรมวา ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ... ดูกรจอมเทพ การประกอบ
ดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดี
แลว ... ดูกรจอมเทพ การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว อันไมขาด...เปนไปเพื่อสมาธิ
ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยศีลทีพ่ ระอริยเจาใครแลวสัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอืน่ ดวยฐานะ
๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ... อันเปนทิพย ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา ขาแตทานพระโมคคัลลานะ
ผูนิรทุกขการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ... ในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว... ใน
พระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว... การประกอบดวยศีลที่
พระอริยเจาใครแลว อันไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยศีล
ที่พระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอื่นดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ ... โผฏฐัพพะ อัน
เปนทิพย ฯ
[๕๓๔] ครั้งนัน้ แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๖๐๐ องค ฯลฯ ๗๐๐ องค ฯลฯ
๘๐๐ องค ฯลฯ ฯ
[๕๓๕] ครั้งนัน้ แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๘๔,๐๐๐ องค เขาไปหาทานพระ
มหาโมคคัลลานะถึงที่อยู ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดพูดกะทาวสักกะจอมเทพวา ดูกรจอมเทพ การ
ประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค
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พระองคนั้น... ในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว... ในพระสงฆ
วา พระสงฆสาวกของพระผูม ีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว... การประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา
ใครแลวอันไมขาด... เปนไปเพื่อสมาธิ ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยศีลที่พระอริยเจา
ใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้น
ยอมครอบงําเทวดาพวกอืน่ ดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือดวยอายุ วรรณะ สุข ยศ ความเปน
ใหญ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะอันเปนทิพย ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา ขาแตทาน
พระโมคคัลลานะผูนิรทุกขการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวัน่ ไหวในพระพุทธเจาวา แม
เพราะเหตุนี้ๆพระผูมีพระภาคพระองคนั้น... ในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัส
ดีแลว... ในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค ผูปฏิบัติดีแลว...การประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว อันไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ ดีนักเพราะเหตุแหงการประกอบ
ดวยศีลที่พระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนีเ้ มื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลก
สวรรค เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอื่นดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ...
โผฏฐัพพะ อันเปนทิพย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
[๕๓๖] ครั้งนัน้ แล จันทนเทพบุตร ฯลฯ ครั้งนั้นแล สุยามเทพบุตรฯลฯ ครั้งนั้น
แล สันตุสิตเทพบุตร ฯลฯ ครั้งนั้นแล สุนิมมิตเทพบุตร ฯลฯ ครั้งนั้นแล วสวัตตีเทพบุตร
ฯลฯ(เปยยาล ๕ ประการนี้ พึงใหพิสดารเหมือนทาวสักกะจอมเทพ) ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบโมคคัลลานสังยุตต
_______________________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สวิตักกสูตร ๒. อวิตักกสูตร ๓. สุขปญหาสูตร๔. อุเปกขปญหาสูตร
๕. อากาสานัญจายตนสูตร ๖. วิญญาณัญจายตนสูตร ๗. อากิญจัญญายตน
สูตร ๘. เนวสัญญานาสัญญายตนสูตร ๙. อนิมิตตสูตร ๑๐. สักก
สูตร ๑๑. จันทนสูตร ฯ
_____________________

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 292
จิตตคหปติปุจฉาสังยุตต
สังโยชนสูตร
[๕๓๗] สมัยหนึ่ง ภิกษุผูเถระมากดวยกันอยูที่อัมพาฏกวัน ใกลราวปามัจฉิกาสณฑ
ก็สมัยนั้นแล ภิกษุผูเถระมากดวยกันกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตนั่งประชุมสนทนากันที่โรง
กลมไดสนทนากันวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ คือสังโยชนกด็ ี สังโยชนียธรรมก็ดี
มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะตางกันหรือวามีอรรถเหมือนกัน พยัญชนะเทานั้นตางกัน บรรดา
ภิกษุผูเถระเหลานั้นภิกษุผูเถระบางพวกพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้
คือสังโยชนกด็ ี สังโยชนียธรรมก็ดี มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน บางพวกพยากรณ
อยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุท้งั หลาย ธรรมเหลานี้ คือ สังโยชนก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดี มีอรรถ
เหมือนกัน พยัญชนะเทานัน้ ตางกัน ฯ
[๕๓๘] ก็สมัยนั้นแล จิตตคฤหบดีไดไปยังบานสวยชื่อมิคปถกะดวยกรณียกิจบางอยาง
ไดสดับขาววา ภิกษุผูเถระมากดวยกันกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว นั่งประชุมกันที่โรง
กลม ไดสนทนากันวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลายธรรมเหลานี้ คือ สังโยชนก็ดี สังโยชนียธรรมก็ดี
มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะตางกัน หรือวามีอรรถเหมือนกัน พยัญชนะเทานั้นตางกัน บรรดา
ภิกษุผูเถระเหลานั้นภิกษุผูเถระบางพวกพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานผูมอี ายุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้
คือสังโยชนกด็ ี สังโยชนียธรรมก็ดี มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน บางพวกพยากรณ
อยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ คือ สังโยชนก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดี มีอรรถ
เหมือนกัน พยัญชนะเทานัน้ ตางกัน ฯ
[๕๓๙] ครั้งนัน้ แล จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาภิกษุผูเถระทัง้ หลายถึงที่อยูไ หวแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามภิกษุผูเถระทั้งหลายวา ขาแตทานทัง้ หลายผูเจริญ กระผมได
สดับขาววา ภิกษุผูเถระมากดวยกันกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว นั่งประชุมกันที่โรงกลม
ไดสนทนากันวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ คือ สังโยชนกด็ ี สังโยชนียธรรมก็ดี
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มีอรรถตางกันมีพยัญชนะตางกัน หรือวามีอรรถเหมือนกัน พยัญชนะเทานั้นตางกัน ภิกษุผูเถระ
บางพวกพยากรณอยางนีว้ า ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ คือ สังโยชนก็ดี
สังโยชนียธรรมก็ดี มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน บางพวกพยากรณอยางนีว้ า ดูกรทาน
ผูมีอายุทั้งหลาย ธรรมเหลานี้ คือ สังโยชนกด็ ี สังโยชนียธรรมก็ดี มีอรรถเหมือนกัน พยัญชนะ
เทานั้นตางกัน ดังนี้หรือ ภิกษุเหลานั้นตอบวา อยางนัน้ คฤหบดี จิตตคฤหบดีไดกลาววา
ขาแตทานผูเจริญทั้งหลายธรรมเหลานี้ คือ สังโยชนก็ดี สังโยชนียธรรมก็ดี มีอรรถตางกัน และมี
พยัญชนะตางกัน ถากระนั้นกระผมจักอุปมาใหฟง เพราะวิญูชนบางพวกในโลกนีย้ อมเขาใจ
เนื้อความแหงภาษิตแมดว ยขออุปมา ฯ
[๕๔๐] ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย เปรียบเหมือนโคดําตัวหนึ่งโคขาวตัวหนึ่ง เขาผูก
ดวยทามหรือเชือกเสนเดียวกัน ผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา โคดําติดกับโคขาว โคขาวติดกับโคดํา
ดังนี้ ผูนั้นชื่อวากลาวถูกละหรือ ฯ
ภิ. ไมถูก คฤหบดี เพราะโคดําไมติดกับโคขาว แมโคขาวก็ไมติดกับโคดํา ทามหรือ
เชือกที่ผูกโคทั้งสองนั้น ชื่อวาเปนเครื่องผูก ฯ
จิตต. ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล จักษุไมติดกับรูปรูปไมติดกับ
จักษุ ฉันทราคะที่เกิดขึน้ เพราะอาศัยจักษุและรูปทั้ง ๒ นัน้ ชื่อวาเปนเครื่องติด หูไมตดิ กับเสียง
เสียงไมติดกับหู ฉันทราคะทีเ่ กิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงทั้ง ๒ นั้น ชือ่ วาเปนเครื่องติด จมูก
ไมติดกับกลิ่น กลิ่นไมติดกับจมูกฉันทราคะที่เกิดขึน้ เพราะอาศัยจมูกและกลิ่นทั้ง ๒ นั้น ชื่อวา
เปนเครื่องติด ลิ้นไมติดกับรส รสไมติดกับลิ้น ฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยลิ้นและรสทั้ง ๒
นั้นชื่อวาเปนเครื่องติด กายไมติดกับโผฏฐัพพะ โผฏฐัพพะไมตดิ กับกาย ฉันทราคะ ที่เกิดขึ้น
เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะทั้ง ๒ นั้น ชื่อวาเปนเครื่องติด ใจไมติดกับธรรมารมณ ธรรมารมณ
ไมติดกับใจ ฉันทราคะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณทั้ง ๒ นัน้ ชื่อวาเปนเครื่องติด
ภิ. ดูกรคฤหบดี การที่ปญญาจักษุของทานหยั่งทราบในพระพุทธพจนที่ลึกซึ้ง ชื่อวาเปน
ลาภของทาน ทานไดดแี ลว ฯ
จบสูตรที่ ๑
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อิสิทัตตสูตรที่ ๑
[๕๔๑] สมัยหนึ่ง ภิกษุผูเถระมากดวยกันอยูที่อัมพาฏกวัน ใกลราวปา มัจฉิกาสณฑ
ครั้งนั้นแล จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาภิกษุผูเถระเหลานั้นไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว ไดอาราธนาวา ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขอพระเถระทั้งหลาย โปรดรับภัตตาหาร
ของกระผมในวันพรุงนี้ ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้งนั้นแล จิตตคฤหบดี
ทราบการรับอาราธนาของภิกษุผูเถระทั้งหลายแลว ลุกจากที่นั่ง กราบไหว กระทําประทักษิณแลว
จากไป ฯ
[๕๔๒] ครั้งนัน้ แล พอลวงราตรีนั้นไป เปนเวลาเชา ภิกษุผูเถระทั้งหลายนุงแลวถือ
บาตรและจีวร พากันเขาไปยังนิเวสนของจิตตคฤหบดี แลวนั่งบนอาสนะที่ตบแตงไวถวาย
ครั้งนั้นแล จิตตคฤหบดีเขาไปหาภิกษุผูเถระทั้งหลายไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดถามพระเถระผูเปนประธานวาขาแตพระเถระผูเจริญ คําที่กลาวกันวา ความตางแหงธาตุๆ
ดังนี้ ความตางแหงธาตุ พระผูมีพระภาคตรัสไวดวยเหตุเทาไรหนอแล ฯ
[๕๔๓] เมื่อจิตตคฤหบดีถามอยางนี้แลว พระเถระผูเปนประธานไดนิ่งอยู แมครั้งที่ ๒
จิตตคฤหบดีไดถามพระเถระผูเปนประธานวา ขาแตพระเถระผูเจริญ คําที่กลาวกันวา ความตาง
แหงธาตุๆ ดังนี้ ความตางแหงธาตุ พระผูม ีพระภาคตรัสไวดวยเหตุเทาไรหนอแล แมครั้งที่
๒ พระเถระผูเปนประธานก็ไดนิ่งอยู แมครั้งที่ ๓ จิตตคฤหบดีก็ไดถามพระเถระผูเปนประธานวา
ขาแตพระเถระผูเจริญ คําที่กลาวกันวา ความตางแหงธาตุๆ ดังนี้ ความตางแหงธาตุ พระผูมี
พระภาคตรัสไวดว ยเหตุเทาไรหนอแล แมครั้งที่ ๓ พระเถระผูเปนประธานก็ไดนิ่งอยู ฯ
[๕๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานอิสิทัตตะเปนผูใหมกวาทุกองคในภิกษุสงฆหมูนั้น
ครั้งนั้นแล ทานอิสิทัตตะไดขอโอกาสกะพระเถระผูเปนประธานวาขาแตพระเถระผูเจริญ กระผม
ขอพยากรณปญ
 หาขอนั้นของจิตตคฤหบดี
พระเถระกลาววา ดูกรทานอิสิทัตตะ เชิญทานพยากรณปญหาขอนั้นของจิตตคฤหบดี
เถิด ฯ
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อิ. ดูกรคฤหบดี ก็ทานกลาวถามอยางนี้วา ขาแตพระเถระผูเจริญ คําที่กลาวกันวา
ความตางแหงธาตุๆ ดังนี้ ความตางแหงธาตุ พระผูมีพระภาคตรัสไวดว ยเหตุเทาไรหนอแล
ดังนี้หรือ
จิตต. อยางนัน้ ทานผูเจริญ ฯ
อิ. ดูกรคฤหบดี ความตางแหงธาตุ พระผูม ีพระภาคตรัสไวดังนี้ คือ จักขุธาตุ รูปธาตุ
จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุคันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ
ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุโผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ
ธัมมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ดูกรคฤหบดี ความตางแหงธาตุ พระผูมีพระภาคตรัสไวดว ยเหตุ
เทานี้แล ฯ
[๕๔๕] ครั้งนัน้ แล จิตตคฤหบดีชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของทานอิสิทัตตะแลวได
อังคาสภิกษุผูเถระทั้งหลายใหอิ่มหนําเพียงพอ ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตน
ครั้งนั้นแล ภิกษุผูเถระทั้งหลายฉันเสร็จแลว ลดมือจากบาตรแลว ลุกขึน้ จากอาสนะหลีกไป
ครั้งนั้นแล พระเถระผูเปนประธานไดกลาวกะทานอิสิทตั ตะวา ดีแลว ทานอิสิทัตตะ ปญหา
ขอนั้นแจมแจงแกทาน ---มิไดแจมแจงแกเรา ดูกรทานอิสิทัตตะ ตอไป ถาปญหาเชนนี้พึงมีมา
แมโดยประการอื่นในกาลใด ทานนั่นแหละพึงกลาวตอบปญหาเชนนัน้ ในกาลนัน้ ฯ
จบสูตรที่ ๒
อิสิทัตตสูตรที่ ๒
[๕๔๖] สมัยหนึ่ง ภิกษุผูเถระมากดวยกันอยูที่อัมพาฏกวัน ใกลราวปามัจฉิกาสณฑ
ครั้งนั้นแล จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาภิกษุผูเถระทั้งหลายถึงที่อยูไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดอาราธนาวา ขาแตทานทั้งหลายผูเจริญ ขอพระเถระทั้งหลายโปรดรับภัตตาหารของ
กระผมในวันพรุงนี้ ภิกษุผูเถระทั้งหลายรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้งนั้นแล จิตตคฤหบดี
ทราบการรับอาราธนาของภิกษุผูเถระทั้งหลายแลว ลุกจากอาสนะ ไหวกระทําประทักษิณแลว
จากไป ฯ
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[๕๔๗] ครั้งนัน้ แล พอลวงราตรีนั้นไปเปนเวลาเชา ภิกษุผูเถระทั้งหลาย นุงแลว
ถือบาตรและจีวรพากันเขาไปยังนิเวสนของจิตตคฤหบดีแลวนั่งบนอาสนะที่ตบแตงไวถวาย ครั้ง
นั้นแล จิตตคฤหบดีเขาไปหาภิกษุผูเถระทั้งหลาย ไหวแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดถามพระเถระผูเปนประธานวา ขาแตพระเถระผูเจริญ ทิฐิหลายอยางยอมเกิดขึน้ ในโลก
ดังนี้วา โลกเทีย่ งบาง โลกไมเที่ยงบาง โลกมีที่สุดบาง โลกไมมีที่สุดบาง ชีพอันนั้น สรีระ
ก็อันนั้นบาง ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอืน่ บาง สัตวตายแลวยอมเปนอีกบาง สัตวตายแลวยอม
ไมเปน อีกบาง สัตวตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มีบาง สัตวตายแลวยอมเปนอีก
ก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดบาง (ก็ทฐิ ิ ๖๒ อยางเหลานี้ ไดกลาวไวในพรหมชาลสูตร)
ขาแตทานผูเจริญ เมื่ออะไรมี ทิฐิเหลานี้จงึ มี เมื่ออะไรไมมี ทิฐิเหลานีจ้ ึงไมมี ฯ
[๕๔๘] เมื่อจิตตคฤหบดีไดถามอยางนี้แลว พระเถระผูเปนประธานไดนิ่งอยู แมครั้ง
ที่ ๒ ฯลฯ แมครั้งที่ ๓ จิตตคฤหบดีไดถามพระเถระผูเปนประธานวา ขาแตพระเถระผูเจริญ ทิฐิ
หลายอยางยอมเกิดขึ้นในโลกดังนีว้ า โลกเที่ยงบางโลกไมเที่ยงบาง โลกมีที่สุดบาง โลกไมมี
ที่สุดบาง ชีพอันนั้น สรีระก็อนั นั้นบางชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่นบาง สัตวตายแลวยอม
เปนอีกบาง สัตวตายแลวยอมไมเปนอีกบาง สัตวตายแลวยอมเปนอีกก็มี ยอมไมเปนอีกก็มีบาง
สัตวตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดบาง แมครั้งที่ ๓ พระเถระผูเปน
ประธานก็ไดนิ่งอยู ฯ
[๕๔๙] ก็สมัยนั้นแล ทานพระอิสิทัตตะเปนผูใหมกวาทุกองคในภิกษุสงฆหมูนั้น ครั้ง
นั้นแล ทานพระอิสิทัตตะไดขอโอกาสกะพระเถระผูเปนประธานวาขาแตพระเถระผูเจริญ กระผม
ขอพยากรณปญ
 หาขอนั้นของจิตตคฤหบดี พระเถระกลาววา ดูกรทานอิสิทัตตะ ทานจงพยากรณ
ปญหาขอนั้นของจิตตคฤหบดีเถิดทานอิสทิ ัตตะไดถามวา ดูกรคฤหบดี ก็ทานถามอยางนี้วา
ขาแตพระเถระผูเจริญทิฐิหลายอยางยอมเกิดขึ้นในโลกดังนี้วา โลกเทีย่ งบาง โลกไมเที่ยง
บาง โลกมีที่สุดบาง โลกไมมีที่สุดบาง ฯลฯ ขาแตทานผูเจริญ เมื่ออะไรมี ทิฐิเหลานี้จงึ มี
เมื่ออะไรไมมี ทิฐิเหลานี้จึงไมมี ดังนี้หรือ จิตตคฤหบดีกลาววา อยางนัน้ ทานผูเจริญ ฯ
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อิ. ดูกรคฤหบดี ทิฐิหลายอยางยอมเกิดขึน้ ในโลกดังนีว้ า โลกเที่ยงบาง โลกไม
เที่ยงบาง... สัตวตายแลวยอมเปนอีกก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดบาง(ทิฐิ ๖๒ เหลานี้
ไดกลาวไวแลวในพรหมชาลสูตร) ดูกรคฤหบดี เมื่อสักกายทิฐิมี ทิฐเิ หลานี้ก็มี เมื่อสักกาย
ทิฐิไมมี ทิฐิเหลานี้ก็ไมมี ฯ
[๕๕๐] จิตต. ขาแตทานผูเจริญ ก็สักกายทิฐิยอมเกิดมีไดอยางไร ฯ
อิ. ดูกรคฤหบดี ปุถุชนในโลกนี้ ผูไมไดสดับ ไมเห็นพระอริยเจาไมฉลาดในธรรม
ของพระอริยเจา ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรม
ของสัตบุรุษ ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษยอมเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ เห็นตนมี
รูป ๑ เห็นรูปในตน ๑ เห็นตนในรูป ๑เห็นเวทนาโดยความเปนตน ๑ เห็นตนมีเวทนา ๑
เห็นเวทนาในตน ๑ เห็นตนในเวทนา ๑ เห็นสัญญาโดยความเปนตน ๑ เห็นตนมีสัญญา ๑
เห็นสัญญาในตน ๑ เห็นตนในสัญญา ๑ เห็นสังขารโดยความเปนตน ๑ เห็นตนมีสังขาร ๑
เห็นสังขารในตน ๑ เห็นตนในสังขาร ๑ เห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ เห็นตนมีวิญญาณ ๑
เห็นวิญญาณในตน ๑ เห็นตนในวิญญาณ ๑ ดูกรคฤหบดีสักกายทิฐยิ อมเกิดมีไดอยางนี้
แล ฯ
[๕๕๑] จิตต. ขาแตทานผูเจริญ ก็สักกายทิฐิยอมไมเกิดมีไดอยางไร ฯ
อิ. ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ ผูไดสดับแลว ไดเห็นพระอริยเจา
ฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยเจาไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดใน
ธรรมของสัตบุรุษ ไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษยอมไมเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ไมเห็น
ตนมีรูป ๑ ไมเห็นรูปในตน ๑ ไมเห็นตนในรูป ๑ ไมเห็นเวทนาโดยความเปนตน ๑ ไมเห็น
ตนมีเวทนา ๑ ไมเห็นเวทนาในตน ๑ ไมเห็นตนในเวทนา ๑ ไมเห็นสัญญาโดยความเปนตน ๑
ไมเห็นตนมีสัญญา ๑ ไมเห็นสัญญาในตน ๑ ไมเห็นตนในสัญญา ๑ ไมเห็นสังขารโดยความ
เปนตน ๑ ไมเห็นตนมีสังขาร ๑ ไมเห็นสังขารในตน ๑ ไมเห็นตนในสังขาร ๑ ไมเห็นวิญญาณ
โดยความเปนตน ๑ ไมเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ไมเห็นวิญญาณในตน ๑ ไมเห็นตนในวิญญาณ ๑
ดูกรคฤหบดี สักกายทิฐยิ อมไมเกิดมีไดอยางนี้แล ฯ
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จิตต. ขาแตทานผูเจริญ พระคุณเจาอิสิทัตตะมาจากไหน ฯ
อิ. ดูกรคฤหบดี อาตมภาพมาจากอวันตีชนบท ฯ
จิตต. ขาแตทานผูเจริญ กุลบุตรมีนามวาอิสิทัตตะในอวันตีชนบทเปนสหายที่ไม
เคยเห็นกันของขาพเจา ไดออกบรรพชามีอยู พระคุณเจาไดเห็นทานหรือไม ฯ
อิ. ไดเห็น คฤหบดี ฯ
จิตต. ขาแตทานผูเจริญ เดี๋ยวนี้ ทานผูมีอายุรูปนั้นอยูที่ไหนหนอ ฯ
[๕๕๒] เมื่อจิตตคฤหบดีไดถามอยางนี้ ทานอิสิทัตตะไดนิ่งอยู ฯ
จิตต. ขาแตทานผูเจริญ ทานอิสิทัตตะของขาพเจา คือพระคุณเจาหรือ ฯ
อิ. ใชละ คฤหบดี ฯ
จิตต. ขาแตทานผูเจริญ ขอใหพระคุณเจาอิสิทัตตะจงชอบใจอัมพาฏกวันอันเปนที่นา
รื่นรมยใกลราวปามัจฉิกาสณฑเถิด ขาพเจาจักบํารุงดวยจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน
เภสัชบริขาร
อิ. ดูกรคฤหบดี ทานกลาวดีแลว ฯ
[๕๕๓] ครั้งนัน้ แล จิตตคฤหบดีชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของทานพระอิสิทัตตะแลว ได
อังคาสภิกษุผูเถระทั้งหลายใหอิ่มหนําสําราญ ดวยขาทนียะโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของ
ตน ครั้งนั้นแล ภิกษุผูเถระทั้งหลายฉันเสร็จแลว ลดมือจากบาตร ลุกขึ้นจากอาสนะกลับไป
ลําดับนั้นแล พระเถระผูเปนประธานไดใหโอกาสทานพระอิสิทัตตะวา ดีแลว ทานอิสิทัตตะ
ปญหาขอนั้นแจมแจงแกทาน มิไดแจมแจงแกผม ตอไป ถาปญหาเชนนี้พึงมีมาแมโดยประการ
อื่นในกาลใด ทานนั่นแหละพึงกลาวตอบปญหาเชนนัน้ ในกาลนัน้ ครั้งนั้นแล ทานอิสิทัตตะได
เก็บเสนาสนะ ถือเอาบาตรและจีวร เดินทางออกจากราวปาชื่อมัจฉิกาสณฑไมไดกลับมาอีก
เหมือนกับภิกษุรูปอื่นที่ไดออกเดินทางจากไป ฯ
จบสูตรที่ ๓
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มหกสูตร
[๕๕๔] สมัยหนึ่ง ภิกษุผูเถระมากรูปอยูทอี่ ัมพาฏกวัน ใกลราวปามัจฉิกาสณฑ ครั้ง
นั้นแล จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาภิกษุผูเถระทั้งหลาย ไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดอาราธนาวา ขาแตทานทั้งหลายผูเจริญขอพระเถระทั้งหลายจงรับภัตตาหารที่โรงโคของ
ขาพเจาในวันพรุงนี้ ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดรับอาราธนาโดยดุษณีภาพ ครั้งนั้นแล จิตตคฤหบดี
ทราบการรับอาราธนาของภิกษุผูเถระทั้งหลายแลว ลุกจากที่นั่งไหวทําประทักษิณแลวจากไป ฯ
[๕๕๕] ครั้งนัน้ แล พอลวงราตรีนั้นไป เปนเวลาเชา ภิกษุผูเถระทั้งหลายนุงแลว
ถือบาตรและจีวรเขาไปยังโรงโคของจิตตคฤหบดี ไดนั่ง ณอาสนะที่ไดตบแตงไว ครั้งนั้นแล
จิตตคฤหบดี ไดอังคาสภิกษุผูเถระทั้งหลายใหอิ่มหนําสําราญเพียงพอ ดวยขาวปายาสเจือดวย
เนยใสอยางประณีต ดวยมือของตนเอง ครั้งนั้นแล ภิกษุผเู ถระทั้งหลายฉันเสร็จแลว ลดมือ
จากบาตร ลุกจากอาสนะแลวจากไป แมจิตตคฤหบดีไดสงั่ ทาสกรรมกรวา พวกทานจงทิ้งสวน
ที่เหลือเสีย แลวจึงไดตามไปสงภิกษุผูเถระทั้งหลายขางหลังๆ ก็โดยสมัยนั้นแลไดเกิดรอนจัด
ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดเดินไปดวยกายที่คลายกับจะหดเขาฉะนั้น(จะเปอ ย) ทั้งที่ไดฉนั โภชนะ
อิ่มแลว ฯ
[๕๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระมหกะเปนผูออนกวาทุกองคในภิกษุสงฆหมูนั้น
ครั้งนั้นแล ทานพระมหกะไดพูดกะพระเถระผูเปนประธานวา ขาแตทานผูเจริญ เปนการดีที
เดียวที่พึงมีลมเย็นพัดมา และพึงมีแดดออน ทั้งฝนพึงโปรยลงมาทีละเม็ดๆ พระเถระกลาววา
ทานมหกะ เปนการดีทีเดียวที่พึงมีลมเย็นพัดมา และพึงมีแดดออน ทั้งฝนพึงโปรยลงมาทีละ
เม็ดๆ ครั้งนั้นแลทานพระมหกะไดบันดาลอิทธาภิสังขารใหมีลมเย็นพัดมา และมีแดดออน ทั้ง
ใหมีฝนโปรยลงมาทีละเม็ดๆ ฯ
[๕๕๗] ครั้งนัน้ แล จิตตคฤหบดีไดคิดวา ภิกษุผูออนกวาทุกองคในภิกษุสงฆหมูนี้
เปนผูมีฤทธานุภาพเห็นปานนี้ทีเดียว ครัง้ นั้นแล ทานพระมหกะไปถึงอารามแลว ไดถามพระ
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เถระผูเปนประธานวา ขาแตทานผูเจริญ การบันดาลอิทธาภิสังขารเทานี้เปนการเพียงพอหรือ
พระเถระผูเปนประธานไดกลาววา ทานมหกะ การบันดาลอิทธาภิสังขารเทานี้เปนการเพียงพอ
ทานมหกะ การบันดาลอิทธาภิสังขารเพียงเทานี้เปนอันเราทําแลว เปนอันเราบูชาแลว ครั้นนั้น
แล ภิกษุผูเถระทั้งหลายไดไปตามที่อยู แมทานมหกะก็ไดไปยังที่อยูของตน ครั้งนั้นแล จิตต
คฤหบดีเขาไปหาทานพระมหกะถึงที่อยู ไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดขอรองวา
ขาแตทานผูเจริญ ขอพระคุณเจามหกะจงแสดงอิทธิปาฏิหารยที่เปนอุตริมนุสธรรมแกขาพเจาเถิด
ทานพระมหกะพูดวา ดูกรคฤหบดีถาเชนนั้น ทานจงปูผา หมที่ระเบียง แลวจงเอาฟอนหญามา
โปรยลงที่ผานั้นจิตตคฤหบดีไดรับคําทานพระมหกะแลวจึงปูผาหมที่ระเบียง แลวเอาฟอนหญามา
โปรยลงที่ผานั้น ครั้งนั้นแล ทานพระมหกะไดเขาไปสูวหิ ารใสลูกดานแลวไดบนั ดาลอิทธาภิ
สังขารใหเปลวไฟแลบออกมาโดยชองลูกดานและระหวางลูกดานไหมหญา ไมไหมผา หม ครั้งนั้น
จิตตคฤหบดีไดสลัดผาหมแลว สลดใจ (ตกใจ)ขนลุกชัน ไดยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง
ลําดับนั้นแล ทานพระมหกะไดออกจากวิหาร (หองใน) ไดถามจิตตคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี
การบันดาลอิทธาภิสังขารเทานี้ เปนการเพียงพอหรือ จิตตคฤหบดีไดกลาววา ทานมหกะผูเจริญ
การบันดาลอิทธาภิสังขารเทานี้เปนการเพียงพอ ทานมหกะผูเจริญ การบันดาลอิทธาภิสังขารเพียง
เทานี้ เปนอันทานกระทําแลว เปนอันทานบูชาแลว ขอพระคุณเจามหกะจงชอบใจอัมพาฏกว
นารามที่นารื่นรมยใกลราวปามัจฉิกาสณฑเถิดขาพเจาจักบํารุงดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานเภสัชบริขาร ทานพระมหกะไดกลาววา ดูกรคฤหบดี นั่นทานกลาวดีแลว ครั้งนั้นแล
ทานพระมหกะไดเก็บเสนาสนะ ถือบาตรและจีวรเดินทางออกจากราวปาชื่อมัจฉิกาสณฑ ไมได
กลับมาอีก เหมือนกับภิกษุรปู อื่นๆ ที่เดินทางจากไป ฉะนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๔
กามภูสูตรที่ ๑
[๕๕๘] สมัยหนึ่ง ทานพระกามภูอยูที่อัมพาฏกวัน ใกลราวปามัจฉิกาสณฑ ครั้งนั้นแล
จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาทานพระกามภูถงึ ที่อยู ไหว แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
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แลวทานพระกามภูไดกลาวกะจิตตคฤหบดีวาดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคไดตรัสประพันธ
คาถาไวดังนีว้ า
เธอจงดูรถอันไมมีโทษ มีหลังคาขาว มีเพลาเดียว ไมมีทกุ ขแลน
ไปถึงที่หมาย ตัดกระแสตัณหาขาด ไมมีกเิ ลสเครื่องผูกพัน ฯ
[๕๕๙] ดูกรคฤหบดี ทานพึงเห็นเนื้อความแหงคาถาประพันธนี้ ที่พระผูมีพระภาค
ตรัสไวโดยยอโดยพิสดารอยางไรหนอ ฯ
จิ. ขาแตทานผูเ จริญ คาถาประพันธนี้ พระผูมีพระภาคตรัสหรือ ฯ
กา. อยางนัน้ คฤหบดี ฯ
จิ. ขาแตทานผูเ จริญ ถาเชนนัน้ ขอทานโปรดรอคอยอยูครูห นึ่ง จนกวากระผมจักเพงเนือ้ ความ
แหงคาถาประพันธนั้นได ฯ
ครั้งนั้นแล จิตตคฤหบดีน่งิ อยูครูหนึ่ง จึงไดตอบทานกามภูวาขาแตทานผูเจริญ คําวา
ไมมีโทษนั้น เปนชื่อของศีล คําวา มีหลังคาขาวนั้น เปนชือ่ ของวิมุตติ คําวา มีเพลาเดียว
นั้น เปนชื่อของสติ คําวา ยอมแลนไปนั้น เปนชื่อของการกาวไปและการถอยกลับ คําวา
รถนั้น เปนชื่อของรางกายนีซ้ ึ่งประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ มีมารดาบิดาเปนแดนเกิด เจริญขึ้น
ดวยขาวสุกและขนมสด มีความไมเที่ยง ตองลูบไล นวดเฟน มีการแตกทําลายและกระจัด
กระจายเปนธรรมดา ขาแตทานผูเจริญ ราคะ โทสะ โมหะ ชื่อวาทุกข ทุกขเหลานั้นอันภิกษุผู
ขีณาสพละไดแลว ตัดมูลรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอ
ไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนนั้ ภิกษุผูขีณาสพพระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ไมมีทุกข คําวา แลน
ไปถึงที่หมาย นั้นเปนชื่อของพระอรหันต คําวา กระแสนั้น เปนชื่อของตัณหา ตัณหานั้น อันภิกษุ
ผูขีณาสพละไดแลว ตัดมูลรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้น
อีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูขีณาสพพระผูม ีพระภาคจึงตรัสวา ตัดกระแสตัณหา
ขาด ราคะ โทสะ โมหะ ชื่อวากิเลสเครื่องผูกพัน กิเลสเครื่องผูกพันเหลานั้น อันภิกษุผู
ขีณาสพละไดแลว ตัดมูลรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้น
อีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูขีณาสพพระผูม ีพระภาคจึงตรัสวา ผูไมมีกิเลส
เครื่องผูกพัน ขาแตทานผูเจริญ คาถาประพันธที่พระผูมพี ระภาคตรัสไววา
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เธอจงดูรถอันไมมีโทษ มีหลังคาขาว มีเพลาเดียว ไมมีทกุ ข
แลนไปถึงที่หมาย ตัดกระแสตัณหาขาด ไมมีกิเลสเครื่องผูกพัน
ดังนี้
กระผมยอมรูท ั่วถึงเนื้อความแหงคาถาประพันธนี้ ที่พระผูมีพระภาคตรัสไวโดยยอได
โดยพิสดารอยางนี้ ฯ
กา. ดูกรคฤหบดี การที่ปญญาจักษุของทานหยั่งทราบในพระพุทธพจนที่ลึกซึ้งนี้ ชื่อ
วาเปนลาภของทาน ทานไดดีแลว ฯ
จบสูตรที่ ๕
กามภูสูตรที่ ๒
[๕๖๐] สมัยหนึ่ง ทานพระกามภูอยูที่อัมพาฏกวัน ใกลราวปามัจฉิกาสณฑครั้งนั้นแล
จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาทานพระกามภูถงึ ที่อยู ไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
ถามทานพระกามภูวา ขาแตทานผูเจริญ สังขารมีเทาไรหนอแล ทานพระกามภูตอบวา ดูกร
คฤหบดี สังขารมี ๓ คือ กายสังขารวจีสังขาร จิตตสังขาร
[๕๖๑] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ชื่นชมอนุโมทนาภาษิต
ของทานพระกามภู แลวไดถามปญหายิ่งขึ้นไปอีกวา ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสังขารเปนไฉน
วจีสังขารเปนไฉน จิตตสังขารเปนไฉน ฯ
กา. ดูกรคฤหบดี ลมหายใจเขาและลมหายใจออกแลชื่อวากายสังขาร วิตกวิจารชื่อวา
วจีสังขาร สัญญาและเวทนาชื่อวาจิตตสังขาร ฯ
[๕๖๒] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ไดถามปญหายิ่งขึ้นไปอีก
วา ขาแตทานผูเจริญ ก็เพราะเหตุไร ลมหายใจเขาและลมหายใจออกจึงชื่อวากายสังขาร วิตก
วิจารจึงชื่อวาวจีสังขาร สัญญาและเวทนาจึงชื่อวาจิตตสังขาร ฯ
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กา. ดูกรคฤหบดี ลมหายใจเขาและลมหายใจออกเปนของเกิดที่กายธรรมเหลานี้เนื่อง
ดวยกาย ฉะนัน้ ลมหายใจเขาและลมหายใจออกจึงชื่อวากายสังขาร บุคคลยอมตรึกตรอง
กอนแลว จึงเปลงวาจาภายหลัง ฉะนั้น วิตกวิจารจึงชื่อวาวจีสังขาร สัญญาและเวทนาเปนของ
เกิดที่จิต ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจิตฉะนัน้ สัญญาและเวทนาจึงชื่อวาจิตตสังขาร ฯ
[๕๖๓] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ไดถามปญหายิ่งขึ้นไป
อีกวา ขาแตทานผูเจริญ ก็สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเกิดมีไดอยางไร ฯ
กา. ดูกรคฤหบดี ภิกษุเมื่อจะเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ไมไดคิดอยางนี้วา เรา
จักเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง เรากําลังเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบางเราเขาสัญญาเวทยิตนิโรธแลว
บาง โดยที่ถูกกอนแตจะเขา ทานไดอบรมจิตที่จะนอมไปเพื่อความเปนจิตแท (จิตดัง้ เดิม) ฯ
[๕๖๔] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ไดถามปญหายิ่งขึ้นไป
อีกวา ขาแตทานผูเจริญ ก็เมื่อภิกษุเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู ธรรมเหลาไหนดับกอน คือ กาย
สังขาร วจีสังขาร หรือจิตตสังขารดับกอน ฯ
กา. ดูกรคฤหบดี เมื่อภิกษุเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู วจีสงั ขารดับกอน ตอจากนั้น
กายสังขารดับ ตอจากนั้นจิตตสังขารจึงดับ ฯ
[๕๖๕] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ไดถามปญหา ยิ่งขึ้นไป
อีกวา ขาแตทานผูเจริญ คนที่ตายแลว ทํากาละแลว กับภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ทั้งสอง
นี้มีความตางกันอยางไร ฯ
กา. ดูกรคฤหบดี คนที่ตายแลว ทํากาละแลว มีกายสังขารดับสงบ มีวจีสังขาร
ดับสงบ มีจิตตสังขารดับสงบ มีอายุสิ้นไป ไออุนสงบ อินทรียแตกกระจาย สวนภิกษุผูเขา
สัญญาเวทยิตนิโรธ กายสังขารดับสงบ วจีสังขารดับสงบ จิตตสังขารดับสงบ (แต) ยังไมสิ้น
อายุ ไออุนยังไมสงบ อินทรียผองใส ดูกรคฤหบดี คนตายแลว ทํากาละแลว กับภิกษุผูเขา
สัญญาเวทยิตนิโรธมีความตางกันอยางนี้ ฯ
[๕๖๖] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลวได ถามปญหายิง่ ขึ้นไปอีก
วา ขาแตทานผูเจริญ ก็การออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ยอมมีอยางไร ฯ
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กา. ดูกรคฤหบดี ภิกษุเมื่อจะออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ไมไดคิดอยางนี้
วา เราจักออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติบาง เรากําลังออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ
บาง เราออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแลวบางโดยที่แท กอนแตจะออก ทานไดอบรมจิต
ที่นอมเขาไปเพื่อความเปนจิตแท ฯ
[๕๖๗] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ไดถามปญหายิ่งขึ้นไป
อีกวา ขาแตทานผูเจริญ ก็เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ธรรมเหลาไหนเกิด
กอน คือกายสังขาร วจีสังขาร หรือจิตตสังขารเกิดกอน ฯ
กา. ดูกรคฤหบดี เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ จิตตสังขารเกิดกอน
ตอจากนั้นกายสังขารจึงเกิด ตอจากนั้นวจีสังขารจึงเกิด ฯ
[๕๖๘] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ไดถามปญหายิ่งขึ้นไป
อีกวา ขาแตทานผูเจริญ ก็ผัสสะเทาไร ยอมถูกตองภิกษุผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ฯ
กา. ดูกรคฤหบดี ผัสสะ ๓ อยาง คือ ๑ สุญญผัสสะ อนิมิตตผัสสะ อัปปณิหิต
ผัสสะ ยอมถูกตองภิกษุผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ฯ
[๕๖๙] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ไดถามปญหายิ่งขึ้นไปอีกวา ขา
แตทานผูเจริญ ก็จิตของภิกษุผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ยอมเปนธรรมชาตินอมไปสู
อะไร โนมไปสูอะไร เงื้อมไปสูอะไร ฯ
กา. ดูกรคฤหบดี จิตของภิกษุผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ยอมเปน
ธรรมชาตินอมไปสูวิเวก โนมไปสูวิเวก เงื้อมไปสูวิเวก ฯ
[๕๗๐] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ชื่นชม อนุโมทนาภาษิต
ของทานพระกามภูแลว ไดถามปญหายิ่งขึ้นไปอีกวา ขาแตทานผูเจริญ ก็ธรรมเทาไร ยอมมี
อุปการะมากแกสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ฯ
กา. ดูกรคฤหบดี ทานถามปญหาที่ควรจะถามกอนลาชาไปหนอย แตวา อาตมาจักพยา
กรณปญหาแกทาน ดูกรคฤหบดี ธรรม ๒ อยาง คือ สมถะ ๑วิปสสนา ๑ ยอมมีอุปการะมาก
แกสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ฯ
จบสูตรที่ ๖
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โคทัตตสูตร
[๕๗๑] สมัยหนึ่ง ทานพระโคทัตตะอยูที่อมั พาฏกวัน ใกลราวปามัจฉิกาสณฑ ครั้ง
นั้นแล จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาทานพระโคทัตตะถึงที่อยู ไหวแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวทานพระโคทัตตะไดถามจิตตคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี ธรรมเหลานี้ คือ อัปปมาณาเจโต
วิมุติ อากิญจัญญาเจโตวิมุติ สูญญตาเจโตวิมุติ และอนิมิตตาเจโตวิมุติ มีอรรถตางกัน มี
พยัญชนะตางกันหรือวามีอรรถเหมือนกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ จิตตคฤหบดีตอบวา ขา
แตทานผูเจริญ ปริยายที่เปนเหตุใหธรรมเหลานี้อาศัยแลว เปนธรรมมีอรรถตางกันมีพยัญชนะ
ตางกัน มีอยู และปริยายที่เปนเหตุใหธรรมเหลานี้อาศัยแลว เปนธรรมมีอรรถเหมือนกัน ตาง
กันแตพยัญชนะเทานั้น มีอยู ฯ
[๕๗๒] ขาแตทานผูเจริญ ก็ปริยายที่เปนเหตุใหธรรมเหลานี้อาศัยแลวเปนธรรมมีอรรถ
ตางกัน และมีพยัญชนะตางกันเปนไฉน ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีจิต
ประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้
ทั้งเบื้องบน เบือ้ งลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจ
อันประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียด
เบียนอยูมีใจประกอบดวยกรุณา...ประกอบดวยมุทติ า...ประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศ
หนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง
แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทกุ สถาน ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย
ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตทานผูเจริญ นี้เรียก
วา อัปปมาณาเจโตวิมุติ ฯ
[๕๗๓] ขาแตทานผูเจริญ ก็อากิญจัญญาเจโตวิมุติเปนไฉน ขาแตทาน ผูเจริญ ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ กาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว เขาอากิญจัญญายตน
ฌานดวยมนสิการวา อะไรๆ หนอยหนึ่งไมมีดังนี้อยูน ี้เรียกวา อากิญจัญญาเจโตวิมุติ ฯ
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[๕๗๔] ขาแตทานผูเจริญก็สูญญตาเจโตวิมตุ ิเปนไฉน ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุในพระ
ธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ตาม อยูโคนตนไมก็ตาม อยูในเรือนวางเปลาก็ตาม ยอมพิจารณาเห็น
ดังนี้วา นี้วางเปลาจากตนหรือจากสิ่งที่เนื่องในตน นี้เรียกวา สูญญตาเจโตวิมุติ ฯ
[๕๗๕] ขาแตทานผูเจริญ ก็อนิมิตตาเจโตวิมุติเปนไฉน ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมเขาถึงอนิมิตตาเจโตสมาธิเพราะไมมนสิการถึงนิมิตทั้งปวงอยู นีเ้ รียกวา
อนิมิตตาเจโตวิมุติ ขาแตทานผูเจริญ นี้คือปริยายที่เปนเหตุใหธรรมเหลานี้อาศัยแลว มีอรรถ
ตางกันและมีพยัญชนะตางกัน ฯ
[๕๗๖] ขาแตทานผูเจริญ ก็ปริยายที่เปนเหตุใหธรรมเหลานี้อาศัยแลว มีอรรถเปนอัน
เดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้นเปนไฉน ขาแตทานผูเ จริญ ราคะโทสะ โมหะ ชื่อวา
กิเลสกระทําประมาณ กิเลสเหลานั้นอันภิกษุผูขีณาสพ ละไดแลว ตัดมูลรากขาดแลว ทําให
เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา อัปปมาณาเจโตวิมุติอันไม
กําเริบมีประมาณเทาใด เจโตวิมุติบัณฑิตกลาววาเปนเลิศกวาอัปปมาณาเจโตวิมุติเหลานั้น ก็
เจโตวิมุติอันไมกําเริบนั้นวางเปลาจากราคะ โทสะ โมหะ ราคะ โทสะ โมหะ ชื่อวาเปนกิเลส
เครื่องกังวล กิเลสเหลานั้นอันภิกษุผูขีณาสพ ละไดแลว ตัดมูลรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือน
ตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดขึ้นอีกตอไปเปนธรรมดา อากิญจัญญาเจโตวิมุติอนั ไมกําเริบมี
ประมาณเทาใด เจโตวิมุติบณ
ั ฑิตกลาววา เปนเลิศกวาอากิญจัญญาเจโตวิมุติเหลานัน้ ก็เจโตวิมตุ ิ
อันไมกําเริบนัน้ วางเปลาจากราคะโทสะ โมหะ ราคะ โทสะ โมหะ ชื่อวาเปนกิเลสเครื่อง
กระทํานิมิต (เครื่องหมาย) กิเลสเหลานั้นอันภิกษุผูขีณาสพ ละไดแลว ตัดมูลรากขาดแลว
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา อนิมิตตาเจโตวิมุติ
อันไมกําเริบมีประมาณเทาใด เจโตวิมุติบณ
ั ฑิตกลาววา เปนเลิศกวาอนิมิตตาเจโตวิมุติเหลานั้น
ก็เจโตวิมตุ ิอันไมกําเริบนั้นวางเปลาจากราคะ โทสะ โมหะขาแตทานผูเจริญ ปริยายนี้เปนเหตุ
ใหธรรมเหลานี้อาศัยแลว มีอรรถเปนอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ทานพระโคทัตตะ
กลาววา ดูกรคฤหบดี การที่ปญ
 ญาจักษุของทานหยั่งทราบในพระพุทธพจนที่ลึกซึ้ง ชื่อวาเปน
ลาภของทานทานไดดแี ลว ฯ
จบสูตรที่ ๗
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นิคัณฐสูตร
[๕๗๗] ก็สมัยนั้นแล นิครณฐนาฏบุตรไดไปถึงราวปาชื่อวามัจฉิกาสณฑ พรอมดวย
นิครณฐบริษัทเปนอันมาก จิตตคฤหบดีไดสดับขาววา นิครณฐนาฏบุตรไดมาถึงราวปาชื่อวา
มัจฉิกาสณฑพรอมดวยนิครณฐบริษัทเปนอันมาก ครั้งนั้นแลจิตตคฤหบดีพรอมดวยอุบาสกหลาย
คนเขาไปหานิครณฐนาฏบุตรแลว ไดปราศรัยกับนิครณฐนาฏบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงไดนงั่ ณที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวนิครณฐนาฏบุตรไดถามจิตตคฤหบดี
วา ดูกรคฤหบดีทานยอมเชื่อตอพระสมณโคดมวา สมาธิที่ไมมีวิตกวิจารมีอยู ความดับวิตกวิจารมี
อยูหรือ จิตตคฤหบดีกลาววา ทานผูเจริญ ขาพเจาไมไดเชือ่ ตอพระผูมีพระภาคในขอนีว้ า
สมาธิอันไมมีวิตกวิจารมีอยู ความดับแหงวิตกวิจารมีอยู ฯ
[๕๗๘] เมื่อจิตตคฤหบดีกลาวอยางนีแ้ ลว นิครณฐนาฏบุตรแลดูบริษัทของตนแลวจึง
ประกาศวา ทานผูเจริญทั้งหลายจงดูเรื่องนี้ จิตตคฤหบดีนี้เปนคนตรงไมโออวด ไมมมี ารยาจริง
เพียงใด จิตตคฤหบดีผูเขาใจวา พึงมีการดับวิตกวิจารนัน้ ก็เทากับวาเขาใจวา พึงกั้นกางลมได
ดวยขาย หรือจิตตคฤหบดีผูเขาใจวาพึงมีการดับวิตกวิจารนั้น ก็เทากับวาเขาใจวา พึงกั้นกาง
กระแสน้ําคงคาไดดว ยฝามือของตน จิตตคฤหบดีกลาววา ทานผูเจริญ ทานยอมเขาใจเปนไฉน
คือญาณกับศรัทธาอะไรประณีตกวากัน ฯ
นิครณฐ. ดูกรคฤหบดี ญาณนั่นแหละประณีตกวาศรัทธา ฯ
จิตต. ทานผูเจริญ ขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดียววา เราสงัดจากกามสงัดจาก
อกุศลธรรม เขาปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วกอยูขา พเจายอมจํานงหวังไดที
เดียววา เราเขาทุติยฌาน ฯลฯ เพราะวิตกวิจารสงบไปขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดียววา เพราะ
ปติสิ้นไป ฯลฯ เขาตติยฌาน ขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดียววา เราเขาจตุตถฌาณ ฯลฯ เพราะ
ละสุขละทุกขและดับโสมนัส โทมนัสกอนๆ ได ทานผูเจริญ ขาพเจารูเห็นอยูอยางนี้ จักไม
เชื่อสมณะหรือพราหมณใดๆ วาสมาธิอันไมมีวิตกวิจารมีอยู ความดับแหงวิตกวิจารมีอยู ฯ
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[๕๗๙] เมื่อจิตตคฤหบดีกลาวอยางนีแ้ ลว นิครณฐนาฏบุตรไดแลดูบริษัทของตนแลว
จึงประกาศวา ทานผูเจริญทั้งหลายจงดูเรื่องนี้ จิตตคฤหบดีนี้เปนคนไมตรง โออวด มีมารยาจริง
เพียงใด จิตตคฤหบดีกลาววา ทานผูเจริญก็ขาพเจาทราบคําที่ทานพูดเมือ่ สักครูนี้แหละวา ทาน
ผูเจริญทั้งหลายจงดูเรื่องนี้จติ ตคฤหบดีนี้เปนคนตรง ไมโออวด ไมมีมารยาจริงเพียงใด และ
ทราบคําที่ทานพูดเดีย๋ วนีว้ า ทานผูเจริญทั้งหลายจงดูเรื่องนี้ จิตตคฤหบดีนี้เปนคนไมตรง โออวด
มีมารยาจริงเพียงใด ถาคําพูดครั้งกอนของทานเปนจริง คําพูดครั้งหลังของทานก็ผิด ถาคําพูด
ครั้งหลังของทานเปนจริง คําพูดครั้งกอนของทานก็ผิด ก็ปญหาที่มีเหตุผล ๑๐ ขอนี้ยอมมาถึง
แกทาน เมื่อทานเขาใจเนื้อความแหงปญหาเหลานั้นก็เชิญบอกกับนิครณฐบริษัท ปญหา ๑๐ ขอนี้
คือ ปญหา ๑ อุเทศ ๑ ไวยากรณ๑ ปญหา ๒ อุเทศ ๒ ไวยากรณ ๒ ปญหา ๓ อุเทศ ๓
ไวยากรณ ๓ ปญหา ๔อุเทศ ๔ ไวยากรณ ๔ ปญหา ๕ อุเทศ ๕ ไวยากรณ ๕ ปญหา ๖ อุเทศ ๖
ไวยากรณ ๖ ปญหา ๗ อุเทศ ๗ ไวยากรณ ๗ ปญหา ๘ อุเทศ ๘ ไวยากรณ ๘ปญหา ๙ อุเทศ ๙
ไวยากรณ ๙ ปญหา ๑๐ อุเทศ ๑๐ ไวยากรณ ๑๐ ครั้นจิตตคฤหบดีไดถามปญหาที่มีเหตุผล ๑๐
ขอนี้กะนิครณนาฏบุตรเสร็จแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ
จบสูตรที่ ๘
อเจลสูตร
[๕๘๐] ก็สมัยนั้นแล อเจลกัสสปไดเคยเปนสหายของจิตตคฤหบดี เมือ่ ครั้งยังเปน
คฤหัสถ ไดไปถึงราวปามัจฉิกาสณฑ จิตตคฤหบดีไดสดับขาววาอเจลกัสสปผูเคยเปนสหาย
ของเราเมื่อครั้งยังเปนคฤหัสถ ไดมาถึงราวปาชื่อมัจฉิกาสณฑ ครั้งนั้นแล จิตตคฤหบดีไดเขาไป
หาอเจลกัสสปแลว ไดปราศรัยกับอเจลกัสสป ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามอเจลกัสสปวา ทานกัสสปผูเจริญ ทานบวชมานาน
เทาไร อเจลกัสสปตอบวา ดูกรคฤหบดี เราบวชมาไดประมาณ ๓๐ ป ฯ
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จิตต. ทานผูเจริญ ก็ตลอดเวลา ๓๐ ปมานี้ อุตตริมนุสสธรรมอะไรๆ ที่เปน
ญาณทัสสนะวิเศษชัน้ เยีย่ มอยางบริบูรณ อันทานบรรลุแลว เปนธรรมเครื่องอยูผาสุก มีอยู
หรือ ฯ
อ. ดูกรคฤหบดี ตลอดเวลา ๓๐ ปมานี้ อุตตริมนุสสธรรมอะไรๆ ที่เปนญาณทัสสนะ
วิเศษชัน้ เยีย่ มอยางบริบูรณ อันเราบรรลุแลว เปนธรรมเครื่อง อยูผาสุก ไมมี นอกจากการประพฤติ
เปลือย การเปนคนโลน และการสลัดฝุน ฯ
[๕๘๑] เมื่ออเจลกัสสปกลาวอยางนี้ จิตตคฤหบดีไดกลาววา ทานผูเจริญ ความเปน
ธรรมที่พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีมาแลวหนอเพราะในอเจลบรรพชา
ตลอดเวลา ๓๐ ป อุตตริมนุสธรรมอะไรๆ ที่เปนญาณทัสสนะวิเศษชัน้ เยีย่ มอยางบริบูรณ
เปนธรรมอันทานบรรลุแลว เปนธรรมเครื่องอยูผาสุก ไมมี นอกจากการประพฤติเปลือย การ
เปนคนโลน และการสลัดฝุน ฯ
อ. ดูกรคฤหบดี ก็ทานไดเขาถึงความเปนอุบาสกมาแลวนานเทาไร ฯ
จิตต. ทานผูเจริญ สําหรับขาพเจาไดเขาถึงความเปนอุบาสกมาแลว ๓๐ป ฯ
อ. ดูกรคฤหบดี ก็ตลอดเวลา ๓๐ ปมานี้ อุตตริมนุสสธรรมอะไรๆ ที่เปนญาณ
ทัสสนะวิเศษชั้นเยีย่ มอยางบริบูรณ อันทานบรรลุแลว เปนธรรมเครื่องอยูผาสุก มีอยูหรือ ฯ
จิตต. ทานผูเจริญ แมคฤหัสถก็พึงมีธรรมเชนนั้นได เพราะขาพเจายอมจํานงหวังได
ทีเดียววา เราสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิด
แตวิเวกอยู ขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดียววาเราเขาทุตยิ ฌาน ... ขาพเจายอมจํานงหวังไดที
เดียววา มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยกาย เพราะปติสิ้นไป เขาตติยฌาน ...
ขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดียววา เราเขาจตุตถฌาน ... ก็แหละขาพเจาพึงพยากรณกอ นพระผูมี
พระภาคไซร ก็จะไมเปนการนาอัศจรรย สําหรับขอที่พระผูมีพระภาคจะพึงทรงพยากรณ ขาพเจาวา
ไมมีสังโยชนที่จิตตคฤหบดีประกอบแลว (มีแลว)จะพึงเปนเหตุใหกลับมาสูโลกนี้อีก ฯ
[๕๘๒] เมื่อจิตตคฤหบดีกลาวอยางนี้ อเจลกัสสปไดกลาววา ทานผูเจริญ ความเปน
ธรรมที่พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีมาแลวหนอ เพราะในพระธรรมวินัย
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มีคฤหัสถผูนุงหมขาว จักบรรลุอุตตริมนุสสธรรมที่เปนญาณทัสสนะวิเศษชัน้ เยีย่ มอยางบริบูรณ เปน
เครื่องอยูผาสุกเชนนัน้ ดูกรคฤหบดี ขาพเจาพึงไดบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ ฯ
ครั้งนั้นแล จิตตคฤหบดีไดพาเอาอเจลกัสสปเขาไปหาภิกษุผูเถระถึงที่อยูแลวกลาววา
ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย อเจลกัสสปผูนี้เคยเปนสหายของขาพเจาเมื่อครั้งยังเปนคฤหัสถ ขอ
พระเถระทั้งหลายจงใหอเจลกัสสปผูนี้บรรพชาอุปสมบทเถิด ขาพเจาจักบํารุงเธอดวยจีวร
บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร อเจลกัสสปไดบรรพชาอุปสมบทในพระธรรม
วินัยแลว ทานพระกัสสปอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมู อยูผูเดียว ไมประมาท
มีความเพียรมีใจแนวแน กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ทีก่ ุลบุตรทั้งหลาย
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลวกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่น เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี
ก็แลทานพระกัสสปไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๙
คิลานสูตร
[๕๘๓] ก็สมัยนั้นแล จิตตคฤหบดีปวย เปนทุกข มีไขหนัก ครั้งนั้นแล อารามเทวดา
วนเทวดา รุกขเทวดา (และ) เทวดาที่สิงสถิตอยูที่ตนไมเปนยา หญาและพญาไม มารวม
ประชุมกันแลวกลาวกับจิตตคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี ทานจงปรารถนาวา ขอใหเราเปนพระเจา
จักรพรรดิราชในอนาคตเถิดเมื่อพวกเทวดากลาวอยางนี้แลว จิตตคฤหบดีจึงไดกลาวกะเทวดา
เหลานั้นวา แมการเปนเชนนัน้ ก็เปนของไมเที่ยง ไมยั่งยืน จําจะตองละไป ฯ
[๕๘๔] เมื่อจิตตคฤหบดีกลาวอยางนีแ้ ลว พวกมิตรสหายญาติสาโลหิตของจิตต
คฤหบดีไดกลาวกะจิตตคฤหบดีวา ขาแตทา นผูเปนบุตรนาย ทานจงตั้งสติไว อยาเพอไป ฯ
จิตต. ฉันไดพดู อะไรออกไปบางหรือ ที่เปนเหตุใหพวกทานทั้งหลาย กลาวกะฉัน
อยางนี้วา ขาแตทานผูเปนบุตรนาย ทานจงตั้งสติไว อยาเพอไป ฯ
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มิตร. ขาแตทานผูเปนบุตรนาย ทานไดพูดอยางนี้วา แมการเปนเชนนัน้ ก็เปนของไม
เที่ยง ไมยั่งยืน จําจะตองละไป ฯ
จิตต. จริงอยางนั้น อารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา (และ) เทวดาที่สิงสถิต
อยูที่ตนไมเปนยา หญาและพญาไมไดกลาวกะเราอยางนี้วา ดูกรคฤหบดีทานจงตั้งปรารถนาวา
ขอใหเราไดเปนพระเจาจักรวรรดิราชในอนาคตกาล ฉันจึงไดกลาวกะเทวดาเหลานั้นวา แมการ
เปนเชนนัน้ ก็เปนของไมเที่ยง ไมยั่งยืน จําจะตองละไป ฯ
มิตร. ขาแตทานผูเปนบุตรนาย ก็อารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา(และ) เทวดา
ที่สิงสถิตอยูที่ตนไมเปนยา หญาและพญาไมเหลานั้น เห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงไดกลาว
วา ดูกรคฤหบดี ทานจงปรารถนาวา ขอใหเราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชในอนาคตเถิด ฯ
จิตต. อารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา (และ) เทวดาที่สิงสถิตอยูที่ตนไมเปนยา
หญาและพญาไมเหลานั้น มีความคิดอยางนี้วา จิตตคฤหบดีผูนี้เปนผูมศี ีล มีกัลยาณธรรม ถา
เธอจักปรารถนาวา ขอใหเราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชในอนาคตไซร การปรารถนาดวยใจของ
เธอผูมีศีลนี้จักสําเร็จไดเพราะศีลบริสุทธิ์ ผูประกอบดวยธรรมยอมเพิ่มกําลังใหผูที่ประกอบดวย
ธรรมอารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา (และ) เทวดาที่สิงสถิตอยูที่ตนไมเปนยา หญา
และพญาไมเหลานั้น เห็นอํานาจประโยชนดังกลาวมานี้ จึงไดกลาววาดูกรคฤหบดี ทานจง
ปรารถนาวา ขอใหเราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชในอนาคตเถิด ฉันจึงไดกลาวกะเทวดาเหลา
นั้นวา แมการเปนเชนนัน้ ก็เปนของไมเที่ยงไมยั่งยืน จําจะตองละไป ฯ
มิตร. ขาแตทานผูเปนบุตรนาย ถาเชนนั้น ขอทานจงกลาวสอนพวกขาพเจาบาง ฯ
[๕๘๕] จิตต. ฉะนั้น พวกทานพึงศึกษาอยางนี้วา พวกเราจักประกอบดวยศรัทธา
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแลว รูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่
ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผู
จําแนกธรรมพวกเราจักประกอบดวยศรัทธาอันไมหวัน่ ไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคตรัสดีแลว อันผูปฏิบัติจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอม
เขามา อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน พวกเราจักประกอบดวยศรัทธาอันไมหวัน่ ไหวในพระสงฆวา

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 312
พระสงฆสาวกของพระผูมพี ระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ
นี่คือคูแหงบุรษุ ๔ไดแกบุรษุ บุคคล ๘ นี้คือพระสงฆสาวกของพระผูมพี ระภาค เปนผูควรของ
คํานับเปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก
ไมมีนาบุญอื่นยิ่งไปกวา อนึ่ง ไทยธรรมทุกชนิดในตระกูล จักเปนของควรแบงกับทานผูมีศีล
มีกัลยาณธรรม พวกทานพึงศึกษาอยางนี้แล ครั้งนั้นแล จิตตคฤหบดี ครั้นแนะนํามิตรสหาย
ญาติสาโลหิตใหเลื่อมใสในพระพุทธเจาพระธรรม พระสงฆ และจาคะแลว ไดกระทํากาละ
(ตาย) ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
จบจิตตคหปติปุจฉา ฯ
____________________________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. สังโยชนสูตร ๒. อิสิทัตตสูตรที่ ๑ ๓. อิสิทัตตสูตรที่ ๒ ๔. มหกสูตร
๕. กามภูสูตรที่ ๑ ๖. กามภูสูตรที่ ๒ ๗. โคทัตตสูตร๘. นิคัณฐสูตร
๙. อเจลสูตร ๑๐. คิลานสูตร ฯ
_______________________
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คามณิสังยุตต
จัณฑสูตร
[๕๘๖] ครั้งนัน้ แล นายจัณฑคามณีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ อะไร
หนอ เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหบุคคลบางคนในโลกนี้ ถึงความนับวา เปนคนดุ เปนคนดุ ก็อะไร
หนอเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหบุคคลบางคนในโลกนี้ถงึ ความนับวา เปนคนสงบเสงี่ยม เปน
คนสงบเสงี่ยมพระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรนายคามณี คนบางคนในโลกนี้ยังละราคะไมได
เพราะเปนผูย ังละราคะไมได คนอื่นจึงยัว่ ใหโกรธ คนที่ยงั ละราคะไมไดคนอื่นยัว่ ใหโกรธ ยอม
แสดงความโกรธใหปรากฏ ผูนั้นจึงนับไดวาเปนคนดุ คนบางคนในโลกนี้ยังละโทสะไมได เพราะ
เปนผูยังละโทสะไมได คนอืน่ จึงยัว่ ใหโกรธคนที่ยังละโทสะไมไดคนอื่นยั่วใหโกรธ ยอมแสดง
ความโกรธใหปรากฏ ผูนั้นจึงนับไดวาเปนคนดุ คนบางคนในโลกนีย้ ังละโมหะไมได เพราะเปน
ผูยังละโมหะไมได คนอื่นจึงยั่วใหโกรธ คนที่ยังละโมหะไมไดอนั คนอื่นยั่วใหโกรธ ยอมแสดง
ความโกรธใหปรากฏ ผูนั้นจึงนับไดวาเปนคนดุ ดูกรนายคามณี นี้เปนเหตุเปนปจจัยเครื่องให
คนบางคนในโลกนี้ถึงความนับวาเปนคนดุ เปนคนดุ ฯ
[๕๘๗] ดูกรนายคามณี อนึ่ง คนบางคนในโลกนี้ละราคะไดแลว เพราะเปนผูละ
ราคะได คนอืน่ จึงยัว่ ไมโกรธ คนที่ละราคะไดแลวอันคนอื่นยัว่ ใหโกรธก็ไมแสดงความโกรธให
ปรากฏ ผูนั้นจึงนับไดวา เปนคนสงบเสงี่ยม คนบางคนในโลกนี้ละโทสะไดแลว เพราะเปน
ผูละโทสะได คนอื่นจึงยัว่ ไมโกรธ คนที่ละโทสะไดแลวอันคนอื่นยัว่ ใหโกรธ ก็ไมแสดงความ
โกรธใหปรากฏ ผูนั้นจึงนับไดวา เปนคนสงบเสงี่ยม คนบางคนในโลกนี้ละโมหะไดแลว เพราะ
เปนผูละ โมหะได คนอืน่ จึงยั่วไมโกรธ คนที่ละโมหะไดแลวอันคนอืน่ ยั่วใหโกรธ ก็ไมแสดง
ความโกรธใหปรากฏ ผูนั้นจึงนับไดวา เปนคนสงบเสงี่ยม ดูกรนายคามณี นี้เปนเหตุเปน
ปจจัยเครื่องใหคนบางคนในโลกนี้ถึงความนับวา เปนคนสงบเสงี่ยมเปนคนสงบเสงี่ยม ฯ
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[๕๘๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายจัณฑคามณีไดกราบทูลพระผูมีพระ
ภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงยิ่งนัก พระธรรมเทศนา
ของพระองคแจมแจงยิ่งนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน
หงายของที่คว่าํ เปดของที่ปด บอกหนทางใหแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มดื ดวยหวัง
วา คนมีจกั ษุจกั เห็นรูปฉะนัน้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค กับทั้ง
พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก
ผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๑
ตาลปุตตสูตร
[๕๘๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน
ใกลพระนครราชคฤห ครั้งนั้นแล พอบานนักเตนรํานามวาตาลบุตร เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระ
องคเคยไดยินคําของนักเตนรํา ผูเปนอาจารยและปาจารยกอนๆกลาววา นักเตนรําคนใดทํา
ใหคนหัวเราะ รื่นเริง ดวยคําจริงบาง คําเท็จบางในทามกลางสถานเตนรํา ในทามกลางสถาน
มหรสพ ผูนั้นเมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาผูราเริง ในขอนีพ้ ระผูมี
พระภาคตรัสอยางไร พระผูม ีพระภาคตรัสวา อยาเลยนายคามณี ขอพักขอนี้เสียเถิด ทาน
อยาถามขอนี้กะเราเลย ฯ
[๕๙๐] แมครั้งที่ ๒ ... แมครัง้ ที่ ๓ พอบานนักเตนรํานามวาตาลบุตรก็ไดทูลถามพระ
ผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเคยไดยนิ คําของนักเตนรํา ผูเปนอาจารยและ
ปาจารยกอนๆ กลาววา นักเตนรําคนใดทําใหคนหัวเราะ รืน่ เริง ดวยคําจริงบาง คําเท็จบาง
ในทามกลางสถานเตนรํา ในทามกลางสถานมหรสพ ผูนนั้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงความ
เปนสหายของเทวดาผูราเริง ในขอนี้พระผูมีพระภาคตรัสอยางไร ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 315
[๕๙๑] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรนายคามณี เราหามทานไมไดแลววา อยาเลย
นายคามณี ขอพักขอนี้เสียเถิด ทานอยาถามขอนี้กะเราเลย แตเราจักพยากรณใหทาน ดูกร
นายคามณี เมือ่ กอนสัตวทั้งหลายยังไมปราศจากราคะอันกิเลสเครื่องผูกคือราคะผูกไว นักเตนรํา
รวบรวมเขาไวซึ่งธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ในทามกลางสถานเตนรํา ในทามกลาง
สถานมหรสพ แกสัตวเหลานั้นมากยิ่งขึ้น เมื่อกอนสัตวทั้งหลายยังไมปราศจากโทสะ อันกิเลส
เครื่องผูกคือโทสะผูกไว นักเตนรํารวบรวมเขาไวซึ่งธรรมเปนที่ตั้งแหงโทสะ ในทามกลางสถาน
เตนรํา ในทามกลางสถานมหรสพ แกสัตวเหลานัน้ มากยิ่งขึ้น เมื่อกอนสัตวทั้งหลายยังไม
ปราศจากโมหะ อันกิเลสเครือ่ งผูกคือโมหะผูกไว นักเตนรํายอมรวบรวมไวซึ่งธรรมอันเปนที่ตั้ง
แหงโมหะ ในทามกลางสถานเตนรํา ในทามกลางสถานมหรสพ แกสัตวเหลานัน้ มากยิ่งขึ้น
นักเตนรํานั้น ตนเองก็มวั เมาประมาท ตั้งอยูในความประมาท เมื่อแตกกายตายไป ยอมบังเกิด
ในนรกชื่อปหาสะอนึ่ง ถาเขามีความเห็นอยางนีว้ า นักเตนรําคนใดทําใหคนหัวเราะ รืน่ เริงดวย
คําจริงบาง คําเท็จบาง ในทามกลางสถานเตนรํา ในทามกลางสถานมหรสพผูนั้นเมือ่ แตกกาย
ตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาชื่อปหาสะ ความเห็นของเขานั้นเปนความเห็นผิด
ดูกรนายคามณี ก็เรายอมกลาวคติสองอยางคือ นรกหรือกําเนิดสัตวเดียรัจฉาน อยางใดอยาง
หนึ่ง ของบุคคลผูมีความเห็นผิด ฯ
[๕๙๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พอบานนักเตนรํานามวาตาลบุตรรองไห
สะอื้น น้ําตาไหล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนายคามณี เราไดหามทานแลวมิใชหรือวา
อยาเลย นายคามณี ขอพักขอนี้เสียเถิด อยาถามขอนี้กะเราเลย ฯ
คามณี. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมไดรองไหถงึ ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสอยาง
นี้กะขาพระองคหรอก แตวาขาพระองคถูกนักเตนรําผูเปนอาจารยและปาจารยกอนๆ ลอลวงให
หลงสิ้นกาลนานวา นักเตนรําคนใดทําใหคนหัวเราะรื่นเริง ดวยคําจริงบาง คําเท็จบาง ในทาม
กลางสถานเตนรํา ในทามกลางสถานมหรสพ ผูนั้นเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงความเปน
สหายของเทวดาชื่อปหาสะขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงยิ่งนัก ขา

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 316
แตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงยิ่งนัก พระผูม ีพระภาคทรงประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทางหรือตามประทีป
ในที่มืดดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระ
ผูมีพระภาคกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบท ใน
สํานักของพระผูมีพระภาคนายนฏคามณีนามวาตาลบุตรไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักพระผูม ี
พระภาคแลวทานพระตาลบุตรอุปสมบทไมนาน หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความ
เพียร มีใจแนวแน ฯลฯ ก็แลทานพระตาลบุตรเปนพระอรหันตองคหนึง่ ในจํานวนพระ
อรหันตทั้งหลาย ฯ
จบสูตรที่ ๒
โยธาชีวสูตร
[๕๙๓] ครั้งนัน้ แล นายบานนักรบอาชีพเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ฯลฯ
ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับคําของนักรบ
อาชีพทั้งอาจารยและปาจารยกอนๆ กลาวกันอยางนี้วา นักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายามใน
สงคราม คนอื่นฆาผูนั้นซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย ผูนนั้ เมื่อตายไป ยอมเขาถึง
ความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต ในขอนี้พระผูมีพระภาคตรัสวาอยางไร พระผูมพี ระภาค
ตรัสวา อยาเลยนายบาน ขอพักขอนี้เสียเถิด อยาถามขอนี้กะเราเลย แมครั้งที่ ๒ ฯลฯ แม
ครั้งที่ ๓ นายบานนักรบอาชีพไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญขาพระองคไดสดับ
คําของนักรบอาชีพทั้งอาจารยและปาจารยกอนๆ กลาวกันอยางนีว้ า นักรบอาชีพคนใดอุตสาหะ
พยายามในสงคราม คนอื่นฆาผูนั้นซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย ผูนั้นเมื่อตายไป
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต ในขอนี้พระผูมีพระภาคจะตรัสวากระไร พระผู
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มีพระภาคตรัสวาดูกรนายบาน เราหามทานไมไดแลววา อยาเลยนายบาน ของดขอนี้เสียเถิด
อยาถามเราถึงขอนี้เลย แตเราจักพยากรณใหทาน ดูกรนายบาน นักรบอาชีพคนใดอุตสาหะ
พยายามในสงคราม ผูนั้นยึดหนวงจิตกระทําไวไมดี ตั้งจิตไวไมดีกอนวา สัตวเหลานีจ้ งถูกฆา
จงถูกแทง จงขาดสูญ จงพินาศ หรือวาอยาไดมีคนอื่นฆาผูน ั้นซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามใหถึง
ความตาย ผูนนั้ เมื่อตายไป ยอมเกิดในนรกชื่อสรชิต ก็ถาเขามีความเห็นอยางนี้วา นักรบอาชีพ
คนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม คนอื่นฆาผูนั้นซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย ผูนนั้
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต ดังนี้ไซร ความเห็นของผูนั้นเปน
ความเห็นผิด ดูกรนายบาน ก็เรายอมกลาวคติ ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่งคือ นรกหรือกําเนิด
สัตวเดียรัจฉานของบุคคลผูมีความเห็นผิด ฯ
[๕๙๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายบานนักรบอาชีพรองไหสอื้น น้ําตา
ไหล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนายบาน เราไดหามทานแลวมิใชหรือวา อยาเลยนายบาน ของด
ขอนี้เสียเถิด อยาถามเราถึงขอนี้เลย เขาทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมไดรอ งไหถึง
ขอที่พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้กะขาพระองคหรอก แตวาขาพระองคถูกนักรบอาชีพทั้งอาจารย
และปาจารยกอ นๆลอลวงใหหลงสิ้นกาลนานวา นักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม
คนอื่นฆาผูนั้นซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย นักรบอาชีพคนนั้นเมื่อตายไป ยอมเขา
ถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญพระธรรมเทศนาของพระองค
แจมแจงนัก ขาแตพระองคผเู จริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาค
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางใหแกคนหลงทาง
หรือสองไฟในที่มืดดวยหวังวา คนมีจกั ษุจักไดเห็นรูป ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
ขอถึงพระผูมีพระภาค กับทัง้ พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรด
ทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๓
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หัตถาโรหสูตร
[๕๙๕] ครั้งนัน้ แล นายทหารชางไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประ ทับ ฯลฯ
จนตลอดชีวิต ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๔
อัสสาโรหสูตร
[๕๙๖] ครั้งนัน้ แล นายทหารมาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแลว
นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคไดสดับคําของทหารมา ทั้งอาจารยและปาจารยกอนๆ พูดกันวา ทหารมาคนใดอุตสาหะ
พยายามในสงคราม คนอื่นฆาผูนั้นซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย ทหารมาผูน ั้นเมื่อ
ตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต ในขอนี้พระผูมีพระภาคจะตรัสวากระไร
พระผูมีพระภาคตรัสวา อยาเลยของดขอนี้เสียเถิด อยาถามเราถึงขอนี้เลยแมครั้งที่ ๒ ฯลฯ แม
ครั้งที่ ๓ นายทหารมาไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับคํา
ของทหารมาทั้งอาจารยและปาจารยคนกอนๆพูดกันวา ทหารมาคนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม
คนอื่นฆาผูนั้นเมื่อตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต ในขอนี้พระผูมีพระภาค
จะตรัสวากระไร พระผูมีพระภาคตรัสวา แนะนาย เราหามไมไดแนแลววา อยาเลยนายของด
ขอนี้เสียเถิด อยาถามเราถึงขอนี้เลย แตเราจักพยากรณใหทาน แนะนายทหารมาคนใดอุตสาหะ
พยายามในสงคราม ผูนั้นยึดหนวงจิตกระทําไวไมดี ตั้งจิตไวไมดีกอนวา สัตวเหลานีจ้ งถูกฆา
จงถูกแทง จงขาดสูญ จงพินาศ หรือวาจงอยามี คนอื่นฆาผูนั้นซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามใหถึง
ความตาย ทหารมาผูนั้นเมื่อตายไป ยอมบังเกิดในนรกชือ่ สรชิต อนึ่ง ถาเขามีความเห็นวา

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 319
ทหารมาคนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม คนอื่นฆาผูนั้นซึ่งกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย
ทหารมาผูนั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต ดังนี้ไซร ความเห็น
ของเขานั้นเปนความเห็นผิด แนะนาย ก็เรากลาวคติ ๒ อยางอยางใดอยางหนึ่ง คือ นรกหรือ
กําเนิดสัตวเดียรัจฉาน ของบุคคลผูมีความเห็น ผิด ฯ
[๕๙๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายทหารมารองไห น้ําตาไหล พระผูมี
พระภาคตรัสวา แนะนาย เราไดหามทานอยางนี้แลวมิใชหรือวาอยาเลยนาย ของดขอนี้เสียเถิด
อยาถามเราถึงขอนี้เลย เขาทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมิไดรอ งไหถึงขอที่พระผูมี
พระภาคตรัสกะขาพระองคหรอก แตวาขาพระองคถูกทหารมาทั้งอาจารยและปาจารยกอนๆ
ลอลวงใหหลงสิ้นกาลนานวา ทหารมาคนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม คนอื่นฆาผูนั้นซึ่งกําลัง
อุตสาหะพยายามใหถึงความตาย ทหารมาผูน ั้นเมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา
เหลาสรชิต ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ
พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย
ดุจหงายของทีค่ ว่ํา เปดของทีป่ ดบอกทางใหแกคนหลงทาง หรือสองไฟในที่มืดดวยหวังวา คนมี
จักษุจกั ไดเห็นรูปฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคกับทั้งพระธรรม
และภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระ
รัตนตรัยเปนสรณะ จนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๕
ภูมกสูตร
[๕๙๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาวาริกอัมพวัน ใกลเมืองนาฬันทา
ครั้งนั้นแล นายบานนามวาอสิพันธกบุตร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ
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องคผูเจริญ พวกพราหมณชาวปจฉาภูมิ มีคณโฑน้ําติดตัว ประดับพวงมาลัยสาหราย อาบน้ําทุก
เชาเย็น บําเรอไฟ พราหมณเหลานั้นชื่อวายังสัตวที่ตายทํากาละแลวใหเปนขึ้น ใหรูชอบ ชวนให
เขาสวรรค ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมพี ระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา สามารถ
กระทําใหสัตวโลกทั้งหมด เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคไดหรือ พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรนายคามณี ถาอยางนั้น เราจักยอนถามทานในขอนี้ ปญหาควรแกทานดวยประการใด
ทานพึงพยากรณปญหาขอนัน้ ดวยประการนั้น ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรษุ ในโลกนี้
ฆาสัตวลักทรัพย ประพฤติผดิ ในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มากไป
ดวยอภิชฌา มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิด หมูมหาชนมาประชุมกันแลวพึงสวดวิงวอน
สรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบผูนั้นวา ขอบุรุษนี้เมือ่ ตายไปจงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ทาน
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นเมื่อตายไปพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะเหตุการ
สวดวิงวอน เพราะเหตุการสรรเสริญ หรือเพราะเหตุการประนมมือเดินเวียนรอบดังนี้หรือ ฯ
คา. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๕๙๙] พ. ดูกรนายคามณี เปรียบเหมือนบุรุษโยนหินกอนหนาใหญลงในหวงน้ําลึก
หมูมหาชนพึงมาประชุมกันแลวสวดวิงวอน สรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบหินนัน้ วา ขอจง
โผลขึ้นเถิดทานกอนหิน ขอจงลอยขึ้นเถิดทานกอนหิน ขอจงขึ้นบกเถิดทานกอนหิน ทานจะ
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนหินนั้นพึงโผลขึ้น พึงลอยขึ้น หรือพึงขึ้นบก เพราะเหตุการ
สวดวิงวอน สรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบของหมูมหาชนบางหรือ ฯ
คา. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ฉันนัน้ เหมือนกัน บุรุษคนใดฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดใน
กาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มากไปดวยอภิชฌา มีจิตพยาบาท
มีความเห็นผิด หมูมหาชนพึงมาประชุมกันแลวสวดวิงวอน สรรเสริญ ประนมมือเดินเวียน
รอบบุรุษนั้นวา ขอบุรุษนี้เมือ่ ตายไป จงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็จริง แตบุรุษนั้น
เมื่อตาย พึงเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ฯ
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[๖๐๐] ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษในโลกนี้เวนจาก
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจาผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ
ไมมากไปดวยอภิชฌา มีจิตไมพยาบาท มีความเห็นชอบหมูมหาชนพึงมาประชุมกันแลวสวด
วิงวอน สรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นวา ขอบุรุษนี้เมื่อตายไป จงเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นเมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาตนรก เพราะเหตุการสวดวิงวอน สรรเสริญ หรือเพราะเหตุการประนมมือเดิน
เวียนรอบของหมูมหาชนบางหรือ ฯ
คา. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๖๐๑] พ. ดูกรนายคามณี เปรียบเหมือนบุรษุ ลงยังหวงน้ําลึกแลวพึงทุบหมอเนยใส
หรือหมอน้ํามัน กอนกรวดหรือกอนหินที่มอี ยูในหมอนั้น พึงจมลง เนยใสหรือน้ํามันที่มีอยูใน
หมอนั้นพึงลอยขึ้น หมูมหาชนพึงมาประชุมกันแลวสวดวิงวอน สรรเสริญ ประนมมือเดิน
เวียนรอบเนยใสหรือน้ํามันนัน้ วาขอจงจมลงเถิดทานเนยใสและน้ํามัน ขอจงดําลงเถิดทานเนย
ใสและน้ํามัน ขอจงลงภายใตเถิดทานเนยใสและน้ํามัน ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เนยใสและน้ํามันนั้นพึงจมลง พึงดําลง พึงลงภายใต เพราะเหตุการสวดวิงวอน สรรเสริญ
หรือเพราะเหตุการประนมมือเดินเวียนรอบของหมูมหาชนบางหรือ ฯ
คา. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ฉันนัน้ เหมือนกัน บุรุษใดเวนจากปาณาติบาต อทินนาทาน
กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะไมมากไปดวยอภิชฌา มีจิตไม
พยาบาท มีความเห็นชอบ หมูมหาชนจะพากันมาประชุมแลวสวดวิงวอน สรรเสริญ ประนม
มือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นวา ขอบุรุษนี้เมื่อตายไป จงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ก็จริง
แตบุรุษนั้นเมือ่ ตายไปพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ
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[๖๐๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายบานนามวาอสิพันธกบุตรไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ขาแต
พระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดย
อเนกปริยาย ดุจหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือสองไฟในที่มืด
ดวยหวังวา คนมีจักษุ จักเห็นรูป ฉะนั้น ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมี
พระภาคกับทัง้ พระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขา พระองค วา
เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๖
เทศนาสูตร
[๖๐๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาวาริกอัมพวัน ใกลเมืองนาฬันทา
ครั้งนั้นนายบานนามวาอสิพนั ธกบุตร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู
มีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงเกื้อกูลอนุเคราะหสัตวทวั่ หนาอยูมิใชหรือ พระผูมีพระภาคตรัสตอบ
วา อยางนัน้ นายคามณี ตถาคตเกื้อกูลอนุเคราะหสัตวทวั่ หนาอยู ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมื่อเชนนั้น เพราะเหตุไรพระผูมีพระภาคจึงทรงแสดง
ธรรมโดยเคารพแกคนบางพวก ไมทรงแสดงธรรมโดยเคารพเหมือนอยางนั้นแกคนบางพวก ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ถาอยางนัน้ เราจักทวนถามทานถึงในขอนี้ ปญหาควรแกทานดวย
ประการใด ทานพึงพยากรณปญหานั้นดวยประการนั้น ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน นาของคฤหบดีชาวนาในโลกนี้มีอยู ๓ชนิด คือ ชนิดหนึง่ เปนนาดี ชนิดหนึ่ง
เปนนาปานกลาง ชนิดหนึ่งเปนนาเลวมีดนิ เหลว เค็ม พืน้ ดินเลว ทานจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน คฤหบดีชาวนาตองการจะหวานพืช จะพึงหวานในนาไหนกอนเลา ฯ
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คา. คฤหบดีชาวนาตองการจะหวานพืช พึงหวานพืชในนาดีกอน ครั้นหวานในนานัน้
แลว พึงหวานในนาปานกลาง ครั้นหวานในนาปานกลางนั้นแลวในนาเลว มีดินเหลว เค็ม
พื้นดินเลว พึงหวานบางไมหวานบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะที่สุดจักเปนอาหารโค ฯ
[๖๐๔] พ. ดูกรนายคามณี เปรียบเหมือนนาดีฉันใด เรายอมแสดงธรรมอันงามใน
เบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง แกภกิ ษุและภิกษุณีของเราเหลานั้น (กอน) ฉันนัน้ ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะภิกษุและภิกษุณีเหลานี้มีเราเปนที่พงึ่ มีเราเปนที่เรน มีเราเปนที่ตา นทาน มีเราเปนสรณะ
อยู ดูกรนายคามณี นาเลว มีดนิ เหลว เค็ม พืน้ ดินเลวฉันใด เรายอมแสดงธรรมอันงาม ใน
เบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง แกอัญเดียรถีย สมณะ พราหมณและปริพาชกของเราเหลานั้น (ในที่สดุ ) ฉันนัน้ ฯ
[๖๐๕] ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะอัญเดียรถีย สมณะ พราหมณและปริพาชกจะ
พึงรูธรรมแมบทเดียว ความรูของเขานั้นพึงเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกเขาสิ้นกาลนาน ดูกรนาย
คามณี บุรุษมีขวดน้ํา ๓ ใบ คือ ขวดน้ําใบหนึ่งไมมีชอง ใสน้ําไมได เจาของไมใช ใบหนึ่งไมมี
ชอง ใสน้ําได เจาของใชใบหนึ่งมีชอง ใสน้ําได เจาของใช ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษคนโนนตองการจะกรอกน้ําใส พึงกรอกน้ําใสในขวดไมมีชองใสน้ํา
ไมได เจาของไมใช หรือขวดน้ําไมมีชอง ใสน้ําได เจาของใช หรือวาขวดน้ําที่มีชอง ใสน้ําได
เจาของใชกอน ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษคนโนนตองการจะกรอกน้ําใส พึงกรอกน้ําใสในขวดน้ํา
ไมมีชอง ใสนา้ํ ไมได เจาของไมใช แลวพึงกรอกน้ําใสในขวดน้าํ ไมมชี อง ใสน้ําได เจาของใช
แลวพึงกรอกน้ําใสในขวดน้ํามีชอง ใสนา้ํ ได เจาของใชบาง ไมกรอกใสบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะที่สุดจักเปนน้ําสําหรับลางสิ่งของ ฯ
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[๖๐๖] พ. ดูกรนายคามณี ขวดน้ําไมมีชอง ใสน้ําไมได เจาของไมใชฉันใด เรายอม
แสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุดประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง แกภกิ ษุและภิกษุณขี องเราเหลานัน้ ฉันนั้น ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะภิกษุและภิกษุณีเหลานี้ มีเราเปนที่พึ่ง มีเราเปนที่เรน มีเราเปนที่ตานทาน
มีเราเปนสรณะอยู ดูกรนายคามณี ขวดน้ําไมมีชอง ใสนา้ํ ได เจาของใช ฉันใด เรายอมแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง แกอุบาสกและอุบาสิกาของเราเหลานั้น (เปนที่สอง) ฉันนั้น
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะอุบาสกและอุบาสิกาเหลานี้ มีเราเปนที่พึ่ง มีเราเปนที่เรน มีเราเปน
ที่ตานทานมีเราเปนสรณะอยู ดูกรนายคามณี ขวดน้ํามีชอง ใสน้ําได ทั้งเจาของใช ฉันใด
เรายอมแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอม
ทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง แกอัญเดียรถียสมณะ พราหมณ และปริพาชก
ของเราเหลานัน้ (ในที่สุด) ฉันนั้น ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะแมไฉนอัญเดียรถีย สมณะ
พราหมณ และปริพาชกจะพึงรูทั่วถึงธรรมนั้นแมบทเดียว ความรูนั้นก็พงึ เปนไปเพื่อประโยชน
สุขแกเขาสิ้นกาลนาน ฯ
[๖๐๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายบานนามวาอสิพันธกบุตรไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนก
ปริยาย ดุจหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือสองไฟในทีม่ ืดดวย
หวังวา คนมีจกั ษุจกั เห็นรูปได ฉันนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค
กับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปน
อุบาสกผูถึงรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป ฯ
จบสูตรที่ ๗
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อสังขาสูตร
[๖๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาวาริกอัมพวัน ใกลเมืองนาฬันทา
ครั้งนั้นแล นายบานนามวาอสิพันธกบุตร สาวกของนิครณถเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรนายคามณี นิครณถนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวกอยางไร อสิพันธกบุตรทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ นิครณถนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวกอยางนี้วา ผูท ี่ฆาสัตวตองไปอบาย
ตกนรกทั้งหมด ผูที่ลักทรัพยตองไปอบายตกนรกทั้งหมด ผูที่ประพฤติผิดในกาม ตองไป
อบายตกนรกทั้งหมด ผูที่พดู เท็จตองไปอบายตกนรกทั้งหมดกรรมใดๆ มาก กรรมนั้นๆ ยอมนํา
บุคคลไป นิครณถนาฏบุตรยอมแสดงธรรมแกพวกสาวกอยางนี้แล พระเจาขา ฯ
[๖๐๙] พ. ดูกรนายคามณี ก็นคิ รณถนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวกวา กรรมใดๆ
มาก กรรมนั้นๆ ยอมนําบุคคลไป เมื่อเปนเชนนั้น ใครๆจักไมไปอบาย ตกนรก ตามคําของ
นิครณถนาฏบุตร ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรษุ ฆาสัตวรวมทั้งสมัย
และไมใชสมัย ทั้งกลางคืนและกลางวัน สมัยที่เขาฆาสัตว หรือสมัยที่เขาไมฆาสัตว สมัยไหนมาก
กวากัน ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษฆาสัตวรวมทั้งสมัยและมิใชสมัย ทั้งกลางคืนและ
กลางวัน สมัยที่เขาฆาสัตวนอ ยกวา สมัยที่เขาไมไดฆาสัตวมากกวาพระเจาขา ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ก็นิครณถนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวกวา กรรมใดๆ มาก
กรรมนั้นๆ ยอมนําบุคคลนั้นไป เมื่อเปนเชนนั้น ใครๆ จักไมไปอบาย ตกนรก ตามคําของ
นิครณถนาฏบุตร ฯ
[๖๑๐] ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษลักทรัพยรวมทั้งสมัย
และมิใชสมัย ทั้งกลางคืนและกลางวัน สมัยที่เขาลักทรัพย หรือสมัยที่เขาไมไดลักทรัพย สมัย
ไหนมากกวากัน ฯ

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 326
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษลักทรัพยรวมทั้งสมัยและมิใชสมัย ทั้งกลางคืนและ
กลางวัน สมัยที่เขาลักทรัพยนอยกวา สวนสมัยที่เขามิไดลักทรัพยมากกวา พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ก็นิครณถนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวกวา กรรมใดๆ มาก
กรรมนั้นๆ ยอมนําบุคคลนั้นไป เมื่อเปนเชนนั้น ใครๆ จักไมไปอบาย ตกนรก ตามคําของ
นิครณถนาฏบุตร ฯ
[๖๑๑] ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษประพฤติผิดในกาม
รวมทั้งสมัยและมิใชสมัย ทัง้ กลางคืนและกลางวัน สมัยที่เขาประพฤติผิดในกาม หรือสมัยที่
เขามิไดประพฤติผิดในกาม สมัยไหนมากกวากัน ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษประพฤติผิดในกามรวมทัง้ สมัยและมิใชสมัย ทั้งกลาง
คืนและกลางวัน สมัยที่เขาประพฤติผิดในกามนั้นนอยกวา สวนสมัยทีเ่ ขามิไดประพฤติผิดในกาม
นั้นมากกวา พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ก็นิครณถนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวกวากรรมใดๆ มาก
กรรมนั้นๆ ยอมนําบุคคลไป เมื่อเปนเชนนัน้ ใครๆ จักไมไปอบาย ตกนรก ตามคําของ
นิครณถนาฏบุตร ฯ
[๖๑๒] ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษพูดเท็จรวมทั้งสมัย
และมิใชสมัย ทั้งกลางคืนและกลางวัน สมัยที่เขาพูดเท็จ หรือสมัยที่เขามิไดพูดเท็จ สมัยไหน
มากกวากัน
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษพูดเท็จรวมทั้งสมัยและมิใชสมัย ทั้งกลางคืนและ
กลางวัน สมัยที่เขาพูดเท็จนัน้ นอยกวา สวนสมัยที่เขามิไดพูดเท็จนั้นมากกวา พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ก็นิครณถนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวก กรรมใดๆ มาก
กรรมนั้นๆ ยอมนําบุคคลไป เมื่อเปนเชนนัน้ ใครๆ จักไมไปอบาย ตกนรก ตามคําของ
นิครณถนาฏบุตร ฯ
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[๖๑๓] ดูกรนายคามณี ศาสดาบางทานในโลกนี้ มักพูดอยางนี้ มักเห็นอยางนีว้ า
ผูฆาสัตวตองไปอบายตกนรกทั้งหมด ผูทลี่ ักทรัพยตองไปอบายตกนรกทั้งหมด ผูทปี่ ระพฤติผิด
ในกามตองไปอบายตกนรกทั้งหมด ผูที่พดู เท็จตองไปอบายตกนรกทั้งหมด ฯ
[๖๑๔] ดูกรนายคามณี สาวกที่เลื่อมใสในศาสดานั้น ยอมมีความคิดอยางนี้วา
ศาสดาของเรากลาวอยางนี้ เห็นอยางนี้วา ผูที่ฆาสัตวตองไปอบายตกนรกทั้งหมด สาวกของ
ศาสดานั้นกลับไดความเห็นวา สัตวที่เราฆามีอยู แมเราก็ตองไปอบาย ตองตกนรก เขายังไม
ละวาจานั้น ยังไมละความคิดนั้น ยังไมสละความเห็นนั้น ยอมตั้งอยูในนรก เหมือนถูกนํามา
ขังไว ฉะนั้น (สาวกของศาสดานั้นมีความคิดอยางนีว้ า) ศาสดาของเรากลาวอยางนี้ เห็นอยาง
นี้วา ผูที่ลักทรัพยตองไปอบายตกนรกทั้งหมด สาวกของศาสดานั้นกลับไดความเห็นวาทรัพย
ที่เราลักมีอยู แมเราก็ตองไปอบาย ตองตกนรก เขายังไมละวาจานั้น ยังไมละความคิดนั้น ยัง
ไมละความเห็นนั้น ยอมตั้งอยูในนรก เหมือนถูกนํามาขังไว ฉะนั้น ศาสดาของเรากลาวอยางนี้
มีความเห็นอยางนี้วา ผูที่ประพฤติผิดในกามตองไปอบายตกนรกทั้งหมด สาวกของศาสดานั้น
กลับไดความเห็นวา กาเมสุมิจฉาจารที่เราประพฤติมีอยู แมเราตองไปอบาย ตองตกนรก เขา
ยังไมละวาจานั้น ยังไมละความคิดนัน้ ยังไมสละความเห็นนั้น ยอมตัง้ อยูในนรก เหมือนถูก
นํามาขังไว ฉะนั้น ศาสดาของเรากลาวอยางนี้ มีความเห็นอยางนีว้ า ผูท ี่พูดเท็จตองไปอบายตก
นรกทั้งหมด สาวกของศาสดานั้นกลับไดความเห็นวา คําเท็จที่เราพูดมีอยู แมเราตองไปอบาย
ตองตกนรก เขายังไมละวาจานั้น ยังไมละความคิดนัน้ ยังไมสละความเห็นนั้น ยอมตัง้ อยูใน
นรก เหมือนถูกนํามาขังไวฉะนั้น ฯ
[๖๑๕] ดูกรนายคามณี ก็พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีผูฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปน
ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูมีโชค เสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้
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ตถาคตนั้นทรงตําหนิติเตียน ปาณาติบาต และตรัสวา จงงดเวนจากปาณาติบาต ทรงตําหนิติ
เตียนอทินนาทานและตรัสวา จงงดเวนจากอทินนาทาน ทรงตําหนิติเตียนกาเมสุมจิ ฉาจาร
และตรัสวาจงงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ทรงตําหนิติเตียนมุสาวาท และตรัสวา จงงดเวนจาก
มุสาวาท โดยอเนกปริยาย สาวกเปนผูเลื่อมใสในพระศาสดานั้น ยอมฃพิจารณาเห็นดังนี้วา พระ
ผูมีพระภาคทรงตําหนิติเตียนปาณาติบาตโดยอเนกปริยายและตรัสวา จงเวนจากปาณาติบาต
ก็สัตวที่เราฆามีอยูมากมาย ขอที่เราฆาสัตวมากมายนั้น ไมดีไมงาม เราแลพึงเดือดรอนเพราะขอ
นี้เปนปจจัยแท เราจักไมไดทําบาปกรรมนั้นหามิได เขาพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละปาณา
ติบาตนั้นดวย ยอมงดเวนจากปาณาติบาตตอไปดวย เปนอันวาเขาละบาปกรรม กาวลวงบาป
กรรมไดดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๖๑๖] สาวกนัน้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา พระผูมีพระภาคทรงตําหนิติเตียนอทินนา
ทานโดยอเนกปริยาย และตรัสวา จงงดเวนจากอทินนาทานทรัพยที่เราลักมีอยูมากมาย ขอที่
เราลักทรัพยมากมายนัน้ ไมดี ไมงาม เราแลพึงเดือดรอน เพราะขอนั้นเปนปจจัยแท เราจักไม
ไดทําบาปกรรมนั้นหามิได เขาพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละอทินนาทานนั้นดวย ยอมงดเวน
จากอทินนาทานตอไปดวย เปนอันวาเขาละบาปกรรม กาวลวงบาปกรรมได ดวยประการอยางนี้ ฯ
[๖๑๗] สาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า พระผูมีพระภาคทรงตําหนิตเิ ตียนกาเมสุมิจ
ฉาจารโดยอเนกปริยาย และตรัสวา จงงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารเราประพฤติผิดในกามมีอยูมาก
มาย ขอที่เราประพฤติผิดในกามมากมายนัน้ ไมดีไมงาม เราแลพึงเดือดรอนเพราะขอนั้นเปน
ปจจัยแท เราจักไมไดทําบาปกรรมนั้นหามิได เขาพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละกาเมสุมิจฉาจาร
นั้นดวย ยอมงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารตอไปดวย เปนอันวาเขาละบาปกรรมกาวลวงบาปกรรม
ไดดว ยประการอยางนี้ ฯ
[๖๑๘] สาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า พระผูมีพระภาคทรงตําหนิตเิ ตียนมุสาวาท
โดยอเนกปริยาย และตรัสวา จงงดเวนจากมุสาวาท ก็เราพูดเท็จมีอยูมากมาย ขอที่เราพูดเท็จ
มากมายนัน้ ไมดี ไมงาม เราแลพึงเดือดรอนเพราะขอนัน้ เปนปจจัยแท เราจักไมไดทําบาปกรรม
นั้นหามิได เขาพิจารณาเห็นดังนี้แลวยอมละมุสาวาทนัน้ ดวย ยอมงดเวนจากมุสาวาทตอไปดวย
เปนอันวาเขาละบาปกรรม กาวลวงบาปกรรมได ดวยประการอยางนี้ ฯ
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[๖๑๙] สาวกนัน้ ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต ละอทินนาทาน งดเวนจาก
อทินนาทาน ละกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท
ละปสุณาวาจา งดเวนจากปสณ
ุ าวาจา ละผรุสวาจา งด เวนจากผรุสวาจา ละสัมผัปลาปะ งด
เวนจากสัมผัปลาปะ ละอภิชฌา ไมโลภมากละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมมีจิตพยาบาท
ละความเห็นผิด มีความเห็นชอบ ดูกรนายคามณี อริยสาวกนัน้ นั่นแล ปราศจากอภิชฌา
ปราศจากพยาบาทอยางนี้ ไมหลงงมงาย มีความรูสึกตัว มีสติ มีใจประกอบดวยเมตตแผ
ไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้อง
ขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย
ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ดูกรนายคามณี คนเปา
สังขผูมีกําลังพึงยังบุคคลใหรแู จงทั้ง ๔ ทิศไดโดยไมยากเลย ฉันใด กรรมที่ทําพอประมาณอันใด
ในเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ กรรมนั้นจะไมเหลือ ไมตั้งอยูใน
รูปาพจรนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรนายคามณี อริยสาวกนั้นนั่นแล ปราศจากอภิชฌา ปราศจาก
พยาบาทแลวอยางนี้ ไมหลงงมงายรูสึกตัว มีสติ มีใจประกอบดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวย
มุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน
ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทกุ เหลา ในที่ทกุ สถาน
ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ
เบียดเบียนอยู ดูกรนายคามณีคนเปาสังขผูมีกําลัง พึงยังบุคคลใหรูแจงทั้ง ๔ ทิศไดโดยไมยาก
ฉันใด กรรมทีท่ ําพอประมาณในอุเบกขาเจโตวิมุติที่บุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลวอยางนี้กรรม
นั้นจะไมเหลือ ไมตั้งอยูในรูปาพจรนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว
นายบานนามวาอสิพันธกบุตรสาวกนิครณถไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค
แจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัย
เปนสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป พระเจาขา ฯ
จบสูตรที่ ๘
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กุลสูตร
[๖๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆ
เปนอันมาก เสด็จถึงนาฬันทคามไดยินวา สมัยนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาวาริก
อัมพวันใกลนาฬันทคาม สมัยนั้นแล ชาวนาฬันทคามมีภกิ ษุหาไดยาก เลี้ยงชีวิตอยูไ ดโดยฝดเคือง
เกลื่อนกลาดดวยกระดูกตองจับจายดวยสลาก (บัตรปนสวน) สมัยนั้นแล นิครณถนาฏบุตร
อาศัยอยูในนาฬันทคาม พรอมดวยบริษัทนิครณถเปนอันมาก ครั้งนั้น นายบานนามวาอสิพันธก
บุตรสาวกนิครณถ เขาไปหานิครณถนาฏบุตรยังที่อยู ไหวแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลว นิครณถนาฏบุตรไดพดู กับนายคามณีอสิพันธกบุตรวา มาเถิดนายคามณี จงยกวาทะแก
พระสมณโคดม กิตติศัพทอนั งามของทานจักขจรไปอยางนี้วา นายคามณีอสิพันธกบุตรยกวาทะ
แกพระสมณะโคดมผูมีฤทธิ์มากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ นายคามณีถามวา ทานผูเจริญ
ขาพเจาจะยกวาทะแกพระสมณะโคดมผูมฤี ทธิ์มาก มีอานุภาพมากอยางไร นิครณถนาฏบุตร
กลาววามาเถิดทานคามณี จงเขาไปหาพระสมณโคดม ครั้นแลวจงกลาวกะพระสมณโคดม
อยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญความเอ็นดู การตามรักษา ความ
อนุเคราะหสกุลทั้งหลาย โดยอเนกปริยายมิใชหรือ ถาพระสมณโคดมถูกทานถามอยางนี้แลว
ทรงพยากรณอยางนี้วา อยางนั้นนายคามณี ตถาคตสรรเสริญความเอ็นดู การตามรักษา ความ
อนุเคราะหสกุลทั้งหลาย โดยอเนกปริยาย ทานจงกลาวกะพระสมณโคดมนั้นอยางนีว้ า ขาแต
พระองคผูเจริญ เมื่อเชนนั้นทําไมพระผูมพี ระภาคกับภิกษุสงฆเปนอันมากจึงเทีย่ วจาริกอยูใน
นาฬันทคามอันเกิดทุพภิกขภัย เลีย้ งชีวิตอยูไดโดยฝดเคือง เกลื่อนกลาดดวยกระดูก ตองจับ
จายดวยสลากเลา พระผูมีพระภาคทรงปฏิบัติเพื่อตัดรอนสกุล เพื่อใหสกุลเสื่อมเพื่อใหสกุล
คับแคน ดูกรนายคามณี พระสมณโคดมอันทานถามปญหา ๒ เงื่อนนี้แลว จะไมอาจคาย จะ
ไมอาจกลืน (กลืนไมเขาคายไมออก) ไดเลย ฯ
[๖๒๑] นายอสิพันธกบุตรรับคํานิครณถนาฏบุตรแลว ลุกจากอาสนะไหวนิครณถนาฏ
บุตรทําประทักษิณแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง
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ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี
พระภาคทรงสรรเสริญความเอ็นดู การตามรักษา ความอนุเคราะหสกุลทั้งหลาย โดยอเนกปริยาย
มิใชหรือ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา อยางนั้น นายคามณี ตถาคตสรรเสริญความเอ็นดู การ
ตามรักษา ความอนุเคราะหสกุลทั้งหลาย โดยอเนกปริยาย ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเชนนั้น ทําไมพระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆเปน
อันมาก จึงเทีย่ วจาริกอยูในนาฬันทคามอันเกิดทุพภิกขภัย เลี้ยงชีวิตอยูไดโดยฝดเคือง เกลื่อน
กลาดดวยกระดูก ตองจับจายดวยสลากเลาพระผูมีพระภาคปฏิบัติเพื่อตัดรอนสกุล เพือ่ ให
สกุลเสื่อม ปฏิบัติเพื่อใหสกุลคับแคน ฯ
[๖๒๒] พ. ดูกรนายคามณี แตภัทรกัปนีไ้ ป ๙๑ กัป ที่เราระลึกไดเราไมรูสึกวาเคย
เบียดเบียนสกุลไหนๆ ดวยการถือเอาภิกษาที่สุกแลวเลย อนึ่งเลาสกุลเหลาใดมั่งคั่ง มีทรัพย
มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีทรัพยคือเครื่องอุปกรณมาก มีทรัพยคือขาวเปลือก
มาก สกุลทั้งปวงนั้นเจริญขึ้นเพราะการใหทาน เพราะสัจจะและสัญญมะ ดูกรนายคามณี เหตุ
ปจจัย ๘ อยางเพื่อความคับแคนแหงสกุลทัง้ หลาย คือ สกุลทั้งหลายถึงความคับแคนจากพระราชา
๑ จากโจร ๑ จากไฟ ๑ จากน้าํ ๑ ทรัพยที่ฝงไวเคลื่อนจากที่ ๑ ยอมวิบัตเิ พราะการงานที่ประกอบ
ไมดี ๑ ทรัพยในสกุลเกิดเปนถานไฟ ๑ คนในสกุลใชจายโภคทรัพยเหลานั้นฟุมเฟอย ให
พินาศสูญหายไป ๑ ความไมเที่ยงเปนที่ ๘ดูกรนายคามณี เหตุปจ จัย ๘ อยางเหลานีแ้ ล เพื่อ
ความคับแคนของสกุลทั้งหลายเมื่อเหตุปจ จัย ๘ อยางเหลานี้มีอยู ผูใดพึงวาเราอยางนี้วา พระ
ผูมีพระภาคปฏิบัติเพื่อใหสกุลขาดสูญ เพื่อใหสกุลเสื่อม เพื่อใหสกุลคับแคน ดังนี้ ผูน ั้นยัง
ไมละวาจานั้น ยังไมละความคิดนั้น ยังไมสละทิฐินั้น ตองดิ่งลงในนรกแนแท ฯ
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายคามณีอสิพันธกบุตรไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนักขาแตพระองคผู
เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควา
เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอด ชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป พระเจาขา ฯ
จบสูตรที่ ๙
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มณิจฬู กสูตร
[๖๒๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน
ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล เมื่อราชบริษัทนั่งประชุมกันในพระราชวังสังสนทนากันวา
ทองและเงินยอมควรแกสมณศากยบุตร สมณศากยบุตรยอมยินดีทองและเงิน ยอมรับทองและ
เงิน ฯ
[๖๒๔] ก็สมัยนั้นแล นายบานนามวามณิจฬู กะนั่งอยูใ นบริษัทนั้น ครั้งนั้น นายบานนามวา
มณิจฬู กะไดกลาวกะบริษัทนั้นวา ทานผูเจริญอยาไดกลาวอยางนี้ ทองและเงินไมควรแกสมณ
ศากยบุตร สมณศากยบุตรยอมไมยินดีทองและเงิน ยอมไมรับทองและเงิน สมณศากยบุตรหาม
แกวและทอง ปราศจากทองและเงิน นายบานมณิจฬู กะไมอาจใหบริษทั นั้นยินยอมได ฯ
[๖๒๕] ครั้งนัน้ นายบานจูฬกะจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขา
แตพระองคผูเจริญ เมื่อราชบริษัทนั่งประชุมกันในพระราชวังสังสนทนากันวา ทองและเงินยอม
ควรแกสมณศากยบุตร สมณศากยบุตรยอมยินดีทองและเงิน เมื่อราชบริษัทกลาวอยางนี้ ขา
พระองคไดกลาวกะบริษัทนัน้ วา ทานผูเจริญอยาไดกลาวอยางนี้ ทองและเงินยอมไมควรแกสมณ
ศากยบุตรสมณศากยบุตรยอมไมยินดีทองและเงิน ยอมไมรับทองและเงิน สมณศากยบุตร
หามแกวและทอง ปราศจากทองและเงิน ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคไมอาจใหบริษัทนั้น
ยินยอมได เมือ่ ขาพระองคพยากรณอยางนี้ เปนอันกลาวตามคําที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไม
กลาวตูพระผูมพี ระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะ
ที่ถูกไรๆ จะไมถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนไดแลหรือ พระเจาขา ฯ
[๖๒๖] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดีละ นายคามณี เมื่อทานพยากรณอยางนี้ เปนอัน
กลาวตามคําที่เรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้ง
การคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนได เพราะวาทองและเงินไมควร
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แกสมณศากยบุตร สมณศากยบุตรยอมไมยนิ ดีทองและเงิน สมณศากยบุตรหามแกวและทอง
ปราศจากทองและเงิน ดูกรนายคามณี ทองและเงินควรแกผูใด เบญจกามคุณก็ควรแกผูนั้น
เบญจกามคุณควรแกผูใด ทองและเงินก็ควรแกผูนนั้ ดูกรนายคามณี ทานพึงทรงความที่ควรแก
เบญจกามคุณนั้นโดยสวนเดียววา ไมใชธรรมของสมณะ ไมใชธรรมของศากยบุตร อนึ่งเลา
เรากลาวอยางนี้วา ผูตองการหญาพึงแสวงหาหญาผูตองการไมพึงแสวงหาไม ผูตองการเกวียน
พึงแสวงหาเกวียน ผูตองการบุรุษพึง แสวงหาบุรุษ เรามิไดกลาววา สมณศากยบุตรพึงยินดี พึง
แสวงหาทองและเงินโดยปริยายอะไรเลย ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
คันธภกสูตร
[๖๒๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อุรุเวลกัปปะ นิคมของมัลลกษัตริย
ในมัลลรัฐ ครั้งนั้นแล นายบานนามวา คันธภกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญขาพระองคขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดง
เหตุเกิดและเหตุดับแหงทุกขแกขาพระองคเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนายคามณี ก็เราพึง
ปรารภอดีตกาลแสดงเหตุเกิดและเหตุดับแหงทุกขแกทานวา ในอดีตกาลไดมีแลวอยางนี้ ความ
สงสัย ความเคลือบแคลงในขอนั้นจะพึงมีแกทาน ถาเราปรารภอนาคตกาลแสดงเหตุเกิดและ
เหตุดับแหงทุกขแกทานวา ในอนาคตกาลจักมีอยางนี้ แมในขอนั้น ความสงสัย ความ
เคลือบแคลง จะพึงมีแกทานอนึ่งเลา เรานั่งอยู ณ ที่นแี้ หละ จักแสดงเหตุเกิดและเหตุดับ
แหงทุกขแกทา นซึ่งนั่งอยูทนี่ ี่เหมือนกัน ทานจงฟงคํานัน้ จงใสใจใหดี เราจักกลาว นาย
คันธภกคามณีทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้วา ดูกรนายคามณี
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ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความโศก ความร่ําไร ความทุกข โทมนัสและอุปายาส พึง
เกิดขึ้นแกทาน เพราะหมูมนุษยในอุรุเวลกัปปนิคมตายถูกจองจํา เสื่อมทรัพย หรือถูกติเตียน
มีแกทานหรือ ฯ
คา. มีอยู พระเจาขา ที่ความโศก ความร่ําไร ความทุกขโทมนัสและอุปายาส พึง
เกิดมีแกขาพระองค เพราะหมูมนุษยในอุรุเวลกัปปนิคมตาย ถูกจองจํา เสื่อมทรัพยหรือถูก
ติเตียน ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ก็ความโศก ความร่ําไร ความทุกข โทมนัสและอุปายาส ไม
พึงเกิดขึ้นแกทา น เพราะหมูมนุษยในอุรุเวลกัปปนิคมตาย ถูกจองจําเสื่อมทรัพยหรือถูก
ติเตียน มีอยูแกทานหรือ ฯ
คา. มีอยู พระเจาขา ที่ความโศก ความร่ําไร ความทุกข โทมนัสและอุปายาส
ไมพึงเกิดมีแกขาพระองค เพราะหมูมนุษย ในอุรุเวลกัปปนิคมตายถูกจองจํา เสื่อม
ทรัพยหรือถูกติเตียน ฯ
พ. ดูกรนายคามณี อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหความโศก ความร่ําไร ความทุกข
โทมนัสและอุปายาส พึงเกิดขึ้นแกทาน เพราะหมูมนุษยชาวอุรุเวลกัปปนิคมบางพวกตาย ถูก
จองจํา เสื่อมทรัพยหรือถูกติเตียน ก็หรือวาอะไรเปนเหตุเปนปจจัยเครื่องใหความโศก ความ
ร่ําไร ความทุกขโทมนัสและอุปายาส ไมพงึ เกิดมีขึ้นแกทา น เพราะหมูมนุษยชาวอุรุเวลกัปป
นิคมบางพวกตายถูกจองจํา เสื่อมทรัพยหรือถูกติเตียน ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ ความโศก ความร่าํ ไร ความทุกขโทมนัสและอุปายาส
พึงเกิดขึ้นแกขา พระองค เพราะหมูมนุษยชาวอุรุเวลกัปปนิคมเหลาใดตาย ถูกจองจํา เสื่อม
ทรัพยหรือเพราะถูกติเตียน ก็เพราะขาพระองค มีฉันทราคะ ในหมูมนุษยชาวอุรุเวลกัปปนิคม
เหลานั้น สวนความโศก ความร่ําไรความทุกขโทมนัสและอุปายาส ไมพึงเกิดขึ้นแกขา พระองค
เพราะหมูมนุษยชาวอุรุเวลกัปปนิคมเหลาใดตาย ถูกจองจํา เสื่อมทรัพยหรือถูกติเตียน ก็เพราะ
ขาพระองคไมมีฉันทราคะในหมูมนุษยชาวอุรุเวลกัปปนิคมเหลานั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ทานจงนําไปซึ่งทุกขอันใดดวยธรรมทีเ่ ห็นแลวทราบแลว บรรลุ
แลวโดยไมประกอบดวยกาล หยั่งลงแลว ทัง้ อดีตและอนาคตทุกขเปนอดีตกาลอยางใดอยางหนึ่ง
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เมื่อเกิด ยอมเกิดขึ้น ทุกขทั้งหมดนั้นมีฉันทะเปนมูล มีฉนั ทะเปนเหตุ เพราะฉันทะเปนมูล
แหงทุกข ทุกขเปนอนาคตกาลอยางใดอยางหนึ่งเมื่อเกิด จักเกิดขึน้ ทุกขทั้งหมดนัน้ มีฉันทะ
เปนมูล มีฉันทะเปนเหตุ เพราะฉันทะเปนมูลแหงทุกข ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว พระดํารัสนี้วาทุกขเปนอดีต
กาลอยางใดอยางหนึ่งเมื่อเกิด ยอมเกิดขึ้น ทุกขทั้งหมดนัน้ มีฉันทะเปนมูล มีฉันทะเปนเหตุ
เพราะฉันทะเปนมูลแหงทุกข ทุกขเปนอนาคตกาลอยางใดอยางหนึ่ง เมือ่ เกิด จักเกิดขึ้น ทุกข
ทั้งหมดนัน้ มีฉันทะเปนมูล มีฉันทะเปนเหตุ เพราะฉันทะเปนมูลแหงทุกข ดังนี้ พระผูม ีพระ
ภาคตรัสดีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ กุมารนามวาจิรวาสีบุตรของขาพระองคมีอยู เขาอาศัยอยู
ภายนอกนคร ขาพระองคลุกขึ้นแตเชาตรู สงบุรุษไปดวย สั่งวา แนะนาย เจาจงไป จงทราบ
กุมารจิวาสี ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษนั้นยังไมมาเพียงใด ความกระวนกระวายใจยอมมีแก
ขาพระองควา อะไรๆ อยาเบียดเบียนจิรวาสีกุมารเลย ดังนี้เพียงนั้นๆ
[๖๒๘] พ. ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความโศก ความร่ําไร ความทุกข
โทมนัสและอุปายาส พึงเกิดขึ้นแกทาน เพราะจิรวาสีกุมารตาย ถูกจองจํา เสื่อมทรัพยหรือถูก
ติเตียนหรือ ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ แมเมื่อจิรวาสีกมุ ารยังมีชีวิตอยู ขาพระองคยงั มีความกระ
วนกระวายใจ ไฉนความโศก ความร่ําไร ความทุกขโทมนัสและอุปายาส จักไมเกิดขึน้ แกขา
พระองค เพราะจิรวาสีกุมารตาย ถูกจองจํา เสื่อมทรัพยหรือถูกติเตียนเลา พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ขอนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเมื่อเกิด
ยอมเกิดขึน้ ทุกขทั้งหมดนัน้ มีฉันทะเปนมูล มีฉันทะเปนเหตุเพราะฉันทะเปนมูลแหงทุกข ดูกร
นายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนเมื่อใด ทานไมไดเห็นมารดาของจิรวาสีกุมาร ไม
ไดฟงเสียง เมือ่ นั้น ทานมีความพอใจ ความกําหนัดหรือความรักในมารดาของจิรวาสีกุมาร
หรือ ฯ
คา. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
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พ. เพราะอาศัยการเห็นหรือการฟง ทานจึงมีความพอใจ ความกําหนัดหรือความรัก
ในมารดาของจิรวาสีกุมารหรือ ฯ
คา. อยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความโศก ความร่ําไร ความทุกข โทมนัส
และอุปายาส พึงเกิดขึ้นแกทา น เพราะมารดาของจิรวาสีกุมารตายถูกจําจอง เสื่อมทรัพยหรือ
ถูกติเตียนหรือ ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ แมเมื่อมารดาของจิรวาสีกุมารมีชีวิตอยูขาพระองคพึงมีความ
กระวนกระวายใจ ไฉนความโศก ความร่ําไร ความทุกขโทมนัสและอุปายาส จักไมเกิดขึ้นแก
ขาพระองค เพราะมารดาของจิรวาสีกุมารตาย ถูกจองจํา เสื่อมทรัพยหรือถูกติเตียนเลา พระ
เจาขา ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ทานพึงทราบความขอนั้นโดยปริยายนีว้ า ทุกขอยางใดอยางหนึ่ง
เมื่อเกิด ยอมเกิดขึ้น ทุกขทั้งหมดนั้นมีฉันทะเปนมูล มีฉนั ทะเปนเหตุ เพราะฉันทะเปนมูล
เหตุแหงทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
ราสิยสูตร
[๖๒๙] ครั้งนัน้ แล นายบานนามวาราสิยะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวาพระสมณโคดมติเตียนตบะทั้งปวง เขาไปวา
เขาไปดาบุคคลทั้งปวงผูมีตบะ ทรงชีพอยูอ ยางเศราหมอง โดยสวนเดียว ดังนี้ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ชนเหลาใดไดกลาวแลวอยางนีว้ า พระสมณโคดมติเตียนตบะทั้งปวง เขาไปวา เขาไป
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ดาบุคคลทั้งปวงผูมีตบะ ทรงชีพอยูอยางเศราหมอง โดยสวนเดียว ดังนี้ ชนเหลานัน้ เปนอัน
กลาวตามคําทีพ่ ระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําอันไมจริง และพยากรณ
ธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนได
แลหรือ พระเจาขา ฯ
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนายคามณี ชนเหลาใดไดกลาวแลวอยางนีว้ า พระสมณ
โคดมติเตียนตบะทั้งปวง เขาไปวา เขาไปดาบุคคลทั้งปวงผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง
โดยสวนเดียว ดังนี้ ชนเหลานั้นยอมไมเปนอันกลาวตามคําที่เรากลาวแลว และกลาวตูเราดวย
คําเท็จ ไมเปนจริง ฯ
[๖๓๐] ดูกรนายคามณี บรรพชิตไมควรเสพสวนสุด ๒ อยางนี้ คือ ๑. การประกอบ
ตนใหพัวพันดวยกามสุขในกามทั้งหลาย อันเปนธรรมเลวทรามเปนของชาวบาน เปนของปุถุชน
ไมใชเปนของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ๒. การประกอบตนใหเหน็ดเหนือ่ ยลําบาก
เปลา ซึ่งเปนทุกข ไมใชเปนของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ดูกรนายคามณี ขอ
ปฏิบัติสายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุด ๒ อยางนั้น อันพระตถาคตตรัสรูดวยปญญาอันยิ่งแลว
กระทําใหเกิดจักษุ กระทําใหเกิดญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู
เพื่อนิพพาน ดูกรนายคามณี ก็ขอปฏิบัติสายกลางอันพระตถาคตตรัสรูดวยปญญาอันยิง่
แลว กระทําใหเกิดจักษุ กระทําใหเกิดญาณยอมเปนไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อ
ตรัสรู เพื่อนิพพานนั้นเปนไฉน คืออริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ
สัมมาสมาธิ ดูกรนายคามณี ขอปฏิบัติสายกลางนี้แล อันตถาคตตรัสรูดวยปญญาอันยิง่ แลว
กระทําใหเกิดจักษุ กระทําใหเกิดญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู
เพื่อนิพพาน ฯ
[๖๓๑] ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวก
เปนไฉน คือ บุคคลบริโภคกามบางคนในโลกนี้ แสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม โดย
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ความผลุนผลัน ครั้นแลวไมเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย ไมจําแนกทาน ไมทําบุญ ๑ ก็บุคคลผูบริ
โภคกามบางคนในโลกนีแ้ สวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยความผลุนผลัน ครั้นแลวเลีย้ ง
ตัวใหเปนสุขสบาย แตไมจาํ แนกทาน ไมทําบุญ ๑ บุคคลผูบริโภคกามบางคนในโลกนี้แสวงหา
โภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยความผลุนผลัน ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย จําแนกทาน
ทําบุญ ๑ ฯ
[๖๓๒] ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกามบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพยโดย
ชอบธรรม และไมชอบธรรม โดยความผลุนผลันบาง โดยความไมผลุนผลันบาง ครั้นแลวไม
เลี้ยงตัวใหสุขสบาย ไมจําแนกทาน ไมทําบุญบุคคลผูบริโภคกามบางคนในโลกนี้ แสวงหา
โภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยความผลุนผลันบาง โดยความไมผลุนผลันบาง
ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย แตไมจาํ แนกทาน ไมทําบุญ บุคคลผูบริโภคกามบางคนใน
โลกนี้แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยความผลุนผลันบาง โดยความไม
ผลุนผลันบาง ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย จําแนกทาน ทําบุญ ฯ
[๖๓๓] ดูกรนายคามณี อนึ่ง บุคคลผูบริโภคกามบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพย
โดยชอบธรรม โดยไมผลุนผลัน ครั้นแลวไมเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย ไมจําแนกทาน ไมทําบุญ
ก็บุคคลผูบริโภคกามบางคนในโลกนี้แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมผลุนผลัน ครั้น
แลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย แตไมจําแนกทาน ไมทําบุญ ก็บุคคลผูบริโภคกามบางคนในโลกนี้
แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมผลุนผลัน ครั้นแลวเลีย้ งตัวใหเปนสุขสบาย จําแนกทาน
ทําบุญ แตยังเปนคนละโมภ หลงพัวพัน ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเครื่องสลัดออก บริโภค
ทรัพยนั้นอยู ดูกรนายคามณี อนึ่ง บุคคลผูบริโภคกามบางคนในโลกนี้ แสวงหาโภคทรัพย
โดยชอบธรรม โดยไมผลุนผลัน ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย จําแนกทาน ทําบุญ และไม
ละโมภ ไมหลงไมพัวพัน มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่อนสลัดออก บริโภคทรัพยนั้นอยู ฯ
[๖๓๔] ดูกรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น ผูบริโภคกามที่แสวงหา
โภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยความผลุนผลัน ครั้นแลวไมเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย ไมจําแนก
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ทาน ไมทําบุญ นี้พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถานพึงถูกติเตียนโดย ๓ สถานเปนไฉน คือ สถาน
ที่ ๑ พึงถูกติเตียนดังนี้วาแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยความผลุนผลัน สถานที่ ๒
พึงถูกติเตียนดังนี้วา ไมเลีย้ งตัวใหเปนสุขสบาย สถานที่ ๓ พึงถูกติเตียนดังนีว้ า ไมจาํ แนกทาน
ไมทําบุญ ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกามเชนนี้ พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถานเหลานี้ ฯ
[๖๓๕] ดูกรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น ผูบริโภคกามที่แสวงหา
โภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยความผลุนผลัน ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย แตไม
จําแนกทาน ไมทําบุญนี้ พึงถูกติเตียนโดย๒ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว พึงถูกติเตียน
โดย ๒ สถานเปนไฉนคือ สถานที่ ๑ พึงถูกติเตียนดังนีว้ า แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบ
ธรรม โดยความผลุนผลัน สถานที่ ๒ พึงถูกติเตียนดังนีว้ า ไมจําแนกทาน ไมทําบุญ ควร
สรรเสริญโดยสถานเดียวเปนไฉน ควรสรรเสริญโดยสถานเดียววา เลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย
ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกามเชนนี้ พึงถูกติเตียนโดย๒ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถาน
เดียวนี้ ฯ
[๖๓๖] ดูกรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น ผูบริโภคกามที่แสวงหา
โภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยความผลุนผลัน ครั้นแลวเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย จําแนกทาน
ทําบุญนี้ พึงถูกติเตียนโดยสถานอยางเดียว ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน พึงถูกติเตียนโดย
สถานเดียวเปนไฉน คือ พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียววา แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม
โดยความผลุนผลันควรสรรเสริญโดย ๒ สถานเปนไฉน คือ สถานที่ ๑ ควรสรรเสริญดังนี้วา
เลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย สถานที่ ๒ ควรสรรเสริญดังนี้วา จําแนกทาน ทําบุญดูกรนายคามณี
บุคคลผูบริโภคกามเชนนี้ พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว ควรสรรเสริญโดย ๒ สถานเหลานี้ ฯ
[๖๓๗] ดูกรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น ผูบริโภคกามที่แสวง
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยผลุนผลันบาง โดยไมผลุนผลันบาง ครั้นแลว
ไมเลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย ไมจําแนกทาน ไมทําบุญนี้ ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว พึงถูก
ติเตียนโดย ๓ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวเปนไฉน คือ ควรสรรเสริญโดยสถาน
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เดียวดังนีว้ า แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน พึงถูกติเตียนโดย ๓
สถานเปนไฉน คือสถานที่ ๑ พึงถูกติเตียนดังนีว้ า แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดย
ความผลุนผลัน สถานที่ ๒ พึงถูกติเตียนดังนี้วา ไมเลีย้ งตัวใหเปนสุขสบาย สถานที่ ๓ พึงถูก
ติเตียนดังนีว้ า ไมจําแนกทาน ไมทําบุญ ดูกรนายคามณี บุคคลบริโภคกามเชนนี้ ควร
สรรเสริญโดยสถานเดียว พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถานเหลานี้ ฯ
[๖๓๘] ดูกรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น ผูบริโภคกามที่แสวงหา
โภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยผลุนผลันบาง โดยไมผลุนผลันบาง ครั้นแลวเลี้ยง
ตัวใหเปนสุขสบาย แตไมจาํ แนกทาน ไมทําบุญนี้ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน พึงถูกติเตียน
โดย ๒ สถาน ควรสรรเสริญโดย๒ สถานเปนไฉน คือ สถานที่ ๑ ควรสรรเสริญดังนี้วา
แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน สถานที่ ๒ ควรสรรเสริญดังนี้วา เลีย้ ง
ตัวใหเปนสุขสบาย พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถานเปนไฉน คือ สถานที่ ๑ พึงถูกติเตียนดังนี้วา
แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยความผลุนผลันสถานที่ ๒ พึงถูกติเตียนดังนี้วา ไม
จําแนกทาน ไมทําบุญ ดูกรนายคามณีบุคคลผูบริโภคกามเชนนี้ ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน
พึงถูกติเตียน ๒ สถานเหลานี้ ฯ
[๖๓๙] ดูกรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนัน้ ผูบริโภคกามที่แสวงหา
โภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยผลุนผลันบาง โดยไมผลุนผลันบาง ครั้นแลว
เลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย จําแนกทาน ทําบุญนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓ สถาน พึงถูกติเตียนโดย
สถานเดียว ควรสรรเสริญโดย๓ สถานเปนไฉน คือ สถานที่ ๑ ควรสรรเสริญดังนี้วา แสวง
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน สถานที่ ๒ ควรสรรเสริญดังนี้วา เลี้ยงตัว
ใหเปนสุขสบาย สถานที่ ๓ ควรสรรเสริญดังนี้วา จําแนกทาน ทําบุญ พึงถูกติเตียนโดยสถาน
เดียวเปนไฉน คือ พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวดังนีว้ า แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม
โดยความผลุนผลัน ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกามเชนนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓ สถาน พึง
ถูกติเตียนโดยสถานเดียวนี้ ฯ
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[๖๔๐] ดูกรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนัน้ ผูบริโภคกามที่แสวงหา
โภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน ครั้นแลวไมเลี้ยงตัวใหสุขสบาย ไมจําแนกทาน
ไมทําบุญนี้ ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถาน ควรสรรเสริญโดย
สถานเดียวเปนไฉน คือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวดังนี้วา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม
โดยความไมผลุนผลันพึงถูกติเตียนโดย ๒ สถานเปนไฉน คือ สถานที่ ๑ พึงถูกติเตียนดัง
นี้วา ไมเลีย้ งตัวใหเปนสุขสบาย สถานที่ ๒ พึงถูกติเตียนดังนีว้ า ไมจาํ แนกทาน ไมทําบุญ
ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกามเชนนี้ ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวพึงถูกติเตียนโดย ๒
สถานเหลานี้ ฯ
[๖๔๑] ดูกรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนัน้ ผูบริโภคกามที่แสวง
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน ครั้นแลวเลีย้ งตัวใหเปนสุขสบาย แตไม
จําแนกทาน ไมทําบุญนี้ ควรสรรเสริญโดย ๒ สถานพึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว ควรสรร
เสริญโดย ๒ สถานเปนไฉน คือ สถานที่ ๑ ควรสรรเสริญดังนี้วา แสวงหาโภคทรัพยโดย
ชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน สถานที่ ๒ ควรสรรเสริญดังนี้วา เลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย พึง
ถูกติเตียนโดยสถานเดียวเปนไฉน คือ พึงติเตียนโดยสถานเดียวดังนี้วา ไมจําแนกทาน
ไมทําบุญ ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกามเชนนี้ ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน พึงถูกติเตียน
โดยสถานเดียวนี้ ฯ
[๖๔๒] ดูกรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น ผูบริโภคกามที่แสวง
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน ครั้นแลวเลีย้ งตัวใหเปนสุขสบาย จําแนก
ทาน ทําบุญ แตยังเปนคนละโมภ หลง พัวพันไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเครื่องสลัดออก
บริโภคโภคทรัพยนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓ สถาน พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว ควรสรรเสริญ
โดย ๓ สถานเปนไฉน คือ สถานที่ ๑ ควรสรรเสริญดังนี้วา แสวงหาโภคทรัพยโดย
ชอบธรรมโดยความไมผลุนผลัน สถานที่ ๒ ควรสรรเสริญดังนี้วา เลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย
สถานที่ ๓ ควรสรรเสริญดังนี้วา จําแนกทาน ทําบุญ พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวเปนไฉน คือ
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พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวดังนี้วา เปนคนละโมภ หลงพัวพัน ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเครื่อง
สลัดออก บริโภคโภคทรัพย ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกามเชนนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓
สถาน พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวนี้ ฯ
[๖๔๓] ดูกรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น ผูบริโภคกามที่แสวง
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน ครั้นแลวเลีย้ งตัว ใหเปนสุขสบาย จําแนก
ทาน ทําบุญ และไมละโมภ ไมหลง ไมพวั พัน มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัด
ออก บริโภคโภคทรัพยนี้ ควรสรรเสริญโดย ๔ สถาน ควรสรรเสริญโดย ๔ สถานเปนไฉน
คือ สถานที่ ๑ ควรสรรเสริญดังนี้วา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน
สถานที่ ๒ ควรสรรเสริญดังนี้วา เลี้ยงตัวใหเปนสุขสบาย สถานที่ ๓ ควรสรรเสริญดังนี้วา
จําแนกทาน ทําบุญ สถานที่ ๔ ควรสรรเสริญดังนี้วา เปนคนไมละโมภ ไมหลง ไมพัวพัน
มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภค
กามเชนนี้ ควรสรรเสริญโดย๔ สถานเหลานี้ ฯ
[๖๔๔] ดูกรนายคามณี บุคคลผูมีตบะ ทรงชีพอยูอยางเศราหมอง ๓ จําพวกนี้ มี
ปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมองบางคน
ในโลกนี้ เปนผูมีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิตดวยคิดวาไฉนหนอ เราพึงบรรลุกุศลธรรม พึง
ทําใหแจงซึ่งอุตริมนุสธรรมที่เปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยีย่ ม อยางบริบรู ณ ดังนี้ เขายอมทําตัว
ใหรอนรนกระวนกระวาย แตก็ไมบรรลุกุศลธรรม ทําใหแจงซึ่งอุตริมนุสธรรมที่เปนญาณทัศนะ
วิเศษชัน้ เยีย่ มอยางบริบูรณไมได ๑ ดูกรนายคามณี ก็บุคคลผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง
บางคนในโลกนี้ เปนผูมีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิตดวยคิดวา ไฉนหนอ เราพึงบรรลุกุศล
ธรรม พึงทําใหแจงซึ่งอุตริมนุสธรรม ที่เปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณ ดังนี้ เขา
ยอมทําตัวใหรอ นรนกระวนกระวาย บรรลุกุศลธรรมอยางเดียว แตกระทําใหแจงซึ่งอุตริมนุส
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ธรรมที่เปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยีย่ มอยางบริบูรณไมได ๑ ดูกรนายคามณี ก็บุคคลผูมีตบะทรง
ชีพอยูอยางเศราหมองบางคนในโลกนี้ เปนผูมีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิตดวยคิดวา ไฉนหนอ
เราพึงบรรลุกุศลธรรม พึงทําใหแจงซึ่งอุตริมนุสธรรมที่เปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณ
ดังนี้ เขายอมทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย ไดบรรลุกุศลธรรม และทําใหแจงซึ่งอุตริมนุส
ธรรมที่เปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยีย่ มอยางบริบูรณ ๑ ฯ
[๖๔๕] ดูกรนายคามณี ในบรรดาบุคคลผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง ๓ จําพวก
นั้น ผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง ที่ทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย ไมไดบรรลุกุศลธรรม
ทําใหแจงซึ่งอุตริมนุสธรรมที่เปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยีย่ มอยางบริบูรณไมไดนี้ พึงถูกติเตียน
โดย ๓ สถาน พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถานเปนไฉน คือ สถานที่ ๑ พึงถูกติเตียนดังนีว้ า ทํา
ตัวใหรอนรนกระวนกระวาย สถานที่ ๒ พึงถูกติเตียนดังนี้วา ไมไดบรรลุกุศลธรรม สถานที่๓
พึงถูกติเตียนดังนี้วา ทําใหแจงซึ่งอุตริมนุสธรรม ที่เปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยีย่ มอยางบริบูรณ
ไมได ดูกรนายคามณี บุคคลผูมีตบะทรงชีพอยางเศราหมองนี้ พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถาน
เหลานี้ ฯ
[๖๔๖] ดูกรนายคามณี ในบรรดาบุคคลผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง ๓ จําพวก
นั้น ผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง ที่ทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย ไดบรรลุกุศลธรรม
เทานั้น แตทําใหแจงซึ่งอุตริมนุสธรรมชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณไมไดนี้ พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถาน
ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถานเปนไฉน คือ สถานที่ ๑ พึงถูก
ติเตียนดังนีว้ า ทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย สถานที่ ๒ พึงถูกติเตียนดังนี้วา ทําใหแจงซึ่ง
อุตริมนุสธรรมที่เปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยี่ยมอยางบริบูรณไมได ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว
เปนไฉน คือ ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวดังนี้วา ไดบรรลุกุศลธรรม ดูกรนายคามณี บุคคล
ผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมองเชนนี้ พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถาน
เดียวนี้ ฯ
[๖๔๗] ดูกรนายคามณี ในบรรดาบุคคลผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง ๓ จําพวกนั้น
ผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง ที่ทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย ไดบรรลุกุศลธรรม และ
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ทําใหแจงซึ่งอุตริมนุสธรรมที่เปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยีย่ มอยางบริบูรณนี้ พึงถูกติเตียนโดย
สถานเดียว ควรสรรเสริญโดย๒ สถาน พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวเปนไฉน คือ พึงถูก
ติเตียนโดยสถานเดียวดังนี้วา ทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน
เปนไฉนคือ สถานที่ ๑ ควรสรรเสริญดังนี้วา ไดบรรลุกศุ ลธรรม สถานที่ ๒ ควรสรรเสริญ
ดังนี้วา ทําใหแจงซึ่งอุตริมนุสธรรม ที่เปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยีย่ มอยางบริบูรณได ดูกร
นายคามณี บุคคลผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมองเชนนีพ้ ึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว ควร
สรรเสริญโดย ๒ สถานเหลานี้ ฯ
[๖๔๘] ดูกรนายคามณี ธรรม ๓ อยางนี้ เปนของอันบุคคลพึงเห็นเอง หาความ
ทรุดโทรมมิได ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะ
พึงรูเฉพาะตน ธรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ การที่บุคคลเปนผูกําหนัดตั้งใจที่จะเบียดเบียนตน
เองบาง ตั้งใจที่จะเบียดเบียนผูอื่นบาง ตั้งใจที่จะเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผูอื่นบาง เพราะราคะ
เปนเหตุ เมื่อละราคะไดแลวยอมไมตั้งใจทีจ่ ะเบียดเบียนตนเองบาง ยอมไมตั้งใจที่จะเบียดเบียน
ผูอื่นบางยอมไมตั้งใจที่จะเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผูอื่นบาง นี้เปนธรรมอันบุคคลพึงเห็นเองหา
ความทรุดโทรมมิได ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชน
จะพึงรูเฉพาะตน ๑
การที่บุคคลผูถูกโทสะประทุษรายแลว ตัง้ ใจที่จะเบียดเบียนตนเองบาง ตั้งใจที่จะเบียด
เบียนผูอื่นบาง ตั้งใจที่จะเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผูอื่นบาง เพราะโทสะเปนเหตุ เมื่อละโทสะ
ไดแลว ยอมไมตั้งใจที่จะเบียดเบียนตนเองบาง ยอมไมตั้งใจที่จะเบียดเบียนผูอื่นบาง ยอมไมตั้งใจ
ที่จะเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผูอื่นบาง นี้เปนธรรมอันบุคคลพึงเห็นเอง หาความทรุดโทรมมิได
ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ๑
การที่บุคคลผูหลงแลว ตั้งใจจะเบียดเบียนตนเองบาง ตัง้ ใจจะเบียดเบียนผูอื่นบาง
ตั้งใจจะเบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผูอื่นบาง เพราะโมหะเปนเหตุ เมื่อละโมหะไดแลว ยอมไม
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ตั้งใจที่จะเบียดเบียนตนเองบาง ยอมไมตงั้ ใจที่จะเบียดเบียนผูอื่นบาง ยอมไมตั้งใจทีจ่ ะเบียด
เบียนทั้งตนเองทั้งผูอื่นบางนี้เปนธรรมอันบุคคลพึงเห็นเอง หาความทรุดโทรมมิได ไมประกอบ
ดวยกาลควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพึงรู เฉพาะตน ๑
ดูกรนายคามณี ธรรม ๓ อยางนี้แล เปนของอันบุคคลพึงเห็นเอง หาความทรุดโทรม
มิได ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ฯ
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสดังนีแ้ ลว นายบานนามวาราสิยะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ พระ
ธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงาย
ของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือสองไฟในที่มดื ดวยหวังวา คนมี
จักษุจกั เห็นรูป ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคกับทั้งพระธรรม
และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึง
พระรัตนตรัยเปนสรณะ ตั้งแตวันนี้เปนตนไปจนตลอดชีวิต ฯ
จบสูตรที่ ๑๒
ปาฏลิยสูตร
[๖๔๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อุตตรนิคมแหงชาวโกฬิยะในแควน
โกฬิยะ ครั้งนัน้ แล นายบานนามวาปาฏลิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา พระสมณโคดมทรงรูจักมายา ขาแตพระองคผูเจริญ
ชนเหลาใดกลาวอยางนีว้ า พระสมณโคดมทรงรูจักมายา ดังนี้ ชนเหลานั้นเปนอันกลาวตาม
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมกลาวตูพระผูม ีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณ
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ธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆจะไมถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนไดแล
หรือ เพราะวาขาพระองคไมประสงคจะกลาวตูพระผูมีพระภาคเลย พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ดูกรนายคามณี ชนเหลาใดกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมทรงทราบมายา ดังนี้ ชนเหลานั้นเปน
อันกลาวตามคําที่เรากลาวแลว ยอมไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม
ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ ยอมไมถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ฯ
คา. ขาวเลาลือขอนั้นจริงเทียวพระองค แตพวกขาพระองค มิไดเชื่อถือสมณพราหมณ
พวกนั้นวา พระสมณโคดมทรงรูจักมายา ขาแตพระองคผเู จริญ ขาววา พระสมณโคดมมีมายา ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ผูใดแลพูดอยางนีว้ า เรารูจักมายา ผูนนั้ ยอมจะพูดอยางนีว้ า เรา
มีมายา ฯ
คา. ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนั้นยอมเปนดังนั้นเทียว ขาแตพระสุคต ขอนั้นยอมเปน
ดังนั้นเทียว ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ถาเชนนัน้ เราจักยอนถามทานในขอนี้ ทานพึงแกตามที่ทาน
ชอบใจ ฯ
[๖๕๐] ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานยอมรูจกั พวกอํามาตย
ผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬิยะหรือ ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมรูจ ักพวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาว
โกฬิยะ พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พวกอํามาตยผูมีมวยผมยาว
แหงชาวโกฬิยะมีประโยชนอยางไร ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ พวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬิยะมีประโยชนดังนี้
คือ เพื่อปองกันพวกโจรแหงชาวโกฬิยะ เพื่อละความเปนคนนําขาวแหงชาวโกฬิยะ ขาแต
พระองคผูเจริญ พวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬิยะมีประโยชนอยางนี้ พระเจาขา ฯ
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พ. ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานยอมรูจักอํามาตยผูมีมวย
ผมยาวในนิคมแหงชาวโกฬิยะวา เปนคนมีศีลหรือเปนคนทุศีล ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมรูจ ักพวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาว
โกฬิยะวาเปนคนทุศีล มีธรรมเลวทรามและพวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงโกฬิยะ เปนพวก
หนึ่งในจํานวนบุคคลผูทุศีลมีธรรมเลวทรามในโลก ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ผูใดแลพึงพูดอยางนีว้ า นายบานนามวาปาฏลิยะรูจักพวกอํามาตย
ผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬิยะ ซึ่งเปนคนทุศีล มีธรรมเลวทราม แมนายบานปาฏลิยะก็เปนคน
ทุศีล มีธรรมเลวทราม ดังนี้ ผูนั้นเมื่อพูดถึงพึงพูดถูกหรือหนอแล ฯ
คา. หาเปนเชนนั้นไม พระเจาขา พวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬิยะเปน
พวกหนึ่ง ขาพระองคเปนพวกหนึ่ง พวกอํามาตย ผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬิยะเปนคนมีธรรม
เปนอยางหนึ่ง ขาพระองคเปนคนมีธรรมเปนอยางหนึ่ง ฯ
พ. ดูกรนายคามณี ก็ที่จริง ทานจักไมไดเปนดังนีว้ า นายบานนามวาปาฏลิยะ รูจัก
พวกอํามาตยผมู ีมวยผมยาวแหงชาวโกฬิยะ ซึ่งเปนคนทุศีล มีธรรมเลวทราม แตนายบานปาฏลิยะ
ไมใชเปนคนทุศีล มีธรรมเลวทราม ฉะนัน้ ตถาคตจักไมไดเปนดังนี้วา ตถาคตรูจักมายา แตวา
ตถาคตไมมีมายา ฯ
[๖๕๑] ดูกรนายคามณี เรารูช ัดทั้งมายา ผลของมายา และตลอดถึงความที่บุคคลผูมี
มายาปฏิบัติอยางไรแลว เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก เรารูชัดทั้ง
ปาณาติบาต ผลของปาณาติบาต และตลอดถึงความที่บคุ คลผูฆาสัตวปฏิบัติอยางไรแลว เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก เรารูชัดทั้งอทินนาทาน ผลของอทินนาทาน
และตลอดถึงความที่บุคคลผูลักทรัพยปฏิบัติอยางไรแลว เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เรารูชัดทัง้ กาเมสุมิจฉาจาร ผลของกาเมสุมิจฉาจาร และตลอดถึงความ
ที่บุคคลผูประพฤติผิดในกามปฏิบัติอยางไรแลว เมื่อแตกกายตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก เรารูชัดทั้งมุสาวาท ผลของมุสาวาทและตลอดถึงความที่บุคคลผูพูดเท็จปฏิบัติ
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อยางไรแลว เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เรารูชัดทั้งปสุณา
วาจา ผลของปสุณวาจาและตลอดถึงความที่บุคคลกลาวคําสอเสียดปฏิบัติอยางไรแลว เมื่อแตก
กายตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เรารูชัดทัง้ ผรุสวาจา ผลของผรุสวาจาและ
ตลอดถึงความที่บุคคลผูกลาวคําหยาบปฏิบัติอยางไรแลว เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เรารูชัดทัง้ สัมผัปปลาปะ ผลของสัมผัปปลาปะ และตลอดถึงความที่บุคคล
ผูพูดเพอเจอปฏิบัติอยางไรแลว เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
เรารูชัดทั้งอภิชฌาผลของอภิชฌาและตลอดถึงความที่บุคคลผูมีอภิชฌาปฏิบัติอยางไรแลว เมื่อ
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก เรารูชัดทั้งความพยาบาทประทุษรายเขา
ผลของความพยาบาทประทุษรายเขา และตลอดถึงความที่บุคคลผูมีจิตพยาบาทปฏิบตั ิอยางไรแลว
เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เรารูชัดทั้งมิจฉาทิฐิ ผลของ
มิจฉาทิฐิ และตลอดถึงความที่บุคคลผูเปนมิจฉาทิฐิปฏิบัติอยางไรแลว เมื่อแตกกายตายไป
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ฯ
[๖๕๒] ดูกรนายคามณี มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทฐิ อิ ยางนี้วา
บุคคลผูฆาสัตวทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน บุคคลผูลักทรัพยทุกคนตองเสวยทุกข
โทมนัสในปจจุบัน บุคคลผูประพฤติผิดในกามคุณทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน
บุคคลผูพูดเท็จทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน ฯ
[๖๕๓] ดูกรนายคามณี ก็แหละบุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวาเปน ผูป ระดับดวย
ดอกไม ใสตุมหู อาบน้ํา ลูบไลดีแลว ตบแตงผมและหนวดแลวใหบําเรอตนดวยความใคร
กับสตรี เหมือนกับพระราชา ชนทั้งหลายพูดถึงบุคคลนั้นอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ ชายคน
นี้ไดทําอะไร จึงเปนผูประดับดวยดอกไมใสตุมหู อาบน้ํา ลูบไลดีแลว ตบแตงผมและหนวด
แลว ใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา ชนทั้งหลายไดพดู ถึงชายคนนั้นอยาง
นี้วาดูกรทานผูเ จริญ ชายคนนี้ขมขาศึกของพระราชาแลวฆามันเสีย พระราชาทรงโสมนัส ได
ทรงพระราชทานรางวัล ฉะนั้น ชายคนนี้จงึ เปนผูประดับดวยดอกไมใสตุมหู อาบน้ํา ลูบไล
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ดีแลว ตบแตงผมและหนวดแลว ใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา ดูกร
นายคามณี บุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวาถูกเขาเอาเชือกที่เหนียวแนนมัดแขนไพลหลังอยาง
มั่นคงแลว โกนศีรษะเสียแลวพาตระเวนไปตามถนนตามตรอก ดวยบัณเฑาะวเสียงสนั่น แลว
ออกทางประตูดานทิศทักษิณ แลวตัดศีรษะเสียทางดานทักษิณของพระนคร ชนทั้งหลายไดพดู
ถึงบุคคลนั้นอยางนีว้ า ดูกรทานผูเจริญ ชายคนนี้ไดทําอะไรไว จึงถูกเขาเอาเชือกที่เหนียวแนน
มัดแขนไพลหลังอยางมั่นคงแลว โกนศีรษะเสีย แลวพาตระเวนไปตามถนนตามตรอก ดวย
บัณเฑาะวเสียงสนั่น แลวออกทางประตูดานทิศทักษิณ แลวตัดศีรษะเสียทางดานทักษิณของ
พระนคร ชนทั้งหลายไดพดู ถึงชายคนนีว้ า ดูกรทานผูเจริญ ชายคนนีฆ้ าบุรุษหรือสตรีที่มีเวรกับ
พระราชา ฉะนั้นพระราชาทั้งหลายจึงรับสั่งใหจับเขาแลวกระทํากรรมกรณเห็นปานนี้ ดังนี้ ดูกร
นายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เหตุการณเชนนี้ ทานไดเห็นหรือไดฟงมาบาง
ไหม ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุการณเชนนี้ ขาพระองคไดเห็นมาแลวดวย ไดฟงมา
แลวดวย จักไดฟงตอไปอีกดวย ฯ
[๖๕๔] พ. ดูกรนายคามณี ในสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณ พวกที่มวี าทะ
อยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า บุคคลผูฆาสัตวทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน ดังนี้ เขาเหลา
นั้นพูดจริงหรือเท็จ ฯ
คา. พูดเท็จ พระเจาขา ฯ
พ. ก็พวกที่กลาวเท็จเปลาๆ นั้น เปนคนมีศลี หรือเปนคนทุศีลเลา ฯ
คา. เปนคนทุศลี พระเจาขา ฯ
พ. ก็พวกที่เปนคนทุศีลมีธรรมเลวทรามนั้น เปนคนปฏิบัติผิดหรือเปนคนปฏิบัติชอบ
เลา ฯ
คา. เปนคนปฏิบัติผิด พระเจาขา ฯ
พ. ก็พวกที่ปฏิบัติผิดนั้น เปนคนมีความเห็นผิดหรือเปนคนมีความเห็นชอบเลา ฯ
คา. เปนคนมีความเห็นผิด พระเจาขา ฯ
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พ. ก็สมควรละหรือที่จะเลื่อมใสในพวกทีม่ ีความเห็นผิดเหลานั้น ฯ
คา. ไมสมควรเลย พระเจาขา ฯ
[๖๕๕] พ. ดูกรนายคามณี บุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวาเปนผูประดับดวยดอกไม
ใสตุมหู ฯลฯ แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือน กับพระราชา ชนทั้งหลายพูดถึงบุคคล
นั้นอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ ชายคนนี้ไดทําอะไร จึงเปนผูประดับดวยดอกไม ใสตมุ หู ฯลฯ
ใหบําเรอตนดวยความใครกบั สตรีเหมือนกับพระราชา ชนทั้งหลายไดพากันพูดถึงชายคนนี้อยาง
นี้วา ดูกรทานผูเจริญ ชายคนนี้ขมขี่ ลักเอาทรัพยของขาศึกของพระราชา พระราชาทรงโสมนัส
ไดพระราชทานรางวัลแกเขา ฉะนั้น ชายคนนี้จึงประดับดวยดอกไม ใสตุมหู ฯลฯ ใหบําเรอ
ตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา ดูกรนายคามณีบุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวา
ถูกเขาเอาเชือกที่เหนียวมัดแขนไพลหลังอยางมั่นคงแลว ฯลฯ ตัดศีรษะทางดานทิศทักษิณของ
พระนคร ชนทั้งหลายไดพากันพูดถึงบุคคลนั้นอยางนีว้ า ดูกรทานผูเจริญ ชายคนนี้ไดทําอะไร
จึงถูกเขาเอาเชือกที่เหนียวมัดแขนเอามือไพลหลังอยางมัน่ คงแลว ฯลฯ ตัดศีรษะเสียทางดาน
ทักษิณของพระนคร ดูกรทานผูเจริญชายคนนี้ลักทรัพยเปนสวนหนึ่งแหงโจรกรรมจากบานบาง
จากปาบาง ฉะนั้น พระราชาจึงรับสั่งใหจับเขาแลวทํากรรมกรณเห็นปานนี้ ดูกรนายคามณี ทาน
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เหตุการณเชนนี้ทานไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางไหม ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุการณเชนนีข้ าพระองคไดเห็นมาแลวดวยไดฟงมาแลว
ดวย จักไดฟงตอไปอีกดวย ฯ
[๖๕๖] พ. ดูกรนายคามณี สมณพราหมณพวกที่มวี าทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า
บุคคลผูลักทรัพยทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบนั ดังนี้ เขาเหลานั้นพูดจริงหรือเท็จ ฯ
คา. พูดเท็จ พระเจาขา ฯลฯ
พ. ก็สมควรละหรือที่จะเลื่อมใสในพวกทีม่ ีความเห็นผิดเหลานั้น ฯ
คา. ไมสมควรเลย พระเจาขา ฯ
[๖๕๗] ดูกรนายคามณี ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวาเปนผูประดับดวยดอกไม
ใสตุมหู ฯลฯ แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา ชนทั้งหลายไดพากัน
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พูดถึงบุคคลนั้นอยางนีว้ า ดูกรทานผูเจริญ ชายคนนี้ไดทาํ อะไร จึงเปนผูประดับดวยดอกไม
ใสตุมหู ฯลฯ แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา ชนทั้งหลายไดพากัน
พูดถึงคนนั้นอยางนีว้ า ดูกรทานผูเจริญ ชายคนนี้ประพฤติผิดในภรรยาของขาศึกของพระราชา
พระราชาทรงโสมนัสไดพระราชทานรางวัลแกเขา เพราะเหตุนั้น ชายคนนี้จึงเปนผูป ระดับดวย
ดอกไม ใสตุมหู ฯลฯ แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา ดูกรนายคามณี
บุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวาถูกเขาเอาเชือกที่เหนียวมัดแขนไพลหลังอยางมั่นคง ฯลฯ แลว
ตัดศีรษะเสียทางดานทักษิณของพระนคร ชนทั้งหลายไดพากันพูดถึงบุคคลนั้นอยางนี้วา ดูกรทาน
ผูเจริญ ชายคนนี้ไดกระทําอะไรไวจึงถูกเขาเอาเชือกที่เหนียวมัดแขนไพลหลังอยางมั่นคง ฯลฯ
แลวตัดศีรษะเสียทางดานทักษิณของพระนคร ชนทั้งหลายพากันพูดถึงคนนั้นอยางนีว้ า ดูกร
ทานผูเจริญ ชายคนนี้ประพฤติผิดในกุลสตรีในกุลธิดา ฉะนั้นพระราชาทั้งหลายจึงรับสั่งใหจับ
เขา แลวกระทํากรรมกรณเห็นปานนี้ ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เหตุการณ
เชนนี้ทานไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางไหม ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุการณเชนนีข้ าพระองคไดเห็นมาแลวดวยไดฟงมาแลว
ดวย จักไดฟงตอไปอีกดวย ฯ
[๖๕๘] พ. ดูกรนายคามณี ในสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณพวกที่มวี าทะ
อยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า บุคคลผูประพฤติผิดในกามคุณทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน
ดังนี้เขาเหลานัน้ พูดจริงหรือเท็จ ฯ
คา. พูดเท็จ พระเจาขา ฯลฯ
พ. ก็สมควรละหรือที่จะเลื่อมใสในพวกทีม่ ีความเห็นผิดเหลานั้น ฯ
คา. ไมสมควรเลย พระเจาขา ฯ
[๖๕๙] พ. ดูกรนายคามณี ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวาเปนผูประดับดวย
ดอกไม ใสตุมหู อาบน้ํา ลูบไลดีแลว ตบแตงผมและหนวด แลวใหบําเรอตนดวยความใคร
กับสตรีเหมือนกับพระราชา ชนทั้งหลายไดพากันพูดถึงบุคคลนั้นอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ ชาย
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คนนี้ไดทําอะไร จึงเปนผูประดับดวยดอกไม ใสตุมหู อาบน้ํา ลูบไลดีแลว ตบแตงผมและ
หนวด แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา ชนทั้งหลายไดพากันพูดถึง
คนนั้นอยางนีว้ า ดูกรทานผูเจริญ ชายคนนีท้ ําพระราชาใหทรงพระสรวลไดดว ยการพูดเท็จ
พระราชาทรงโสมนัสไดพระราชทานรางวัลแกเขา ฉะนัน้ ชายคนนัน้ จึงเปนผูประดับดวยดอกไม
ใสตุมหู อาบน้าํ ลูบไลดีแลว ตบแตงผมและหนวด แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรี
เหมือนกับพระราชา ดูกรนายคามณี บุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวาถูกเขาเอาเชือกที่เหนียว
มัดแขนไพลหลังอยางมั่นคงแลวโกนหัวเสียแลวพาตระเวนไปตามถนนตามตรอกดวยบัณเฑาะว
เสียงสนั่น แลวออกทางประตูดานทิศทักษิณ แลวตัดศีรษะเสียทางดานทักษิณของพระนคร ชน
ทั้งหลายไดพากันพูดถึงบุคคลนั้นอยางนีว้ า ดูกรทานผูเจริญ ชายคนนี้ไดทําอะไร จึงถูกเอาเชือก
ที่เหนียวมัดแขนไพลหลังอยางมั่นคงแลวโกนหัวเสีย แลวพาตระเวนไปตามถนนตามตรอก ดวย
บัณเฑาะวเสียงสนั่น แลวออกทางประตูดานทิศทักษิณ แลวตัดศีรษะเสียทางดานทักษิณของ
พระนคร ชนทั้งหลายไดพากันพูดถึงคนนัน้ อยางนีว้ า ดูกรทานผูเจริญ ชายคนนี้ทําลายประโยชน
ของคฤหบดีบาง ของบุตรแหงคฤหบดีบาง ดวยการพูดเท็จ ฉะนั้น พระราชาจึงรับสั่งใหจับ
เขาแลวกระทํากรรมกรณเห็นปานนี้ ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เหตุการณ
เชนนี้ ทานไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางไหม ฯ
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุการณเชนนี้ ขาพระองคไดเห็นมาแลวดวย ไดฟงมา
แลวดวย จักไดฟงตอไปอีกดวย ฯ
[๖๖๐] พ. ดูกรนายคามณี ในสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณพวกที่มวี าทะ
อยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้ า บุคคลผูพูดเท็จทุกคนตองเสวยทุกขและโทมนัสในปจจุบัน ดังนี้
เขาเหลานั้นพูดจริงหรือเท็จ ฯ
คา. พูดเท็จ พระเจาขา ฯ
พ. ก็พวกที่กลาวเท็จเปลาๆ นั้น เปนคนมีศลี หรือเปนคนทุศีลเลา ฯ
คา. เปนคนทุศลี พระเจาขา ฯ
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พ. ก็พวกที่เปนคนทุศีลมีธรรมอันเลวทรามนั้น เปนคนปฏิบัติผิดหรือเปนคนปฏิบัติ
ชอบเลา ฯ
คา. เปนคนปฏิบัติผิด พระเจาขา ฯ
พ. ก็พวกที่ปฏิบัติผิดนั้น เปนคนมีความเห็นผิดหรือเปนคนมีความเห็นชอบเลา ฯ
คา. เปนคนมีความเห็นผิด พระเจาขา ฯ
พ. ก็สมควรละหรือที่จะเลื่อมใสในพวกทีม่ ีความเห็นผิดเหลานั้น ฯ
คา. ไมมควรเลย พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองค
ผูเจริญ ไมเคยมีมา ขาพระองคมีเรือนพักอยูหลังหนึ่ง ในเรือนพักนัน้ มีเตียงนอน มีทนี่ ั่ง มี
หมอน้ํา มีประทีปน้ํามัน ขาพระองคจะแจกจายแกสมณะหรือพราหมณผูเขาไปอยูในเรือนพัก
นั้นตามสติกําลัง ฯ
[๖๖๑] ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว ศาสดา ๔ ทานซึ่งมี ความเห็น มี
ความพอใจ มีความชอบใจตางๆ กัน พากันเขาไปอยูในเรือนพักนัน้ ศาสดาทานหนึ่งมีวาทะ
อยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบาก
ที่ทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผผู ุดขึ้นไมมี
สมณพราหมณผูดําเนินไปดีปฏิบัติชอบ กระทําใหโลกนี้และโลกหนาแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง
แลวสอนผูอื่นใหรูตาม ไมมใี นโลก ฯ
[๖๖๒] ศาสดาทานหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ทานมีผล การบูชามีผล
การเซนสรวงมีผล ผลวิบากที่ทําดีทําชั่วมีอยู โลกนี้มี โลกหนามีมารดามี บิดามี สัตวผูผุดเกิดขึ้นมี
สมณพราหมณผูดําเนินไปมี ปฏิบัติชอบ กระทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวย
ตนเอง แลวสอนผูอื่นใหรูตามมีอยูในโลก ฯ
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[๖๖๓] ศาสดาทานหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง ใช
ใหผูอื่นทํา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชใหผูอื่นเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง
ใชผูอื่นทําเขาใหเศราโศก ทําเขาใหลําบากเองใชผูอื่นทําเขาใหลําบาก ดิน้ รนเอง ทําเขาใหดนิ้ รน
ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดที่ตอปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูที่ทางเปลี่ยว
ทําชูภรรยาเขา พูดเท็จ ผูทําไมเชื่อวาทําบาป แมหากผูใ ดจะใชจักร ซึ่งมีคมโดยรอบเหมือน
มีดโกน สังหารเหลาสัตวในปฐพีนี้ใหเปนลานเปนกองมังสะอันเดียวกัน บาปที่มีการทําเชนนั้น
เปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมบี าปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเอง
ใชใหผูอื่นฆา ตัดเอง ใชใหผอู ื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชใหผอู ื่นเบียดเบียน บาปที่มีการทําเชนนั้น
เปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมบี าปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหเอง
ใชใหผูอื่นให บูชาเอง ใชใหผูอื่นบูชา บุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมี
บุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย การสํารวม การกลาวคําสัตย บุญที่มีการ
ทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ฯ
[๖๖๔] ศาสดาทานหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง ใชให
ผูอื่นทํา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชใหผูอื่นเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง
ใชผูอื่นทําเขาใหเศราโศก ทําเขาใหลําบากเองใชผูอื่นทําเขาใหลําบาก ดิน้ รนเอง ทําใหเขา
ดิ้นรน ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดที่ตอ ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุม อยูที่
ทางเปลี่ยว ทําชูภรรยาเขา พูดเท็จ ผูทําชื่อวาทําบาป แมหากผูใดจะใชจกั รซึ่งมีคมโดยรอบเหมือน
มีดโกน สังหารเหลาสัตวในปฐพีนี้ใหเปนลานเปนกองมังสะอันเดียวกัน บาปที่มีการทําเชนนั้น
เปนเหตุ ยอมมีแกเขา มีบาปถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเอง ใช
ใหผูอื่นฆา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชผูอื่นใหเบียดเบียน บาปที่มีการทําเชน
นั้น เปนเหตุยอ มมีแกเขา มีบาปมาถึงเขาแมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหเอง
ใชใหผูอื่นให บูชาเองใชใหผูอื่นบูชา บุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา มีบญ
ุ มาถึง
เขา ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย การสํารวม การกลาวคําสัตย บุญที่มีการทําเชนนั้น
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เปนเหตุยอมมีแกเขา มีบุญมาถึงเขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีความสงสัยสนเทห
วา บรรดาสมณพราหมณผูเจริญเหลานี้ ใครหนอพูดจริง ใครหนอพูดเท็จ ฯ
[๖๖๕] พ. ดูกรนายคามณี ธรรมสมาธิมีอยู ถาทานตั้งอยูในธรรมสมาธินั้น พึงได
จิตตสมาธิไซร เมื่อเปนเชนนี้ ทานพึงละความสงสัยนี้ได ดูกรนายคามณี ก็ธรรมสมาธิเปน
ไฉน พระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ดูกรนายคามณีเปนผูละปาณาติบาต งดเวนปาณาติบาต
เปนผูละอทินนาทาน งดเวนอทินนาทานเปนผูละกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนกาเมสุมิจฉาจาร เปน
ผูละมุสาวาท งดเวนมุสาวาทเปนผูละปสุณาวาจา งดเวนปสุณาวาจา เปนผูละผรุสวาจา
งดเวนผรุสวาจา เปนผูละสัมผัปปลาปะ งดเวนสัมผัปปลาปะ เปนผูละอภิชฌา ไมมากดวย
อภิชฌาเปนผูล ะความพยาบาทประทุษรายมีจิตไมพยาบาท เปนผูละความเห็นผิด มีความเห็น
ชอบ ฯ
[๖๖๖] ดูกรนายคามณี พระอริยสาวกนัน้ ผูซึ่งปราศจากอภิชฌาปราศจากพยาบาท
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา มีใจประกอบดวยเมตตาแผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกันตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้อง
ขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย
ถึงความเปนใหญหาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู พระอริยสาวกนัน้ ยอมพิจารณา
เห็นดังนี้วาศาสดาผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซน
สรวงไมมีผล ผลวิบากที่ทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตว
ผูผุดเกิดขึ้นไมมี สมณพราหมณผูดําเนินไปดี ปฏิบัติชอบกระทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงดวย
ปญญาอันยิ่งดวยตนเอง แลวสอนหมูสัตวใหรูตาม ไมมีในโลก ถาถอยคําของศาสดานั้นเปน
ความจริง ขอที่เราสํารวมกายสํารวมวาจา สํารวมใจ ๑ ขอที่เราจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค เมื่อ
แตกกายตายไป ๑ทั้งสองนี้เปนการถือเอาชัยชนะในขอนี้ เพราะเราผูไมเบียดเบียนใครๆ คือผู
สะดุงหรือผูมนั่ คง เปนผูปฏิบัติไมผิด ความปราโมทยยอมเกิดแกพระอริยสาวกนัน้ เมือ่ เกิด
ปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 356
เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น ดูกรนายคามณี นี้แลธรรมสมาธิ ถาทานตั้งอยูในธรรมสมาธินั้น พึง
ไดจิตตสมาธิไซร เมื่อเปนเชนนี้ ทานพึงละความสงสัยนี้ได ฯ
[๖๖๗] ดูกรนายคามณี พระอริยสาวกนัน้ ผูซึ่งปราศจากอภิชฌา ปราศจากพยาบาท
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนามีใจประกอบดวยเมตตาแผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ... พระอริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ศาสดาผูม ีวาทะอยางนี้ มีความ
เห็นอยางนี้วา ทานมีผล การบูชามีผล การเซนสรวงมีผล ผลวิบากที่ทําดีทําชั่วมีอยู โลกนี้มี
โลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวผูผุดเกิดขึน้ มี สมณพราหมณผูดําเนินไปดี ปฏิบัติชอบ กระทํา
โลกนี้และโลกหนาใหแจง ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง แลวสอนผูอื่นใหรูตามมีอยูใ นโลก
ดังนี้ ถาถอยคําของศาสดาผูนั้นเปนความจริง ขอที่เราสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ ๑
ขอที่เราจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค เมื่อแตกกายตายไป ๑ ทั้งสองนี้เปนการถือเอาชัยชนะในขอนี้
เพราะเราผูไมเบียดเบียนใคร คือผูสะดุงหรือผูมั่นคง เปนผูปฏิบัติไมผิด ความปราโมทยยอม
เกิดขึ้นแกพระอริยสาวกนัน้ เมื่อปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ
เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสขุ จิตยอมตั้งมัน่ ดูกรนายคามณี นี้แลธรรมสมาธิ
ถาทานตั้งอยูในธรรมสมาธินั้น พึงไดจิตตสมาธิไซร เมื่อเปนเชนนี้ทานพึงละความสงสัยนี้
ได ฯ
[๖๖๘] ดูกรนายคามณี พระอริยสาวกนัน้ ผูซึ่งปราศจากอภิชฌา ปราศจากพยาบาท
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนามีใจประกอบดวยเมตตาแผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ... พระอริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ศาสดาผูม ีวาทะอยางนี้ มีความ
เห็นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง ใชใหผูอื่นทํา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชให
ผูอื่นใหเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง ใชผูอื่นทําเขาใหเศราโศก ทําเขาใหลําบากเอง ใชผูอื่น
ทําเขาใหลําบาก ดิ้นรนเอง ทําเขาใหดนิ้ รน ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดที่ตอ ปลนไมใหเหลือ
ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูใ นทีเ่ ปลี่ยว ทําชูภ รรยาเขา พูดเท็จผูทําชื่อวาไมทาํ บาป
แมหากผูใ ดจะใชจักรซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหารเหลาสัตวในปฐพีนี้ ใหเปน
ลาน ใหเปนกองมังสะอันเดียวกัน บาปที่มกี ารทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมบี าปมา
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ถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเอง ใชใหผูอื่นฆา ตัดเอง ใชให
ผูอื่นตัด เบียดเบียนเองใชใหผูอื่นเบียดเบียน บาปที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมแี กเขา
ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหเอง ใชใหผูอื่นให บูชาเอง
ใชใหผูอื่นบูชา บุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมแี กเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน
การทรมานอินทรีย การสํารวม การกลาวคําสัตยบุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแก
เขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดังนี้ ถาถอยคําของศาสดานั้นเปนความจริง ขอที่เราสํารวมกาย สํารวม
วาจา สํารวมใจ ๑ ขอที่เราจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค เมื่อแตกกายตายไป ๑ ทั้งสองนี้เปนการ
ถือเอาชัยชนะในขอนี้ เพราะวาเราผูไมเบียดเบียนใครๆ คือ ผูสะดุงหรือผูมั่นคงเปนผูปฏิบัติไม
ผิด ความปราโมทยยอมเกิดแกพระอริยสาวกนั้น เมื่อปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมื่อมีปติใน
ใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น ดูกรนาย
คามณี นี้แลธรรมสมาธิ ถาทานตั้งอยูในธรรมสมาธินั้นพึงไดจิตตสมาธิไซร เมื่อเปนเชนนี้ ทาน
พึงละความสงสัยนี้ได ฯ
[๖๖๙] ดูกรนายคามณี พระอริยสาวกนัน้ ผูซึ่งปราศจากอภิชฌา ปราศจากพยาบาท
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนามีใจประกอบดวยเมตตาแผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ... เมื่อบุคคลทําเอง ใชใหผูอื่นทําตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใช
ผูอื่นใหเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง ใชผูอื่นทําเขาใหเศราโศก ทําเขาใหลําบากเอง ใชผูอื่น
ทําเขาใหลําบากดิ้นรนเอง ทําเขาใหดนิ้ รน ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดที่ตอ ปลนไมใหเหลือทํา
โจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูที่ทางเปลี่ยว ทําชูภรรยาเขา พูดเท็จ ผูท ําชื่อวาทําบาป แม
หากผูใดจะใชจักรมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหารเหลาสัตวในปฐพีนี้ ใหเปนลานเปนกอง
มังสะอันเดียวกัน บาปที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา มีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคล
จะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเองใชใหผูอื่นฆา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง
ใชผูอื่นใหเบียดเบียนบาปทีม่ ีการทําเชนนัน้ เปนเหตุยอมมีแกเขา มีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคล
จะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหเอง ใชใหผูอื่นให บูชาเอง ใชใหผูอื่นบูชา บุญที่มีการทํา
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เชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา มีบุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย การสํารวม
การกลาวคําสัตย บุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา มีบุญมาถึงเขา ดังนี้ ถาถอยคํา
ของศาสดานั้นเปนความจริง ขอที่เราสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ ๑ ขอที่เราจักเขาถึง
สุคติโลกสวรรค เมื่อแตกกายตายไป ๑ ทั้งสองนี้เปนการถือเอาชัยชนะในขอนี้ เพราะเราผูไม
เบียดเบียนใครๆ คือ ผูสะดุงหรือผูมั่นคง เปนผูปฏิบัติไมผิด ความปราโมทยยอมเกิดแกพระ
อริยสาวกนัน้ เมื่อปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกาย
สงบแลว ยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น ดูกรนายคามณี นีแ้ ลธรรมสมาธิ ถา
ทานตั้งอยูในธรรมสมาธินั้น พึงไดจิตตสมาธิไซรเมื่อเปนเชนนี้ ทานพึงละความสงสัยนี้ได ฯ
[๖๗๐] ดูกรนายคามณี พระอริยสาวกนัน้ ผูซึ่งปราศจากอภิชฌา ปราศจากพยาบาท
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนามีใจประกอบดวยกรุณาแผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ... มีใจประกอบดวยมุทิตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ... พระอริยสาวกนั้นผูซึ่ง
ปราศจากอภิชฌา ปราศจากพยาบาทแลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสมั ปชัญญะ มีสติเฉพาะ
หนา มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตาม
นัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวย
ใจประกอบอุเบกขาไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิไดไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน
อยู พระอริยสาวกนัน้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วาศาสดาผูมวี าทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา
ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากที่ทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลก
หนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี สมณพราหมณผูดําเนินไปดี ปฏิบตั ิชอบ
กระทําโลกนี้และโลกหนาใหแจง ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว สอนผูอื่นใหรูตาม ไมมีในโลก
ถาถอยคําของศาสดานั้นเปนความจริง ขอที่เราสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ ๑ ขอที่เราจัก
เขาถึงสุคติโลกสวรรค เมื่อแตกกายตายไป ๑ ทั้งสองนี้เปนการถือเอาชัยชนะในขอนี้ เพราะเรา
ผูไมเบียดเบียนใครๆคือ ผูสะดุงหรือผูมั่นคง เปนผูปฏิบัติไมผิด ความปราโมทย ยอมเกิดแก
พระอริยสาวกนั้น เมื่อปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมื่อมีปต ิในใจ กายยอมสงบ เธอมีกาย
สงบแลว ยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น ดูกรนายคามณี นีแ้ ลธรรมสมาธิ ถาทาน
ตั้งอยูในธรรมสมาธินั้น พึงไดจิตตสมาธิไซร เมื่อเปนเชนนี้ ทานพึงละความสงสัยนี้ได ฯ
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[๖๗๑] ดูกรนายคามณี พระอริยสาวกนัน้ ผูซึ่งปราศจากอภิชฌา ปราศจากพยาบาท
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนามีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไป
ตลอดทิศหนึ่งอยู ... พระอริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ศาสดาผูม ีวาทะอยางนี้ มีความเห็น
อยางนี้วา ทานมีผล การบูชามีผลการเซนสรวงมีผล ผลวิบากที่ทําดีทําชั่วมีอยู โลกนีม้ ี โลก
หนามี มารดามี บิดามีสัตวผูผุดเกิดขึ้นมี สมณพราหมณผูดําเนินไปดี ปฏิบัติชอบ กระทํา
โลกนี้และโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิง่ ดวยตนเองแลว สอนผูอื่นใหรูตาม มีอยูในโลกดังนี้
ถาถอยคําของศาสดานั้นเปนความจริง ขอที่เราสํารวมกาย สํารวมวาจาสํารวมใจ ๑ ขอที่เราจัก
เขาถึงสุคติโลกสวรรค เมื่อแตกกายตายไป ๑ ทั้งสองนี้เปนการถือเอาชัยชนะในขอนัน้ เพราะ
เราผูไมเบียดเบียนใครๆ คือ ผูสะดุงหรือผูมั่นคง เปนผูปฏิบัติชอบ ความปราโมทยยอมเกิด
แกพระอริยสาวกนัน้ เมื่อปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมี
กายสงบแลวยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น ดูกรนายคามณี นี้แลธรรมสมาธิ ถา
ทานตั้งอยูในธรรมสมาธินั้น พึงไดจิตตสมาธิไซร เมื่อเปนเชนนี้ ทานพึงละความสงสัยนี้ได ฯ
[๖๗๒] ดูกรนายคามณี พระอริยสาวกนัน้ ผูซึ่งปราศจากอภิชฌา ปราศจากพยาบาท
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนามีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไป
ตลอดทิศที่หนึง่ อยู ... พระอริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ศาสดาผูมีวาทะอยางนี้ มี
ความเห็นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเองใชใหผูอื่นทํา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชผู
อื่นใหเบียดเบียนทําเขาใหเศราโศกเอง ใชผูอื่นทําเขาใหเศราโศก ทําเขาใหลําบากเอง ใชผูอื่น
ทําเขาใหลําบาก ดิ้นรนเอง ทําเขาใหดนิ้ รน ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดที่ตอปลนไมใหเหลือ ทํา
โจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูที่ทางเปลี่ยว ทําชูภรรยาเขาพูดเท็จ ผูท ําไมชื่อวาทําบาป
แมหากผูใ ดจะใชจักรซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกนสังหารเหลาสัตวในปฐพี ใหเปนลานเปน
กองมังสะอันเดียวกัน บาปทีม่ ีการทําเชนนัน้ เปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหาก
บุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเอง ใชใหผูอื่นฆา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียน
เองใชผูอื่นใหเบียดเบียน บาปที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอ มไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา
แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหเอง ใชใหผูอื่นใหบูชาเอง ใชใหผูอื่นบูชา บุญที่
มีการทําเชนนัน้ เปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย
การสํารวม การกลาวคําสัตยบุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา
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ถาถอยคําของศาสดาผูนั้นเปนความจริง ขอที่เราสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ ๑ ขอที่เรา
จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค เมื่อแตกกายตายไป ๑ ทั้งสองนี้เปนการถือเอาชัยชนะในขอนี้ เพราะ
เราผูไมเบียดเบียนใครๆ คือ ผูสะดุงหรือผูมั่นคง เปนผูปฏิบัติไมผิด ความปราโมทยยอ มเกิด
แกพระอริยสาวกนัน้ เมื่อปราโมทยแลวยอมเกิดปติ เมื่อมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมี
กายสงบแลว ยอมไดเสวยสุขเมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น ดูกรนายคามณี นีแ้ ลธรรมสมาธิ ถา
ทานตั้งมั่นอยูใ นธรรมสมาธินั้น พึงไดจิตตสมาธิไซร เมื่อเปนเชนนี้ ทานพึงละความสงสัยนี้ได ฯ
[๖๗๓] ดูกรนายคามณี พระอริยสาวกนัน้ ผูซึ่งปราศจากอภิชฌา ปราศจากพยาบาท
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนามีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไป
ตลอดทิศที่ ๑ อยู ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกันตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง
แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลาในที่ทกุ สถาน ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย หา
ประมาณมิได ไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนอยู พระอริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
ศาสดาผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง ใชใหผูอื่นทํา ตัดเอง ใชให
ผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชผูอนื่ ใหเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง ใชผูอื่นทําเขาใหเศราโศก
ทําเขาใหลําบากเอง ใชผูอื่นทําเขาใหลําบาก ดิ้นรนเอง ทําเขาใหดนิ้ รน ฆาสัตว ลักทรัพย
ตัดที่ตอ ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูที่ทางเปลี่ยว ทําชูภรรยาเขา
พูดเท็จ ผูทําชือ่ วาทําบาป แมหากผูใดจะใชจักรซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหารเหลาสัตว
ในปฐพีนี้ ใหเปนลานเปนกองมังสะอันเดียวกัน บาปที่มกี ารทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา มี
บาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเอง ใชใหผูอื่นฆาตัดเอง ใชให
ผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชผูอนื่ ใหเบียดเบียน บาปที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมมีแกเขา มี
บาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหเอง ใชใหผูอื่นให บูชาเอง
ใชใหผูอื่นบูชา บุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา มีบุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน
การทรมานอินทรีย การสํารวม การกลาวคําสัตย บุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา
มีบุญมาถึงเขา ดังนี้ ถาถอยคําของศาสดานั้นเปนความจริง ขอที่เราสํารวมกาย สํารวมวาจา
สํารวมใจ ๑ ขอที่เราจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค เมื่อแตกกายตายไป ๑ทั้งสองนี้เปนการถือเอา
ชัยชนะในขอนี้ เพราะเราผูไมเบียดเบียนใครๆ คือ ผูสะดุงหรือผูมั่นคง เปนผูปฏิบัติไมผิด
ความปราโมทยยอมเกิดแกพระอริยสาวกนัน้ เมื่อปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เมื่อมีปตใิ นใจ
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กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่น ดูกรนายคามณี
นี้แลธรรมสมาธิ ถาทานตั้งอยูในธรรมสมาธินั้น พึงไดจิตตสมาธิไซร เมื่อเปนเชนนี้ทานพึงละ
ความสงสัยนี้ได ฯ
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายบานนามวาปาฏลิยะ ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ
พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย
ดุจหงายของทีค่ ว่ํา เปดของทีป่ ด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือสองไฟในที่มืดดวยหวังวา
คนมีจักษุจักแลเห็นรูป ฉะนัน้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค กับทั้ง
พระธรรมและพระภิกษุสงฆวา เปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก
ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ ตั้งแตวนั นี้เปนตนไปจนตลอดชีวิต ฯ
จบสูตรที่ ๑๓
จบคามณิสังยุตต
____________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จันทสูตร ๒. ตาลปุตตสูตร ๓. โยธาชีวสูตร ๔. หัตถาโรหสูตร
๕. อัสสาโรหสูตร ๖. ภูมกสูตร ๗. เทศนาสูตร ๘. อสังขาสูตร
๙. กุลสูตร ๑๐. มณิจฬู สูตร ๑๑. คันธภกสูตร ๑๒. ราสิยสูตร
๑๓. ปาฏลิยสูตร ฯ
_____________________
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อสังขตสังยุตต วรรคที่ ๑
[๖๗๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุท้งั หลายเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมพี ระภาคไดตรัสวา ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงอสังขตะและทางที่จะใหถึงอสังขตะแกทานทั้งหลาย เธอทัง้ หลาย
จงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสิน้ ราคะ ความสิ้น
โทสะ ความสิ้นโมหะ นี้เรียกวาอสังขตะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน
กายคตาสติ นี้เรียกวาทางทีจ่ ะใหถึงอสังขตะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังขตะเราแสดงแลวแกเธอ
ทั้งหลาย ทางที่จะใหถึงอสังขตะเราแสดงแลวแกเธอทั้งหลาย ดังนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจ
ใดอันศาสดาผูแ สวงหาประโยชนเกื้อกูล ผูอนุเคราะหพึงกระทําแกสาวกทั้งหลาย กิจนั้นอันเรา
อาศัยความอนุเคราะห กระทําแลวแกเธอทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นัน่ โคนไม นั่นเรือน
วาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงเพง อยาประมาท อยาไดเปนผูเดือดรอนในภายหลัง
เลย นี้เปนอนุศาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลาย ฯ
[๖๗๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงอสังขตะและทางทีจ่ ะใหถึงอสังขตะแกเธอทั้ง
หลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
สิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ นี้เรียกวาอสังขตะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางทีจ่ ะ
ใหถึงอสังขตะเปนไฉน สมถะและวิปสนา นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ฯลฯ
[๖๗๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน สมาธิที่มีทั้งวิตกวิจาร
สมาธิที่ไมมีวิตก มีแตวิจาร สมาธิที่ไมมีทั้งวิตกวิจาร นี้เรียกวาทางทีจ่ ะใหถึงอสังขตะ ฯ
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[๖๗๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน สุญญตสมาธิ อนิมิตต
สมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ฯ
[๖๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน สติปฏฐาน ๔ นี้เรียก
วาทางที่จะใหถงึ อสังขตะ ฯ
[๖๗๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน สัมมัปปธาน ๔ นี้
เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ฯ
[๖๘๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน อิทธิบาท ๔ นี้เรียกวา
ทางที่จะใหถึงอสังขตะ ฯ
[๖๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน อินทรีย ๕ นี้เรียกวา
ทางที่จะใหถึงอสังขตะ ฯ
[๖๘๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน พละ ๕ นี้เรียกวา
ทางที่จะใหถึงอสังขตะ ฯ
[๖๘๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน โพชฌงค ๗ นี้เรียก
วาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ฯ
[๖๘๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน อริยมรรคประกอบ
ดวยองค ๘ นี้เรียกวาทางทีจ่ ะใหถึงอสังขตะ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังขตะเราแสดงแลวแกเธอทั้งหลาย ทางที่จะใหถึงอสังขตะเรา
แสดงแลวแกเธอทั้งหลาย ดังนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจใดอันศาสดาผูแ สวงหาประโยชน
เกื้อกูล ผูอนุเคราะหพึงกระทําแกสาวกทั้งหลาย กิจนัน้ เราอาศัยความอนุเคราะหกระทําแลวแก
เธอทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไมนั่นเรือนวาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจง
เพง อยาประมาท อยาไดเปนผูเดือดรอนในภายหลังเลย นีเ้ ปนอนุศาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลาย ฯ
จบนิพพานสังยุตต ปฐมวรรค
______________________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กายคตาสติสูตร
๒. สมถวิปสนาสูตร ๓. วิตักกสูตร
๔. สุญญตสูตร
๕. สติปฏฐานสูตร
๖. สัมมัปปธานสูตร
๗. อิทธิปาทสูตร
๘. อินทรียสูตร
๙. พลสูตร
๑๐. โพชฌงคสูตร
๑๑. มรรคสูตร
_____________________
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อสังขตสังยุตต วรรคที่ ๒
[๖๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสังขตะ และทางที่จะใหถึงอสังขตะแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสังขตะเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
สิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นีเ้ รียกวาอสังขตะดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางทีจ่ ะใหถึง
อสังขตะเปนไฉน คือสมถะ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังขตะและ
ทางที่จะใหถึงอสังขตะ เราแสดงแลวแกเธอทั้งหลาย ดังนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจใดอัน
ศาสดาพึงแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ผูอนุเคราะห พึงทําแกสาวกทั้งหลาย กิจนั้นอันเราอาศัย
ความอนุเคราะหทําแลวแกเธอทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลายเธอทัง้ หลายจงเพง อยาประมาท อยาไดเปนผูเดือดรอนในภายหลังเลย นี้เปน
อนุศาสนีของเรา เพื่อเธอทั้งหลาย ฯ
[๖๘๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสังขตะและทางทีจ่ ะใหถึงอสังขตะแกเธอ
ทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อสังขตะเปนไฉนดูกรภิกษุทั้งหลาย ความ
สิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นีเ้ รียกวาอสังขตะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางที่จะให
ถึงอสังขตะเปนไฉน คือ วิปส นานี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
อสังขตะและทางที่จะใหถึงอสังขตะ เราแสดงแลวแกเธอทั้งหลาย ดังนี้แล ฯลฯ นี้เปน
อนุศาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลาย ฯ
[๖๘๗] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน คือสมาธิมีทั้งวิตก
วิจาร นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๖๘๘] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน คือสมาธิไมมีวิตก
มีแตวิจาร นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๖๘๙] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน คือสมาธิไมมีวิตก
ไมมีวิจาร นีเ้ รียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
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[๖๙๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน คือสุญญตสมาธิ
นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๖๙๑] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน คืออนิมติ ตสมาธิ
นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๖๙๒] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน คืออัปปณิหิตสมาธิ
นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๖๙๓] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมคี วามเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะ มีสติ พิจารณาเห็นกาย
ในกายอยู พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได นี้เรียกวาทางทีจ่ ะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๖๙๔] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมคี วามเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสติ พิจารณาเห็นเวทนา
ในเวทนาทั้งหลายอยู พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน โลกเสียได นี้เรียกวาทางที่จะใหถึง
อสังขตะ ... ฯ
[๖๙๕] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมคี วามเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสติ พิจารณาเห็นจิตใน
จิตอยู พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได นี้ เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๖๙๖] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมคี วามเพียรเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสติ พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลายอยู พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได นี้เรียกวาทางที่จะใหถึง
อสังขตะ ... ฯ
[๖๙๗] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังความพอใจใหเกิดขึ้น พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว
เพื่อยังธรรมอันเปนบาปอกุศลที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
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[๖๙๘] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังความพอใจใหเกิดขึ้น พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว
เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๖๙๙] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังความพอใจใหเกิดขึ้น พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว
เพื่อยังธรรมอันเปนกุศลทีย่ ังไมเกิดใหเกิดขึ้น นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๐๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมยังความพอใจใหเกิดขึ้น พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว
เพื่อความตั้งอยู ความไมเลอะเลือนความเพิ่มพูน ความไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ
แหงธรรมอันเปนกุศลที่เกิดขึ้นแลว นีเ้ รียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๐๑] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวา
ทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๐๒] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวา
ทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๐๓] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวา
ทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๐๔] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวา
ทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๐๕] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เจริญสัทธินทรีย อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ
ความสละ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
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[๗๐๖] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญวิริยินทรียอนั อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ
ความสละ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๐๗] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสตินทรียอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ
ความสละ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๐๘] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสมาธินทรียอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ
ความสละ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๐๙] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญปญญินทรียอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ
ความสละ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๑๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธาพละอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ
ความสละ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๑๑] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญวิริยพละอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ
ความสละ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๑๒] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติพละอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ
ความสละ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๑๓] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสมาธิพละอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ
ความสละ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
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[๗๑๔] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญปญญาพละอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ
ความสละ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๑๕] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป
เพื่อความสละ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๑๖] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ...
วิริยสัมโพชฌงค ... ปติสัมโพชฌงค ... ปสสัทธิสัมโพชฌงค ...สมาธิสัมโพชฌงค... อุเบกขาสัม
โพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอมไปเพื่อความสละ นี้เรียกวาทางที่จะให
ถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๑๗] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ
ความสละ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๑๘] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ ... สัมมาวาจา ...สัมมากัมมันตะ ... สัมมาอาชีวะ ...
สัมมาวายามะ ... สัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อความสละ นี้เรียกวา
ทางที่จะใหถึงอสังขตะ ... ฯ
[๗๑๙] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถงึ อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ
ความสละ นี้เรียกวาทางที่จะใหถึงอสังขตะดูกรภิกษุทั้งหลาย อสังขตะและทางที่จะใหถึงอสังขตะ
เราแสดงแลวแกเธอทั้งหลาย ดังนี้แล ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจใดอันศาสดาผูแสวงหาประโยชน
เกื้อกูลผูอนุเคราะห พึงกระทําแกสาวกทั้งหลาย กิจนั้นอันเราอาศัยความอนุเคราะหกระทํา
แลวแกเธอทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นัน่ โคนไม นั่นเรือนวาง ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้ง
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หลายจงเพง อยาประมาท อยาไดเปนผูมีความเดือดรอนในภายหลังเลย นี้เปนอนุศาสนีของเรา
เพื่อเธอทั้งหลาย ฯ
[๗๒๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงที่สุดและทางที่จะใหถึงที่สุดแกเธอทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ที่สดุ เปนไฉน ฯลฯ
[๗๒๑] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันหาอาสวะมิได และทางที่จะใหถึง
ธรรมอันหาอาสวะมิไดแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันหาอาสวะ
มิไดเปนไฉน ฯลฯ
[๗๒๒] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่จริงแล และทางที่จะใหถึงธรรมที่
จริงแทแกเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมที่จริงแทเปนไฉน ฯลฯ
[๗๒๓] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนฝง และทางที่จะใหถึงธรรม
อันเปนฝงแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมอันเปนฝงเปนไฉน ฯลฯ
[๗๒๔] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันละเอียด และทางทีจ่ ะใหถึงธรรม
อันละเอียดแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทงั้ หลายก็ธรรมอันละเอียดเปนไฉน ฯลฯ
[๗๒๕] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเห็นไดแสนยาก และทางที่จะให
ถึงธรรมอันเห็นไดแสนยากแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอัน
เห็นไดแสนยากเปนไฉน ฯลฯ
[๗๒๖] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันไมคร่ําครา และทางที่จะใหถึงธรรม
อันไมคร่ําคราแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันไมคร่ําคราเปน
ไฉน ฯลฯ
[๗๒๗] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันยั่งยืน และทางที่จะใหถึงธรรม
อันยั่งยืนแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมอันยั่งยืนเปนไฉน ฯลฯ
[๗๒๘] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันไมทรุดโทรม และทางที่จะให
ถึงธรรมอันไมทรุดโทรมแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันไม
ทรุดโทรมเปนไฉน ฯลฯ
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[๗๒๙] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันใครๆ ไมพึงเห็นดวยจักษุวิญญาณ
และทางที่จะใหถึงธรรมอันใครๆ ไมพึงเห็นดวยจักษุวิญญาณแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันใครๆ ไมพึงเห็นดวยจักษุวญ
ิ ญาณเปนไฉน ฯลฯ
[๗๓๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันไมมีกิเลสเครื่องใหเนิ่นชา และ
ทางที่จะใหถึงธรรมอันไมมีกิเลสเครื่องใหเนิ่นชาแกเธอทั้งหลายเธอทัง้ หลายจงฟง ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ธรรมอันไมมีกิเลสเครื่องใหเนิน่ ชา เปนไฉน ฯลฯ
[๗๓๑] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันสงบ และทางที่จะใหถึงธรรมอัน
สงบแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันสงบเปนไฉน ฯลฯ
[๗๓๒] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันไมตาย และทางทีจ่ ะใหถึงธรรม
อันไมตายแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ธรรมอันไมตายเปนไฉน ฯลฯ
[๗๓๓] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันประณีต และทางทีจ่ ะใหถึงธรรม
อันประณีตแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ธรรมอันประณีตเปนไฉน ฯลฯ
[๗๓๔] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันเยือกเย็น และทางทีจ่ ะใหถึงธรรม
อันเยือกเย็นแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันเยือกเย็นเปน
ไฉน ฯลฯ
[๗๓๕] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันปลอดภัย และทางที่จะใหถึงธรรม
อันปลอดภัยแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันปลอดภัยเปน
ไฉน ฯลฯ
[๗๓๖] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเปนที่สิ้นตัณหา และทางที่จะใหถึง
ธรรมเปนที่สิ้นตัณหาแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเปนที่สิ้น
ตัณหาเปนไฉน ฯลฯ
[๗๓๗] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันอัศจรรย และทางที่จะใหถึงธรรม
อันอัศจรรยแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ธรรมอันอัศจรรยเปนไฉน ฯลฯ
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[๗๓๘] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันไมเคยมีเคยเปนและทางที่จะให
ถึงธรรมอันไมเคยมีเคยเปนแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันไม
เคยมีเคยเปนเปนไฉน ฯลฯ
[๗๓๙] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความไมมีทุกข และทางที่จะใหถึงความไม
มีทุกขแกเธอทัง้ หลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ความไมมที ุกขเปนไฉน ฯลฯ
[๗๔๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันหาทุกขมิได และทางที่จะใหถึง
ธรรมอันหาทุกขมิไดแกเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมอันหาทุกขมิ
ไดเปนไฉน ฯลฯ
[๗๔๑] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงนิพพาน และทางที่จะใหถึงนิพพานแก
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็นพิ พานเปนไฉน ฯลฯ
[๗๔๒] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันหาความเบียดเบียนมิได และ
ทางที่จะใหถึงธรรมอันหาความเบียดเบียนมิไดแกเธอทัง้ หลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมอันหาความเบียดเบียนมิไดเปนไฉน ฯลฯ
[๗๔๓] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันปราศจากความกําหนัด และทาง
ที่จะใหถึงธรรมอันปราศจากความกําหนัดแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ก็ธรรมอันปราศจากความกําหนัดเปนไฉน ฯลฯ
[๗๔๔] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความบริสุทธิ์ และทางที่จะใหถึงความ
บริสุทธิ์แกเธอทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลายก็ความบริสทุ ธิ์เปนไฉน ฯลฯ
[๗๔๕] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความพน และทางที่จะใหถึงความพนแก
เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็ความพนเปนไฉน ฯลฯ
[๗๔๖] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอันหาความอาลัยมิได และทางที่จะ
ใหถึงธรรมอันหาความอาลัยมิไดแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรม
อันหาความอาลัยมิไดเปนไฉน ฯลฯ
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[๗๔๗] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงที่พึ่ง และทางที่จะใหถึงที่พงึ่ แกเธอทั้ง
หลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ที่พึ่งเปนไฉน ฯลฯ
[๗๔๘] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงที่เรน และทางที่จะใหถึงที่เรนแกเธอทั้ง
หลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ที่เรนเปนไฉน ฯลฯ
[๗๔๙] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงที่ตานทาน และทางที่จะใหถงึ ที่ตานทาน
แกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทตี่ านทานเปนไฉน ฯลฯ
[๗๕๐] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงสรณะ และทางที่จะใหถึงสรณะแกเธอทั้ง
หลาย เธอทั้งหลายจงฟง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สรณะเปนไฉน ฯลฯ
[๗๕๑] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเปนที่ไปในเบื้องหนาและทางที่จะให
ถึงธรรมเปนที่ไปในเบื้องหนาแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมเปนที่
ไปในเบื้องหนาเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้
เรียกวา ธรรมเปนที่ไปในเบือ้ งหนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทางที่จะใหถึงธรรมเปนที่ไปในเบื้อง
หนาเปนไฉนทางที่จะใหถึงธรรมเปนที่ไปในเบื้องหนา คือ กายคตาสติ นี้เรียกวา ทางที่จะ
ใหถึงธรรมเปนที่ไปในเบื้องหนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเปนที่ไปในเบื้องหนาและทางที่จะให
ถึงธรรมเปนที่ไปในเบื้องหนา เราแสดงแลวแกเธอทั้งหลายดังนีแ้ ล ดูกรภิกษุทั้งหลาย กิจใด
อันศาสดาผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูลผูอนุเคราะห พึงทําแกสาวกทั้งหลาย กิจนั่นอันเราอาศัย
ความอนุเคราะห ทําแลวแกเธอทั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง ดูกร
ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเพง อยาประมาท อยาไดเปนผูมีความเดือดรอนในภายหลังเลย
นี้เปนอนุศาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลาย (พึงขยายความใหพิสดารเหมือนอยางอสังขตะ)
จบวรรคที่ ๒
___________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อสังขตสูตร ๒. อันตสูตร
๓. อนาสวสูตร ๔. สัจจสูตร
๕. ปารสูตร
๖. นิปณ
ุ สูตร
๗. สุทุทฺทสสูตร ๘. อชัชชรสูตร
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๙. ธุวสูตร
๑๐. อปโลกินสูตร
๑๑. อนิทัสสนสูตร ๑๒. นิปปปญจสูตร
๑๓. สันตสูตร ๑๔. อมตสูตร
๑๕. ปณีตสูตร ๑๖. สิวสูตร
๑๗. เขมสูตร ๑๘. ตัณหักขยสูตร
๑๙. อัจฉริยสูตร ๒๐. อัพภุตสูตร
๒๑. อนีตกิ สูตร ๒๒. อนีติกธรรมสูตร ๒๓. นิพพานสูตร ๒๔. อัพยาปชฌสูตร
๒๕. วิราคสูตร ๒๖. สุทธิสูตร
๒๗. มุตติสูตร ๒๘. อนาลยสูตร
๒๙. ทีปสูตร
๓๐. เลณสูตร
๓๑. ตาณสูตร ๓๒. สรณสูตร
๓๓. ปรายนสูตร ฯ
จบอสังขตสังยุตต
_____________________

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 375
อัพยากตสังยุตต
เขมาเถรีสูตร
[๗๕๒] สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระเขมาภิกษุณีเมื่อเที่ยวจาริกไปใน
แควนโกศล เขาอยู ณ ที่โตรณวัตถุ ในระหวางพระนครสาวัตถีกับเมืองสาเกต ครั้งนั้น
พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จออกจากเมืองสาเกตจะไปยังพระนครสาวัตถี ประทับแรม ๑ ราตรีที่
โตรณวัตถุ ระหวางพระนครสาวัตถีกับเมืองสาเกต ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลตรัสเรียก
ราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสสั่งวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานจงไปดูใหรวู า ณ ที่โตรณวัตถุมีสมณะหรือ
พราหมณซึ่งสมควรที่เราจะพึงเขาไปหา ณ วันนี้หรือไม ราชบุรุษนั้นทูลรับพระดํารัสของพระเจา
ปเสนทิโกศลแลว เทีย่ วไปยังโตรณวัตถุจนทั่ว ก็ไมไดพบเห็นสมณะหรือพราหมณซงึ่ สมควรที่
พระเจาปเสนทิโกศลจะพึงเสด็จเขาไปหา ฯ
[๗๕๓] ราชบุรุษนั้นไดพบพระเขมาภิกษุณี ซึ่งเขาอาศัยอยู ที่โตรณวัตถุ ครั้นพบแลว
ไดเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลวา พระ
พุทธเจาขา ที่โตรณวัตถุ ไมมสี มณะหรือพราหมณซึ่งสมควรที่พระองคจะพึงเสด็จเขาไปหา
เลย มีภิกษุณนี ามวาเขมา เปนสาวิกาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
และพระแมเจานั้นมีกิตติศพั ทอันงามฟุงขจรไปแลวอยางนี้วา พระแมเจาเขมาภิกษุณเี ปนบัณฑิต
เฉียบแหลมมีปญญา เปนพหูสูต มีถอยคําไพเราะ มีปฏิภาณเปนอยางดี ขอเชิญพระองคเสด็จ
เขาไปหาพระแมเจานัน้ เถิด ขอเดชะ ฯ
[๗๕๔] ครั้งนัน้ แล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปหาพระเขมาภิกษุณถี ึงที่อยู ทรง
ไหวพระเขมาภิกษุณีแลว ประทับอยู ณ ทีส่ มควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดตรัสถามพระเขมา
ภิกษุณวี า ขาแตแมเจา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดหรือหนอ พระเขมาภิกษุณีถวาย
พระพรวา ขอถวายพระพร ปญหานี้เปนปญหาที่พระผูมพี ระภาคมิไดทรงพยากรณ ฯ
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ป. ขาแตแมเจา ก็สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมไมเกิดอีกหรือ ฯ
ข. ขอถวายพระพร แมปญหานี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
ป. ขาแตแมเจา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มหี รือ
หนอ ฯ
ข. ขอถวายพระพร ปญหานี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
ป. ขาแตแมเจา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็
หามิไดหรือ ฯ
ข. ขอถวายพระพร แมปญหานี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณอกี
เหมือนกัน ฯ
[๗๕๕] ป. เมือ่ ขาพเจาถามวา ขาแตแมเจา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก
หรือ ทานก็ตอบวา ขอถวายพระพร ปญหานี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ เมื่อ
ขาพเจาถามวา ขาแตแมเจา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมไมเกิดอีกหรือ ทานก็ตอบวา ขอ
ถวายพระพร แมปญหานีก้ ็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ เมื่อขาพเจาถามวา ขา
แตแมเจาสัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีหรือ ทานก็ตอบวาขอ
ถวายพระพร ปญหานี้เปนปญหาที่พระผูมพี ระภาคไมทรงพยากรณ เมื่อขาพเจาถามวา ขาแต
แมเจา สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ ทานก็
ตอบวา ขอถวายพระพร แมปญหานี้ก็เปนปญหาที่พระผูม ีพระภาคไมทรงพยากรณ ขาแตแมเจา
อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณปญหานี้ ฯ
[๗๕๖] ข. ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น อาตมภาพจักขอยอนถามมหาบพิตรในปญหา
ขอนี้บาง ปญหาขอนั้นพอพระทัยมหาบพิตรอยางใด มหาบพิตรพึงทรงพยากรณปญหาขอนั้น
อยางนั้นเถิด ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มหาบพิตรมีคาํ นวณ
นักประเมิน หรือนักประมาณไรๆซึ่งสามารถจะคํานวณทรายในแมน้ําคงคาวา ทรายมีประมาณ
เทานี้ หรือวามีทรายเทานี้รอยเม็ด หรือวามีทรายเทานี้พนั เม็ด หรือวามีทรายเทานี้แสนเม็ด
หรือไม ฯ
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ป. ไมมีเลย แมเจา ฯ
ข. และมหาบพิตรมีนักคํานวณ นักประเมิน หรือนักประมาณไรๆซึ่งสามารถจะ
คํานวณน้ําในมหาสมุทรวา น้ํามีเทานี้อาฬหกะ หรือวามีน้ําเทานี้รอยอาฬหกะ หรือวามีน้ําเทานี้
พันอาฬหกะ หรือวามีน้ําเทานี้แสนอาฬหกะ หรือไมขอถวายพระพร ฯ
ป. ไมมีเลย แมเจา ฯ
ข. นั่นเพราะเหตุไร ขอถวายพระพร ฯ
ป. ขาแตแมเจา เพราะวามหาสมุทรเปนของลึก ประมาณไมได หยั่งถึงไดโดยยาก ฯ
[๗๕๗] ข. ฉันนั้นนั่นแล มหาบพิตร บุคคลเมื่อจะบัญญัตสิ ัตว พึงบัญญัติดวยรูป
ใด รูปนั้นอันพระตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหไมมีทตี่ ั้ง ดุจตาลยอดดวน กระทํา
ไมใหมีไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรมหาบพิตร พระตถาคตพนจากการบัญญัติวาเปนรูป
เปนของลึก ประมาณไมไดหยั่งถึงไดโดยยาก ดุจมหาสมุทรฉะนั้น คําวา สัตวเบื้องหนา
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี ยอมไมเกิดอีกก็ดี ยอมเกิดและไมเกิดอีกก็ดี ยอมเกิดอีกก็หามิได
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี ยอมไมควร เมื่อบุคคลบัญญัติสัตว พึงบัญญัติดวยเวทนาใด ... เมื่อ
บัญญัติสัตว พึงบัญญัติดวยสัญญาใด ... เมือ่ บุคคลบัญญัติสัตว พึงบัญญัติดวยสังขารเหลาใด ...
เมื่อบัญญัติสัตว พึงบัญญัติดว ยวิญญาณใด วิญญาณนัน้ อันพระตถาคตละไดแลว ตัดรากขาด
แลว กระทําใหไมมีที่ตั้ง ดุจตาลยอดดวนกระทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกร
มหาบพิตร พระตถาคตพนแลวจากการบัญญัติวาเปนวิญญาณ เปนของลึก ประมาณไมได หยั่ง
ถึงไดโดยยาก ดุจมหาสมุทรฉะนั้น คําวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดก็ดี ยอมไมเกิด
ก็ดี ยอมเกิดอีกและไมเกิดอีกก็ดี ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ ี ก็ยอ มไมควร ฯ
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลทรงยินดี อนุโมทนาภาษิตของพระเขมาภิกษุณี เสด็จ
ลุกจากอาสนะ ไหวพระเขมาภิกษุณีทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จจากไป ฯ
[๗๕๘] สมัยตอมา พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรง
อภิวาทพระผูม ีพระภาคแลว ประทับ ณ ทีส่ มควรสวนหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาค
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วา ขาแตพระองคผูเจริญ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรมหาบพิตร ปญหาขอนี้เปนปญหาที่อาตมภาพไมพยากรณ ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกหรือ ฯ
พ. ขอถวายพระพร แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่อาตมภาพไมพยากรณเหมือนกัน ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีก
ก็มีหรือ ฯ
พ. ขอถวายพระพร ปญหาขอนี้เปนปญหาที่อาตมภาพไมพยากรณ ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไม
เกิดอีกก็หามิไดหรือ ฯ
พ. ขอถวายพระพร แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่อาตมภาพไมพยากรณอีกนัน่ แหละ ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคทูลถามวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลว ยอม
เกิดอีกหรือ พระองคก็ตรัสตอบวา ขอถวายพระพร ปญหาขอนี้เปนปญหาที่อาตมภาพไม
พยากรณ ฯลฯ ขาแตพรองคผูเจริญ เมื่อขาพระองคทูลถามวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ พระองคกต็ รัสตอบวา ขอถวายพระพร แมปญหา
ขอนี้ก็เปนปญหาที่อาตมภาพไมพยากรณอีกนั่นแหละ ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรเลาเปนเหตุ
เปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคไมพยากรณปญ
 หาขอนั้น ฯ
[๗๕๙] พ. ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น อาตมภาพจักยอนถามมหาบพิตรในปญหา
ขอนั้นบาง ปญหาขอนั้นพอพระทัยมหาบพิตรอยางใด มหาบพิตรพึงทรงพยากรณปญหาขอนั้น
อยางนั้นเถิด ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มหาบพิตรทรงมี
นักคํานวณ นักประเมิน หรือนักประมาณไรๆ ซึ่งสามารถจะคํานวณเม็ดทรายในแมน้ําคงคาวา
เม็ดทรายมีประมาณเทานี้ ฯลฯ หรือวามีทรายประมาณเทานี้แสนเม็ดหรือไม ฯ
ป. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ
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พ. และมหาบพิตรทรงมีนักคํานวณ นักประเมิน หรือนักประมาณไรๆซึ่งสามารถ
จะคํานวณน้ําในมหาสมุทรวา มีน้ําเทานี้อาฬหกะ ฯลฯ หรือวามีน้ําเทานี้แสนอาฬหกะหรือไม ฯ
ป. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ
พ. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร มหาบพิตร ฯ
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวามหาสมุทรเปนของลึกประมาณไมไดหยั่งถึงได
โดยยาก พระเจาขา ฯ
[๗๖๐] พ. ฉันนั้นนั่นแล มหาบพิตร บุคคลเมื่อจะบัญญัตสิ ัตว พึงบัญญัติดวยรูป
ใด รูปนั้นอันตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหไมมีที่ตั้ง ดุจตาลยอดดวน กระทํา
ไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรมหาบพิตร ตถาคตพนจากการบัญญัติวาเปนรูป
เปนของลึก ประมาณไมไดหยั่งถึงไดโดยยากดุจมหาสมุทร ฉะนั้น คําวา สัตวเบื้องหนาแต
ตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี ยอมไมเกิดอีกก็ดี ยอมเกิดอีกและไมเกิดอีกก็ดี ยอมเกิดอีกก็หามิได
ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี ยอมไมควร บุคคลเมื่อจะบัญญัติสัตว พึงบัญญัติดวยเวทนาใด ... เมื่อ
บัญญัติสัตว พึงบัญญัติดวยสัญญาใด ... เมือ่ บัญญัติสัตว พึงบัญญัติดวยสังขารเหลาใด ... เมื่อ
บัญญัติสัตว พึงบัญญัติดวยวิญญาณใดวิญญาณนั้นอันตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว
กระทําใหไมมที ี่ตั้ง ดุจตาลยอดดวน กระทําไมใหมี ไมใหเกิดขึน้ อีกตอไปเปนธรรมดา
ดูกรมหาบพิตรตถาคตพนแลวจากการบัญญัติวาเปนวิญญาณ เปนของลึก ประมาณไมได
หยั่งถึงไดโดยยาก ดุจมหาสมุทร ฉะนั้น คําวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี ยอม
ไมเกิดอีกก็ดี ยอมเกิดอีกและไมเกิดอีกก็ดี ยอมเกิดอีกก็หามิไดยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี
ยอมไมควร ฯ
[๗๖๑] ป. อัศจรรยจริง พระเจาขา ไมเคยมี พระเจาขา ในขอที่อรรถกับอรรถ
พยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดากับของสาวิกา ยอมเทียบกันได สมกันได ไมผดิ
เพี้ยนในบททีส่ ําคัญ ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่งขาพระพุทธเจาไดไปหาพระเขมาภิกษุณี ไต
ถามความขอนี้มาครั้งหนึ่งแลว แมแมเจารูปนั้นก็ไดพยากรณความขอนีด้ ว ยบทเหลานี้ ดวยพยัญ
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ชนะเหลานี้ แกขาพระพุทธเจา ดุจพระผูมีพระภาคเหมือนกัน นาอัศจรรย พระเจาขา
ไมเคยมีมาพระเจาขา ในขอที่อรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดากับ
ของสาวก ยอมเทียบกันได สมกันได ไมผดิ เพี้ยนในบทที่สําคัญ ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระพุทธเจามีกิจมาก มีกรณียมาก ถากระไร จึงขอทูลลาไปในบัดนี้ ฯ
พ. ขอถวายพระพร บัดนี้ มหาบพิตรทรงทราบกาลอันสมควรเถิด ครั้งนั้นแล พระ
เจาปเสนทิโกศลทรงยินดีอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ
ทรงอภิวาทพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวเสด็จกลับไป ฯ
จบสูตรที่ ๑
อนุราธสูตร
[๗๖๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ในปามหาวัน ใกลนครเวสาลี
ก็สมัยนั้นแล ทานพระอนุราธะก็อยูใ นกุฎใี นปาที่ไมไกลพระผูมีพระภาค ครั้งนั้นแล พวก
ปริพาชกผูถือลัทธิอื่นเปนอันมาก เขาไปหาทานพระอนุราธะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอนุราธะ
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทาน
พระอนุราธะวา ดูกรทานอนุราธะ พระตถาคตผูเปนอุดมบุรุษผูเปนบรมบุรุษ ทรงบรรลุถึงธรรม
อันควรบรรลุอยางยอดเยีย่ มแลว เมื่อจะทรงบัญญัติขอนั้น ยอมทรงบัญญัติในฐานะทั้ง ๔นี้ คือ
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก สัตวเบือ้ งหนา
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ไมเกิดอีกก็มี หรือวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิ
ได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ทานพระอนุราธะตอบวา ดูกรทานทั้งหลาย พระตถาคตผูเปนอุดม
บุรุษ ผูเปนบรมบุรุษ ทรงบรรลุถึงธรรมอันสมควรบรรลุอยางยอดเยีย่ มแลว เมื่อจะทรงบัญญัติขอนั้น
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ยอมทรงบัญญัตินอกจากฐานะทั้ง ๔ นี้ คือ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก สัตวเบื้อง
หนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มไี มเกิดอีกก็มี
หรือวาสัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิด อีกก็หามิได ฯ
[๗๖๓] เมื่อทานพระอนุราธะกลาวอยางนีแ้ ลว พวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นเหลานั้นได
กลาวกะทานพระอนุราธะวา ก็ภิกษุรูปนี้ชะรอยจักเปนภิกษุใหม บวชแลวไมนาน หรือเปนพระ
เถระแตหากเปนพระเขลา ไมฉลาด ครั้งนั้นแล พวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นเหลานั้น ไดรุกราน
ทานพระอนุราธะดวยวาทะวาเปนภิกษุใหมและดวยวาทะวาเปนพระเขลา แลวไดพากันลุกขึ้น
จากอาสนะหลีกไป เมื่อพวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นเหลานั้นหลีกไปแลวไมนาน ทานพระอนุราธะ
ไดมีความคิดดังนี้วา ถาวาพวกปริพาชกเหลานั้นพึงถามยิ่งขึ้นไป เราจะพยากรณแตพวกปริพาชก
ผูถือลัทธิอื่นเหลานั้นอยางไรหนอ จึงจะเปนอันกลาวตามพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว จะ
ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตาม
วาทะที่ถูกไรๆ จะไมถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนได ฯ
[๗๖๔] ครั้งนัน้ แล ทานพระอนุราธะไดเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาสขาพระองคอยูที่กุฎีในปาในที่ไมไกลพระผูมีพระภาค
ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้น พวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นเปนอันมาก ไดเขาไปหาขาพระองคถึง
ที่อยูไดปราศรัยกับขาพระองค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงไดนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดถามขาพระองควา ดูกรทานอนุราธะ พระตถาคตผูเปนอุดมบุรุษ
เปนบรมบุรุษ ทรงบรรลุถึงธรรมอันควรบรรลุอยางยอดเยี่ยมแลว เมื่อทรงบัญญัติขอนั้น ยอมทรง
บัญญัติในฐานะทั้ง ๔ นี้ คือ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก ฯลฯ หรือวาสัตวเบือ้ งหนา
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิไดยอมไมเกิดอีกก็หามิได ดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อ
พวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นเหลานั้นกลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดตอบเขาเหลานั้นวา ดูกรทาน
ทั้งหลาย พระตถาคตผูเปนอุดมบุรุษ เปนบรมบุรุษ ทรงบรรลุถึงธรรมอันควรบรรลุอยางยอดเยี่ยม
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แลว เมื่อทรงบัญญัติขอนั้น ยอมทรงบัญญัตินอกจากฐานะทั้ง ๔ นี้ คือ สัตวเบื้องหนาแตตาย
แลวยอมเกิดอีก ฯลฯ หรือวาสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็
หามิได ดังนี้ ขาแตพระองคผเู จริญ เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว พวกปริพาชกผูถือลัทธิ
อื่นเหลานั้นไดกลาวกะขาพระองควา ก็ภิกษุรูปนี้ชะรอยจักเปนภิกษุใหม บวชแลวไมนาน หรือ
วาเปนพระเถระแตหากเปนพระเขลา ไมฉลาด ขาแตพระองคผูเจริญ พวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่น
เหลานั้น ไดรุกรานขาพระองคดวยวาทะวาเปนภิกษุใหม และดวยวาทะวาเปนพระเขลา แลว
ไดพากันลุกขึน้ จากอาสนะหลีกไป ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นเหลานั้น
หลีกไปแลวไมนาน ขาพระองคไดมีความคิดวา ถาพวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นเหลานั้นพึงถามเรา
ยิ่งขึ้นไปไซร เราจะพยากรณแกพวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นเหลานั้นอยางไรจึงจะเปนอันกลาวตาม
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมกลาวตูพระผูม ีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณ
ธรรมสมควรแกธรรม ทั้งการคลอยตามวาทะที่ถูกไรๆ จะไมถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนได
ดังนี้ พระเจาขา ฯ
[๗๖๕] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูป
เที่ยงหรือไมเที่ยง ทานพระอนุราธะกราบทูลวาไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
อ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดาควรหรือหนอที่จะตาม
เห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นัน่ เปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา ฯ
อ. ไมควรเลย พระเจาขา ฯ
พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เที่ยงหรือไมเทีย่ ง ฯ
อ. ไมเที่ยง พระเจาขา ฯ
พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ
อ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ
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พ. ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอที่จะ
ตามเห็นสิ่งนัน้ วา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ
อ. ไมควรเลย พระเจาขา ฯ
[๗๖๖] พ. ดูกรอนุราธะ เพราะเหตุนั้นแล รูปอยางใดอยางหนึ่งทั้งที่เปนอดีต
อนาคตและปจจุบัน เปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดีละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีต
ก็ดี อยูใ นที่ไกลก็ดี ในทีใ่ กลก็ดี รูปนั้นทั้งหมดเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ...
วิญญาณอยางใดอยางหนึ่งทัง้ ที่เปนอดีต อนาคตและปจจุบัน เปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี
หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูใ นที่ไกลก็ดี ในที่ใกลกด็ ี เวทนา...สัญญา ...
สังขาร ... วิญญาณทั้งหมด ทานพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของ
เรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา ดูกรอนุราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลวเห็นอยูอ ยาง
นี้ ยอมเบื่อหนายทั้งในรูป ยอมเบื่อหนายทัง้ ในเวทนา ยอมเบื่อหนายทั้งในสัญญา ยอม
เบื่อหนายทั้งในสังขารยอมเบื่อหนายทั้งในวิญญาณ เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะ
คลายกําหนัดจึงหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา
ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมีดังนี้ ฯ
[๗๖๗] ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอยอมเห็นรูปวาเปนสัตว
หรือ ฯ
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. เธอเห็นเวทนาวาเปนสัตวหรือ ฯ
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. เธอเห็นสัญญาวาเปนสัตวหรือ ฯ
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. เธอเห็นสังขารวาเปนสัตวหรือ ฯ
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
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พ. เธอเห็นวิญญาณวาเปนสัตวหรือ ฯ
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๗๖๘] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอยอมเห็นวา สัตว
ในรูปหรือ ฯ
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. เธอเห็นวาสัตวอื่นจากรูปหรือ ฯ
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. เธอเห็นวา สัตวในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณหรือ ฯ
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. เธอเห็นวา สัตวอื่นจากเวทนา จากสัญญา จากสังขาร จากวิญญาณหรือ ฯ
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๗๖๙] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอเห็น รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ วาเปนสัตวหรือ ฯ
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
[๗๗๐] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอเห็นวา สัตวนี้ไม
มีรูป ไมมีเวทนา ไมมีสัญญา ไมมีสังขาร ไมมีวิญญาณหรือ ฯ
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอนุราธะ ก็เธอหาสัตวในขันธ ๕ นี้โดยจริง โดยแท ไมไดในปจจุบัน ควร
หรือที่เธอจะพยากรณวา ดูกรทานทั้งหลาย พระตถาคตผูเปนอุดมบุรุษ ทรงบรรลุถึงธรรมอันควร
บรรลุอยางยอดเยีย่ มแลว เมือ่ ทรงบัญญัติขอนั้น ยอมทรงบัญญัตินอกจากฐานะทั้ง ๔ นี้ คือ
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก ฯลฯ หรือวาสัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หา
มิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ดังนี้ ฯ
อ. ไมควรเลย พระเจาขา ฯ
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พ. สาธุ สาธุ อนุราธะ ดูกรอนุราธะ ในกาลกอนดวย ในบัดนี้ดว ย เรายอมบัญญัติ
ทุกขและความดับแหงทุกข ฯ
จบสูตรที่ ๒
สาริปุตตโกฏฐิตสูตรที่ ๑
[๗๗๑] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ครั้งนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระมหาโกฏฐิตะออกจากที่หลีกเรน
ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทาน
พระสารีบุตร สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกหรือ ทานพระสารีบุตรตอบวาดูกรทาน
ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
ม. ดูกรทาน สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกหรือ ฯ
ส. ดูกรทาน แมปญหาขอนี้กเ็ ปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
ม. ดูกรทาน สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มหี รือ ฯ
ส. ดูกรทาน ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูม ีพระภาคไมทรงพยากรณอีกเหมือนกัน ฯ
ม. ดูกรทาน สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หา
มิไดหรือ ฯ
ส. ดูกรทาน แมปญหาขอนี้กเ็ ปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณอีกเหมือน
กัน ฯ
ม. ดูกรทาน เมือ่ ผมถามวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกหรือ ทานก็ตอบ
วา ดูกรทาน ปญหาขอนี้พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯลฯ เมื่อผมถามวา ดูกรทาน สัตว

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 386
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ ทานก็ตอบวา ดูกรทาน
แมปญหาขอนีก้ ็เปนปญหาทีพ่ ระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณอีกเหมือนกัน ดูกรทาน อะไรเลาเปน
เหตุเปนปจจัยใหพระผูมพี ระภาคไมทรงพยากรณปญหานั้น ฯ
[๗๗๒] ส. ดูกรทาน คําวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก สัตวเบื้องหนาแต
ตายแลวยอมไมเกิดอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี สัตว
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได นี้ยอมเปนคําที่หมายถึงรูป
ดูกรทาน คําวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได นีย้ อมเปนคําที่หมายถึงเวทนา ดูกรทาน คําวาสัตว
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก สัตวเบื้องหนา
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หา
มิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได นี้ยอมเปนคําทีห่ มายถึงสัญญา ดูกรทาน คําวาสัตวเบื้องหนาแต
ตายแลวยอมเกิดอีก สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลว
ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไม
เกิดอีกก็หามิได นี้ยอมเปนคําที่หมายถึงสังขาร คําวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไม
เกิดอีกก็มี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดนยี้ อม
เปนคําที่หมายถึงวิญญาณ ดูกรทาน นี่แหละเปนเหตุเปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคไมทรง
พยากรณปญหาขอนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๓
สาริปุตตโกฏฐิตสูตรที่ ๒
[๗๗๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะอยู ณ ปาอิสิปตนมฤค
ทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ฯลฯ ไดมีคําถามอยางนั้นเหมือนกันวา ดูกรทาน อะไรเลา เปน
เหตุเปนปจจัยใหพระผูมพี ระภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนั้น ฯ
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[๗๗๔] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทาน ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว
ยอมเกิดอีกก็ดี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกก็ดี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม
เกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มกี ็ดี สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีก็ดี
สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี ดังนี้ ยอมเกิดมีแก
บุคคลผูไมรูไมเห็นรูปตามความเปนจริง ไมรูไมเห็นเหตุเกิดแหงรูปตามความเปนจริง
ไมรูไมเห็นความดับแหงรูป ตามความเปนจริง ไมรูไมเห็นปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงรูป
ตามความเปนจริง ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี สัตวเบื้องหนาแตตาย
แลวยอมไมเกิดอีกก็ดี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีก็ดี สัตว
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี ยอมเกิดมีแกบุคคล
ผูไมรูไมเห็นเวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณ ตามความเปนจริง ไมรูไมเห็นเหตุเกิดแหง
เวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณ ตามความเปนจริง ไมรูไมเห็นความดับแหงเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามความเปนจริง ไมรูไมเปนปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหง
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามความเปนจริง ฯ
[๗๗๕] ดูกรทาน ก็แตความเห็นวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี สัตว
เบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกก็ดี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิด
อีกก็มีก็ดี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี ยอมไมเกิด
มีแกบุคคลผูรูผูเห็นรูปตามความเปนจริง รูเห็นเหตุเกิดแหงรูปตามความเปนจริง รูเห็นความดับ
แหงรูปตามความเปนจริง รูเห็นปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงรูปตามความเปนจริง ความเห็นวา
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมไมเกิดอีกก็ดี สัตว
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีก็ดี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ ี ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูรูผูเห็นเวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ ตามความเปนจริง รูเห็นเหตุเกิดแหงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตาม
ความเปนจริง รูเห็นความดับแหงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามความเปนจริง รูเห็น
ปฏิปทาเครื่องใหถึงความดับแหงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามความเปนจริง ฯ
จบสูตรที่ ๔
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สาริปุตตโกฏฐิตสูตรที่ ๓
[๗๗๖] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะอยู ณ ปาอิสิปตนมฤค
ทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ฯลฯ ไดมีคําถามอยางนั้นเหมือนกันวา ดูกรทาน อะไรเลาเปนเหตุ
เปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนัน้ ฯ
[๗๗๗] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทาน ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว
ยอมเกิดอีกก็ดี ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี
ยอมเกิดมีแกบคุ คลผูยังไมปราศจากความกําหนัดความพอใจ ความรัก ความระหาย ความ
เรารอน ความทะยานอยากในรูปความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี ฯลฯ
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ ี ยอมเกิดมีแกบุคคลผู
ยังไมปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความเรารอน ความทะยาน
อยากในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ฯ
[๗๗๘] ดูกรทาน ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี ฯลฯ สัตว
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี
ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูปราศจากความกําหนัดความพอใจ ความรัก ความระหาย ความเรารอน
ความทะยานอยากในรูปความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี ฯลฯ สัตวเบื้อง
หนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูปราศจาก
ความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความเรารอน ความทะยานอยากในเวทนา
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ดูกรทาน นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคไมทรง
พยากรณปญหาขอนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๕
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สาริปุตตโกฏฐิตสูตรที่ ๔
[๗๗๙] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะอยู ณ ปาอิสิปตนมฤค
ทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ครั้งนั้นแล ในเวลาเย็น ทาน พระสารีบุตรออกจากทีห่ ลีกเรนแลว
ไดเขาไปหาทานพระมหาโกฏฐิตะถึงที่อยูไดปราศรัยกับทานพระมหาโกฏฐิตะ ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวทานพระสารีบุตรไดถามทาน
พระมหาโกฏฐิตะวา ดูกรทานมหาโกฏฐิตะ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกหรือ ฯลฯ
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ ฯลฯ เมื่อผมถาม
แลวดังนี้ ทานก็ตอบวา ดูกรทาน แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมพี ระภาคไมทรงพยากรณ
ดูกรทาน ก็อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัย ใหพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนัน้ ฯ
[๗๘๐] ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกรทาน ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตาย
แลวยอมเกิดอีกก็ดี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกก็ดี สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลว
ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีกด็ ี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไม
เกิดอีกก็หามิไดก็ดี ยอมเกิดมีแกบุคคลผูมีรูปเปนที่มายินดี ผูยินดีแลวในรูป ผูหมกมุน แลว
ในรูป ผูไมรูไมเห็นความดับแหงรูปตามความเปนจริง ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว
ยอมเกิดอีกก็ดี ฯลฯสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี
ยอมเกิดมีแกบคุ คลผูมีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนที่มายินดี ผูยนิ ดีแลวหมกมุน แลว
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ผูไมรูไมเห็นความดับแหงเวทนา แหงสัญญา
แหงสังขาร แหงวิญญาณ ตามความเปนจริง ฯ
[๗๘๑] ดูกรทาน ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี ฯลฯ สัตว
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูไม
มีรูปเปนที่มายินดี ผูไมยนิ ดีแลวในรูป ผูรูเห็นความดับแหงรูป ตามความเปนจริง ความเห็น
วา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หา
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มิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูไมมีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เปนที่มายินดี ผูไมยินดีแลว ไมหมกมุน แลวในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ผูรู
เห็นความดับแหงเวทนา แหงสัญญา แหงสังขาร แหงวิญญาณ ตามความเปนจริง ดูกรทาน
นี้แลเปนเหตุเปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนัน้ ฯ
[๗๘๒] ทานพระสารีบุตรถามวา ดูกรทาน ก็ปริยายแมอื่นซึ่งเปนเหตุใหพระผูมพี ระ
ภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนั้นพึงมีหรือ ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา พึงมีทาน คือ ความ
เห็นวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดีฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิด
อีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ ียอมเกิดมีแกบุคคลผูมีภพเปนทีม่ ายินดี ผูย ินดีแลวใน
ภพ ผูหมกมุนแลวในภพผูไมรูไมเห็นความดับแหงภพตามความเปนจริง ฯ
[๗๘๓] ดูกรทาน ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็ดี ฯลฯ
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ ี ยอมไมเกิดมีแกบุคคล
ผูไมมีภพเปนที่มายินดี ผูไมยินดีแลวในภพ ผูไมหมกมุน แลวในภพ ผูรูผูเห็นความดับแหงภพ
ตามความเปนจริง ดูกรทาน แมขอนี้ก็เปนปริยายใหพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณปญหา
ขอนั้นเหมือนกัน ฯ
[๗๘๔] ทานพระสารีบุตรถามวา ดูกรทาน ก็ปริยายแมอื่น ซึ่งเปนเหตุใหพระผูมี
พระภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนั้น พึงมีหรือ ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา พึงมีทา น คือ
ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดีฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิด
อีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ ียอมเกิดมีแกบุคคลผูมีอุปาทานเปนที่มายินดี ผูยินดี
แลวในอุปาทาน ผูหมกมุนแลวในอุปาทาน ผูไมรูไมเห็นความดับแหงอุปาทาน ตามความ
เปนจริง ฯ
[๗๘๕] ดูกรทาน ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี ฯลฯ
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ ี ยอมไมเกิดมีแกบุคคล
ผูไมมีอุปาทานเปนที่มายินดี ผูไมยินดีแลวในอุปาทาน ผูไมหมกมุนแลวในอุปาทาน ผูรูผูเห็น
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ความดับแหงอุปาทานตามความเปนจริง ดูกรทาน แมขอนี้ก็เปนปริยายใหพระผูมพี ระภาคไม
ทรงพยากรณปญหาขอนั้น ฯ
[๗๘๖] ทานพระสารีบุตรถามวา ดูกรทาน ก็ปริยายแมอื่นอีก ซึ่งเปนเหตุใหพระผูมี
พระภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนั้นพึงมีหรือ ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา พึงมีทา น คือ
ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดีฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอม
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ ียอมเกิดมีแกบุคคลผูมีตัณหาเปนที่มายินดี ผูยินดี
แลวในตัณหา ผูหมกมุนแลวในตัณหา ผูไมรูไมเห็นความดับแหงตัณหาตามความเปนจริง ฯ
[๗๘๗] ดูกรทาน ความเห็นวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี ฯลฯ
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หา มิไดกด็ ี ยอมไมเกิดมีแก
บุคคลผูไมมีตัณหาเปนที่มายินดี ผูไมยินดีแลวในตัณหาผูรูผูเห็นความดับแหงตัณหา ตาม
ความเปนจริง ดูกรทาน ขอนีแ้ ลเปนปริยายใหพระผูมพี ระภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนั้น ฯ
ส. ดูกรทาน ก็ปริยายแมอนื่ ซึ่งเปนเหตุใหพระผูมีพระภาคไมทรง พยากรณปญหา
ขอนี้ พึงมีหรือ ฯ
ม. ดูกรทาน บัดนี้ ทานยังปรารถนาอะไรในปญหาขอนี้ยงิ่ ขึ้นไปกวานีอ้ ีก ดูกรทาน
สารีบุตร วัตรเพื่อบัญญัติยอมไมมีแกภิกษุผูพนวิเศษแลวเพราะความสิน้ ไปแหงตัณหา ฯ
จบสูตรที่ ๖
โมคคัลลานสูตร
[๗๘๘] ครั้งนัน้ แล วัจฉโคตรปริพาชกเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู ได
ปราศรัยกับทานพระมหาโมคคัลลานะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ดูกรทานโมคคัลลานะ โลก

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 392
เที่ยงหรือ ทานพระมหาโมคคัลลานะตอบวา ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาค
ไมทรงพยากรณ ฯ
ว. ดูกรทานโมคคัลลานะ โลกไมเที่ยงหรือ ฯ
ม. ดูกรวัจฉะ แมปญหาขอนีก้ ็เปนปญหาทีพ่ ระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
ว. ดูกรทานโมคคัลลานะ โลกมีที่สุดหรือ ฯ
ม. ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
ว. ดูกรทานโมคคัลลานะ โลกไมมีที่สุดหรือ ฯ
ม. ดูกรวัจฉะ แมปญหาขอนีก้ ็เปนปญหาทีพ่ ระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
ว. ดูกรทานโมคคัลลานะ ชีพก็อันนั้นหรือ ฯ
ม. ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
ว. ดูกรโมคคัลลานะ ชีพเปนอื่น สรีระก็เปนอื่นหรือ ฯ
ม. ดูกรวัจฉะ แมปญหาขอนีก้ ็เปนปญหาทีพ่ ระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
ว. ดูกรโมคคัลลานะ สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกหรือ ฯ
ม. ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
ว. ดูกรโมคคัลลานะ สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลว ยอมไมเกิดอีกหรือ ฯ
ม. ดูกรวัจฉะ แมปญหาขอนีก้ ็เปนปญหาทีพ่ ระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
ว. ดูกรโมคคัลลานะ สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี
หรือ ฯ
ม. ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
ว. ดูกรทานโมคคัลลานะ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไม
เกิดอีกก็หามิไดหรือ ฯ
ม. ดูกรวัจฉะ แมปญหาขอนีก้ ็เปนปญหาทีพ่ ระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
[๗๘๙] ว. ดูกรทานโมคคัลลานะ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัย ใหพวกปริพาชก
ผูถือลัทธิอื่น เมื่อถูกถามอยางนั้นแลว พยากรณอยางนี้วา โลกเที่ยงบางโลกไมเที่ยงบาง โลกมี
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ที่สุดบาง โลกไมมีที่สุดบาง ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ บาง ชีพเปนอยางอื่น สรีระก็เปนอยาง
อื่นบาง สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกบาง สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกบาง
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีบาง สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอม
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกรทานโมคคัลลานะ ก็อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัย
ใหพระสมณโคดม เมื่อถูกถามอยางนั้นแลว ไมทรงพยากรณอยางนีว้ า โลกเที่ยงก็ดี โลกไม
เที่ยงก็ดี โลกมีที่สุดก็ดี โลกไมมีท่สี ุดก็ดีชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นก็ดี ชีพเปนอยางอืน่
สรีระก็เปนอยางอื่นก็ดีสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอม
ไมเกิดอีกก็ดี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีก็ดี สัตวเบื้องหนาแต
ตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ ี ฯ
[๗๙๐] ม. ดูกรวัจฉะ ก็เพราะพวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่น ยอมตามเห็นจักษุวา นั่น
ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ปริพาชกผูถือลัทธิอื่นยอมตามเห็นหู... จมูก... ลิ้น...
กาย... ใจวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา เพราะเหตุนนั้ เมื่อพวกปริพาชกผูถือ
ลัทธิอื่นถูกถามอยางนั้นแลว จึงพยากรณอยางนีว้ า โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว
ยอมเกิดอีกก็หามิได ไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกรวัจฉะ สวนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ยอมทรงพิจารณาเห็นจักษุวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา ยอมทรง
พิจารณาเห็น หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจวานั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตน
ของเรา เพราะฉะนั้น เมื่อพระตถาคตถูกถามอยางนั้นแลว จึงไมทรงพยากรณอยางนี้วา
โลกเที่ยงก็ดี ฯลฯสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี ฯ
[๗๙๑] ครั้งนัน้ แล วัจฉโคตรปริพาชกลุกขึ้นจากทีน่ ั่งแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง
ที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ โลกเที่ยง
หรือ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาที่เราไมพยากรณ ฯลฯ
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไม
เกิดอีกก็หามิไดหรือ ฯ
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พ. ดูกรวัจฉะ แมปญหาขอนีเ้ ราก็ไมพยากรณ ฯ
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเลา เปนเหตุเปนปจจัย ใหพวกปริพาชกผูถือลัทธิ
อื่น เมื่อถูกถามอยางนั้นแลว ยอมพยากรณอยางนี้วา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแต
ตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเลาเปน
เหตุเปนปจจัยใหพระโคดมผูเจริญเมื่อถูกทูลถามอยางนั้นแลว จึงไมทรงพยากรณอยางนี้วา โลก
เที่ยงก็ดี ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ ี ฯ
[๗๙๒] พ. ดูกรวัจฉะ พวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นยอมตามเห็นจักษุวา นั่นของเรา
นั่นเปนเรา นัน่ เปนตัวตนของเรา พวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นยอมตามเห็น หู... จมูก... ลิ้น...
กาย... ใจวา นัน่ ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา เพราะเหตุนนั้ เมื่อพวกปริพาชก
ผูถือลัทธิอื่นถูกถามอยางนั้นแลว จึงพยากรณอยางนีว้ า โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแต
ตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกรวัจฉะ สวนพระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา ยอมทรงพิจารณาเห็นจักษุวา นัน่ ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน
ของเรา ยอมทรงพิจารณาเห็น หู... จมูก... ลิ้น... กาย... ใจวา นัน่ ไมใชของเรา
นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวั ตนของเรา เพราะเหตุนั้นเมื่อตถาคตถูกถามอยางนั้นแลว จึงไมทรง
พยากรณอยางนี้วา โลกเทีย่ งก็ดี ฯลฯสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไม
เกิดอีกก็หามิไดก็ดี ฯ
[๗๙๓] ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมี ในขอที่อรรถกับอรรถ
พยัญชนะกับพยัญชนะ ของศาสดากับของสาวก ยอมเทียบกันไดสมกันได ไมผิดเพีย้ นกันใน
บทที่สําคัญ ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อกี้นขี้ าพระองคไดเขาไปหาสมณมหาโมคคัลลานะแลว
ไดถามความขอนี้ แมสมณมหาโมคคัลลานะก็ไดพยากรณความขอนี้ ดวยบทเหลานี้ดว ยพยัญชนะ
เหลานี้ แกขาพระองค ดุจพระโคดมผูเจริญเหมือนกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรยไม
เคยมี ในขอทีอ่ รรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะ ของศาสดากับของสาวกยอมเทียบกันได
สมกันได ไมผดิ เพี้ยนกันในบทที่สําคัญ ฯ
จบสูตรที่ ๗
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วัจฉสูตร
[๗๙๔] ครั้งนัน้ แล วัจฉโคตรปริพาชกไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระโคดมผูเจริญ โลกเที่ยงหรือ พระผู
มีพระภาคตอบวา ดูกรวัจฉะปญหาขอนี้เปนปญหาที่เราไมพยากรณ ฯลฯ
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไม
เกิดอีกก็หามิไดหรือ ฯ
พ. ดูกรวัจฉะ แมปญหาขอนีก้ ็เปนปญหาที่เราไมพยากรณอีกเหมือนกัน ฯ
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเลา เปนเหตุเปนปจจัย ใหพวกปริพาชกผูถือลัทธิ
อื่น เมื่อถูกถามอยางนั้นแลว พยากรณอยางนี้วา โลกเทีย่ งบาง ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว
ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเลา เปนเหตุเปน
ปจจัยใหพระโคดมผูเจริญเมื่อถูกทูลถามอยางนั้นแลว ไมทรงพยากรณอยางนีว้ าโลกเที่ยง
ก็ดี ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ ี ฯ
[๗๙๕] พ. ดูกรวัจฉะ พวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่น ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน ยอม
เห็นตนวามีรูป ยอมเห็นรูปในตน หรือยอมเห็นตนในรูป ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปน
ตน ยอมเห็นตนวามีวิญญาณ ยอมเห็นวิญญาณในตน หรือยอมเห็นตนในวิญญาณ เพราะฉะนัน้
พวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่น เมื่อถูกถามอยางนั้นแลว จึงพยากรณอยางนีว้ า โลกเที่ยงบาง
ฯลฯ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกรวัจฉะ
สวนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมไมเห็นรูปโดยความเปนตน ยอมไมเห็นตนวามี
รูป ยอมไมเห็นรูปในตน หรือยอมไมเห็นตนในรูป ฯลฯ ยอมไมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน
ยอมไมเห็นตนวามีวิญญาณ ยอมไมเห็นวิญญาณในตนหรือยอมไมเห็นตนในวิญญาณ เพราะ
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ฉะนั้น เมื่อตถาคตถูกถามอยางนั้น จึงไมพยากรณอยางนีว้ าโลกเที่ยงก็ดี ฯลฯ สัตวเบือ้ งหนา
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ ี ฯ
[๗๙๖] ครั้งนัน้ แล วัจฉโคตรปริพาชกลุกขึ้นจากที่นั่งแลว ไดเขาไปหาทานพระมหา
โมคคัลลานะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระมหาโมคคัลลานะ ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก
ถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา
ดูกรทานโมคคัลลานะ โลกเที่ยงหรือ ทานพระมหาโมคคัลลานะตอบวา ดูกรวัจฉะ ปญหา
ขอนี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯลฯ
ว. ดูกรทานโมคคัลลานะ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หา มิได ยอมไมเกิด
อีกก็หามิไดหรือ ฯ
พ. ดูกรวัจฉะ แมปญหาขอนีก้ ็เปนปญหาทีพ่ ระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณอีกเหมือน
กัน ฯ
ว. ดูกรทานโมคคัลลานะ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยใหพวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่น
เมื่อถูกถามอยางนั้น ยอมพยากรณอยางนี้วา โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอม
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกรทานโมคคัลลานะ ก็อะไรหนอ เปนเหตุเปน
ปจจัยใหพระสมณโคดมเมือ่ ถูกทูลถามอยางนั้นแลว ยอมไมทรงพยากรณอยางนี้วา โลกเที่ยงก็ดี
ฯลฯสัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี ฯ
[๗๙๗] ดูกรวัจฉะ พวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่นยอมเห็นรูปโดยความเปนตน ยอมเห็น
ตนวามีรูป ยอมเห็นรูปในตน หรือยอมเห็นตนในรูป ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน
ยอมเห็นตนวามีวิญญาณ ยอมเห็นวิญญาณในตนหรือยอมเห็นตนในวิญญาณ เพราะฉะนั้น
พวกปริพาชกผูถือลัทธิอื่น เมื่อถูกถามอยางนั้น จึงพยากรณอยางนีว้ า โลกเที่ยงบาง ฯลฯ สัตว
เบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกรวัจฉะ สวนพระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมไมทรงเห็นรูปโดยความเปนตน ยอมไมทรงเห็นตนวามีรูป ยอม
ไมทรงเห็นรูปในตน หรือยอมไมทรงเห็นตนในรูป ฯลฯ ยอมไมทรงเห็นวิญญาณโดยความเปน
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ตน ยอมไมทรงเห็นตนวามีวญ
ิ ญาณ ยอมไมทรงเห็นวิญญาณในตน หรือยอมไมทรงเห็นตนใน
วิญญาณ เพราะฉะนัน้ เมื่อพระตถาคตถูกทูลถามอยางนั้น จึงไมทรงพยากรณอยางนี้วา โลก
เที่ยงก็ดี โลกไมเที่ยงก็ดี โลกมีที่สุดก็ดี โลกไมมีที่สุดก็ดี ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้ ก็ดี ชีพ
เปนอยางอื่น สรีระก็เปนอยางอื่นก็ดี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดีสัตวเบื้องหนา
แตตายแลวยอมไมเกิดอีกก็ดี สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีก็ดี
สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ ี ฯ
[๗๙๘] ดูกรทานโมคคัลลานะ นาอัศจรรย ไมเคยมี ในขอที่อรรถกับอรรถ พยัญชนะ
กับพยัญชนะ ของศาสดากับของสาวก ยอมเทียบกันได สมกันได ไมผดิ เพี้ยนกันในบทที่สําคัญ
ดูกรทานโมคคัลลานะ เมื่อกีน้ ี้ขาพเจาไดเขาไปเฝาพระสมณโคดม ไดทูลถามเรื่องนี้ แมพระ
สมณโคดมก็ไดทรงพยากรณเรื่องนี้ดว ยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะเหลานี้ แกขาพเจา ดุจ
ทานโมคคัลลานะเหมือนกันดูกรทานโมคคัลลานะ นาอัศจรรย ไมเคยมี ในขอที่อรรถกับอรรถ
พยัญชนะกับพยัญชนะ ของศาสดากับของสาวก ยอมเทียบกันได สมกันได ไมผิดเพีย้ น
กันในบทที่สําคัญ ฯ
จบสูตรที่ ๘
กุตุหลสาลาสูตร
[๗๙๙] ครั้งนัน้ แล วัจฉโคตรปริพาชกไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อวันกอนๆ โนน
พวกสมณพราหมณและปริพาชกผูถือลัทธิอื่นมากดวยกัน นั่งประชุมกันในศาลาวุน วาย ไดเกิดมี
การสนทนาขึ้นในระหวางวา ปูรณกัสสปนี้แลเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีชอื่ เสียง มี
เกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี ปูรณกัสสปนั้นยอมพยากรณสาวกผูกระทํากาล

พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาที่ 398
กิริยาลวงไปแลวในอุปบัติทงั้ หลายวา ทานโนนบังเกิดในภพโนน ทานโนนบังเกิดในภพโนน
ดังนี้ แมสาวกคนใดของทานปูรณกัสสปนั้น เปนบุรุษสูงสุด เปนบุรุษยอดเยี่ยม บรรลุความปฏิบัติ
ยอดเยี่ยมแลว ทานปูรณกัสสปก็ยอมพยากรณสาวกแมนั้นผูกระทํากาลกิริยาลวงไปแลวใน
อุปบัติทั้งหลายวา ทานโนนบังเกิดในภพโนน ทานโนนบังเกิดในภพโนน ดังนี้ แมมกั ขลิโคสาล...
แมนิครณฐนาฏบุตร... แมสญชัยเวลัฏฐบุตร... แมปกุธกัจจานะ... แมอชิตเกสกัมพลก็เปนเจา
หมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี แม
ทานอชิตเกสกัมพลนั้นก็ยอมพยากรณสาวกผูกระทํากาลกิริยาลวงไปแลวในอุปบัติทงั้ หลายวา
ทานโนนบังเกิดในภพโนนทานโนนบังเกิดในภพโนน ดังนี้ แมสาวกใดของทานอชิตเกส
กัมพลนั้นเปนบุรุษสูงสุด เปนบุรุษยอดเยีย่ ม ไดบรรลุความปฏิบัติอันยอดเยีย่ มแลว ทานอชิตเกส
กัมพลก็ยอมพยากรณสาวกผูก ระทํากาลกิรยิ าลวงไปแลวแมนั้นในอุปบัติทั้งหลายวา ทานโนน
บังเกิดในภพโนน ทานโนนบังเกิดในภพโนน ดังนีเ้ หมือนกัน แมพระสมณโคดมนี้กเ็ ปนเจาหมูเจา
คณะ เปนคณาจารย มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี แมพระ
สมณโคดมนัน้ ก็ทรงพยากรณสาวกผูกระทํากาลกิริยาลวงไปแลวในอุปบัติทั้งหลายวา ทานโนน
บังเกิดในภพโนน ทานโนนบังเกิดในภพโนน ดังนี้ และสาวกของพระสมณโคดมนัน้ รูปใด
เปนบุรุษสูงสุด เปนบุรุษยอดเยีย่ ม ไดบรรลุความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมแลว พระสมณโคดมก็
ทรงพยากรณสาวกรูปนั้น ผูก ระทํากาลกิรยิ าลวงไปแลวในอุปบัติทั้งหลายวา ทานโนนเกิดในภพ
โนน ทานโนนบังเกิดในภพโนน ดังนี้เหมือนกัน ยิ่งกวานั้นพระสมณโคดมนั้นยังทรงพยากรณ
สาวกรูปนั้นอยางนีว้ า รูปโนนตัดตัณหาขาดแลวถอนสังโยชนทิ้งเสียแลว ทําที่สุดแหงทุกข
แลวเพราะไดบรรลุเหตุที่ละมานะไดโดยชอบ ดังนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจานัน้ มี
ความเคลือบแคลงสงสัยแทวา อยางไรๆ พระสมณโคดมก็ตองทรงรูธรรมอันบุคคลพึงรูยิ่ง ฯ
[๘๐๐] พระผูม ีพระภาคตรัสวา ดูกรวัจฉะ จริงทีเดียว ควรที่ทานจะสงสัยเคลือบ
แคลงใจ ความเคลือบแคลงเกิดขึ้นแลวแกทานในฐานะที่ควรสงสัย ดูกรวัจฉะ เรายอมบัญญัติ
ความเกิดขึน้ แกคนที่ยังมีอุปาทานเทานั้น หาบัญญัติแกคนที่หาอุปาทานมิไดไม ดูกรวัจฉะ ไฟมี
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เชื้อจึงลุกโพลง ไมมีเชื้อหาลุกโพลงไมแมฉันใด ดูกรวัจฉะ เราก็ยอมบัญญัติความเกิดขึ้นแก
คนที่ยังมีอุปาทานหาบัญญัติแกคนทีห่ าอุปาทานมิไดไม ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สมัยใด เปลวไฟถูกลมพัด ยอมไปไกลได ก็พระโคดม
ผูเจริญจะทรงบัญญัติอะไรแกเปลวไฟนี้ ในเพราะเชื้อเลา ฯ
พ. ดูกรวัจฉะ สมัยใด เปลวไฟถูกลมพัด ยอมไปไกลได เรายอมบัญญัติเชื้อ คือ
ลมนั้น ดูกรวัจฉะ เพราะวาสมัยนั้น ลมยอมเปนเชื้อของเปลวไฟนัน้ ฯ
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สมัยใด สัตวยอมทอดทิ้งกายนี้ดวย ไมเขาถึงกายอันใด
อันหนึ่งดวย ก็พระโคดมผูเจริญ จะทรงบัญญัติอะไรแกสตั วนี้ในเพราะอุปาทานเลา ฯ
พ. ดูกรวัจฉะ สมัยใด สัตวทอดทิ้งกายนี้ดว ย ไมเขาถึงกายอันใดอันหนึง่ ดวย เรา
ยอมบัญญัติอุปาทาน คือ ตัณหานัน่ แล ดูกรวัจฉะ เพราะวาสมัยนั้นตัณหายอมเปนเชื้อของ
สัตวนั้น ฯ
จบสูตรที่ ๙
อานันทสูตร
[๘๐๑] ครั้งนัน้ แล วัจฉโคตรปริพาชกไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัตตามีอยูหรือ เมื่อ
วัจฉโคตรปริพาชกไดทูลถามอยางนี้แลวพระผูมีพระภาคไดทรงดุษณีเสีย วัจฉโคตรปริพาชกได
ทูลถามอีกวา ขาแตพระ---โคดมผูเจริญ ก็อัตตาไมมีหรือ แมครั้งที่สอง พระผูมีพระภาคก็ได
ทรงดุษณีเสียเหมือนกัน ครั้นแลว วัจฉโคตรปริพาชกก็ไดลุกขึ้นจากทีน่ ั่งหลีกไป ฯ
[๘๐๒] ครั้งนัน้ เมื่อวัจฉโคตรปริพาชกหลีกไปแลวไมนาน ทานพระอานนทไดทูล
ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะเหตุอะไรหนอพระผูมีพระภาคอันวัจฉโคตร
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ปริพาชกทูลถามปญหาแลว จึงไมทรงพยากรณพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เราอัน
วัจฉโคตรปริพาชกถามวา อัตตามีอยูหรือ ถาจะพึงพยากรณวา อัตตามีอยูไซร คําพยากรณนั้นก็จกั
ไปรวมกับลัทธิของพวกสมณพราหมณผูเปนสัสสตทิฐิ ดูกรอานนท เราอันวัจฉโคตรปริพาชก
ถามวาอัตตาไมมีหรือ ถาจะพึงพยากรณวา อัตตาไมมีไซร คําพยากรณนั้นก็จกั ไปรวมกับลัทธิ
ของพวกสมณพราหมณผูเปนอุจเฉททิฐิ ดูกรอานนท เราอันวัจฉโคตรปริพาชกถามวา อัตตามี
อยูหรือ ถาจะพึงพยากรณวา อัตตามีอยูไซร คําพยากรณของเรานั้น จักอนุโลมเพื่อความ
บังเกิดขึ้นแหงญาณวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตาบางหรือหนอ ฯ
อา. หามิได พระเจาขา ฯ
พ. ดูกรอานนท ถาหากเราอันวัจฉโคตรปริพาชกถามวา อัตตาไมมีหรือ จะพึง
พยากรณวา อัตตาไมมีไซร คําพยากรณนนั้ คงจักเปนไปเพื่อความหลงงมงายแกวัจฉโคตรปริพาชก
ผูงมงายอยูแลววา เมื่อกอนอัตตาของเราไดมีแลวแนนอนบัดนี้ อัตตานัน้ ไมมี ดังนี้ ฯ
จบสูตรที่ ๑๐
สภิยสูตร
[๘๐๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสภิยกัจจานะอยู ณ ที่พักซึ่งกอสรางดวยอิฐใกลบานญาติ
ครั้งนั้นแล วัจฉโคตรปริพาชกไดเขาไปหาทานพระสภิยกัจจานะถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานสภิย
กัจจานะ ครั้นแลวไดถามทานพระสภิยกัจจานะวา ดูกรกัจจานะผูเจริญ สัตวเบื้องหนาแตตายแลว
ยอมเกิดอีกหรือ ทานพระสภิยกัจจานะตอบวา ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูมีพระ
ภาคไมทรงพยากรณ ฯ
ว. ดูกรกัจจานะผูเจริญ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกหรือ ฯ
ส. ดูกรวัจฉะ แมปญหาขอนีก้ ็เปนปญหาทีพ่ ระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
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ว. ดูกรกัจจานะผูเจริญ สัตวเบื้องหนาตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี
หรือ ฯ
ส. ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
ว. ดูกรกัจจานะผูเจริญ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิไดยอ มไมเกิดอีก
ก็หามิไดหรือ ฯ
ส. ดูกรวัจฉะ แมปญหาขอนีก้ ็เปนปญหาทีพ่ ระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ
ว. ดูกรกัจจานะผูเจริญ เมื่อขาพเจาถามวา สัตวเบื้องหนาแตตายไปแลวยอมเกิดอีก
หรือ ทานก็ตอบวา ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ดูกร
กัจจานะผูเจริญ เมื่อขาพเจาถามวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกหรือ ทานก็ตอบวา
ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูมพี ระภาคไมทรงพยากรณ เมื่อขาพเจาถามวา ดูกร
กัจจานะผูเจริญ สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีหรือ ทานก็ตอบวา
ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาที่พระผูมพี ระภาคไมทรงพยากรณดูกรกัจจานะผูเจริญ เมื่อ
ขาพเจาถามวา สัตวเบื้องหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ ทานก็
ตอบวา ดูกรวัจฉะ แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ดูกรกัจจานะ
ผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยใหพระสมณโคดมไมทรงพยากรณปญหาขอนัน้ ฯ
ส. ดูกรวัจฉะ เหตุอันใดและปจจัยอันใดเพือ่ การบัญญัติวา สัตวมีรูปก็ดี วาสัตวไมมี
รูปก็ดี วาสัตวมีสัญญาก็ดี วาสัตวไมมีสัญญาก็ดี วาสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใชก็ดี
เหตุอันนัน้ และปจจัยอันนัน้ พึงดับทุกๆ อยางหาเศษมิได บุคคลเมื่อบัญญัติสัตว วาสัตวมีรูป
ก็ดี วาสัตวไมมีรูปก็ดี วาสัตวมีสัญญาก็ดี วาสัตวหาสัญญามิไดก็ดี วาสัตวมีสัญญาก็มิใช
ไมมีสัญญาก็มิใชก็ดีพึงบัญญัติดวยอะไร ฯ
ว. ดูกรกัจจานะผูเจริญ ทานบวชนานเทาไร ฯ
ส. ไมนาน ไดสามพรรษา ฯ
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ว. ดูกรทานผูมีอายุ การกลาวแกของผูที่กลาวแกไดมากถึงเทานี้ ก็เมื่อการกลาวแก
ไพเราะอยางนีแ้ ลว ก็ไมจําตองพูดอะไรกันอีก ฯ
จบสูตรที่ ๑๑
จบ อัพยากตสังยุตต
______________________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. เขมาเถรีสูตร
๒. อนุราธสูตร
๓. สาริปุตตโกฏฐิตสูตรที่ ๑
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๘. วัจฉสูตร
๙. กุตุหลสาลาสูตร
๑๐. อานนทสูตร
๑๑. สภิยสูตร ฯ
จบสฬายตนวรรคสังยุตต
_______________________
รวมวรรคที่มีในสังยุตตนี้ คือ
๑. สฬายตนสังยุตต
๒. เวทนาสังยุตต
๓. มาตุคามสังยุตต
๔. ชัมพุขาทกสังยุตต
๕. สามัณฑกสังยุตต
๖. โมคคัลลานสังยุตต
๗. จิตตคหปติปุจฉาสังยุตต ๘. คามณิสังยุตต
๙. อสังขตสังยุตต
๑๐. อัพยากตสังยุตต ฯ
______________________

