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                                                        พระสุตตันตปฎก 
                                                                เลม ๑๐ 
                                                สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค 
        ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
                                                        อนิจจวรรคท่ี ๑ 
                                                   อัชฌัตติกอนิจจสูตร 
         [๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
         สมัยหนึง่    พระผูมีพระภาคประทับอยู    ณ    พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัส  เรียกภิกษท้ัุงหลายวา ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย   ภกิษุเหลานั้นทูลรับสนองพระผูมีพระภาค แลวพระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย จักษุเปนของไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียงส่ิงนั้นเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข   ส่ิงนั้นเปน 
อนัตตา  ส่ิงนั้นทานท้ังหลายพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนีว้านั่นไมใช 
ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา หูเปนของไมเท่ียง ฯลฯ จมูกเปนของไม 
เท่ียง ฯลฯ ล้ินเปนของไมเท่ียง ฯลฯ    กายเปนของไมเท่ียง ฯลฯ ใจเปนของไมเท่ียง ส่ิงใด 
ไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปน อนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นทาน 
ท้ังหลายพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา 
นั่นไมใชตวัตนของเรา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนาย  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาท่ี 2 
แมในจักษุ ยอมเบ่ือหนายแมในหู ยอมเบ่ือหนายแมในจมูก ยอมเบ่ือหนายแมในล้ิน  ยอม 
เบ่ือหนายแมในกาย ยอมเบ่ือหนายแมในใจ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลาย กําหนัด เพราะคลาย 
กําหนดั ยอมหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรู วา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ิน 
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑ 
                          อัชฌัตติกทุกขสูตร 
         [๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย จักษุเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปน อนัตตา ส่ิงใด 
เปนอนัตตา ส่ิงนั้นทานท้ังหลายพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตาม  เปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใช 
ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา หู เปนทุกข ฯลฯ จมูกเปนทุกข ฯลฯ ล้ินเปน 
ทุกข ฯลฯ กายเปนทุกข ฯลฯ ใจเปน ทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนตัตา ส่ิงใดเปน 
อนัตตา ส่ิงนั้นทานท้ังหลาย  พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใช 
ของเรา นั่นไม เปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯลฯ ฯ 
                                         จบสูตรท่ี ๒ 
                                    อัชฌัตติกอนัตตสูตร 
         [๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย จักษุเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นทานท้ังหลาย 
พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ   ตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของ  เรา นั่นไมเปนเรา นั่น 
ไมใชตัวตนของเรา หูเปนอนัตตา ฯลฯ จมูกเปนอนัตตา ฯลฯ ล้ินเปนอนัตตา ฯลฯ กายเปน 
อนัตตา ฯลฯ ใจเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นทานท้ังหลายพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบ 
ตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา ฯลฯ ฯ 
                                             จบสูตรท่ี ๓  
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                                        พาหิรอนิจจสูตร 
         [๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย รูปเปนของไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข ส่ิง 
ใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา  ส่ิงนั้นทานท้ังหลาย พึงเห็นดวยปญญาอัน 
ชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา เสียง 
กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เปนของไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกข ส่ิงใด 
เปนทุกข ส่ิงนัน้เปน อนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา    ส่ิงนั้นทานท้ังหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตาม 
ความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายในรูป ...  ยอมทราบชัด ... ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๔ 
                        พาหิรทุกขสูตร 
         [๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย รูปเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนตัตา  ส่ิงใด 
เปนอนัตตา ส่ิงนั้นทานท้ังหลายพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใช 
ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา เสียง กล่ินรส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ 
เปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา  ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นทานท้ังหลายพึงเห็น 
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน 
ของเรา ... ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๕ 
                          พาหิรอนัตตสูตร 
         [๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย รูปเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนตัตา ส่ิงนั้นทาน ท้ังหลายพึง 
เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใช  
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ตัวตนของเรา เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ   เปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา 
ส่ิงนั้นทานท้ังหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตาม ความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นั่น 
ไมเปนเรา นัน่ไมใชตัวตนของเรา ... ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๖ 
                        อตีตานาคตปจจุปนนานิจจสูตร 
         [๗] ดูกรภิกษุท้ังหลาย จักษุท่ีเปนอดตีและอนาคต เปนของไมเท่ียง จะกลาวไป 
ไยถึงจักษุอันเปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้  ยอมไมมีเยื่อใยในจักษุท่ี 
เปนอดีต ไมเพลิดเพลินจักษท่ีุเปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพือ่เบ่ือหนาย เพือ่คลายกําหนดั เพื่อ 
ดับซ่ึงจักษท่ีุเปนปจจุบัน หู จมูก ล้ินกาย ใจท่ีเปนอดีตและอนาคต เปนของไมเท่ียง 
จะกลาวไปไยถึงใจท่ีเปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมีเยือ่ใย 
ในใจท่ีเปนอดตี ไมเพลิดเพลินใจท่ีเปนปจจบัุน ยอมปฏิบัติเพื่อหนาย เพือ่คลายกําหนดั เพื่อ 
ดับซ่ึงใจท่ีเปนปจจบัุน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๗ 
                         อตีตานาคตปจจุปนนทุกขสูตร 
         [๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุท่ีเปนอดตีและอนาคต เปนทุกข จะกลาว  ไปไยถึงจกัษ ุ
ท่ีเปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไม มีเยื่อใยในจักษุท่ีเปนอดีต 
ไมเพลิดเพลินจักษุท่ีเปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อหนายเพือ่คลายกําหนดั เพื่อดับซ่ึงจักษุท่ีเปน 
ปจจุบัน หู จมูก ล้ิน กาย ใจท่ีเปน  อดีตและอนาคต เปนทุกข จะกลาวไปไยถึงใจท่ีเปน 
ปจจุบันเลา อริยสาวกผูได สดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมีเยื่อใยในใจที่เปนอดีต ไมเพลิด 
เพลินใจท่ี เปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซ่ึงใจท่ีเปนปจจุบัน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๘  
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                        อตีตานาคตปจจุปนนานัตตสูตร 
         [๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุท่ีเปนอดตีและอนาคต เปนอนัตตา จะกลาวไปไยถึง 
จักษุท่ีเปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม  ไมมีเยื่อใยในจักษุท่ีเปนอดีต 
ไมเพลิดเพลินจักษุท่ีเปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อ เบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซ่ึงจักษุท่ี 
เปนปจจุบัน ห ูจมูก ล้ิน กาย ใจท่ีเปนอดีตและอนาคต เปนอนัตตา จะกลาวไปไยถึงใจ 
ท่ีเปนปจจุบันเลา อริย สาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมีเยื่อใยในใจท่ีเปนอดีต ไม 
เพลิด เพลินใจท่ีเปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพือ่เบ่ือหนาย เพือ่คลายกําหนดั เพื่อดับซ่ึงใจที่เปน 
ปจจุบัน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๙ 
                         พาหิรสูตร 
         [๑๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอดตีและอนาคต เปนของไมเท่ียง จะกลาวไปไยถึง 
รูปท่ีเปนปจจบัุนเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมไมมีเยือ่ใยในรูปท่ีเปนอดีต 
ยอมไมเพลิดเพลินในรูปท่ีเปนอนาคต ยอมปฏิบัติ เพื่อเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพื่อดับซ่ึง 
รูปท่ีเปนปจจบัุน เสียง กล่ิน รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณท่ีเปนอดีตและอนาคต เปนของไม 
เท่ียง จะกลาวไปไย  ถึงท่ีเปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมไมมีเยื่อใย 
ในธรรมารมณท่ีเปนอดีต ยอมไมเพลิดเพลินในธรรมารมณท่ีเปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อ 
เบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพื่อดับซ่ึงธรรมารมณท่ีเปนปจจุบัน ฯ 
         [๑๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอดตีและอนาคต เปนทุกข จะกลาวไปไยถึงรูปท่ี 
เปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมไมมี เยื่อใยในรูปท่ีเปนอดีต ไม  
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เพลิดเพลินในรูปท่ีเปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อเบ่ือ หนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซ่ึงรูปท่ีเปน 
ปจจุบัน ฯลฯ ฯ 
         [๑๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอดีตและอนาคต เปนอนัตตา จะกลาวไปไยถึงรูป 
ท่ีเปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม ไมมีเยื่อใยในรูปท่ีเปนอดีต ไม 
เพลิดเพลินในรูปท่ีเปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับซ่ึงรูปท่ีเปน 
ปจจุบัน เสียง กล่ิน รสโผฏฐัพพะ ธรรมารมณท่ีเปนอดตีและอนาคต เปนอนัตตา จะ 
กลาวไปไยถึงท่ี  เปนปจจุบันเลา อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมไมมีเยือ่ใยใน 
ธรรมารมณท่ีเปนอดีต ไมเพลิดเพลินในธรรมารมท่ีเปนอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อเบ่ือหนาย เพื่อ 
คลายกําหนดั เพื่อดับซ่ึงธรรมารมณท่ีเปนปจจุบัน ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบอนิจจวรรคท่ี ๑ 
                         _____________________ 
                        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
         ๑. อัชฌัตติกอนิจจสูตร ๒. อัชฌัตติกทุกขสูตร ๓. อัชฌัตติกอนัตตสูตร ๔. พาหริ 
อนิจจสูตร ๕. พาหิรทุกขสูตร ๖. พาหิรอนตัต สูตร ๗. อตีตานาคตปจจปุนนานิจจสูตร 
๘. อตีตานาคตปจจุปนนทุกขสูตร ๙. อตีตานาคตปจจุปนนานัตตสูตร ๑๐. พาหิรสูตร ฯ 
                        _______________________  
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                        ยมกวรรคท่ี ๒ 
                          สัมโพธสูตรท่ี ๑ 
         [๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กอนแตการตรัสรู เม่ือเรายังเปนโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู 
ไดมีความคิดดงันี้วา อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไรเปนความสลัดออกแหงจักษุ ฯลฯ แหง 
หู ฯลฯ แหงจมูก ฯลฯ แหงล้ิน ฯลฯ แหง  กาย ฯลฯ อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไรเปน 
ความสลัดออกแหงใจ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรานั้นไดมีความคิดดังนีว้า สุขโสมนัสเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยจักษุ นี้เปนคุณแหงจกัษุ จักษุเปนของไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
นี้เปนโทษแหงจักษุ การกําจดั การละฉันทราคะในจกัษุ นี้เปนความสลัดออกแหงจักษุ ฯลฯ สุข 
โสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัยใจ นี้เปนคุณแหงใจ ใจเปนสภาพไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปร 
ปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงใจ การกําจัด  การละฉันทราคะในใจ นี้เปนความสลัดออก 
แหงใจ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายัง ไมรูตามความเปนจริง ซ่ึงคุณแหงอายตนะภายใน ๖ เหลานี้ 
โดยเปนคุณ ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ และซ่ึงความสลัดออกโดยเปนความสลัดออก อยางนี ้
เพียงใด เรากย็งัไมปฏิญาณวาไดตรัสรูซ่ึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก 
มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา  และมนษุยเพยีงนัน้ เม่ือใด 
เราไดรูตามความเปนจริง ซ่ึงคุณแหงอายตนะภายใน ๖ เหลานี้ โดยเปนคุณ ซ่ึงโทษโดยความ 
เปนโทษ และซ่ึงความสลัดออกโดยเปนความสลัดออก อยางนี้ เม่ือนัน้ เราจงึปฏิญาณวา ได 
ตรัสรูซ่ึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว 
พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุย ก็ญาณทัสนะเกิดข้ึนแลวแกเราวา ความหลุดพนของ 
เราไมกําเริบ ชาตินี้มีในท่ีสุด บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑ 
                          สัมโพธสูตรท่ี ๒ 
         [๑๔] ดูกรภิกษุท้ังหลาย กอนแตการตรัสรู เม่ือเรายังเปนโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู 
ไดมีความคิดดงันี้วา อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไรเปนความสลัดออกแหงรูป ฯลฯ แหง  
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เสียง ฯลฯ แหงกล่ิน ฯลฯ แหงรส ฯลฯ แหงโผฏฐัพพะ อะไรเปนคุณ อะไรเปนโทษ อะไร 
เปนความสลัดออกแหง ธรรมารมณ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรานั้นไดมีความคิดดังนีว้า สุขโสมนัส 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยรูป นี้เปนคุณแหงรูป รูปเปนของไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปน 
ธรรมดา นี้เปนโทษแหงรูป การกําจัด การละฉันทราคะในรูป นี้เปนความสลัดออกแหงรูป ฯลฯ 
สุขโสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัยธรรมารมณ นี้เปนคุณแหง ธรรมารมณ ธรรมารมณเปนสภาพไม 
เท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปน ธรรมดา นี้เปนโทษแหงธรรมารมณ การกําจัด การละ 
ฉันทราคะในธรรมารมณ นี้เปนความสลัดออกแหงธรรมารมณ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายังไมรูตาม 
ความเปนจริง ซ่ึงคุณแหงอายตนะภายนอก ๖ เหลานี้ โดยเปนคุณ ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ 
และซ่ึงความสลัดออกโดยเปนความสลัดออก อยางนี้ เพยีงใด เราก็ยัง ไมปฏิญาณวา ไดตรัสรู 
ซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอมท้ังเทวโลกมารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ัง 
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนัน้ เม่ือใด เราไดรูตามความเปนจริง ซ่ึงคุณแหงอายตนะ 
ภายนอก ๖ เหลานี้โดยเปนคุณ ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ และซ่ึงความสลัดออกโดยเปนความ 
สลัด  ออกอยางนี้ เม่ือนั้น เราจึงปฏิญาณวา ไดตรัสรูซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพรอม 
ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย ก็ญาณ 
ทัสนะเกดิข้ึนแลวแกเราวา ความหลุดพนของเราไมกําเริบ ชาตินี้มีในท่ีสุด บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๒ 
                          อัสสาทสูตรท่ี ๑ 
         [๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราไดเท่ียวแสวงหาคุณแหงจักษุ ไดพบคุณ แหงจักษุ ได 
เห็นดวยดีดวยปญญา เราไดเท่ียวแสวงหาโทษแหงจักษุ ไดพบโทษแหงจักษุ ไดเหน็ดวยดดีวย 
ปญญา เราไดเท่ียวแสวงหาความสลัดออกแหงจกัษุไดพบความสลัดออกแหงจักษุ ไดเห็นดวย 
ดีดวยปญญา ฯลฯ แหงหู ฯลฯ แหงจมูก ฯลฯ แหงล้ิน ฯลฯ แหงกาย ฯลฯ เราไดเท่ียว 
แสวงหาคุณแหงใจ ไดพบ คุณแหงใจ ไดเห็นดวยดีดวยปญญา เราไดเท่ียวแสวงหาโทษแหงใจ 
ไดพบโทษแหงใจ ไดเห็นดวยดีดวยปญญา เราไดเท่ียวแสวงหาความสลัดออกแหงใจ ไดพบ  
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ความสลัดออกแหงใจ ไดเหน็ดวยดดีวยปญญา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายังไมรูตามความเปนจริง 
ซ่ึงคุณแหงอายตนะภายใน ๖ เหลานี้โดยเปนคุณ ซ่ึงโทษ โดยความเปนโทษ ซ่ึงความสลัดออก 
โดยเปนความสลัดออก เพียงใด ฯลฯ ก็ญาณทัสนะเกิดข้ึนแลวแกเราวา ความหลุดพนของเรา 
ไมกําเริบ ชาตินี้มีในท่ีสุดบัดนี้ภพใหมไมมี ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๓ 
                          อัสสาทสูตรท่ี ๒ 
         [๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราไดเท่ียวแสวงหาคุณแหงรูป ไดพบคุณแหงรูป ไดเห็น 
ดวยดีดวยปญญา เราไดเท่ียวแสวงหาโทษแหงรูป ไดพบโทษแหงรูปไดเห็นดวยดดีวยปญญา 
เราไดเท่ียวแสวงหาความสลัดออกแหงรูป ไดพบความ  สลัดออกแหงรูป ไดเห็นดวยดีดวย 
ปญญา ฯลฯ แหงเสียง ฯลฯ แหงกล่ิน ฯลฯ  แหงรส ฯลฯ แหงโผฏฐัพพะ ฯลฯ เราไดเท่ียว 
แสวงหาคุณแหงธรรมารมณ ไดเห็นดวยดีดวยปญญา เราไดพบคุณแหงธรรมารมณ  ไดเท่ียว 
แสวงหาโทษธรรมารมณ ไดพบโทษแหงธรรมารมณ ไดเห็นดวยดดีวยปญญา เราไดเท่ียวแสวงหา 
ความสลัดออกแหงธรรมารมณ ไดพบความสลัดออกแหงธรรมารมณ ได เหน็ดวยดดีวยปญญา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายังไมรูตามความเปนจริง ซ่ึงคุณแหงอายตนะภายนอก ๖ เหลานีโ้ดยเปนคุณ 
ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ ซ่ึงความสลัดออกโดยเปนความสลัดออก เพียงใด ฯลฯ ก็ญาณทัสนะ 
เกิดข้ึนแลวแกเราวาความหลุดพนของเราไมกําเริบ ชาตินีมี้ในท่ีสุด บัดนี้ภพใหมไมมี ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๔ 
                         โนอัสสาทสูตรท่ี ๑ 
         [๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาคุณแหงจกัษุจกัไมมีแลวไซร สัตวท้ังหลาย ก็จะไมพึง 
กําหนดัในจักษุ แตเพราะคุณในจักษมีุอยู ฉะนั้น สัตวท้ังหลายจึงกําหนดั  ในจกัษุ ถาโทษ  
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แหงจกัษุจกัไมมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็จะไมพึงเบ่ือหนายในจักษุ   แตเพราะโทษแหงจกัษ ุ
มีอยู ฉะนัน้ สัตวท้ังหลายจึงเบ่ือหนายในจกัษุ ถาความ  สลัดออกแหงจักษุจกัไมมีแลวไซร 
สัตวท้ังหลายก็ไมพึงสลัดออกจากจกัษุ แต เพราะความสลัดออกแหงจักษุมีอยู ฉะนัน้ สัตว 
ท้ังหลายจึงสลัดออกจากจักษ ุฯลฯแหงหู ฯลฯ แหงจมูก ฯลฯ แหงล้ิน ฯลฯ แหงกาย ฯลฯ ถา 
คุณแหงใจจักไมมี  แลวไซร สัตวท้ังหลายก็จะไมพึงกําหนัดในใจ แตเพราะคุณแหงใจมีอยู 
ฉะนั้น สัตวท้ังหลายจึงกําหนดัในใจ ถาโทษแหงใจจกัไมมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็จะ ไมพึงเบ่ือ 
หนายในใจ แตเพราะโทษแหงใจมีอยู ฉะนั้น สัตวท้ังหลายจึงเบ่ือ หนายในใจ ถาความสลัด 
ออกแหงใจจกัไมมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็จะไมพึง สลัดออกจากใจ แตเพราะความสลัดออกแหง 
ใจมีอยู ฉะนั้น สัตวท้ังหลายจึงสลัดออกจากใจ ดกูรภกิษท้ัุงหลาย สัตวท้ังหลายยังไมรูตามความ 
เปนจริง ซ่ึง คุณแหงอายตนะภายใน ๖ เหลานี้ โดยเปนคุณ ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ ซ่ึงความ 
สลัดออกโดยเปนความสลัดออก เพียงใด สัตวท้ังหลายก็ยังไมเปนผูออกไป  พรากไป หลุดพน 
ไปจากโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา 
และมนุษย มีใจหาเขตแดนมิไดอยู เพียงนัน้  แตเม่ือใด สัตวท้ังหลายไดรูตามความเปนจริง 
ซ่ึงคุณแหงอายตนะภายใน ๖ เหลานี้ โดยเปนคุณ ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ และซ่ึงความ 
สลัดออกโดยเปนความสลัดออก เม่ือนั้น สัตวท้ังหลายก็เปนผูออกไป พรากไป หลุดพนไป 
จากโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและ 
มนุษย มีใจอันหาเขตแดนมิไดอยู ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๕ 
                         โนอัสสาทสูตรท่ี ๒ 
         [๑๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาคุณแหงรูปจักไมมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็ จะไมพงึ 
กําหนดัในรูป แตเพราะคุณแหงรูปมีอยู ฉะนั้น สัตวท้ังหลายจึงกําหนัดใน รูป ถาโทษแหงรูป 
จักไมมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็จะไมพึงเบ่ือหนายในรูป แต เพราะโทษแหงรูปมีอยู ฉะนัน้ สัตว 
ท้ังหลายจึงเบ่ือหนายในรูป ถาความสลัดออก  แหงรูปจกัไมมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็จะไมพึง  
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สลัดออกจากรูป แตเพราะความ สลัดออกแหงรูปมีอยู ฉะนั้น สัตวท้ังหลายจึงสลัดออกจาก 
รูป ฯลฯ แหงเสียง ฯลฯ แหงกล่ิน ฯลฯ แหงรส ฯลฯ แหงโผฏฐัพพะ ฯลฯ ถาคุณแหง 
ธรรมารมณจักไมมีแลวไซร สัตวท้ังหลายก็จะไมพึงกําหนัดในธรรมารมณ แตเพราะคุณแหง 
ธรรมารมณมีอยู ฉะนัน้ สัตวท้ังหลายจึงกาํหนัดในธรรมารมณ ถาโทษแหง ธรรมารมณจักไมมี 
แลวไซร สัตวท้ังหลายก็จะไมพึงเบ่ือหนายในธรรมารมณ แตเพราะโทษแหงธรรมารมณมีอยู 
ฉะนั้นสัตวท้ังหลายจึงเบ่ือหนายในธรรมารมณ  ถาความสลัดออกจากธรรมารมณจักไมมีแลวไซร 
สัตวท้ังหลายก็จะไมพึงสลัดออกจากธรรมารมณ แตเพราะความสลัดออกแหงธรรมารมณมีอยู 
ฉะนั้น สัตวท้ังหลายจึงสลัดออกจากธรรมารมณ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลายยังไมรูตามความ 
เปนจริง ซ่ึงคุณแหงอายตนะภายนอก ๖ เหลานี้โดยเปนคุณ ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ ซ่ึงความ 
ความสลัดออกโดยเปนความสลัดออกเพียงใด สัตวท้ังหลายก็ยังไม  เปนผูออกไป พรากไป หลุด 
พนไปจากโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ 
เทวดาและมนษุย มีใจหาเขตแดนมิไดอยูเพยีงนั้น แตเม่ือใด สัตวท้ังหลายไดรูตามความเปนจริง 
ซ่ึงคุณแหง อายตนะภายนอก ๖ เหลานี้โดยเปนคุณ ซ่ึงโทษและซ่ึง  ความสลัดออก โดยเปนความ 
สลัดออก เม่ือนั้น สัตวท้ังหลายก็เปนผูออกไปหลุดพนไปจากโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก 
พรหมโลก จากหมู สัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย มีใจอันหาเขตแดนมิไดอยู ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๖ 
                          อภินันทสูตรท่ี ๑ 
         [๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ผูใดยังเพลิดเพลินจักษุ ผูนัน้ช่ือวายอมเพลิด  เพลินทุกข ผูใด 
เพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นยังไมพนไปจากทุกข ฯลฯผูใดยังเพลิดเพลินใจ ผูนัน้ช่ือวา 
ยอมเพลิดเพลินทุกข ผูใดเพลิดเพลินทุกข เรา กลาววา ผูนั้นยังไมพนไปจากทุกข สวนผูใดไม 
เพลิดเพลินจกัษุ ผูนั้นช่ือวาไม  เพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นพน 
ไปจากทุกข ฯลฯ ผูใดไมเพลิดเพลินใจ ผูนั้นช่ือวาไมเพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข 
เรากลาววา ผูนั้นพนไปจากทุกข ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๗  
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                          อภินันทสูตรท่ี ๒ 
         [๒๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ผูใดยังเพลิดเพลินรูป ผูนัน้ช่ือวายอมเพลิด เพลินทุกข ผูใด 
เพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นยังไมพนไปจากทุกข ฯลฯผูใดยังเพลิดเพลินธรรมารมณ ผูนั้น 
ช่ือวายอมเพลิดเพลินทุกข ผูใดเพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นยังไมพนไปจากทุกข สวนผูใด 
ไมเพลิดเพลินรูป ผูนั้นช่ือวาไม เพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นพน 
ไปจากทุกข ฯลฯ ผูใดไมเพลิดเพลินธรรมารมณ ผูนั้นช่ือวาไมเพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลิน 
ทุกข เรากลาววา ผูนั้นพนไปจากทุกข ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๘ 
                          อุปปาทสูตรท่ี ๑ 
         [๒๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเกิดข้ึน ความต้ังอยู ความบังเกิดความปรากฏแหงจักษ ุ
นี้เปนความเกดิข้ึนแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปน ความปรากฏแหงชราและมรณะ ฯลฯ 
ความเกิดข้ึน ความต้ังอยู ความบังเกิดความปรากฏแหงใจ นี้เปนความเกิดแหงทุกข เปนความ 
ตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ สวนความดับ ความสงบ ความไมมีแหงจกัษ ุ
นี้เปนความดบัแหงทุกข เปนความสงบแหงโรค เปนความไมมีแหงชราและมรณะ ฯลฯ ความดับ 
ความสงบ ความไมมีแหงใจ นี้เปนความดบัแหงทุกข เปนความสงบ แหงโรค เปนความไมมี 
แหงชราและมรณะ ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๙ 
                          อุปปาทสูตรท่ี ๒ 
         [๒๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความเกิดข้ึน ความต้ังอยู ความบังเกิดความปรากฏแหงรูป 
นี้เปนความเกดิข้ึนแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ ฯลฯ  
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ความเกิดข้ึน ความต้ังอยู ความบังเกิดความปรากฏแหงธรรมารมณ นี้เปนความเกิดแหงทุกข 
เปนความตั้งอยูแหงโรคเปนความปรากฏแหงชราและมรณะ ฯ 
         [๒๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความดับ ความสงบ ความไมมีแหงรูป นี้ เปนความดบั 
แหงทุกข เปนความสงบแหงโรค เปนความไมมีแหงชราและมรณะ  ฯลฯ ความดับ ความสงบ 
ความไมมีแหงธรรมารมณ นี้เปนความดับแหงทุกข เปนความสงบแหงโรค เปนความไมมีแหง 
ชราและมรณะ ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบยมกวรรคท่ี ๒ 
                          _____________________________________ 
                        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
         ๑. สัมโพธสูตรท่ี ๑  ๒. สัมโพธสูตรท่ี ๒  ๓. อัสสาทสูตรท่ี ๑  ๔. อัสสาท 
สูตรท่ี ๒  ๕. โนอัสสาทสูตรท่ี ๑  ๖. โนอัสสาทสูตรท่ี ๒๗. อภนิันทสูตรท่ี ๑ 
๘. อภินันทสูตรท่ี ๒  ๙. อุปปาทสูตรท่ี ๑  ๑๐. อุปปาท สูตรท่ี ๒ ฯ 
                        _______________________  
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                        สัพพวรรคท่ี ๓ 
                          สัพพสูตร 
         [๒๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงส่ิงท้ังปวงแกเธอท้ังหลาย เธอ ท้ังหลายจงฟงขอนั้น 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรเปนส่ิงท้ังปวง จกัษุกับรูป หู  กบัเสียง จมูกกบักล่ิน ล้ินกับรส 
กายกับโผฏฐพัพะ ใจกับธรรมารมณ อันนีเ้รากลาววาส่ิงท้ังปวง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดพึงกลาว 
อยางนี้วา เราบอกปฏิเสธ  ส่ิงท้ังปวง จักบัญญัติส่ิงอ่ืนแทน วาจาของผูนั้นคงเปนของศักดิ์สิทธ์ิ 
ดุจเทพเจาแตคร้ันถูกถามเขา ก็คงไมปริปากได และยิ่งจะอึดอัดลําบากใจ ขอนั้นเพราะเหตุ 
อะไร เพราะขอนั้นไมใชวิสัย ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑ 
                        ปหานสูตรท่ี ๑ 
         [๒๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมแกเธอท้ังหลาย เพื่อละส่ิงท้ังปวงน้ันเสีย 
เธอท้ังหลายจงฟงขอนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมสําหรับละส่ิง ท้ังปวงนั้นเปนไฉน ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลายจักษุ รูป จักษวุิญญาณ จักษุสัมผัส เปนส่ิงท่ีควรละ แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะ จกัษสัุมผัสเปนปจจัย ก็เปนส่ิงท่ีควรละ ฯลฯ ใจธรรมารมณ 
มโนวิญญาณ มโนสัมผัส เปนส่ิงท่ีควรละ แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั ก็เปนส่ิงท่ีควรละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันนี้แล  เปนธรรม 
สําหรับละส่ิงท้ังปวง ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๒  
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                        ปหานสูตรท่ี ๒ 
         [๒๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมแกเธอท้ังหลายเพื่อรูยิ่ง  รอบรูแลวละส่ิง 
ท้ังปวง เธอท้ังหลายจงฟงธรรมน้ัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมสําหรับรูยิ่ง รอบรูแลวละเสียซ่ึง 
ส่ิงท้ังปวงเปนไฉน จักษุ รูป จักษวุิญญาณจักษุสัมผัส เปนส่ิงท่ีควรรูยิ่งควรรอบรูแลวละ 
แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ  อทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนส่ิงท่ี 
ควรรูยิ่ง ควรรอบรู  แลวละเสีย ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส เปนส่ิงท่ี 
ควรรูยิ่ง  ควรรอบรูแลวละเสีย แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกดิข้ึน 
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนส่ิงท่ีควรรูยิ่ง ควรรอบรูแลวละเสีย นี้เปนธรรมสําหรับรูยิ่ง 
รอบรูแลวละส่ิงท้ังปวงเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันนี้แล เปนธรรมสําหรับรูยิ่ง รอบรูแลวละ 
ส่ิงท้ังปวง ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๓ 
                          ปริชานสูตรท่ี ๑ 
         [๒๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ียังไมรูยิง่ ยังไมกําหนดรู ยังไมคลาย กําหนดั ยังละ 
ไมไดซ่ึงส่ิงท้ังปวง ยังไมเปนผูควรเพื่อความส้ินทุกข ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย ก็ส่ิงท้ังปวงคืออะไร 
บุคคลผูยังไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังไมคลายกําหนัด ยังละไมได ยังไมเปนผูควรเพือ่ความส้ิน 
ทุกข ดูกรภกิษท้ัุงหลาย คือ   จักษุ     บุคคลยังไมรูยิ่ง    ยังไมกําหนดรู    ยังไมคลายกําหนัด 
ยังละไมได    ยังไม  เปนผูควรเพื่อความส้ินทุกข   รูป ฯลฯ  จักษวุิญญาณ จักษุวิญญาณ 
จักษุสัมผัส ฯลฯ สุขเวทนา ฯลฯ ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึน 
เพราะจักษุสัมผัส  เปนปจจัย บุคคลยังไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังไมคลายกําหนัด ยังละไมได 
ก็ ยังเปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข หู ฯลฯ เสียง ฯลฯ ล้ิน ฯลฯ รส ฯลฯ กาย ฯลฯ 
โผฏฐัพพะ ฯลฯ ใจ ฯลฯ ธรรมารมณ ฯลฯ มโนวิญญาณ ฯลฯ มโนสัมผัส ฯลฯ แมสุข  
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เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดขึ้น  เพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั บุคคลยังไม 
รูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังไมคลายกําหนัด  ยังละไมได ก็ยังเปนผูไมควรเพือ่ความส้ินทุกข ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูท่ียัง  ไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังไมคลายกําหนดั ยงัไมละซ่ึงส่ิงท้ังปวงนี ้
ยังเปนผูไมควรเพ่ือความส้ินทุกข ฯ 
         [๒๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สวนบุคคลผูท่ีรูยิ่ง กําหนดรู คลายกําหนัดได ละไดซ่ึงส่ิง 
ท้ังปวง เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงท้ังปวง  คืออะไร บุคคลรูยิ่ง 
กําหนดรู คลายกําหนัดได ละได เปนผูควรเพื่อความส้ิน ทุกข ดูกรภกิษท้ัุงหลาย คือ จกัษ ุ
บุคคลรูยิ่ง กําหนดรู คลายกาํหนัดได ละ  ได เปนผูควรเพื่อความส้ินทุกข รูป ฯลฯ จกัษ ุ
วิญญาณ ฯลฯ จักษุสัมผัส ฯลฯ  แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกดิข้ึน 
เพราะจักษุสัมผัสเปน  ปจจัย บุคคลรูยิ่ง กําหนดรู คลายกาํหนัดได ละได ก็เปนผูควรเพื่อ 
ความส้ินทุกข หู ฯลฯ เสียง ฯลฯ ล้ิน ฯลฯ รส ฯลฯ กาย ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ใจ ฯลฯ 
ธรรมารมณ ฯลฯ มโนวิญญาณ ฯลฯ มโนสัมผัส ฯลฯ แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา  หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย บุคคลรูยิ่ง กําหนดรู คลายกาํหนัดได 
ละได ก็เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลผูรูยิ่ง กําหนดรู คลายกําหนดั 
ได ละไดซ่ึงส่ิงท้ังปวงนี้แล เปนผูควรเพื่อความ ส้ินทุกข ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๔ 
                          ปริชานสูตรท่ี ๒ 
         [๒๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ผูท่ียังไมรูยิง่ ยังไมกําหนดรู ยังไมคลาย กําหนดั ยังละ 
ไมไดซ่ึงส่ิงท้ังปวง เปนผูไมควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุ  ท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวง คืออะไร 
บุคคลยังไมรูยิง่ ยังไมกําหนดรู ยังไมคลาย กําหนดั ยังละไมได เปนผูไมควรเพื่อความส้ินทุกข 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย คือ จักษุ  รูป จักษวุิญญาณ และธรรมท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณ ฯลฯ ใจ  
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ธรรมารมณ มโนวิญญาณ และธรรมท่ีจะพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
ยังไมรูยิ่ง ยังไมกําหนดรู ยังคลายกําหนดัไมได ยังละไมได ซ่ึงส่ิงท้ังปวงนี้แล  เปนผูไมควร 
เพื่อความส้ินทุกข ฯ 
         [๓๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนบุคคลผูรูยิ่ง กําหนดรู คลายกําหนดัได ละไดซ่ึงส่ิง 
ท้ังปวง เปนผูควรเพื่อความสิ้นทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวง คืออะไร ท่ีบุคคลรูยิ่ง 
กําหนดรู คลายกําหนัดได ละได เปนผูควรเพื่อความ  ส้ินทุกข ดูกรภกิษท้ัุงหลาย จักษุ รูป 
จักษวุิญญาณ และธรรมท่ีจะพึงรูแจง  ดวยจักษวุิญญาณ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวญิญาณ และ 
ธรรมท่ีจะพึงรูแจงดวยมโนวญิญาณ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลรูยิ่ง กําหนดรู คลายกําหนัดได 
ละไดซ่ึงส่ิงท้ังปวงนี้แล เปนผูควรเพื่อความส้ินทุกข ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๕ 
                         อาทิตตปริยายสูตร 
         [๓๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
         สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ตําบลคยาสีสะ ริมฝงแมน้ําคยา พรอมกับ 
ภิกษุ ๑,๐๐๐ รูป ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ัง 
ปวงเปนของรอน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ส่ิงท้ังปวงเปน ของรอน คืออะไร คือ จักษุ รูป 
จักษวุิญญาณ จักษุสัมผัส เปนของรอนแมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิด 
ข้ึนเพราะจกัษสัุมผัสเปน  ปจจัย ก็เปนของรอน รอนเพราะอะไร เรากลาววา รอนเพราะไฟ คือ 
ราคะ โทสะ โมหะ รอนเพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส 
ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวญิญาณ มโนสัมผัส เปนของรอนแมสุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัส  เปนปจจัย ก็เปนของรอน รอนเพราะอะไร 
เรากลาววา รอนเพราะไฟ คือ  ราคะ โทสะ โมหะ รอนเพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ  
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ทุกขโทมนัสและอุปายาส ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนีย้อมเบ่ือ 
หนายท้ังในจกัษุ ท้ังในรูป ท้ังในจักษวุิญญาณ ท้ังในจักษสัุมผัส ท้ังใน  สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจกัษสัุมผัสเปน  ปจจัย ฯลฯ ยอมเบ่ือหนายท้ังในใจ ท้ัง 
ในธรรมารมณ ท้ังในมโนวิญญาณ ท้ัง ในมโนสัมผัส ท้ังในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึน เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เม่ือเบ่ือหนายยอมคลายกําหนัด เพราะ 
คลายกําหนดั จิตยอมหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวาชาติ 
ส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี 
พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนีจ้บลงแลวภิกษุเหลานั้นตางช่ืนชมยินดีภาษติของพระผูมี 
พระภาค ก็แหละเม่ือพระองคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ภกิษุ ๑,๐๐๐ รูปนั้น ตางมีจติหลุดพน 
จากอาสวะ เพราะไมถือม่ัน ดังนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๖ 
                         อันธภูตสูตร 
         [๓๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
         สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเวฬวุันกลันทกนิวาปสถาน ใกล 
พระนครราชคฤห ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุท้ังหลายวาดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิง 
ท้ังปวงเปนส่ิงมืดมน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงท้ังปวงท่ีเปน  ส่ิงมืดมน คืออะไร คือ จักษ ุรูป 
จักษวุิญญาณ จักษุสัมผัส เปนส่ิงมืดมน  แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั ก็เปนส่ิงมืดมน มืดมนเพราะอะไร เรากลาววา มืดมน 
เพราะชาติชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ 
มโนวิญญาณ มโนสัมผัส เปนส่ิงมืดมน แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ  อทุกขมสุขเวทนา 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั  ก็เปนส่ิงมืดมน มืดมน เพราะอะไร เรากลาววา มืดมน 
เพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวก 
ผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนีย้อมเบ่ือหนายท้ังในจักษุ ท้ังในรูป ท้ังในจกัษุวิญญาณ ท้ังใน  
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จักษุสัมผัส ท้ังใน  สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปน 
ปจจัยฯลฯ ยอมเบ่ือหนายท้ังในใจ ท้ังในธรรมารมณ ท้ังในมโนวิญญาณ ท้ังในมโนสัมผัส 
ท้ังในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัส  เปนปจจัย เม่ือ 
เบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนดั จิตยอมหลุด  พน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมี 
ญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จ 
แลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้  มิไดมี พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษตินี้จบลงแลว ภิกษ ุ
เหลานั้นตางช่ืนชม  ยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาค ก็แหละเม่ือพระองคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี ้
อยู ภิกษุเหลานั้นตางมีจิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือม่ัน ดังนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๗ 
                         สารูปสูตร 
         [๓๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงขอปฏิบัติอันสมควรแกการเพิกถอนซ่ึงความ 
สําคัญส่ิงท้ังปวงดวยตัณหา มานะและทิฐแิกเธอท้ังหลาย เธอ ท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เรา 
จักกลาว ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ขอปฏิบัติอัน  สมควรแกการเพิกถอนซ่ึงความสําคัญส่ิงท้ังปวงดวย 
ตัณหา มานะและทิฐิ เปนไฉนดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษใุนศาสนาน้ี ยอมไมสําคัญซ่ึงจักษ ุ
ยอมไมสําคัญในจักษุ  ยอมไมสําคัญแตจักษุ ยอมไมสําคัญวา จักษุของเรา ยอมไมสําคัญซ่ึงรูป ... 
ในรูป ... แตรูป ... วา รูปของเรา ยอมไมสําคัญซ่ึงจักษุวญิญาณ ... ในจกัษุวิญญาณ ... แต  จักษ ุ
วิญญาณ ... วา  จักษวุิญญาณของเรา ยอมไมสําคัญจักษุสัมผัส ... ในจักษุสัมผัส ... แตจักษ ุ
สัมผัส ... วา จักษุสัมผัสของเรา ยอมไมสําคัญสุขเวทนา ทุกข  เวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั ... ในเวทนา  นั้น ... แตเวทนานัน้ ... วา เวทนานั้นเปน 
ของเรา ฯลฯ ยอมไมสําคัญซ่ึงใจ ... ในใจ ... แตใจ ... วา ใจของเรา ยอมไมสําคัญซ่ึงธรรมารมณ ... 
ในธรรมารมณ ...แตธรรมารมณ ... วา ธรรมารมณของเรา ยอมไมสําคัญซ่ึงมโนวิญญาณ ... ใน 
มโนวิญญาณ ... แตมโนวิญญาณ ... วา มโนวิญญาณของเรา ยอมไมสําคัญซ่ึง มโนสัมผัส ... ใน 
มโนสัมผัส ... แตมโนสัมผัส ... วา มโนสัมผัสของเรา ยอมไมสําคัญในสุขเวทนา ทุกขเวทนา  
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หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัส เปนปจจัย ... ในเวทนาน้ัน ... แตเวทนาน้ัน ... 
วา เวทนาน้ันเปนของเรา ยอมไม สําคัญซ่ึงส่ิงท้ังปวง ... ในส่ิงท้ังปวง ... แตส่ิงท้ังปวง ... แตส่ิง 
ท้ังปวงเปนของเรา  บุคคลผูไมสําคัญอยูอยางนี้ ยอมไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก เม่ือ 
ไมถือม่ัน ยอมไม  สะดุงกลัว เม่ือไมสะดุงกลัว ยอมปรินิพพานไดเฉพาะตนทีเดยีว รูชัดวา ชาติ 
ส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความ  เปนอยางนีมิ้ไดมี ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย อันนี้แล คือ ขอปฏิบัติท่ีสมควรแกการ  เพกิถอนซ่ึงความสําคัญส่ิงท้ังปวงดวย 
ตัณหา มานะ และทิฐิ ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๘ 
                          สัปปายสูตรท่ี ๑ 
         [๓๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงขอปฏิบัติอันเปนท่ีสบายแกการเพิกถอนซ่ึงความ 
สําคัญส่ิงท้ังปวงดวยตัณหา มานะ และทิฐแิกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหด ี
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ขอปฏิบัติอันเปนท่ีสบายแกการเพกิถอนซ่ึงความสําคัญ ส่ิงท้ังปวงดวยตัณหา 
มานะและทิฐิเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนศาสนาน้ี ยอมไมสําคัญซ่ึงจักษุ ... ในจักษุ ... 
แตจักษุ ... วา  จักษุของเรา ยอมไมสําคัญรูป ... ยอมไมสําคัญซ่ึงจักษุวญิญาณ ... ยอมไมสําคัญ ซ่ึง 
จักษุสัมผัส ... ยอมไมสําคัญซ่ึงสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษ ุ
สัมผัสเปนปจจัย ... ในเวทนาน้ัน ... แตเวทนาน้ัน ... วา เวทนา  นั้นเปนของเรา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย เพราะส่ิงใดท่ีตนสําคัญไว เปนท่ีใหสําคัญ เปนแดนใหสําคัญ เปนเหตุใหสําคัญวา 
เปนของเรา ส่ิงนั้นลวนเปนอ่ืนออกไป  จากท่ีสําคัญนั้น คือ สัตวในภพก็มีความเปล่ียนแปลงไป 
เปนอยางอ่ืน สัตวโลก  ยอมเพลิดเพลินเฉพาะภพเทานัน้ ฯลฯ ยอมไมสําคัญซ่ึงใจ ... ในใจ ... 
แตใจ ... วา ใจของเรา ยอมไมสําคัญซ่ึงธรรมารมณ ... ในธรรมารมณ ... แตธรรมารมณ ... 
วา  ธรรมารมณของเรา ยอมไมสําคัญซ่ึงมโนวิญญาณ... ในมโนวิญญาณ ... แตมโน วิญญาณ ... วา 
มโนวิญญาณของเรา ยอมไมสําคัญซ่ึงมโนสัมผัส ... ในมโนสัมผัส ... แตมโนสัมผัส ... วา 
มโนสัมผัสของเรา ยอมไมสําคัญซ่ึงสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกดิข้ึน  
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เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย... ในเวทนานัน้...  แตเวทนานัน้ ... วา เวทนานั้นเปนของเรา ... 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลนั้นยอมไม สําคัญซ่ึงขันธ ธาตุและอายตนะ... ในขันธ ธาตุและ 
อายตนะ... แตขันธ ธาตุ และอายตนะ ... วา ขันธ ธาตุและอายตนะเปนของเรา บุคคล 
ผูไมสําคัญอยูอยางนี้ ยอมไมถือม่ันอะไรๆ ในโลก เม่ือไมถือม่ัน ยอมไมสะดุงกลัว เม่ือไม 
สะดุงกลัว ยอมปรินิพพานไดเฉพาะตนทีเดียว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ดกูรภกิษุท้ังหลาย อันนี้แล 
คือ ขอปฏิบัติอันเปนท่ีสบายแกการเพกิถอนซ่ึงความ สําคัญส่ิงท้ังปวงดวยตัณหา มานะและทิฐิ ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๙ 
                          สัปปายสูตรท่ี ๒ 
         [๓๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงขอปฏิบัติอันเปนท่ีสบายแกการเพิกถอนซ่ึงความ 
สําคัญส่ิงท้ังปวงดวยตัณหา มานะและทิฐแิกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ขอปฏิบัติอันเปนท่ีสบายแกการ  เพิกถอน ซ่ึงความสําคัญส่ิงท้ังปวงดวยตัณหา 
มานะและทิฐิเปนไฉน ดกูรภิกษุ ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษ ุ
เท่ียงหรือไมเท่ียง ภกิษุ ท้ังหลายกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร  หรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
         ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
         พ. รูป... จักษวุิญญาณ... จักษุสัมผัส... สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข 
เวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ  
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         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร  หรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
         ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯลฯ 
         พ. ใจเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
         ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
         พ. ธรรมารมณ มโนวญิญาณ มโนสัมผัส เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ ท่ีจะตามเห็น 
ส่ิงนั้นวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
         ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือ  หนายท้ังในจักษ ุ
ท้ังในรูป ท้ังในจักษวุิญญาณ ท้ังในจักษสัุมผัส ท้ังในสุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข 
เวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ยอมเบ่ือหนายท้ังในใจ ท้ังในธรรมารมณ... 
ท้ังในมโนวิญญาณ... ท้ังในมโน สัมผัส ท้ังในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา  
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ท่ีเกิดขึ้นเพราะ มโนสัมผัสเปนปจจยั เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนัด 
ยอมหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความ เปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อันนี้แล คือ ขอปฏิบัติอันเปนท่ีสบาย แกการเพิกถอนซ่ึงความสําคัญส่ิง 
ท้ังปวงดวยตัณหา มานะและทิฐิ ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๑๐ 
                          จบสัพพวรรคที่ ๓ 
                          _____________________ 
                        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
         ๑. สัพพสูตร ๒. ปหานสูตรท่ี ๑ ๓. ปหานสูตรท่ี ๒ ๔. ปริชานสูตรท่ี ๑ 
๕. ปริชานสูตรท่ี ๒ ๖. อาทิตตปริยายสูตร ๗. อันธภูตสูตร  ๘. สารูปสูตร 
๙. สัปปายสูตรท่ี ๑ ๑๐. สัปปายสูตรท่ี ๒ ฯ 
                         _____________________  
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                         ชาติธรรมวรรคท่ี ๔ 
         [๓๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม ของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงมีความเกิดเปนธรรมดา  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็ส่ิงท้ังปวงท่ีมีความเกิดเปน 
ธรรมดาคืออะไรเลา ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย คือ จักษุ รูป จกัษุวิญญาณ จักษุสัมผัส มีความ 
เกิดเปนธรรมดา แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกดิข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปน 
ปจจัย ก็มีความเกิดเปนธรรมดา ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส  มีความเกิดเปน 
ธรรมดา  แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจ 
จัย ก็มีความเกดิเปนธรรมดา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม 
เบ่ือหนายท้ังในจักษุท้ังในรูป ท้ังในจกัษวุญิญาณ ท้ังในจักษุสัมผัส ท้ังในสุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะจกัษสัุมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ท้ังในใจ ท้ังในธรรมารมณ ท้ัง 
ใน มโนวิญญาณ ท้ังในมโนสัมผัส ท้ังในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข เวทนา ท่ีเกิด 
ข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกาํหนัด  เพราะคลายกําหนดั ยอมหลุด 
พน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพน แลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรย 
อยูจบแลว กิจควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืน  เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดงันี้ ฯ 
         [๓๗] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงมีความแกเปนธรรมดา ... ฯ 
         [๓๘] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงมีความปวยไขเปนธรรมดา ... ฯ 
         [๓๙] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงมีความตายเปนธรรมดา ... ฯ 
         [๔๐] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงมีความเศราโศกเปนธรรมดา ... ฯ 
         [๔๑] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงมีความเศราหมองเปนธรรมดา ... ฯ 
         [๔๒] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงมีความส้ินไปเปนธรรมดา ... ฯ 
         [๔๓] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงมีความเส่ือมไปเปนธรรมดา ... ฯ 
         [๔๔] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงมีเหตุใหเกดิเปนธรรมดา ... ฯ  
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         [๔๕] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงมีความดับไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ก็ส่ิงท้ังปวงท่ีมีความดับไปเปนธรรมดา คือ อะไรเลา ดูกรภิกษุท้ังหลาย คือ จักษุ รูป จักษ ุ
วิญญาณ จกัษสัุมผัส มีความดับไปเปนธรรมดาแมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข 
เวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปน  ปจจยั ก็มีความดับไปเปนธรรมดา ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ 
มโนวิญญาณ มโน สัมผัส มีความดับไปเปนธรรมดา แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข 
เวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็มีความดับไปเปนธรรมดา ดูกร ภกิษุท้ังหลาย 
อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในจักษุ ท้ังในรูป ท้ังในจักษวุิญญาณ 
ท้ังในจักษุสัมผัส ท้ังในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัส 
เปนปจจยั ฯลฯ ท้ังในใจ ท้ังในธรรมารมณ ท้ังในมโนวิญญาณ ท้ังในมโนสัมผัส ท้ังในสุขเวทนา 
ท้ังในทุกขเวทนา ท้ังในอทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เม่ือเบื่อหนาย ยอม 
คลายกําหนดั เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพน 
แลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความ 
เปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
                        จบชาติธรรมวรรคท่ี ๔ 
                        _______________________ 
                        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ 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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                          อนิจจวรรคท่ี ๕ 
         [๔๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ด ู
กรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงเปนของไมเท่ียง ดูกร ภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงท่ีเปนของไมเท่ียง 
คือ อะไร คือ จักษุ รูป จกัษุ วิญญาณ จกัษสัุมผัส เปนของไมเท่ียง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจกัษสัุมผัสเปนปจจัย ก็เปนของไมเท่ียง ฯลฯ  ใจ 
ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส เปนของไมเท่ียง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนของ ไมเท่ียง ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในจักษุ ท้ังในรูป ท้ังในจักษวุิญญาณ 
ท้ังในจักษุสัมผัส ท้ังในสุข  เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักษ ุ
สัมผัสเปนปจจัยฯลฯ ท้ังในใจ ท้ังในธรรมารมณ ท้ังในมโนวิญญาณ ท้ังในมโนสัมผัส ท้ังใน 
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปน ปจจัยเม่ือเบ่ือ 
หนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนดั ยอมหลุดพน เม่ือ หลุดพนแลว ยอมมีญาณ 
หยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว 
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ฯ 
         [๔๗] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงเปนทุกข ... ฯ 
         [๔๘] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงเปนอนัตตา ... ฯ--- 
         [๔๙] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงเปนของควรรูยิ่ง ... ฯ 
         [๕๐] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงเปนของควรกาํหนดรู ... ฯ 
         [๕๑] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงควรละ ... ฯ 
         [๕๒] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงควรทําใหแจง ... ฯ 
         [๕๓] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงควรรูยิ่งแลวกาํหนดรู ... ฯ 
         [๕๔] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงเปนของถูกประทุษราย ... ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาท่ี 27 
         [๕๕] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท้ังปวงเปนของถูกเบียดเบียน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิง 
ท้ังปวงเปนของถูกเบียดเบียน คืออะไรเลา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  คือ จักษุ รูป จักษวุิญญาณ จักษ ุ
สัมผัส เปนของถูกเบียดเบียน ฯลฯ ใจธรรมารมณ มโนวญิญาณ มโนสัมผัส ก็ถูกเบียดเบียน 
แมสุขเวทนา ทุกข  เวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็ถูก 
เบียดเบียน ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอม เบ่ือหนาย ท้ังใน 
จักษุ ท้ังในรูป ท้ังในจกัษวุิญญาณ ท้ังในจักษุสัมผัส ท้ังใน  สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ท้ังในใจ ท้ังในธรรมารมณ ท้ังใน 
มโนวิญญาณ ท้ังในมโนสัมผัส ท้ังในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดขึ้น 
เพราะมโนสัมผัสเปน ปจจัย เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอม 
หลุดพนเม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว  พรหม 
จรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ฯ 
                         จบอนิจจวรรคท่ี ๕ 
                          _____________________ 
                        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
         ๑. อนิจจสูตร ๒. ทุกขสูตร ๓. อนัตตสูตร ๔. อภญิเญยยสูตร ๕. ปริญเญยย 
สูตร ๖. ปหาตัพพสูตร ๗. สัจฉิกาตัพพสูตร ๘. อภิญญาย ปริญเญยยสูตร ๙. อุปทุตสูตร 
๑๐. อุปสสัฏฐสูตร 
                          จบปณณาสกท่ี ๑ ในสฬายตนวรรค 
                          _____________________ 
                        รวมวรรคท่ีมีในปณณาสกนี้ คือ 
         ๑. สุทธวรรค ๒. ยมกวรรค ๓. สัพพวรรค ๔. ชาติธรรมวรรค ๕. อนิจจวรรค ฯ 
                          _____________________  
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                          อวิชชาวรรคท่ี ๑ 
                         อวิชชาสูตร 
         [๕๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลเม่ือรูอยางไร เห็น  อยางไร จึงจะละอวิชชาได วิชาจึงจะเกิด 
ข้ึน พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุบุคคลรูอยู เห็นอยูซ่ึงจักษุ โดยความเปนของไมเท่ียง 
จึงจะละอวิชชาได วิชา จึงจะเกิด บุคคลรูอยู เหน็อยูซ่ึงรูป ... จักษวุิญญาณ จักษุสัมผัส 
สุขเวทนา  ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย โดย ความ 
เปนของไมเท่ียง จึงจะละอวชิชาได วิชาจึงจะเกดิข้ึน บุคคลรูอยู เห็นอยูซ่ึงหู จมูก ล้ิน 
กาย ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั โดยความเปนของไมเท่ียง จึงจะละอวิชชาได วิชาจึงจะ 
เกิด ดกูรภกิษุ บุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึงจะละอวิชชาได วชิาจึงจะเกิด ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑ 
                          สังโยชนสูตรท่ี ๑ 
         [๕๗] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู  อยางไร จึงจะละ 
สังโยชนได ฯ 
                   พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลรูอยู เหน็อยูซ่ึงจกัษุ โดยความเปนของ ไมเท่ียง จึงจะ 
ละสังโยชนได บุคคลรูอยู เห็นอยูซ่ึงรูป ... จักษวุิญญาณ จักษุ สัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจกัษุ  สัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนของไมเท่ียง จึงจะละ  
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สังโยชนได ฯลฯ บุคคลรูอยู เห็นอยูซ่ึงสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดขึ้นเพราะ 
มโน  สัมผัสเปนปจจยั โดยความเปนของไมเท่ียง จึงจะละสังโยชนได ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
บุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึงจะละสังโยชนได ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๒ 
                          สังโยชนสูตรท่ี ๒ 
         [๕๘] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู  อยางไร สังโยชนจึง 
ถึงความเพิกถอน ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลรูอยู เห็นอยูซ่ึงจักษ ุโดยความเปน อนัตตา สังโยชน 
จึงจะถึงความเพิกถอน เม่ือบุคคลรูอยู เห็นอยูซ่ึงรูป จักษวุิญญาณ จกัษสัุมผัส สุขเวทนา  ทุกข 
เวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนอนัตตา 
สังโยชนจึงจะถึงความเพิกถอน  เมื่อบุคคลรูอยู เห็นอยูซ่ึงหู จมูก ล้ิน กาย ใจ ธรรมารมณ 
มโนวิญญาณ  มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
มโน สัมผัสเปนปจจยั โดยความเปนอนตัตา สังโยชนจึงจะถึงความเพกิถอน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
เม่ือบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล สังโยชนจึงจะถึงความ เพกิถอน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๓ 
                        อาสวสูตรท่ี ๑ 
         [๕๙] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู  อยางไร จึงจะละอาสวะ 
ได ฯลฯ 
                         จบสูตรท่ี ๔  
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                        อาสวสูตรท่ี ๒ 
         [๖๐] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู  อยางไร อาสวะจึงจะ 
ถึงความเพิกถอน ฯลฯ 
                         จบสูตรท่ี ๕ 
                        อนุสัยสูตรท่ี ๑ 
         [๖๑] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไร จึงจะละอนุสัย 
ได ฯลฯ 
                         จบสูตรท่ี ๖ 
                        อนุสัยสูตรท่ี ๒ 
         [๖๒] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยู  อยางไร อนุสัยจึง 
จะถึงความเพกิถอน ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลรูอยู เห็นอยูซ่ึงจักษ ุโดยความเปน อนัตตา อนุสัย 
จึงจะถึงความเพิกถอน ฯลฯ เม่ือบุคคลรูอยู เห็นอยูซ่ึงหู จมูกล้ิน กาย ใจ ธรรมารมณ 
มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา  หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโน 
สัมผัสเปนปจจัย โดยความเปน อนัตตา อนุสัยจึงจะถึงความเพิกถอน ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือ 
บุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล อนุสัยจงึจะถึงความเพกิถอน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๗  
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                         ปริญญาสูตร 
         [๖๓] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมเพ่ือกําหนดรูอุปาทานท้ังปวงแกเธอ 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงธรรมนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเพ่ือกําหนดรูซ่ึงอุปาทานท้ังปวง 
เปนไฉน อาศัยจักษุและรูป เกิดจักษวุิญญาณ รวม ธรรม ๓ ประการ เปนผัสสะ เพราะ 
ผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนา ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม 
เบ่ือหนายท้ังในจักษุ ท้ัง ในรูป ท้ังในจักษวุิญญาณ ท้ังในจักษุสัมผัส ท้ังในเวทนา เม่ือเบ่ือหนาย 
ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนด ยอมหลุดพน เธอยอมทราบชัดวา อุปาทาน  เรากําหนด 
รูแลวดวยวิโมกข อาศัยหแูละเสียง ฯลฯ อาศัยจมูกและกล่ิน ฯลฯอาศัยล้ินและรส ฯลฯ อาศัย 
กายและโผฏฐัพพะ ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ จึง  เกดิมโนวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการ 
เปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัยจึงเกดิ เวทนา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว 
เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือ หนายท้ังในใจ ท้ังในธรรมารมณ ท้ังในมโนวิญญาณ ท้ังในมโนสัมผัส 
ท้ังในเวทนา เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เธอยอมทราบ 
ชัดวา อุปาทานเรากําหนดรูแลวดวยวิโมกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย  นีแ้ลเปนธรรมเพ่ือกําหนดรู 
อุปาทานท้ังปวง ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๘ 
                         ปริยาทานสูตรท่ี ๑ 
         [๖๔] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมเพ่ือความครอบงําอุปาทานท้ังปวงแก 
เธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงธรรมน้ัน ดกูรภิกษุท้ังหลายก็ธรรมเพ่ือความครอบงําอุปาทานท้ัง 
ปวงเปนไฉน อาศัยจักษุและรูป เกิดจกัษุ  วญิญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะ 
ผัสสะเปนปจจัยจึงเกิดเวทนาดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอม 
เบ่ือหนาย ท้ังในจักษุ ท้ังในรูป ท้ังในจกัษวุญิญาณ ท้ังในจักษุสัมผัส ท้ังในเวทนา เม่ือ 
เบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนดั ยอมหลุดพน เธอยอมทราบชัดวา อุปาทาน  
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อันเราครอบงําไดแลวดวยวิโมกข ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณจึงเกดิมโนวิญญาณ รวมธรรม 
๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงเกดิเวทนา อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู 
อยางนี้ ยอมเบ่ือหนายทั้งในใจ ท้ังใน  ธรรมารมณ ท้ังในมโนวิญญาณ ท้ังในมโนสัมผัส ท้ังใน 
เวทนา เม่ือเบ่ือหนาย  ยอมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เธอยอมทราบ 
ชัดวา  อุปาทานอันเราครอบงําไดแลวดวยวิโมกข ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีแ้ลเปนธรรมเพ่ือความ 
ครอบงําอุปาทานท้ังปวง ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๙ 
                         ปริยาทานสูตรท่ี ๒ 
         [๖๕] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมเพ่ือความครอบงํา  อุปาทานท้ังปวงแก 
เธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงธรรมนั้น ดกูรภิกษุท้ังหลายก็ธรรมเพ่ือความครอบงําอุปาทาน 
ท้ังปวงเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จกัษุเท่ียงหรือไมเท่ียง 
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ไมเท่ียงพระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะ 
ตามเห็นส่ิงนัน้วา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
         ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
         พ. รูป ฯลฯ จักษวุิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. จักษสัุมผัสเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ 
         พ. สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจกัษุสัมผัสเปน 
ปจจัย เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ  
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         ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ 
         พ. โสตะ ... ฆาน ... ชิวหา ... กาย ... ใจ ... ธรรมารมณ ... มโน วิญญาณ ... มโนสัมผัส ... 
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ี  เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เท่ียงหรือ 
ไมเท่ียง ฯ 
         ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะ 
ตามเห็นส่ิงนัน้วา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
         ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอม เบ่ือหนายท้ัง 
ในจักษุ ท้ังในรูป ท้ังในจักษวุิญญาณ ท้ังในจักษุสัมผัส ท้ังในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ ท้ังในใจ ท้ังในธรรมารมณ ท้ังใน 
มโนวิญญาณ ท้ังในมโนสัมผัส ท้ังในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิด 
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย  เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน 
เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยู จบแลว 
กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรภกิษุ  ท้ังหลาย นีแ้ลเปนธรรม 
เพื่อความครอบงําอุปาทานท้ังปวง ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบอวิชชาวรรคท่ี ๑ 
                         _______________________ 
                        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
         ๑. อวิชชาสูตร         ๒. สังโยชนสูตรท่ี ๑         ๓. สังโยชนสูตรท่ี ๒    ๔. อาสวสูตรท่ี ๑ 
๕. อาสวสูตรท่ี ๒         ๖. อนุสัยสูตรท่ี ๑         ๗. อนุสัยสูตรท่ี ๒๘. ปริญญาสูตร ๙. ปริยาทานสูตรท่ี ๑ 
๑๐. ปริยาทานสูตรท่ี ๒ ฯ 
                          _____________________  
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                          มิคชาลวรรคท่ี ๒ 
                          มิคชาลสูตรท่ี ๑ 
         [๖๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ คร้ังนั้นแล ทานพระมิคชาละเขาไปเฝา พระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีพระองคตรัสวา ผูมีปรกติอยูผูเดยีว ผูมีปรกติอยูผูเดียวฉะนี้ ดวยเหต ุ
เพียงเทาไร พระเจาขา ภกิษจุึงช่ือวามีปรกติอยูผูเดียว และดวยเหตุเพยีงเทาไร ภิกษุจึงช่ือวา 
อยูดวยเพื่อน ๒ พระผูมี  พระภาคตรัสวา ดูกรมิคชาละ รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุอันนาปรารถนา 
นาใครนาพอใจ ใหเกิดความรัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดัมีอยู ถาภกิษยุินดี กลาว  สรรเสริญ 
หมกหมุนรูปนั้นอยู เม่ือเธอยินดี กลาวสรรเสริญ หมกหมุนรูปนั้นอยู ยอมเกิดความเพลิดเพลิน 
เม่ือมีความเพลิดเพลิน ก็มีความกําหนัดกลา  เม่ือมีความกําหนดักลา   ก็มีความเกี่ยวของ 
ดูกรมิคชาละ ภิกษุผูประกอบดวยความเพลิดเพลินและความเกีย่วของ เราเรียกวาผูมีปรกติอยู 
ดวยเพื่อน ๒ ฯลฯ ธรรมา รมณท่ีพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ใหเกิด 
ความรัก ชัก ใหใคร ชวนใหกําหนดั มีอยู ถาภิกษยุินดี กลาวสรรเสริญ หมกมุนธรรมารมณ 
นั้นอยู เม่ือเธอยินดี กลาวสรรเสริญ หมกมุนธรรมารมณนั้นอยู ยอมเกดิความเพลิดเพลิน 
เม่ือมีความเพลิดเพลิน ก็มีความกําหนัดกลา เม่ือมีความกําหนดั  กลา ก็มีความเกี่ยวของ ดูกร 
มิคชาละ ภิกษผูุประกอบดวยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวของ เราเรียกวา มีปรกติอยูดวย 
เพื่อน ๒ ดูกรมิคชาละ ภิกษผูุมีปรกติ  อยูดวยอาการอยางนี้ ถึงจะเสพเสนาสนะอันสงัด คือ 
ปาหญาและปาไม เงียบเสียง ไมอ้ืออึง ปราศจากลมแตชนเดินเขาออก ควรเปนท่ีประกอบกิจ 
ของมนุษยผูตองการสงัด สมควรเปนท่ีหลีกเรนอยูกจ็ริง ถึงอยางนั้น ก็ยังเรียกวามีปรกติ อยูดวย 
เพื่อน ๒ ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะผูนั้นยังมีตัณหาเปนเพือ่น ๒ เขายังละตัณหานั้นไมได 
ฉะนั้นจึงเรียกวา มีปรกติอยูดวยเพื่อน ๒ 
         [๖๗] ดกูรมิคชาละ รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถน นาใคร  นาพอใจ 
ใหเกดิความรัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุน 
รูปนั้น เม่ือเธอไมยินด ีไมกลาวสรรเสริญ ไม  หมกมุนรูปนั้นอยู ความเพลิดเพลินยอมดับ  เม่ือ  
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ไมมีความเพลิดเพลิน กไ็มมีความกําหนัด เม่ือไมมีความกําหนดั ก็ไมมีความเกีย่วของ ดูกร 
มิคชาละ ภิกษผูุไมประกอบดวยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวของ เราเรียกวามีปรกติอยูผูเดียว 
ฯลฯ ธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ให  เกดิความรัก ชักใหใคร 
ชวนใหกําหนดั มีอยู ถาภกิษไุมยินด ีไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุนธรรมารมณนั้นอยู เม่ือเธอ 
ไมยินด ีไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุน  ธรรมารมณนั้น ความเพลิดเพลินก็ดับ เม่ือไมมีความ 
เพลิดเพลิน กไ็มมีความ กําหนัดกลา เม่ือไมมีความกําหนัดกลา ก็ไมมีความเกีย่วของ ดูกรมิคชาละ 
ภิกษุ  ผูไมประกอบดวยความเพลิดเพลินและความเกีย่วของ เราเรียกวา มีปรกติอยูผูเดียว ดูกร 
มิคชาละ ภิกษผูุมีปรกติอยูดวยอาการอยางนี้ แมจะอยูปะปนกับภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสิกา 
พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา เดียรถีย สาวก ของเดยีรถีย ในท่ีสุดบานก็จริง ถึงอยางนั้น 
ก็ยังเรียกวา มีปรกติอยูผูเดยีว ดูกรมิคชาละ เราเรียกผูมีปรกติอยูดวยอาการอยางนีว้า มีปรกติ 
อยูผูเดียว ขอนัน้  เพราะเหตุไร เพราะตัณหาซ่ึงเปนเพื่อน ๒ เธอละไดแลว เพราะเหตุนั้นจึง 
เรียกวา มีปรกติอยูผูเดียว ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑ 
                          มิคชาลสูตรท่ี ๒ 
         [๖๘] คร้ังนั้นแล ทานพระมิคชาละเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายอภิวาท 
แลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค  วา ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคขอโอกาสขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอท่ีขาพระองค 
ไดฟงแลว พึงเปนผูหลีกออกจากหมู อยูผูเดยีว ไมประมาท มีความเพยีร มีตนอันสงไปแลวอยูเถิด 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมิคชาละ รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
ใหเกดิความรัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุยนิดี กลาวสรรเสริญ หมกมุนรูปนั้นอยู 
ยอมเกิดความเพลิดเพลิน เรากลาววา เพราะความเพลิดเพลิน จึงเกดิทุกข ฯลฯ ธรรมารมณท่ีจะพึง 
รูแจงดวยใจอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ใหเกดิความรัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู 
ถาภิกษยุินดี กลาวสรรเสริญ หมกมุนธรรมารมณนั้นอยู เม่ือเธอยินดี กลาวสรรเสริญ หมกมุน 
ธรรมารมณนั้นอยูยอมเกิดความเพลิดเพลิน เรากลาววา เพราะเกดิความเพลิดเพลิน จึงเกิดทุกข  
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         [๖๙] ดกูรมิคชาละรูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจกัษุอันนาปรารถนา นาใคร  นาพอใจ ใหเกิด 
ความรัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั มีอยู ถาภิกษุไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุนรูป 
นั้นอยู เม่ือไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไม หมกมุนรูปนัน้ ความเพลิดเพลินก็ดับ เรากลาววา 
เพราะความเพลิดเพลินดับทุกขจึงดับ ฯลฯธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจงดวยใจอันนาปรารถนา นาใคร 
นาพอใจ  ใหเกิดความรัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุไมยนิดี ไมกลาวสรรเสริญ 
ไมหมกมุนธรรมารมณนั้นอยู เม่ือเธอไมยนิดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมหมกมุนธรรมารมณนั้น 
ความเพลิดเพลินก็ดับ เรากลาววา เพราะความเพลิดเพลินดับ ทุกขจึงดับ ฯ 
         [๗๐] คร้ังนั้นแล ทานพระมิคชาละยินดีอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจาก 
อาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิแลวหลีกไปคร้ังนั้นแล ทานพระมิคชาละ 
หลีกออกจากหมู อยูแตผูเดยีว ไมประมาท มีความ เพยีร มีตนอันสงไปแลว ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุด 
แหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตร  ท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตตองการนั้น ดวย 
ปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา 
ทําเสร็จแลวกจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี และทานพระมิคชาละไดเปนพระอรหนัตองคหนึ่ง 
ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย ฉะนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๒ 
                        สมิทธิสูตรท่ี ๑ 
         [๗๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬวุันกลันทกนิวาปสถาน 
ใกลพระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล ทานพระสมิทธิเขาไปเฝา พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับฯลฯคร้ัน 
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต พระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา มาร มาร ดังนี้ ดวยเหตุ 
เพียงเทาไร พระเจาขา จึงเปนมารหรือการบัญญัติวามาร พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสมิทธิ 
จักษุ รูป จกัษวุิญญาณ ธรรมท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณ มีอยู ณ ท่ีใดมารหรือการบัญญัติวามาร 
ก็มีอยู ณ ท่ีนั้น หู เสียง โสตวญิญาณ ธรรมท่ีพึงรูแจงดวยโสตวิญญาณมีอยู ณ ท่ีใด มารหรือ 
การบัญญัติวามารก็มีอยู ณ ท่ีนั้น จมูก กล่ิน ฆานวิญญาณธรรมท่ีจะพงึรูแจงดวยฆานวิญญาณ  
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มีอยู ณ ท่ีใด มารหรือการบัญญัติวามารก็มี  อยู ณ ท่ีนัน้ ล้ิน รส ชิวหาวญิญาณ ธรรมท่ีพึงรู 
แจงดวยชิวหาวิญญาณมีอยู ณ ท่ีใด มารหรือการบัญญัติวามารก็มีอยู ณ ท่ีนั้น กาย โผฏฐัพพะ 
กายวิญญาณ  ธรรมท่ีจะพึงรูแจงดวยกายวญิญาณ มีอยู ณ ท่ีใด มารหรือการบัญญัติวามารก็มีอยู 
ณ ท่ีนั้น ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ ธรรมท่ีจะพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ มีอยู ณ ท่ีใด มาร 
หรือการบัญญัติวามารก็มีอยู ณ ท่ีนั้น ฯ 
         [๗๒] ดกูรสมิทธิ จักษ ุรูป จักษวุิญญาณ ธรรมท่ีจะพึงรูแจงดวย  จักษวุิญญาณ ไมมี 
ณ ท่ีใด มารหรือการบัญญัติวามารก็ไมมี ณ ท่ีนั้น ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวิญญาณ ธรรมท่ีจะ 
พึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ ไมมี ณ ท่ีใด  มารหรือการบัญญัติวามารก็ไมมี ณ ท่ีนั้น ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๓ 
                        สมิทธสูตรท่ี ๒ 
         [๗๓] ... ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา สัตว สัตว ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร 
พระเจาขา จึงเปนสัตวหรือบัญญัติวาสัตว ฯลฯ 
                         จบสูตรท่ี ๔ 
                        สมิทธิสูตรท่ี ๓ 
         [๗๔] ... ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา ทุกข ทุกข ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร 
พระเจาขา จะพึงเปนทุกข หรือบัญญัติวาทุกข ฯลฯ 
                         จบสูตรท่ี ๕  
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                        สมิทธิสูตรท่ี ๔ 
         [๗๕] ... ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา โลก โลก ดงันี้ ดวย เหตุเพียงเทาไร 
จึงเปนโลก หรือบัญญัติวาโลก พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสมิทธิ จักษุ รูป จักษวุิญญาณ 
ธรรมท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษวุญิญาณ มีอยู ณ ท่ีใด  โลกหรือการบัญญัติวาโลกก็มีอยู ณ ท่ีนั้น ฯลฯ ใจ 
ธรรมารมณ มโนวิญญาณธรรมท่ีจะพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ มีอยู ณ ท่ีใด โลกหรือการ 
บัญญัติวาโลกก็มี  อยู ณ ท่ีนัน้ ฯ 
         [๗๖] ดกูรสมิทธิ จักษ ุรูป จักษวุิญญาณ ธรรมท่ีจะพึงรูแจงดวย  จักษวุิญญาณ 
ไมมี ณ ท่ีใด โลกหรือการบัญญัติวาโลกกไ็มมี ณ ท่ีนัน้ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ มโนวญิญาณ 
ธรรมท่ีจะพึงรูแจงดวยมโนวญิญาณ ไมมี ณ ท่ีใด โลก หรือการบัญญัติวาโลกก็ไมมี ณ ท่ีนั้น ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๖ 
                         อุปเสนสูตร 
         [๗๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคและทานพระสารีบุตร ทานพระ  อุปเสนะ อยูท่ีปา 
ช่ือสีตวัน ใกลเง้ือมสัปปโสณฑิกะ ใกลพระนครราชคฤหสมัยนั้นแล อสรพิษตัวหนึง่ไดตกลง 
ท่ีกายของทานพระอุปเสนะ คร้ังนั้นแล ทานพระอุปเสนะเรียกภกิษุท้ังหลายวา จงมาเถิด ผูมีอายุ 
จงยกกายเรานีข้ึ้นสูเตียงแลวนําออกไปในภายนอก กอนท่ีกายน้ีจะเร่ียรายในท่ีนีแ้ล ประดุจกํา 
แกลบ  เม่ือทานพระอุปเสนะกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระสารีบุตรไดกลาวกะทานพระอุปเสนะวา 
ความท่ีกายของทานพระอุปเสนะเปนอยางอ่ืน หรือความแปรปรวนแหงอินทรียของทานพระอุป 
เสนะ เราท้ังหลายยังไมเห็นเลย เม่ือเปนเชนนี้ ทานพระ  อุปเสนะยังพูดอยางนี้วา จงมาเถิด ผูมี 
อายุ จงยกกายเรานี้ข้ึนสูเตียงแลวนําไปภายนอก กอนท่ีกายน้ีจะเร่ียราย ณ ท่ีนี้ ประดุจกําแกลบ 
เลา ทานพระอุปเสนะกลาววา ดูกรทานพระสารีบุตร ผูใดพึงมีความตรึกอยางนีว้า เราเปนจักษ ุ
หรือ จักษเุปนของเรา ฯลฯ เราเปนใจ หรือใจเปนของเรา ความท่ีกายเปนอยางอ่ืน หรือความ  
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แปรปรวนแหงอินทรียพึงมีแกผูนั้นแนนอน ดูกรทานพระสารีบุตร เรามิไดมีความตรึกอยางนีว้า 
เราเปนจักษุ หรือจักษุเปนของเรา ฯลฯ เราเปนใจ หรือใจเปนของเรา ความท่ีกายจักกลายเปนอยาง 
อ่ืน หรือความแปรปรวนแหง อินทรียจักมีแกเรานัน้ ไดอยางไร ฯ 
         สา. จริงอยางนั้น ทานพระอุปเสนะไดถอนอหังการ มมังการและมานานุสัยไดเด็ดขาด 
เปนเวลานานมาแลว ฉะนั้น ทานพระอุปเสนะจึงไมมีความตรึก อยางนั้น ฯ 
         คร้ังน้ันแล ภิกษุเหลานัน้ยกกายของทานพระอุปเสนะข้ึนสูเตียง นําไป ภายนอก กาย 
ของทานพระอุปเสนะเร่ียรายในท่ีนั้นเองประดุจกําแกลบ ฉะนั้น ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๗ 
                         อุปวาณสูตร 
         [๗๘] คร้ังนั้นแล ทานพระอุปวาณะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับฯลฯ คร้ัน 
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีตรัสวา ธรรม  อันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง 
ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเหน็เอง ดังนี้ ดวยเหตุเพยีงเทาไร พระธรรมจึงช่ือวาอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง 
ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดูควรนอมเขามาในตนอันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน พระเจาขา ฯ 
         [๗๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอุปวาณะ กภ็ิกษใุนธรรมวินยันี้เห็นรูปดวยจกัษุแลว 
เปนผูเสวยรูป เสวยความกําหนัดในรูป และรูชัดซ่ึงความ  กําหนดัในรูปอันมีอยูในภายในวา 
เรายังมีความกาํหนัดในรูปในภายใน อาการท่ี ภิกษุเห็นรูปดวยจักษุแลวเปนผูเสวยรูป เสวยความ 
กําหนดัในรูป และรูชัดซ่ึงความกําหนดัในรูปอันมีอยูในภายในวา เรายังมีความกําหนดัในรูปใน 
ภายใน อยางนีแ้ล  เปนธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควร 
นอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฯ 
         [๘๐] อีกประการหนึ่ง ดูกรอุปวาณะ ภิกษุล้ิมรสดวยล้ิน ฯลฯ 
         [๘๑] อีกประการหนึ่ง ดูกรอุปวาณะ ภิกษุรูแจงธรรมารมณ ดวยใจแลวเปนผูเสวย 
ธรรมารมณ เสวยความกําหนดัในธรรมารมณ และรูชัดซ่ึงความกําหนัดในธรรมารมณอันมีอยู 
ภายในวา เรายงัมีความกําหนดัในธรรมารมณในภาย ใน อาการท่ีภิกษุรูแจงธรรมารมณดวยใจแลว  
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เปนผูเสวยธรรมารมณ เสวยความ  กําหนัดในธรรมารมณ และรูชัดซ่ึงความกําหนัดในธรรมารมณ 
อันมีอยูในภายในวาเรายังมีความกําหนัดในธรรมารมณในภายใน อยางนีแ้ล เปนธรรมอันผูบรรลุ 
จะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชน  พึงรู 
เฉพาะตน ฯ 
         [๘๒] ดกูรอุปวาณะ กภ็ิกษใุนธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลวเปนผูเสวยรูป แต 
ไมเสวยความกําหนดัในรูป และรูชัดซ่ึงความกําหนดัในรูปอันไมมี ในภายในวา เราไมมีความ 
กําหนดัในรูปในภายใน อาการท่ีภิกษุเปนผูเห็นรูปดวย จกัษุแลวเปนผูเสวยรูป แตไมเสวยความ 
กําหนดัในรูป และรูชัดซ่ึงความกําหนดั ในรูปอันไมมีในภายในวา เราไมมีความกําหนัดในรูปใน 
ภายในอยางนีแ้ล เปน  ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาด ู
ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ฯ 
         [๘๓] ดกูรอุปวาณะ อีกประการหนึ่ง  ภิกษฟุงเสียงดวยหู สูดกล่ินดวย จมูก ล้ิมรส 
ดวยล้ิน ฯลฯ 
         [๘๔] ดกูรอุปวาณะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุรูซ่ึงธรรมารมณดวยใจแลวเปนผูเสวย 
ธรรมารมณ แตไมเสวยความกําหนดัในธรรมารมณ และรูชัดซ่ึงความ กําหนดัในธรรมารมณอัน 
ไมมีในภายในวา เราไมมีความกําหนดัในธรรมารมณใน ภายใน อาการที่ภิกษุรูธรรมารมณดวยใจ 
แลวเปนผูเสวยธรรมารมณ แตไมเสวย  ความกําหนัดในธรรมารมณ และรูชัดซ่ึงความกําหนดัใน 
ธรรมารมณอันไมมีในภาย  ในวา เราไมมีความกําหนัดในธรรมารมณในภายใน อยางนี้แล เปน 
ธรรมอันผูบรรลุจะพึงเหน็เอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน 
อันวิญูชนพงึรูเฉพาะตน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๘ 
                         ผัสสายตนสูตรท่ี ๑ 
         [๘๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุรูปใดรูปหนึ่งไมทราบชัด ความเกิด ความดับ คุณ โทษ 
และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความ เปนจริง พรหมจรรยอันเธอไมอยูจบแลว  
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เธอเปนผูไกลจากธรรมวินยันี้ เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภกิษุรูปหนึ่งไดกราบทูลพระ 
ผูมีพระภาควา ขาแต  พระองคผูเจริญ ขาพระองคเปนผูฉิบหายในศาสนานี้ เพราะขาพระองคไม 
ทราบชัด  ความเกิด ความดบั คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความ 
เปนจริง ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอพิจารณาเห็นจกัษุวา นั่นของเรา 
นั่นเปนตัวตนของเรา ดังน้ีหรือ ฯ 
         ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ 
         พ. ดีละ ภิกษุ ในขอนี้ การท่ีเธอพิจารณาเห็นจักษดุวยอาการอยางนี้วา นัน่ไมใชของ 
เรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา ดงันี้ จักเปนอันเธอเห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบ 
ตามความเปนจริง นี้แล เปนท่ีสุดแหงทุกข ฯลฯ 
         พ. เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอพิจารณาเห็นใจวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา 
นั่นเปนตัวตนของเรา ดังน้ีหรือ ฯ 
         ภิ. หามิได พระเจาขา ฯ 
         พ. ดีละ ภิกษุ ในขอนี้ การท่ีเธอพิจารณาเห็นใจวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา 
นั่นไมใชตวัตนของเรา ดังนี ้จักเปนอันเธอเห็นดแีลวดวยปญญา อันชอบ ตามความเปนจริง 
นี้แล เปนท่ีสุดแหงทุกข ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๙ 
                         ผัสสายตนสูตรท่ี ๒ 
         [๘๖] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุรูปใดรูปหนึ่ง ไมทราบชัด 
ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง 
พรหมจรรยอันภิกษุนั้นไมอยูจบแลว เธอเปนผูไกลจากธรรม วินัยน้ี เม่ือพระผูมีพระภาคตรัส  
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อยางนี้แลว ภกิษุรูปหนึ่งไดกราบทูลพระผูมีพระภาค วา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ขาพระองคเปน 
ผูฉิบหายแลวในธรรมวินัยนี้ เพราะ  ขาพระองคไมทราบชัดความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และ 
อุบายเคร่ืองสลัดออก แหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอพิจารณาเห็นจกัษุ  วา นั่นไมใช 
ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ดังนี้หรือ ฯ 
         ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
         พ. ดีละ ภิกษุ ในขอนี้ การท่ีเธอพิจารณาเห็นจักษุวา นั่นไมใชของ เรา นั่นไมเปน 
เรา นั่นไมใชตวัตนของเรา ดงันี้ จักเปนอันเธอเห็นดีแลวดวย  ปญญาอันชอบ ตามความเปน 
จริง ดวยอาการอยางนี้ ผัสสายตนะท่ี ๑ นีจ้ักเปนอันเธอละไดแลว เพื่อมิใหผัสสายตนะน้ัน 
เกิดข้ึนอีกตอไป ฯลฯ 
         ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
         พ. ดีละ ภิกษุ ในขอนี้ การท่ีเธอพิจารณาเห็นใจวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา 
นั่นไมใชตวัตนของเรา ดังนี ้จักเปนอันเธอเห็นดแีลวดวยปญญา อันชอบ ตามความเปนจริง 
ดวยอาการอยางนี้ ผัสสายตนะท่ี ๖ นี้จกัเปนอันเธอ  ละไดแลว เพื่อมิใหผัสสายตนะน้ันเกดิข้ึน 
อีกตอไป ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         ผัสสายตนสูตรท่ี ๓ 
         [๘๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ไมทราบชัดความ 
เกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหง ผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง 
พรหมจรรยอันเธอไมอยูจบแลว เธอเปนผูไกลจากธรรมวินัยนี้ เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ 
แลว ภกิษุรูปหนึ่งไดกราบทูล  พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเปนผูฉิบหาย 
แลวในธรรม วินัยนี้ เพราะขาพระองคไมทราบชัดความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบาย เคร่ือง 
สลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง ฯ  
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         พ. ดูกรภกิษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จกัษุเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
         ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
         พ. หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
         ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนาย  แมในจักษ ุ
แมในหู แมในจมูก แมในล้ิน แมในกาย แมในใจ เม่ือเบ่ือหนายยอมคลายกําหนัด เพราะ 
คลายกําหนดัจงึหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ิน 
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๑๑ 
                         จบมิคชาลวรรคท่ี ๒ 
                         ______________________ 
                        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
         ๑. มิคชาลสูตรท่ี ๑ ๒. มิคชาลสูตรท่ี ๒ ๓. สมิทธิสูตรท่ี ๑ ๔. สมิทธิ 
สูตรท่ี ๒  ๕. สมิทธิสูตรท่ี ๓ ๖. สมิทธิสูตรท่ี ๔  ๗. อุปเสนสูตร ๘. อุปวาณ 
สูตร๙. ผัสสายตนสูตรท่ี ๑๑๐. ผัสสายตนสูตรท่ี ๒   ๑๑. ผัสสายตนสูตรท่ี ๓ ฯ 
                         ______________________  
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                          คิลานวรรคท่ี ๓ 
                        คิลานสูตรท่ี ๑ 
         [๘๘] สาวัตถีนิทาน ฯ คร้ังนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ถวายอภวิาทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได  กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ 
องคผูเจริญ ในวิหารโนน มีภกิษุรูปหนึ่งเปนผูใหม ไมปรากฏนามและโคตร เปนผูอาพาธ ถึง 
ความทุกข เปนไขหนกัขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานโอกาส ขอพระผูมีพระภาคจงอาศัย 
ความเอ็นดู  เสด็จเขาไปหาภกิษุนั้นเถิด พระเจาขา คร้ังน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงสดบัคําวา ภกิษ ุ
ใหม และวาเปนไข ทรงทราบชัดวาเปนภกิษุไมปรากฏชือ่และโคตร เสด็จเขาไปหาภกิษุนั้น 
ภิกษนุั้นไดเหน็พระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล คร้ันเหน็แลว  ปูอาสนะไวท่ีเตยีง คร้ังนั้นแล 
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภกิษุนั้นวา อยาเลยภิกษุ เธออยาปูอาสนะไวท่ีเตียงเลย อาสนะท่ีเขา 
จัดไวเหลานี้มีอยู เราจักนั่งบนอาสนะนัน้ พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะซ่ึงเขาจัดไว 
คร้ันแลวไดตรัส ถามภิกษุนัน้วา เธอพอทนไดหรือ เธอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนา 
ลดนอยลง ไมเจริญแกกลาหรือ ความทุเลายอมปรากฏ ความกําเริบไมปรากฏหรือ ฯ 
         ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทนไมไหว ยังอัตภาพใหเปนไปไมไดทุกขเวทนา 
ของขาพระองคแกกลายิ่งนัก ไมลดนอยไปเลย ความกําเริบปรากฏความทุเลาไมปรากฏ พระเจาขา 
         พ. ดูกรภกิษุ เธอไมมีความรังเกยีจ ไมมีความเดือดรอนไรๆ หรือ ฯ 
         ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีความรังเกียจ มีความเดือดรอนไมนอยเลย 
พระเจาขา ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุ เธอไมติเตียนตนเองโดยศีลบางหรือ ฯ 
         ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมติเตียนตนโดยศีลเลยพระเจาขา ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุ ถาเธอไมตเิตียนตนโดยศีล เม่ือเปนเชนนั้น เธอจะมีความรังเกยีจ มี 
ความเดือดรอนเพราะเรื่องอะไรเลา ฯ 
         ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังไมรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาค  ทรงแสดงเพ่ือ 
สีลวิสุทธิเลย พระเจาขา ฯ  
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         พ. ดูกรภกิษุ ถาวาเธอยงัไมรูท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดงแลวเพื่อสีลวิสุทธิ ไซร เม่ือเปน 
เชนนั้น เธอจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดงแลวประพฤติเพื่ออะไรเลา ฯ 
         ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรง  แสดงแลว 
เพื่อคลายจากราคะ พระเจาขา ฯ 
         พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เปนการถูกตองดีแลว ท่ีเธอรูท่ัวถึงธรรมท่ีแสดงแลวเพื่อคลาย 
จากราคะ ดกูรภิกษุ เพราะวาธรรมท่ีเราแสดงแลว ลวนมีความคลายจากราคะเปนความมุงหมาย ฯ 
         [๘๙] พ. ดูกรภกิษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษเุท่ียง  หรือไมเท่ียง ฯ 
         ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
         ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา 
         พ. ดูกรภกิษุ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนาย  แมในจักษุ ฯลฯ 
แมในใจ เม่ือเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนัด  จงึหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว 
ยอมมีญาณหยัง่รูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติ  ส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา 
ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปน  อยางนี้มิไดมี ฯ 
         พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภกิษุนัน้ช่ืนชมยินดี ภาษิตของพระ 
ผูมีพระภาค กแ็ลเม่ือพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ธรรมจักษุอันปราศจากธุลีปราศ 
จากมลทิน เกดิข้ึนแกภิกษุนัน้วา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความ  เกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวน 
มีความดับไปเปนธรรมดา ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑  
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                        คิลานสูตรท่ี ๒ 
         [๙๐] คร้ังนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต พระองคผูเจริญ 
ภิกษุรูปหนึ่งในวิหารโนน เปนผูใหม ไมปรากฏชื่อและโคตร เปนผูอาพาธ ถึงความทุกข เปน 
ไขหนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทาน  โอกาส ขอพระผูมีพระภาค ทรงอาศัยความอนุเคราะห 
เสด็จไปหาภิกษุนั้นเถิดพระเจาขา ฯ 
         คร้ังน้ันแล พระผูมีพระภาคทรงสดับคําวาภกิษุใหม เปนไขทรงทราบชัด วา เปนภิกษ ุ
ไมปรากฏชื่อและโคตรจึงเสด็จเขาไปหาภกิษุนั้น ภกิษุนัน้ไดเห็น  พระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล 
คร้ันแลวปูอาสนะไวท่ีเตียง คร้ังนั้นแล พระผูมี พระภาคไดตรัสกะภิกษุนั้นวา อยาเลย ภกิษ ุ
เธออยาปูอาสนะท่ีเตียงเลย อาสนะท่ีเขาจดัไวเหลานี้มีอยู เราจักนั่งบนอาสนะน้ัน พระผูมีพระภาค 
ประทับนั่งบน  อาสนะซ่ึงเขาจัดไว คร้ันแลวไดตรัสกะภิกษนุั้นวา ดูกรภิกษุ เธอพอทนไดหรือ 
เธอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาลดนอยลง ไมเจริญแกกลาหรือ  ความทุเลายอมปรากฏ 
ความกําเริบไมปรากฏหรือ ฯ 
         ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทนไมไหว ยังอัตภาพใหเปนไปไมได ฯลฯ 
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมติเตียนตนโดยศีลเลย พระเจาขา ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุ ถาเธอไมตเิตียนตนโดยศีลไซร เม่ือเปนเชนนั้น เธอจะมีความรังเกียจ 
มีความเดือดรอนเพราะเร่ืองอะไรเลา ฯ 
         ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาค  ทรงแสดงเพ่ือ 
สีลวิสุทธิเลย พระเจาขา ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุ ถาเธอยังไมรูท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดงแลวเพื่อสีลวิสุทธิไซร        เม่ือเปน 
เชนนั้น เธอจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดงแลวประพฤติเพื่ออะไรเลา ฯ 
         ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูท่ัวถึงธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว 
เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน พระเจาขา ฯ 
         พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เปนการถูกตองดีแลว ท่ีเธอรูท่ัวถึงธรรมอันเรา  แสดงแลวเพื่อ 
อนุปาทาปรินิพพาน เพราะวาธรรมท่ีเราแสดงแลว ลวนมีอนุปาทาปรินิพพานเปนความมุงหมาย ฯ 
         [๙๑] พ. ดูกรภกิษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษเุท่ียง  หรือไมเท่ียง ฯ  
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         ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ 
         พ. หู จมูก ล้ิน กาย ใจ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส แมสุขเวทนาทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา  นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
         ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนาย  แมในจักษุ ฯลฯ 
แมในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เม่ือ 
เบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนดัจึงหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีวิญญาณ 
หยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว 
กิจอ่ืนเพื่อความ  เปนอยางนีมิ้ไดมีฉะนี้ ฯ 
         พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภกิษุนัน้ช่ืนชม ยินดภีาษิตของ 
พระผูมีพระภาค ก็แลเม่ือพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู จิต ของภิกษนุั้นหลุดพนจาก 
อาสวะเพราะไมถือม่ัน ดังนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๒ 
                        ราธสูตรท่ี ๑ 
         [๙๒] คร้ังนั้นแล ทานพระราธะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภวิาท 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูล พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอประทานโอกาส ขอพระผูมีพระภาค ทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ซ่ึงขาพระองคได 
สดับแลว พึงเปนผูๆ เดียวหลีกออกจากหมูไมประมาท มีความเพยีร มีตนสงไปแลวอยูเถิด 
พระเจาขา ฯ  
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         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราธะ ส่ิงใดไมเท่ียง เธอพึงละความพอใจในส่ิงนัน้เสีย 
ดูกรราธะ อะไรเลาไมเท่ียง จกัษุแลไมเท่ียง เธอพึงละความพอใจในจักษุนั้นเสีย รูปไมเท่ียง 
จักษวุิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษ ุ
สัมผัสเปนปจจัย ไมเท่ียง เธอพึงละความพอใจในเวทนานั้นเสีย ฯลฯ ใจไมเท่ียง เธอพึงละ 
ความพอใจ ในส่ิงนั้นๆ เสีย ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมเท่ียง เธอพึงละความพอใจใน 
เวทนานั้นเสีย ดูกรราธะ ส่ิงใดแลไมเท่ียง เธอพึงละความพอใจในส่ิงนัน้เสีย ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๓ 
                        ราธสูตรท่ี ๒ 
         [๙๓] ดกูรราธะ ส่ิงใดเปนทุกข เธอพงึละความพอใจในส่ิงนั้นเสีย  อะไรเลาเปนทุกข 
จักษแุลเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในจกัษุนั้นเสีย รูป จักษวุิญญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิด  ข้ึนเพราะจกัษสัุมผัสเปนปจจัย เปนทุกข เธอพึงละ 
ความพอใจในส่ิงนั้นเสีย ฯลฯ ใจเปนทุกข ธรรมารมณ มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา  หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เปนทุกข เธอพึงละ 
ความพอใจในส่ิงนั้นเสีย ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในส่ิงนัน้เสีย ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๔ 
                        ราธสูตรท่ี ๓ 
         [๙๔] ดูกรราธะ สภาพใดแลไมใชตวัตน เธอพึงละความพอใจใน  สภาพนั้นเสีย อะไร 
เลาไมใชตัวตน จักษแุลไมใชตัวตน เธอพงึละความพอใจในจกัษนุั้นเสีย รูป จักษุสัมผัส ฯลฯ  
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ใจ ธรรมารมณ  มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิด 
ข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมใชตัวตน เธอพึงละความพอใจในสภาพน้ันเสีย   ดูกรราธะ 
สภาพใดแลไมใชตัวตน เธอพึงละความพอใจในสภาพน้ันเสีย ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๕ 
                          อวิชชาสูตรท่ี ๑ 
         [๙๕] คร้ังนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ คร้ันแลวได 
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมขอหนึ่ง ซ่ึงเม่ือภิกษุละไดแลว ยอมละ 
อวิชชาได วิชชายอมเกิดข้ึน มีอยูหรือ พระเจาขา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ธรรม 
ขอหนึ่งซ่ึงเม่ือภิกษุละไดแลว ยอมละอวิชชาได วิชชายอมเกิดข้ึน มีอยู ฯ 
         ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมขอหนึ่งซ่ึงเม่ือภิกษลุะไดแลว ยอมละ อวิชชาได 
วิชชาเกดิข้ึนนัน้ เปนไฉน พระเจาขา ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุ ธรรมขอหนึ่ง คือ อวิชชาแล ซ่ึงเม่ือภิกษุละไดแลว ยอมละอวิชชาได 
วิชชายอมเกิดข้ึน ฯ 
         ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เม่ือภิกษุรูอยูอยางไร เหน็อยูอยางไร จงึละอวิชชาได 
วิชชาจึงเกิดข้ึน พระเจาขา ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุ เม่ือภิกษุรูอยู เห็นอยูซ่ึงจักษุโดยความเปนของไมเท่ียง จึงละอวิชชาได 
วิชชาจึงเกิดข้ึน เม่ือภกิษุรูอยูเหน็อยูซ่ึงรูปท้ังหลาย ฯลฯ ซ่ึงสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย โดยความเปนของไมเท่ียง จงึละอวิชชาได 
วิชชาจึงเกิดข้ึน ดูกรภิกษุ เม่ือภิกษุรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึงละอวิชชาได วิชชาจึงเกิดข้ึน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๖  
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                          อวิชชาสูตรท่ี ๒ 
         [๙๖] คร้ังนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง ฯลฯ ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมขอหนึ่งซ่ึงภกิษุละ 
ไดแลว ยอมละอวิชชาได วชิชายอมเกิดข้ึน มีอยูหรือหนอแล ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุ ธรรมขอหนึ่งซ่ึงภิกษุละไดแลว ยอมละอวิชชาได วชิชายอมเกิดข้ึน มีอยู ฯ 
         ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมขอหนึ่งซ่ึงภิกษุละไดแลว ยอมละอวิชชาได วชิชา 
ยอมเกิดข้ึน เปนไฉน พระเจาขา ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุ ธรรมขอหนึ่ง คือ อวิชชาแล ซ่ึงภิกษุละไดแลว ยอมละ อวิชชาได 
วิชชายอมเกิดข้ึน ฯ 
         ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เม่ือภิกษุรูอยางไร เหน็อยูอยางไร จึงละ  อวิชชาได  วิชชา 
จึงเกิดข้ึน พระเจาขา ฯ 
         พ. ดูกรภกิษุ ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ไดสดับวา ธรรมท้ังปวงไมควรยดึม่ัน  เธอยอมรูยิ่งซ่ึง 
ธรรมท้ังปวง คร้ันรูยิ่งซ่ึงธรรมท้ังปวงแลว ยอมกําหนดรูธรรม  ท้ังปวง คร้ันกําหนดรูธรรมท้ัง 
ปวงแลว ยอมเห็นนิมิตท้ังปวงโดยประการอื่น คือเห็นจกัษุโดยประการอื่น เห็นรูป จกัษุ 
วิญญาณ จกัษสัุมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกดิข้ึนเพราะจักษุสัมผัส 
เปนปจจยั โดยประการอ่ืน ฯลฯเห็นใจ ธรรมารมณ มโนวญิญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย โดยประการอืน่ดูกรภกิษ ุ
เม่ือภิกษุรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึงละอวิชชาได วิชชา  จึงเกิดข้ึน ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๗ 
                          ภิกขุสูตร 
         [๙๗] คร้ังนั้นแล ภกิษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ฯลฯ คร้ัน 
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนในโลกนี้แล 
ยอมถามขาพระองคอยางนีว้า อาวุโส ทานอยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเพ่ืออะไรเลา  
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ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือขาพระองค  ถูกถามอยางนี้ จึงพยากรณแกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนเหลานั้น 
อยางนี้วา เราประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อกําหนดรูทุกข ขาแตพระองคผูเจริญ 
เม่ือขาพระองคถูกถามแลวอยางนี้ พยากรณแลวอยางนี้ ยอมช่ือวาเปนผูกลาวตามพระดํารัสท่ีพระ 
ผูมีพระภาคตรสัแลว ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง  ยอมพยากรณธรรมสมควรแกธรรม 
อนึ่ง การกลาวและกลาวตามที่ชอบแกเหตุ  แมนอยหน่ึง จะไมถึงฐานะท่ีควรติเตียนละหรือ ฯ 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ถูกแลว ภกิษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายถูกถาม  อยางนี้แลว เม่ือ 
พยากรณอยางนั้น ยอมช่ือวาเปนผูกลาวตามคําท่ีเรากลาวแลว  ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง ยอม 
พยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการกลาวและกลาวตามท่ีชอบแกเหตุแมนอยหนึง่ ยอมไมถึง 
ฐานะท่ีควรติเตียน ดกูรภกิษ ุ ท้ังหลาย เธอท้ังหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในเรา กเ็พือ่กําหนด 
รูทุกข ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกจะพึงถามเธอท้ังหลายอยางนีว้า อาวุโส ก็ทุกขซ่ึงพวกทาน 
อยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเพ่ือกําหนดรูนั้นเปนไฉน เธอท้ังหลายถูกถามแลว 
อยางนี้ พึงพยากรณแกอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้วา อาวุโส จักษแุลเปนทุกข เราอยู 
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อกําหนดรูจกัษุ  เปนทุกขนั้น รูป ฯลฯ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิด ข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย เปนทุกข เราอยู 
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเพือ่กําหนดรูทุกขนั้น ฯลฯ ใจก็เปนทุกข ฯลฯ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา  หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยก็เปนทุกข เราอยู 
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อกําหนดรูทุกขขอนั้นๆ อาวุโส ขอนี้ นั้นแลเปนทุกข 
เราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อกําหนดรูทุกขขอนัน้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณแก  อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นอยางนี้แล ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๘ 
                          โลกสูตร 
         [๙๘] คร้ังนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ คร้ันแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา โลก  โลก ดังนี้ ดวยเหตุเพียงเทาไร 
หนอแล จึงเรียกวา โลก พระเจาขา ฯ  
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         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ท่ีเรียกวาโลก เพราะจะตองแตกสลาย อะไรเลา 
แตกสลาย ดกูรภิกษุ จักษแุลแตกสลาย รูปแตกสลาย จกัษุวิญญาณ  แตกสลาย จักษุสัมผัส 
แตกสลาย สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั 
แตกสลาย ฯลฯ ใจแตกสลาย ธรรมารมณ  มโนวิญญาณ มโนสัมผัสแตกสลาย สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข  เวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย กแ็ตกสลาย ดูกรภิกษ ุ
ท่ีเรียกวาโลก เพราะจะตองแตกสลาย ฉะนี้ ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๙ 
                         ผัคคุณสูตร 
         [๙๙] คร้ังนั้นแล ทานพระผัคคุณะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับฯลฯ  คร้ันแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลเม่ือจะ บัญญัติ พึงบัญญัติพระพุทธเจา 
ผูตัดตัณหาเครื่องใหเนิน่ชาแลว ตัดทางไดแลว ครอบงําวฏัฏะไดแลว ลวงพนทุกขท้ังปวงปรินิพ 
พานลวงไปแลว ดวยจกัษุใด จักษนุั้นมีอยูหรือหนอ ฯลฯ บุคคลเม่ือจะบัญญัติ พึงบัญญัติ 
พระพุทธเจาผูตัดตัณหาเคร่ืองใหเนิน่ชาแลว ตัดทางไดแลว ครอบงําวฏัฏะไดแลว ลวงพนทุกข 
ท้ังปวง ปรินิพพานลวงไปแลว ดวยใจใด ใจนั้นมีอยูหรือหนอ พระพทุธเจาขา ฯ 
         [๑๐๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรผัคคุณะ บุคคลเมื่อจะบัญญัติ พึงบัญญัติพระพุทธ 
เจาผูตัดตัณหาเคร่ืองใหเนิน่ชาแลว ตัดทางไดแลว ครอบงํา  วัฏฏะไดแลว ลวงพนทุกขท้ังปวง 
ปรินิพพานลวงไปแลว ดวยจักษใุด จกัษุนัน้ไมมีเลย ฯลฯ บุคคลเม่ือจะบัญญัติ พึงบัญญัติพระพุทธ 
เจาผูตัดตัณหาเคร่ืองให  เนิน่ชาแลว ตัดทางไดแลว ครอบงําวัฏฏะไดแลว ลวงพนทุกขท้ังปวงปริ 
นิพพาน  ลวงไปแลว ดวยใจใด ใจนัน้ไมมีเลย ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๑๐ 
                         จบคิลานวรรคท่ี ๓ 
                         _____________________ 
                        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
         ๑. คิลานสูตรท่ี ๑ ๒. คิลานสูตรท่ี ๒ ๓. ราธสูตรท่ี ๑ ๔. ราธสูตรท่ี ๒ 
๕. ราธสูตรท่ี ๓ ๖. อวิชชาสูตรท่ี  ๑ ๗. อวชิชาสูตรท่ี ๒ ๘. ภิกขุสูตร ๙. โลกสูตร 
๑๐. ผัคคุณสูตร ฯ  
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                          ฉันนวรรคท่ี ๔ 
                         ปโลกสูตร 
         [๑๐๑] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี  ประทับ ฯลฯ คร้ัน 
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกกันวาโลกๆ ดังน้ี ดวยเหตุเพียง 
เทาไรหนอจึงเรียกกันวา โลก พระผูมีพระภาค ตรัสวา ดกูรอานนท ส่ิงใดมีความแตกสลายเปน 
ธรรมดา นี้เรียกวาโลกในอริยวินยั ก็อะไรเลามีความแตกสลายเปนธรรมดา จักษุแลมีความ 
แตกสลายเปนธรรมดา รูปมีความแตกสลายเปนธรรมดา จักษวุิญญาณมีความแตกสลายเปน 
ธรรมดา จักษสัุมผัสมีความแตกสลายเปนธรรมดา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั ก็มีความแตกสลาย  เปนธรรมดา ฯลฯ ใจมีความแตกสลาย 
เปนธรรมดาธรรมารมณมีความแตกสลาย เปนธรรมดามโนวิญญาณมีความแตกสลายเปนธรรมดา 
มโนสัมผัสมีความแตกสลายเปนธรรมดา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึน 
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็มีความแตกสลายเปนธรรมดา ดูกรอานนท ส่ิงใดความแตกสลาย 
เปนธรรมดา นี้เรียกวาโลกในอริยวนิัย ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑ 
                          สุญญสูตร 
         [๑๐๒] คร้ังนั้นแล ทานพระอานนท ฯลฯ ไดทูลถามพระผูมีพระภาค วา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ท่ีเรียกวาโลกวางเปลาๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพยีงเทาไรหนอจึงเรียกวา โลกวางเปลา  พระ 
ผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรอานนท เพราะวางเปลา จากตนหรือจากของๆ ตน ฉะนัน้จึงเรียกวา โลก 
วางเปลา อะไรเลาวางเปลาจากตนหรือจากของๆ ตน จักษุแลวางเปลาจากตนหรือจากของๆ ตน 
รูปวางเปลาจากตนหรือจากของๆ ตน จักษุวิญญาณวางเปลาจากตนหรือจากของๆตน จักษุสัมผัส 
วางเปลาจากตนหรือจากของๆ ตน สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกดิข้ึนเพราะ  
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จักษุสัมผัสเปนปจจยั กว็างเปลาจากตน หรือจากของๆ ตน ฯลฯ ใจวางเปลาจากตนหรือจาก 
ของๆ ตน ธรรมารมณวางเปลาจากตนหรือจากของๆ ตน มโนวิญญาณวางเปลาจากตนหรือจาก 
ของๆ ตน  มโนสัมผัสวางเปลาจากตนหรือจากของๆ ตน สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ อทุกขม 
สุขเวทนา ท่ีเกดิข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยก็วางเปลาจากตนหรือจาก ของๆ ตน ดกูรอานนท 
เพราะวางเปลาจากตนหรือจากของๆ ตน ฉะนั้นจึงเรียกวา โลกวางเปลา ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๒ 
                         สังขิตสูตร 
         [๑๐๓] ฯลฯ ทานพระอานนทไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคขอประทานโอกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดง ธรรมแกขาพระองคโดยยอ ท่ี 
ขาพระองคไดฟงแลว พึงเปนผูๆ เดียว หลีกออก จากหมู ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ด 
เดี่ยวอยูเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวาดูกรอานนท เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จกัษุเท่ียง 
หรือไมเท่ียง ฯ 
         ทานพระอานนทกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         อา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร  หรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
         อา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
         พ. รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         อา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         อา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ  
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         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
         อา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
         พ. จักษวุญิญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ี 
เกิดข้ึนเพราะจกัษุสัมผัสเปนปจจัย  เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         อา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือสุขเลา ฯ 
         อา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
         อา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯลฯ 
         พ. ใจเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         อา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         อา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
         อา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
         พ. มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม สุขเวทนา ท่ี 
เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         อา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา 
         อา. เปนทุกข พระเจาขา 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา 
         อา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา  
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         ดูกรอานนท อริยสาวกผูสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังใน จักษุ ท้ังในรูป 
ท้ังในจักษวุิญญาณ ท้ังในจักษุสัมผัส ท้ังในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิด 
ข้ึนเพราะจกัษสัุมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ยอม  เบ่ือหนายท้ังในใจ ท้ังในธรรมารมณท้ังในมโนวิญญาณ 
ท้ังในมโนสัมผัส ท้ังในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัส 
เปน  ปจจยั เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เม่ือ หลุดพนแลว 
ยอมมีญาณหยัง่รูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหม จรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา 
ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก 
                         จบสูตรท่ี ๓ 
                          ฉันนสูตร 
         [๑๐๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั  กลันทกนิวาป 
สถาน ใกลพระนครราชคฤห สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตร ทานพระมหาจุนทะ และทาน 
พระฉันนะ อยูท่ีภูเขาคิชฌกฏู สมัยนั้นแล ทานพระ  ฉันนะอาพาธ ถึงความทุกข เปนไขหนกั 
คร้ังนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระ  สารีบุตรออกจากท่ีพักผอนแลว เขาไปหาทานพระมหาจนุทะ 
ถึงท่ีอยู คร้ันแลว ไดกลาวกะทานพระมหาจุนทะวา ดกูรทานจุนทะ เราจงพากันเขาไปหาทาน 
พระฉันนะ ถามถึงความเปนไขเถิด ทานพระมหาจนุทะรับคําทานพระสารีบุตรแลว คร้ังนั้นแล 
ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาจนุทะ เขาไปหาทานพระฉันนะถึงท่ี อยู แลวนั่งบนอาสนะท่ีปู 
ไว คร้ันแลว ทานพระสารีบุตรไดถามทานพระฉันนะวา ดูกรทานฉันนะ ทานพออดทนไดหรือ 
พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนา  ลดลง ไมกําเริบข้ึน ความทุเลาปรากฏ ความกําเริบ 
ไมปรากฏหรือ ฯ 
         [๑๐๕] ทานพระฉันนะกลาววา ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมทนไมไหว ยังอัตภาพ 
ใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของกระผมกําเริบหนัก ไมลดลงเลย ความกําเริบปรากฏ ความทุเลาไม 
ปรากฏ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลัง เอาเหล็ก แหลมคมท่ิมศีรษะ ฉันใด ลมอันกลายิง่เขากระทบ 
ท่ีศีรษะของกระผม ก็ฉันนัน้ เหมือนกนั ฯลฯ เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลังเอาเสนเชือกหนังอัน  
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เหนยีวขันท่ีศีรษะฉันใด ลมอันกลายิ่งเสียดแทงท่ีศีรษะของกระผม ก็ฉันนั้นเหมือนกนั ฯลฯ 
เปรียบเหมือนนายโคฆาตหรือลูกมือของนายโคฆาตผูขยัน เอามีดสําหรับแลเนื้อ  โคท่ีคมกรีดทอง 
แมฉันใด ลมอันกลายิ่งยอมเสียดแทงทองของกระผม ฉันนั้น เหมือนกัน ฯลฯ เปรียบเหมือน 
บุรุษผูมีกําลัง ๒ คน จับบุรุษผูมีกําลังนอยกวา คนละแขน ลนใหเรารอนบนหลุมถานเพลิง แม 
ฉันใด ความเรารอนในกายของ กระผมก็มากยิ่ง ฉันนั้นเหมือนกนั ขาแตทานพระสารีบุตร กระผม 
ทนไมไหว เยยีวยาอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของกระผมกําเริบหนัก ไมลดลงเลย ความ 
กําเริบปรากฏ  ความทุเลาไมปรากฏ ทานพระฉันนะกลาววา ขาแตทานพระสารีบุตรกระผมจักนํา 
ศาตรามา ไมปรารถนาเปนอยู ดังนีแ้ลว กน็าํศาตรามา ฯ 
         [๑๐๖] ทานพระสารีบุตรกลาววา ทานพระฉันนะจงเยียวยาอัตภาพใหเปนไปเถิด เรา 
ท้ังหลายปรารถนาใหทานพระฉันนะเยยีวยาอัตภาพใหเปนไปอยู ถาโภชนะเปนท่ีสบายมิไดมีแก 
ทานพระฉันนะ ผมจักแสวงหามาให ถาเภสัชเปนทีสบายมิไดมีแกทานพระฉันนะ ผมจักแสวงหา 
มาให ถาพวกอุปฏฐากท่ีสมควร  มิไดมีแกทานพระฉันนะ ผมจักอุปฏฐากเอง ทานพระฉันนะอยา 
นําศาตรามาเลยจงเยียวยาอัตภาพใหเปนไปเถิด เราท้ังหลายปรารถนาใหทานพระฉันนะเยียวยา 
อัตภาพใหเปนไปอยู ทานพระฉันนะกลาววา ขาแตทานพระสารีบุตร โภชนะเปนท่ีสบายของ 
กระผมมิใชไมมี โภชนะเปนท่ีสบายของกระผมมีอยู แมเภสัช  เปนท่ีสบายของกระผมก็มิใชไมมี 
เภสัชเปนท่ีสบายของกระผมมีอยู แมอุปฏฐากที่สมควรของกระผมมิใชไมมี อุปฏฐากท่ีสมควร 
ของกระผมมีอยู ก็พระศาสดาอันกระผมบําเรอแลวดวยอาการเปนท่ีพอใจอยางเดยีว ไมบําเรอ 
ดวยอาการเปนท่ีไมพอใจตลอดกาลนานมาขอท่ีพระสาวกบําเรอพระศาสดาดวยอาการเปนท่ีพอใจ 
ไมบําเรอดวยอาการเปนท่ีไมพอใจ นี้สมควรแกพระสาวก ความบําเรอนั้นไมเปนไป ฉันนภกิษ ุ
จักนําศาตรามา ขาแตทานพระสารีบุตร ขอทานจงทรงจาํความนี้ไวอยางนี้  ดังนี้เถิด ฯ 
         [๑๐๗] สา. เราท้ังหลายขอถามปญหาบางขอกะทานพระฉันนะ ถาทาน พระฉันนะ 
ใหโอกาสเพื่อจะแกปญหา ฯ 
         ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร นิมนตถามเถิด กระผมฟงแลวจกัใหทราบ ฯ  
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         สา. ทานพระฉันนะ ทานยอมพิจารณาเห็นจกัษุ จักษุวิญญาณและธรรมท้ังหลายท่ีพึง 
รูแจงดวยจกัษวุิญญาณวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตน ของเรา ฯลฯ ทานยอมพิจารณา 
เห็นใจ มโนวญิญาณ และธรรมท้ังหลายท่ีพึงรู แจงดวยมโนวิญญาณวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา 
นั่นเปนตัวตนของเรา ดังน้ี หรือ ฯ 
         ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมยอมพิจารณาเหน็จักษุ จักษุวญิญาณ และธรรม 
ท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยจักษวุญิญาณวา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา  นั่นไมใชเปนตัวตนของ 
เรา ฯลฯ กระผมยอมพิจารณาเห็นใจ มโนวญิญาณ และ  ธรรมท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ 
วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่น  ไมใชเปนตัวตนของเรา ฯ 
         [๑๐๘] สา. ดูกรทานพระฉันนะ ทานเห็นอยางไร รูอยางไร ในจักษุ  ในจกัษวุิญญาณ 
และในธรรมท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยจกัษวุิญญาณ จึงพิจารณา เหน็จักษุ จกัษุวิญญาณ และธรรม 
ท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยจักษวุญิญาณวา นัน่ไม ใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชเปนตัวตน 
ของเรา ฯลฯ ทานเห็นอยางไร รูอยางไรในใจ ในมโนวญิญาณ และในธรรมท้ังหลายท่ีพึงรูแจง 
ดวยมโนวิญญาณ จึงพจิารณาเห็นใจ มโนวญิญาณ และธรรมท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ 
วานั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชเปนตัวตนของเรา ฯ 
         [๑๐๙] ฉ. ขาแตทานพระสารีบุตร กระผมเห็นความดับ รูความดับ  ในจักษุ ในจักขุ 
วิญญาณ และในธรรมท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยจกัษวุิญญาณ จึงพจิารณาเห็นจกัษุ จกัษวุญิญาณ 
และธรรมท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยจักษุวิญญาณวา  นัน่ไมใชของเรา นัน่ไมเปนเรา นัน่ไมใชตวั 
ตนของเรา ฯลฯ กระผมเห็นความดับรูความดับ ในใจ ในมโนวิญญาณ และในธรรมท้ังหลายท่ี 
พึงรูแจงดวยมโนวิญญาณ จงึพิจารณาเห็นใจ มโนวิญญาณ และธรรมท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวย 
มโนวิญญาณวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯ 
         [๑๑๐] เม่ือทานพระฉันนะกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหาจนุทะไดกลาวกะทานพระ 
ฉันนะวา ดูกรทานพระฉันนะ เพราะเหตุนัน้แล แมความพิจารณาเห็นนี ้ เปนคําสอนของพระผู 
มีพระภาคพระองคนั้น ทานพึงทําไวในใจใหดีตลอดกาลเปน นิตยไป ความหวั่นไหวของบุคคล 
ท่ีมีตัณหา มานะและทิฐิอาศัยอยู ยังมีอยู  ความหวั่นไหวยอมไมมีแกบุคคลท่ีไมมีตัณหา มานะ 
และทิฐิอาศัยอยู เม่ือความ หวั่นไหวไมมี ยอมมีปสสัทธิ เม่ือมีปสสัทธิ ก็ไมมีความเพลิดเพลิน 
เม่ือไมมีความเพลิดเพลิน ความมาความไปก็ไมมี เม่ือความมาความไปไมมี จุติและอุปบัติก็ไมมี  
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เม่ือจุติและอุปบัติไมมี โลกน้ีและโลกหนาก็ไมมี และระหวางโลกท้ังสองก็ไมมี นี้แหละเปนท่ี 
สุดแหงทุกข คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรและทานพระมหา  จุนทะ คร้ันกลาวสอนทานพระฉันนะ 
ดวยโอวาทนีแ้ลว ลุกจากอาสนะหลีกไปคร้ันเม่ือทานทั้งสองหลีกไปแลวไมนาน ทานพระฉันนะ 
ก็นําศาตรามา ฯ 
         [๑๑๑] คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ทานพระฉันนะนําศาตรามาแลวทานมีคติและอภิสัมปรายภพเปนอยางไร พระเจา 
ขา พระผูมีพระภาคตรัสถามวาดูกรสารีบุตร ความเปนผูไมเขาไป อันฉันนภกิษุพยากรณ 
แลวตอหนาเธอมิใช  หรือ ฯ 
         สา. ขาแตพระองคผูเจริญ วัชชีคามอันมีช่ือวา บุพพวิชชนะมีอยู สกุล ท่ีเปนมิตร 
และสกุลท่ีเปนสหายในวัชชีคามนั้น เปนสกุลท่ีทานพระฉันนะเขาไป มีอยู ฯ 
         พ. ดูกรสารีบุตร ก็สกุลท่ีเปนมิตรและสกุลท่ีเปนสหายเหลานัน้ เปน สกุลท่ีพระ 
ฉันนภกิษุเขาไป มีอยู แตเราไมกลาววา ฉันนภกิษุมีสกุลท่ีตนพึงเขาไปดวยเหตุเทานัน้เลย 
ภิกษใุดแล ละท้ิงกายนีด้วย เขาถือกายอ่ืนดวย เรากลาวภกิษุนั้นวา มีสกลุท่ีตนพึงเขาไป สกุล 
นั้นยอมไมมีแกฉันนภิกษุ ฉันนภกิษุ  มิไดเขาไป ศาตราอันฉันนภิกษนุํามาแลว ดกูรสารีบุตร 
เธอพึงทรงจําความนี้ไว  อยางนี้ดังนี้เถิด ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๔ 
                          ปุณณสูตร 
         [๑๑๒] คร้ังนั้นแล ทานพระปณุณะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี ประทับ ฯลฯ คร้ันแลว 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ ประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาค 
โปรดแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอท่ี  ขาพระองคไดสดับแลวพึงเปนผูๆ เดียว หลีกออกจาก 
หมู ไมประมาท มีความ เพยีร มีใจเด็ดเดีย่ว อยูเถิด พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรปุณณะ 
รูปท่ีพึงรูแจง  ดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด  
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มีอยู ถาภิกษุยนิดี กลาวสรรเสริญ พัวพันรูปนั้น เรากลาววา เม่ือภกิษนุัน้ยินดีกลาวสรรเสริญ 
พัวพันรูปนั้น ความเพลินกเ็กิดข้ึน ดกูรปุณณะ เพราะความ เพลินเกิดข้ึน จึงเกดิ 
ทุกข ฯลฯ ดูกรปุณณะ ธรรมารมณท่ีพึงรูแจงดวยใจ อันนา ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก 
ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั มีอยู ถาภิกษุ ยินดี กลาวสรรเสริญ พัวพันธรรมารมณนั้น เรา 
กลาววา เม่ือภกิษุนั้นยินดีกลาวสรรเสริญ พัวพันธรรมารมณนั้น ความเพลินก็บังเกิดข้ึน ดูกร 
ปุณณะ  เพราะความเพลินเกดิข้ึน จึงเกิดทุกข ฯ 
         [๑๑๓] ดกูรปุณณะ รูปท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา  นาใคร นาพอใจ 
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษไุมยนิดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมพัวพันรูปนั้น 
เรากลาววา เม่ือภิกษนุั้นไมยนิดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมพัวพันรูปนัน้ ความเพลิดเพลินก็ดับไป 
ดูกรปุณณะ เพราะความเพลิดเพลินดับไป ทุกขจึงดับ ฯลฯ ดูกรปุณณะ ธรรมารมณท่ีพึงรูแจง 
ดวยใจ อันนาปรารถนานาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั มีอยู ถาภกิษ ุ
ไมยินด ีไมกลาวสรรเสริญ ไมพัวพนัธรรมารมณนั้น เรากลาววา เม่ือภกิษุนั้นไมยนิดไีมกลาว 
สรรเสริญ ไมพัวพันธรรมารมณนั้น ความเพลินก็ดับไป ดูกรปุณณะ เพราะความเพลิดเพลิน 
ดับไป ทุกขจึงดับ ดูกรปุณณะ ดวยประการฉะน้ี เธอนั้นจงึไมหางไกลจากธรรมวินัยนี ้ฯ 
         [๑๑๔] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดกราบทูล พระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังไมเบาใจในธรรมน้ี เพราะขาพระองคยังไมรูชัดตามความ 
เปนจริง ซ่ึงความเกิด ความดบั คุณ โทษและความสลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ พระผูมี 
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เธอจะ สําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอยอมพิจารณาเห็นจกัษุวา นั่น 
ไมใชของเรา นั่น  ไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา ดังน้ีหรือ ฯ 
         ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
         พ. ดีละ ภิกษุ ก็ในขอนี ้จักษุเปนอันเธอพิจารณาเห็นดวยดีดวยปญญาอันชอบตาม 
ความเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใช  ตวัตนของเรา ผัสสายตนะ 
ท่ี ๑ นี้เปนอันเธอละขาดแลวเพื่อไมเกดิอีกตอไป  ดวยอาการอยางนี้ ฯลฯ 
         เธอพิจารณาเห็นใจวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตน  ของเรา ดังนี้หรือ ฯ 
         ภิ. อยางนั้น พระเจาขา ฯ  
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         พ. ดีละ ภิกษุ ก็ในขอนัน้ ใจจกัเปนอันเธอพิจารณาเห็นดวยดีดวย ปญญาอันชอบ 
ตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา  นั่นไมใชตวัตนของเรา ผัสสายตนะ 
ท่ี ๖ นี้ จักเปนอันเธอละขาดแลวเพื่อความไมเกิดอีกตอไป ดวยอาการอยางนี้ ดกูรปุณณะ ดีละ 
เธออันเรากลาวสอนแลว ดวยโอวาทอันยอนี้ จักอยูในชนบทไหน ฯ 
         ทานพระปุณณเถระทูลวา พระเจาขา ชนบทช่ือสุนาปรันตะมีอยู ขาพระองคจกัอยู 
ในชนบทนัน้ ฯ 
         [๑๑๕] พ. ดูกรปุณณะ พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทดุราย หยาบคายนัก ถาพวก 
มนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักดา จกับริภาษเธอ ในขอนั้น เธอจักมีความคิดอยางไร ฯ 
         ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบทจกัดา จักบริภาษขา 
พระองคไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิดอยางนีว้า มนุษยชาวสุนาปรันตชนบทนี้เจริญ 
หนอ เจริญดหีนอ ท่ีเขาไมประหารเราดวยมือ ขาแตพระผูมีพระภาค ในขอนี้ ขาพระองคจัก 
มีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคต ในขอนี้ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ฯ 
         พ. ดูกรปุณณะ ก็ถาพวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหารเธอดวย มือเลา ในขอ 
นั้น เธอจักมีความคิดอยางไร ฯ 
         ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบทจกัประหารขาพระองค 
ดวยมือไซร ในขอนั้น  ขาพระองคจักมีความคิดอยางนีว้า พวกมนุษย ชาวสุนาปรันตชนบทเจริญ 
หนอ เจริญดหีนอ ท่ีเขาไมประหารเราดวยกอนดินขาแตพระผูมีพระภาค ในขอนี้ ขาพระองคจัก 
มีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคตในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ฯ 
         พ. ดูกรปุณณะ ก็ถาพวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหารเธอดวย กอนดินเลา 
ในขอนั้น เธอจักมีความคิดอยางไร ฯ 
         ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบทจกัประหารขาพระองค 
ดวยกอนดินไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้วา พวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบท 
นี้เจริญหนอ เจริญดีหนอ ท่ีเขาไมประหารเราดวย ทอนไม ขาแตพระผูมีพระภาค ในขอนี้ ขาพระ 
องคจักมีความคิดอยางนี้ ขาแต  พระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ฯ  
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         พ. ดูกรปุณณะ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหารเธอดวยทอนไมเลา 
ในขอนั้น เธอจักมีความคิดอยางไร ฯ 
         ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบทจกัประหารขาพระองคดวย 
ทอนไมไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิดอยางนีว้า พวกมนุษย ชาวสุนาปรันตชนบทน้ีเจริญ 
หนอ เจริญดหีนอ ท่ีเขาไมประหารเราดวยศาตรา  ขาแตพระผูมีพระภาค ในขอนี้ ขาพระองคจัก 
มีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคตในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ฯ 
         พ. ดูกรปุณณะ ถาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทจักประหารเธอดวย  ศาตราเลา ใน 
ขอนั้น เธอจักมีความคิดอยางไร ฯ 
         ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบทจกัประหารขาพระองค 
ดวยศาตราไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้วา พวกมนุษยชาวสุนาปรันตชนบทน้ี 
เจริญหนอ เจริญดีหนอ ท่ีเขาไมปลงเราเสียจากชีวิต  ดวยศาตราอันคม ขาแตพระผูมีพระภาค 
ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้  ขาแตพระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ฯ 
         [๑๑๖] พ. ดูกรปุณณะ ถาพวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบทจักปลงเธอ เสียจากชีวิต 
ดวยศาตราอันคมเลา ในขอนั้น เธอจักมีความคิดอยางไร ฯ 
         ปุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกมนษุยชาวสุนาปรันตชนบทจกัปลงขาพระองคเสีย 
จากชีวิตดวยศาตราอันคมไซร ในขอนั้น ขาพระองคจักมีความคิด อยางนี้วา พระสาวกท้ังหลาย 
ของพระผูมีพระภาคนัน้ อึดอัดระอาเกลียดชังอยูดวย กายและชีวติ ยอมแสวงหาศาตราสําหรับ 
ปลงชีวิตเสีย มีอยู ศาตราสําหรับปลง ชีวิตท่ีเราแสวงหาอยูนั้น เราไดแลว ขาแตพระผูมีพระภาค ใน 
ขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ขาแตพระสุคต ในขอนี้ ขาพระองคจักมีความคิดอยางนี้ ฯ 
         พ. ดีละๆ ปุณณะ เธอประกอบดวยทมะและอุปสมะเชนนี้ จักอาจอยู  ในสุนาปรันต 
ชนบทได บัดนี้ เธอยอมรูกาลอันควรไปได ฯ 
         [๑๑๗] คร้ังนั้นแล ทานพระปุณณะช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผูมี  พระภาค ลุกจาก 
อาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิแลว เก็บเสนาสนะแลว ถือบาตรและจีวร 
หลีกจาริกไปทางสุนาปรันตชนบท เม่ือเท่ียวจาริก ไปโดยลําดับ ก็บรรลุถึงสุนาปรันตชนบท ได 
ยินวา ทานพระปุณณะอยูในสุนาปรันตชนบทน้ัน คร้ังนัน้แล ในระหวางพรรษานั้น ทานพระ 
ปุณณะใหชาวสุนาปรันตชนบทแสดงตนเปนอุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน ไดทําวิชชา ๓ ใหแจง  
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และปรินิพพานแลว คร้ังนั้นแล ภิกษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวนั่ง 
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา  ขาแตพระองคผูเจริญ กุลบุตรช่ือวา 
ปุณณะท่ีพระผูมีพระภาคตรัสสอนดวยพระ  โอวาทอยางยอนั้น ทํากาละแลว กุลบุตรนั้นมีคติเปน 
อยางไร มีอภสัิมปรายภพเปน  อยางไร พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรช่ือวา 
ปุณณะ เปน  บัณฑิต กลาวคําจริง กลาวธรรมสมควรแกธรรม มิไดลําบากเพราะเหตุแหงธรรม 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรช่ือวาปุณณะปรินิพพานแลว ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๕ 
                         พาหิยสูตร 
         [๑๑๘] คร้ังนั้นแล ทานพระพาหยิะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี  ประทับ ฯลฯ 
คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ  ประทานพระวโรกาส ขอพระผู 
มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ  ท่ีขาพระองคไดฟงแลวพึงเปนผูๆ เดยีวหลีก 
ออกจากหมู ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเด็ดเดีย่ว อยูเถิด ฯ 
         พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรพาหยิะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  จกัษุเท่ียงหรือ 
ไมเท่ียง ทานพระพาหยิะกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         พา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ หนอที่จะตามเหน็ 
ส่ิงนั้นวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
         พา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
         พ. รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         พา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ 
         พ. จักษวุญิญาณ จักษุสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข เวทนา ท่ีเกดิ 
ข้ึนเพราะจกัษสัุมผัสเปนปจจัย เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ  
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         พา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         พา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
         พา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
         พ. ใจเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         พา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         พา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
         พา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
         พ. ธรรมารมณเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         พา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ 
         พ. มโนวิญญาณ มโนสัมผัส สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข เวทนา ท่ีเกิดข้ึน 
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
         พา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
         พา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
         พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดาควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
         พา. ไมควรเห็นอยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
         พ. ดูกรพาหิยะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนาย ท้ังในจักษุ 
ท้ังในรูป ท้ังในจักษวุิญญาณ ท้ังในจักษสัุมผัส ท้ังในสุขเวทนา  ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข 
เวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ยอมเบ่ือหนายท้ังในใจ ท้ังในธรรมารมณ ท้ัง  
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ในมโนวิญญาณ ท้ังในมโนสัมผัส ท้ังในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิด 
ข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปน ปจจัย เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกาํหนัด เพราะคลายกําหนดั จงึหลุด 
พน เม่ือ หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว  พรหมจรรย 
อยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิได มี ฯ 
         [๑๑๙] คร้ังนั้นแล ทานพระพาหยิะช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจาก 
อาสนะ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิแลวหลีกไปคร้ังนั้นแล ทานพระพาหยิะ 
เปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพยีร มีใจเดด็เดีย่ว กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุด 
แหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ซ่ึงกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวย 
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ไดรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีควร  ทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มีไดมี ก็แหละทานพระพาหิยะได เปน 
พระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหนัตท้ังหลาย ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๖ 
                        เอชสูตรท่ี ๑ 
         [๑๒๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความหวั่นไหว เปนโรค ความหว่ัน 
ไหวเปนฝ ความหว่ันไหวเปนลูกศร ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะ  เหตุนั้นแล ตถาคตเปนผูไมมี 
ความหวั่นไหว ปราศจากลูกศรอยู ดูกรภกิษุ ท้ังหลาย เพราะเหตุนัน้แล ถาแมภิกษุพึงหวังวา 
เราพึงเปนผูไมมีความหวั่นไหวปราศจากลูกศรอยู ภกิษุไมพึงสําคัญซ่ึงจักษุ ไมพึงสําคัญในจักษ ุ
ไมพึงสําคัญแต จักษุ ไมพึงสําคัญวาจักษขุองเรา ไมพึงสําคัญซ่ึงรูปท้ังหลาย ไมพึงสําคัญในรูป 
ท้ังหลาย ไมพงึสําคัญแตรูปท้ังหลาย ไมพงึสําคัญวา รูปท้ังหลายของเรา ไมพึงสําคัญซ่ึงจักษ ุ
วิญญาณ ไมพงึสําคัญในจักษุวิญญาณ ไมพึงสําคัญแตจกัษุวิญญาณไมพึงสําคัญวา จกัษุวิญญาณ 
ของเรา ไมพึงสําคัญซ่ึงจักษุสัมผัส ไมพึงสําคัญใน จักษสัุมผัส ไมพึงสําคัญแตจักษสัุมผัส ไมพึง 
สําคัญวา จักษสัุมผัสของเรา ไมพึงสําคัญซ่ึงสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิด 
ข้ึนเพราะจกัษสัุมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ี  
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เกิดข้ึนเพราะจกัษุสัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญแตสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั ไมพงึสําคัญวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั ของเรา ไมพึงสําคัญซ่ึงโสตะ... ไมพึงสําคัญซ่ึงฆานะ... 
ไมพึงสําคัญซ่ึงกาย... ไมพึงสําคัญ ซ่ึงใจ ไมพึงสําคัญในใจ ไมพึงสําคัญแตใจ ไมพึงสําคัญวา 
ใจของเรา ไมพึง สําคัญซ่ึงธรรมารมณท้ังหลาย ... ไมพงึสําคัญซ่ึงมโนวิญญาณ ไมพึงสําคัญใน 
มโน  วิญญาณ ไมพึงสําคัญแตมโนวิญญาณ ไมพึงสําคัญวา มโนวิญญาณของเรา ไมพึงสําคัญ 
ซ่ึงมโนสัมผัส ไมพึงสําคัญในมโนสัมผัส ไมพึงสําคัญแตมโนสัมผัสไมพึงสําคัญวามโนสัมผัส 
ของเรา ไมพึงสําคัญซ่ึงสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัส 
เปนปจจยั ไมพึงสําคัญในสุขเวทนา  ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโน 
สัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญแตสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึน 
เพราะมโน  สัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั ของเรา ไมพึงสําคัญซ่ึงส่ิงท้ังปวง ไมพึง สําคัญในส่ิงท้ังปวง 
ไมพึงสําคัญแตส่ิงท้ังปวง ไมพึงสําคัญวา ส่ิงท้ังปวงของเราเธอน้ันเม่ือไมสําคัญอยางนี้ ก็ไม 
ถือม่ันอะไรๆ ในโลก เม่ือไมถือม่ัน ก็ไมสะดุงยอมดับเฉพาะตนทีเดียว ยอมรูชัดวา ชาติส้ิน 
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจ  ท่ีควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
         [๑๒๑] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความหวั่นไหวเปน โรค ความ 
หวั่นไหวเปนฝ ความหวัน่ไหวเปนลูกศร ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล ตถาคตยอม 
เปนผูไมมีความหว่ันไหว ปราศจากลูกศร เพราะเหตุนั้นแล ถึงแมภิกษกุพ็ึงหวังวาเราพงึเปน 
ผูไมมีความหวั่นไหว ปราศจากลูกศรอยู ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๗ 
                        เอชสูตรท่ี ๒ 
         [๑๒๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ภิกษไุมพึงสําคัญซ่ึงจักษุ ไมพึงสําคัญ ในจักษุ ไมพึง 
สําคัญแตจักษุ ไมพึงสําคัญวา จักษุของเรา ไมพึงสําคัญซ่ึงรูป ท้ังหลาย ไมพึงสําคัญในรูปท้ังหลาย  
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ไมพึงสําคัญแตรูปท้ังหลาย ไมพึงสําคัญวารูปท้ังหลายของเรา ไมพึงสําคัญซ่ึงจักษุวญิญาณ ไมพึง 
สําคัญในจักษวุิญญาณ ไม พงึสําคัญแตจักษุวิญญาณ ไมพึงสําคัญวา จกัษุวิญญาณของเรา ไมพึง 
สําคัญซ่ึงจักษุสัมผัส ไมพึงสําคัญในจักษสัุมผัส ไมพึงสําคัญแตจักษสัุมผัส ไมพึงสําคัญวา จักษ ุ
สัมผัสของเรา ไมพึงสําคัญซ่ึงสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข เวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษ ุ
สัมผัสเปนปจจัย ไมพึงสําคัญในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
จักษุสัมผัสเปนปจจยั ไมพึงสําคัญแตสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึน 
เพราะจักษุสัมผัสเปน  ปจจัย ไมพึงสําคัญวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั ของเรา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมสําคัญซ่ึงส่ิงใด  ยอม 
สําคัญในส่ิงใด ยอมสําคัญแตส่ิงใด ยอมสําคัญวา ส่ิงใดของเรา ส่ิงนั้นยอมเปนอยางอ่ืนจาก 
ส่ิงนั้น โลกมีภาวะเปนอยางอ่ืน ของอยูในภพ ยอมยนิดภีพนั่นแหละ ไมพึงสําคัญซ่ึงโสตะ ฯลฯ 
ไมพึงสําคัญซ่ึงฆานะ ฯลฯ ไมพึงสําคัญซ่ึงชิวหา ฯลฯ ไมพึงสําคัญซ่ึงกาย ฯลฯ ไมพึงสําคัญซ่ึง 
ใจ ไมพึงสําคัญในใจ ไมพึงสําคัญแตใจ ไมพึงสําคัญวา ใจของเรา ไมพึงสําคัญซ่ึงธรรมารมณ 
ท้ังหลาย ไมพงึสําคัญในธรรมารมณท้ังหลาย ไมพึงสําคัญแตธรรมารมณท้ังหลายไมพึงสําคัญวา 
ธรรมารมณท้ังหลายของเรา ไมพึงสําคัญซ่ึงมโนวิญญาณ ไมพึง สําคัญในมโนวิญญาณ ไมพึง 
สําคัญแตมโนวิญญาณ ไมพงึสําคัญวา มโนวิญญาณของเรา ไมพึงสําคัญซ่ึงมโนสัมผัส ไมพึง 
สําคัญในมโนสัมผัส ไมพึงสําคัญแต  มโนสัมผัส ไมพึงสําคัญวา มโนสัมผัสของเรา ไมพึง 
สําคัญซ่ึงสุขเวทนา ทุกข  เวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั 
ไมพึงสําคัญ  ในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปน 
ปจจัย ไมพึงสําคัญแตสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกดิข้ึน เพราะมโนสัมผัส 
เปนปจจยั ไมพึงสําคัญวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม  สุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
มโนสัมผัสเปนปจจยั ของเรา ดูกรภกิษุท้ังหลาย  กภ็ิกษุยอมสําคัญซ่ึงส่ิงใด ยอมสําคัญในส่ิงใด 
ยอมสําคัญแตส่ิงใด ยอมสําคัญวา ส่ิงใดของเรา ส่ิงนั้นยอมเปนอยางอ่ืนจากส่ิงนั้น โลกมี 
ภาวะเปนอยางอ่ืน ของ  อยูในภพ ยอมยนิดีภพนั่นแหละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุไมพงึสําคัญ 
ซ่ึงขันธ  ธาตุและอายตนะ ไมพึงสําคัญในขันธ ธาตุและอายตนะ ไมพงึสําคัญแตขันธ  ธาตุ 
และอายตนะ ไมพึงสําคัญวา ขันธ ธาตุ และอายตนะของเรา เธอเม่ือไม สําคัญอยางนี้ ยอมไม  
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ถือม่ันส่ิงอะไรๆ ในโลก เม่ือไมถือม่ัน ยอมไมสะดุง เม่ือ ไมสะดุง ยอมดับเฉพาะตนทีเดียว 
ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยู  จบแลว กจิท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปน 
อยางนี้มิไดมี ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๘ 
                        ทวยสูตรท่ี ๑ 
         [๑๒๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสวนสองแกเธอท้ัง 
หลาย เธอท้ังหลายจงฟง ก็สวนสองเปนไฉน คือ จักษุ และรูป ๑ โสตะและเสียง ๑ ฆานะ 
และกล่ิน ๑ ชิวหาและรส ๑ กาย และโผฏฐัพพะ ๑ ใจและธรรมารมณ ๑ นี้เรียกวาสวนสอง 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลใดพึงกลาวอยางนี้วา เราบอกเลิกสวนสองนัน้เสียแลว จักบัญญัติ สวน 
สองเปนอยางอ่ืน วาจาของบุคคลนั้นเปนเร่ืองของเทวดา ฯ ก็บุคคลนั้นถูก  เขาถามเขาแลวก็อธิบาย 
ไมได และถึงความอึดอัดยิ่งข้ึน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร เพราะขอนั้นไมใชวิสัย ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๙ 
                        ทวยสูตรท่ี ๒ 
         [๑๒๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย วิญญาณเกดิข้ึนเพราะอาศัยสวน 
สอง วิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยสวนสองเปนอยางไร จกัษุ  วิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักษ ุ
และรูป จักษุไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอ่ืน รูปไมเท่ียง มีความแปรปรวน 
มีความเปนอยางอ่ืน สวนสองอยาง นี้ หวั่นไหวและอาพาธ ไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความ 
เปนอยางอ่ืน จกัษุ วิญญาณไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอ่ืน แมเหตุปจจัยเพ่ือ 
ความ  เกิดข้ึนแหงจกัษวุิญญาณก็ไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอ่ืน ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ก็จกัษุวิญญาณท่ีเกดิข้ึนแลว  เพราะอาศัยปจจัยอันไมเท่ียงจักเปนของเท่ียงแตไหน 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความประจวบ ความประชุม ความพรอมกันแหงธรรมท้ัง ๓ นี้แล เรียกวา 
จักษุสัมผัส ฯ  
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         [๑๒๕] ถึงจักษุสัมผัสก็ไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอ่ืน แมเหตปุจจัย 
เพื่อความเกิดข้ึนแหงจักษุสัมผัสก็ไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอ่ืน ก็จกัษุสัมผัส 
ท่ีเกิดขึ้นแลว เพราะอาศัยปจจัยอันไมเท่ียง จักเปน ของเท่ียงแตไหน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคล 
อันผัสสะกระทบแลวยอมรูสึก อัน ผัสสะกระทบแลวยอมคิด อันผัสสะกระทบแลวยอมจํา แม 
ธรรมเหลานี้ก็หวั่นไหวและอาพาธ ไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอ่ืน ฯลฯ ชิวหา 
วิญญาณยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยล้ินและรส ล้ินไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปน อยางอ่ืน 
รสไมเท่ียงมีความแปรปรวน มีความเปนอยางอ่ืน สวนสองอยางนี้ หวัน่ไหวและอาพาธ ไมเท่ียง 
มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอ่ืน ชิวหา  วิญญาณ ไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปน 
อยางอ่ืน  แมเหตุปจจยัเพ่ือ ความเกิดข้ึนแหงชิวหาวิญญาณ ก็ไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความ 
เปนอยางอ่ืน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ชิวหาวิญญาณท่ีเกิดขึน้แลว  เพราะอาศัยปจจยัอันไมเท่ียง 
จักเปนของเท่ียงแตไหน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ พรอมกัน แหง 
ธรรมท้ัง ๓ นี้แล เรียกวาชิวหาสัมผัส ฯ 
         [๑๒๖] แมชิวหาสัมผัสก็ไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอ่ืน แมเหตุ 
ปจจัยเพื่อความเกิดข้ึนแหงชิวหาสัมผัสก็ไมเท่ียง มีความแปรปรวน  มีความเปนอยางอ่ืน ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ก็ชิวหาสัมผัสท่ีเกิดข้ึนแลว เพราะอาศัย---ปจจยัอันไมเท่ียง จกัเปนของเท่ียงแตไหน 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลอันผัสสะ กระทบแลวยอมรูสึก อันผัสสะกระทบแลวยอมคิด อันผัสสะ 
กระทบแลวยอมจําแมธรรมเหลานี้กห็วัน่ไหวและอาพาธ ไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปน 
อยางอ่ืน ฯลฯ มโนวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ ใจไมเท่ียง มี ความแปรปรวน 
มีความเปนอยางอ่ืน ธรรมท้ังหลายก็ไมเท่ียง มีความแปรปรวน  มีความเปนอยางอ่ืน สวนสอง 
อยางนี้หวั่นไหวและอาพาธ ไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอ่ืน มโนวิญญาณไม 
เท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอ่ืน แมเหตุปจจยัเพ่ือความเกิดข้ึนแหงมโนวญิญาณ 
ก็ไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอ่ืน มโนวิญญาณท่ีเกิดข้ึนแลว เพราะอาศัยปจจยั 
อันไมเท่ียง จักเปนของเท่ียงแตไหน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ 
พรอมกัน แหงธรรม ๓ ประการนี้แล เรียกวามโนสัมผัส ฯ 
         [๑๒๗] แมมโนสัมผัสก็ไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความเปนอยางอ่ืน แมเหตปุจจัย 
เพื่อความเกิดข้ึนแหงมโนสัมผัสก็ไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความ เปนอยางอ่ืน ดกูรภิกษุ  
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ท้ังหลาย ก็มโนสัมผัสท่ีเกิดข้ึนแลว เพราะอาศัยปจจยัอันไมเท่ียง จกัเปนของเท่ียงแตไหน 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลอันผัสสะกระทบแลวยอมรูสึก อันผัสสะกระทบแลวยอมคิด อันผัสสะ 
กระทบแลวยอมจํา แม ธรรมเหลานี้กห็วัน่ไหวและอาพาธ ไมเท่ียง มีความแปรปรวน มีความ 
เปนอยางอ่ืนดกูรภิกษุท้ังหลาย มโนวิญญาณยอมเกิดเพราะอาศัยสวนสองอยาง ดวยประการ 
ฉะนี้แล ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๑๐ 
                          จบฉันนวรรคท่ี ๔ 
                          _____________________ 
                        รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
         ๑. ปโลกสูตร ๒. สุญญสูตร ๓. สังขิตตสูตร ๔. ฉันนสูตร ๕. ปุณณสูตร 
๖. พาหิยสูตร ๗. เอชสูตรท่ี ๑ ๘. เอชสูตรท่ี ๒ ๙. ทวย  สูตรท่ี ๑ ๑๐. ทวยสูตรท่ี ๒ ฯ 
                         ______________________  
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                        ฉฬวรรคท่ี ๕ 
                          สังคัยหสูตรท่ี ๑ 
         [๑๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนี้ ท่ีบุคคลไมฝกฝน ไมคุมครอง 
ไมรักษา ไมสํารวมระวังแลว ยอมนําทุกขหนักมาให ผัสสายตนะ  ๖ ประการเปนไฉน คือ 
จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ ท่ีบุคคลไม  ฝกฝน ไมคุมครอง ไมรักษา ไมสํารวมระวังแลว 
ยอมนําทุกขหนักมาให ดูกร ภิกษุท้ังหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนี้แล ท่ีบุคคลไมฝกฝน ไม 
คุมครอง ไม รักษา ไมสํารวมระวังแลว ยอมนําทุกขหนกัมาให ฯ 
         [๑๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนี้ ท่ีบุคคลฝกฝนดี  คุมครองดี 
รักษาดี สํารวมระวังดแีลว ยอมนําสุขมากมาให ผัสสายตนะ ๖เปนไฉน คือ จักษุ โสตะ 
ฆานะ ชิวหา กาย ใจ ท่ีบุคคลฝกฝนดี คุมครองดี รักษาดี สํารวมระวังดีแลว ยอมนําสุข 
มากมาให ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผัสสายตนะ ๖ ประการนีแ้ล ท่ีบุคคลฝกฝนดี คุมครองด ีรักษาด ี
สํารวมระวังดแีลว ยอม นําสุขมากมาให พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณ 
ภาษิตนีจ้บลง  แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา ฯ 
         [๑๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคลไมสํารวมผัสสายตนะ ๖ 
นั่นแหละ เวนการสํารวมในอายตนะใด ยอมเขาถึงทุกข  บุคคลเหลา 
ใด ไดสํารวมระวังอายตนะเหลานั้น บุคคลเหลานั้น มีศรัทธาเปน 
เพื่อนสอง ยอมเปนผูอันราคะไมชุมอยู  บุคคลเห็นรูปท่ีชอบใจและ 
เห็นรูปท่ีไมชอบใจแลว พึง บรรเทาราคะในรูปท่ีชอบใจ และไมพึง 
เสียใจวา รูปไมนารัก ของเรา (เราเห็นรูปไมนารักเขาแลว) ไดยิน 
เสียงท่ีนารักและเสียงท่ีไมนารัก พึงสงบใจในเสียงท่ีนารัก และพึง 
บรรเทาโทสะในเสียงท่ีนารัก และไมพึงเสียใจวา เสียงไมนารักของเรา 
(เราไดฟงเสียงที่ไมนารักเขาแลว) ไดดมกล่ินท่ีชอบใจอันนายนิด ี
และไดดมกล่ินท่ีไมสะอาด ไมนารักใคร พึงบรรเทาความหงุดหงิดใน 
กล่ินท่ีไมนาใคร และไม พึงพอใจในกล่ินท่ีนาใคร ไดล้ิมรสท่ีอรอย  
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เล็กนอย และล้ิมรสที่ไมอรอยในบางคราว ไมพึงล้ิมรสท่ีอรอยดวยความ 
ติดใจ และไมควรยินรายในเม่ือล้ิมรสท่ีไมอรอย ถูกสัมผัส ท่ีเปนสุข 
กระทบเขาแลว และถูกผัสสะท่ีเปนทุกขกระทบเขา แลว ไมพึงหวั่นไหว 
ในระหวางๆ ควรวางเฉยผัสสะท้ังท่ีเปนสุข ท้ังท่ีเปนทุกขท้ังสอง ไมควร 
ยินดี ไมควรยนิรายเพราะผัสสะอะไรๆ นรชนท้ังหลายที่ทรามปญญา 
มีความ สําคัญในกิเลสเปนเหตุใหเนิ่นชา ยินดีอยูดวยกิเลสเปนเหตุให 
เนิ่นชา เปนสัตวท่ีมีสัญญา ยอมวกเวยีนอยู ก็บุคคลบรรเทาใจ ท่ี 
ประกอบดวยปญจกามคุณท้ังปวงแลว ยอมรักษา ใจใหประกอบดวยเนก 
ขัมมะ ใจท่ีบุคคลเจริญดีแลวใน อารมณ ๖ อยางนี้ ในกาลใด ในกาล 
นั้น จิตของบุคคลน้ันอันสุขสัมผัสกระทบเขาแลว ยอมไมหวั่นไหวใน 
ท่ีไหนๆ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายปราบราคะและโทสะเสียแลว 
ยอมเปนผูถึงนพิพานซ่ึงเปนฝงขางโนนแหงชาติและมรณะ ฯ 
                         จบสูตรท่ี ๑ 
                          สังคัยหสูตรท่ี ๒ 
         [๑๓๑] คร้ังนั้นแล ทานพระมาลุกยบุตร มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ว เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรดแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ท่ีขา 
พระองคสดับแลว พึงเปนผูๆ เดียวหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู 
เถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาลุกยบุตร ในการที่เธอขอโอวาทน้ีในบัดนี้ เราจกับอกกะพวก 
ทหรภิกษุทําไม ก็ทานใดแกแลว เปนผูเฒา ผูใหญ ลวงกาลผานวัยแลว ยอม  ขอโอวาทโดย 
ยอ เราจักบอกแกเธอนั้น ฯ  
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         [๑๓๒] มา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคแกแลว  เปนผูเฒา ผูใหญ ลวงกาล 
ผานวัยแลวกจ็ริง ถึงกระนั้น ขอพระผูมีพระภาคผูสุคตโปรดแสดงธรรมโดยยอแกขาพระองคเถิด 
ไฉนขาพระองคพึงรูถึงพระภาษิตของพระผูมีพระภาค พึงเปนผูไดรับพระภาษิตของพระผูมีพระ 
ภาค ฯ 
         พ. ดูกรมาลุกยบุตร เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปท่ีพึงรูแจงดวยจักษุเหลา 
ใด เธอไมเห็นแลว ท้ังไมเคยเห็นแลว ยอมไมเห็นในบัดนี้ดวยความกําหนดวา เราเหน็ มิได 
มีแกเธอดวย เธอมีความพอใจ มีความกําหนัดหรือมีความรักในรูปเหลานั้นหรือ ฯ 
         มา. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ 
         พ. เสียงท่ีพึงรูแจงดวยหูเหลาใด เธอไมไดฟงแลว ท้ังไมเคยไดฟงแลว ยอมไมไดฟง 
ในบัดนีด้วย ความกําหนดวา เราไดฟง มิไดมีแกเธอดวย เธอมี  ความพอใจ มีความกําหนัด 
หรือมีความรักในเสียงเหลานัน้หรือ ฯ 
         มา. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ 
         พ. กล่ินท่ีพึงรูแจงดวยจมูกเหลาใด เธอไมไดดมแลว ท้ังไมเคยไดดม แลว ยอมไม 
ไดดมในบัดนีด้วย ความกําหนดวา เราไดดม มิไดมีแกเธอดวย  เธอมีความพอใจ มีความกําหนัด 
หรือมีความรักในกล่ินเหลานัน้หรือ ฯ 
         มา. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ 
         พ. รสที่พึงรูแจงดวยล้ินเหลาใด เธอไมไดล้ิมแลว ท้ังไมเคยไดล้ิมแลว  ยอมไมไดล้ิม 
ในบัดนีด้วย ความกําหนดวา เราไดล้ิม มิไดมีแกเธอดวย เธอมีความพอใจ มีความกําหนัด 
หรือความรักในรสเหลานั้นหรือ ฯ 
         มา. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ 
         พ. โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกายเหลาใด เธอไมไดถูกตองแลว ท้ัง  ไมไดเคยถูกตอง 
แลว ยอมไมไดถูกตองในบัดนี้ดวย ความกําหนดวา เราถูกตองมิไดมีแกเธอดวย เธอมีความ 
พอใจ มีความกําหนดั หรือมีความรักในโผฏฐัพพะเหลานั้นหรือ ฯ 
         มา. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ  
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         พ. ธรรมารมณท่ีพึงรูแจงดวยใจเหลาใด เธอไมไดรูแลว ท้ังไมไดเคยรูแลว ยอมไมรู 
ในบัดนีด้วย  ความกําหนดวา เรารู มิไดมีแกเธอดวย เธอมี  ความพอใจ มีความกําหนดั หรือมี 
ความรักในธรรมารมณเหลานั้นหรือ ฯ 
          มา. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ 
         [๑๓๓] พ. ดูกรมาลุกยบุตร ก็ในธรรมเหลานั้น คือ รูปท่ีไดเห็น เสียงท่ีไดฟง อารมณ 
ท่ีไดทราบ และธรรมท่ีจะพึงรูแจง ในรูปท่ีไดเหน็แลว เธอ  จักเปนเพียงแตวาเห็น ในเสียงท่ีได 
ฟงแลว เธอจกัเปนเพยีงแตวาไดฟง ในอารมณท่ีไดทราบแลว เธอจักเปนเพียงแตไดทราบ ใน 
ธรรมท่ีไดรูแจง เธอจัก เปนเพียงแตไดรูแจง ดูกรมาลุกยบุตร ในธรรมท้ังหลาย คือ รูปท่ีไดเหน็ 
เสียงท่ีไดฟง อารมณท่ีไดทราบ และธรรมท่ีจะพึงรูแจง ในรูปท่ีไดเหน็แลว เธอ  จักเปนเพียง 
แตวาเห็น ในเสียงท่ีไดฟงแลว เธอจักเปนเพียงแตวาไดฟง ในอารมณท่ีไดทราบแลว เธอจักเปน 
เพียงแตไดทราบ ในธรรมท่ีไดรูแจงแลว เธอจักเปน  เพยีงแตไดรูแจงแลว ในกาลใด ในกาล 
นั้น เธอจักเปนผูไมถูกราคะยอม ไม  ถูกโทสะประทุษราย ไมหลงเพราะโมหะ เธอจกัเปนผูไมถูก 
ราคะยอม ไมถูกโทสะประทุษราย ไมหลงเพราะโมหะ ในกาลใด ในกาลนั้น เธอจกัไมพวัพัน 
ในรูปท่ีไดเหน็ ในเสียงท่ีไดฟง ในอารมณท่ีไดทราบ หรือในธรรมารมณท่ีได รูแจง ดูกรมาลุกย 
บุตร ในโลกน้ีก็ไมมี ในโลกอื่นก็ไมมี ในระหวางโลกท้ังสอง  ก็ไมมี นีแ้ลเปนท่ีสุดแหงทุกข ฯ 
         มา. พระเจาขา ขาพระองคยอมรูท่ัวถึงเนื้อความแหงธรรม ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว 
โดยยอนี้ไดโดยพิสดารวา 
[๑๓๔] สติหลงไปแลวเพราะเหน็รูป บุคคลเม่ือใสใจถึงรูปเปนนิมิตท่ีรัก 
ก็มีจิตกําหนัด เสวยอารมณนัน้ ท้ังมีความติดใจในอารมณนั้นต้ังอยู 
มีเวทนาอันมีรูปเปนแดนเกดิเปนอเนกทวีข้ึน และมีจิตอันอภิชฌา 
และวหิิงสาเขาไปกระทบ เม่ือส่ังสมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑติกลาววา 
หางไกลนิพพาน สติหลงไปแลว เพราะไดฟงเสียง บุคคลเม่ือใสใจ  
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ถึงเสียงเปนนมิิตท่ีรัก ก็มีจิตกําหนดัเสวยอารมณนั้น ท้ังมีความติด 
ใจในอารมณนั้นต้ังอยู มีเวทนาอันมีเสียงเปนแดนเกดิเปนอเนกทว ี
ข้ึน และมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเขาไปกระทบ เม่ือส่ังสมทุกข 
อยางนี้ บัณฑติกลาววา หางไกลนิพพาน สติหลงไปแลวเพราะได 
ดมกล่ิน บุคคลเม่ือใสใจถึงกล่ินเปนนิมิตท่ีรัก ก็มีจิตกําหนัดเสวย 
อารมณนั้น ท้ังมีความติดใจอารมณนั้นต้ังอยู มีเวทนาอันมีกล่ินเปน 
แดนเกิดเปนอเนกทวีข้ึนและมีจิตอันอภิชฌาและวหิิงสาเขาไปกระทบ 
เม่ือส่ังสมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา หางไกลนิพพาน สติหลง 
ไปแลวเพราะล้ิมรส บุคคลเม่ือใสใจถึงรสเปนนิมิตที่รัก ก็มีจิตกําหนัด 
เสวยอารมณนัน้ ท้ังมีความติดใจในอารมณนั้นต้ังอยูมีเวทนาอัน 
มีรสเปนแดนเกิดเปนอเนกทวีข้ึน และมีจิตอันอภิชฌาและวิหิงสาเขา 
ไปกระทบ เม่ือส่ังสมทุกขอยูอยางนี้บัณฑติกลาววา หางไกลนิพพาน 
สติหลงไปแลว เพราะถูกตองโผฏฐัพพะ บุคคลเม่ือใสใจถึงโผฏฐัพพะ 
เปนนิมิตท่ีรัก ก็มีจิตกําหนัดเสวยอารมณนัน้ ท้ังมีความติดใจในอารมณ 
นั้นต้ังอยู มีเวทนาอันมีโผฏฐัพพะเปนแดนเกิดเปนอเนกทวีข้ึน และ 
มีจิตอันอภิชฌาและวหิิงสาเขาไปกระทบ เมื่อส่ังสมทุกขอยูอยางนี ้
บัณฑิตกลาววา หางไกลนิพพานสติหลงไปแลวเพราะรูธรรมารมณ 
บุคคลเม่ือใสใจถึงธรรมารมณเปนนิมิตท่ีรัก ก็มีจิตกําหนดัเสวยอารมณ 
นั้นท้ังมีความติดใจในอารมณนั้นต้ังอยู มีเวทนาอันมีธรรมารมณเปน 
แดนเกิดเปนอเนกทวีข้ึน และมีจิตอันอภิชฌาและวหิิงสาเขาไปกระทบ 
เม่ือส่ังสมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววาหางไกลนิพพาน ฯ 
[๑๓๕] บุคคลนั้นเหน็รูปแลว มีสติไมกําหนัดในรูปท้ังหลาย มีจิต 
คลายกําหนดัเสวยอารมณนัน้ ท้ังไมมีความติดใจอารมณนั้นต้ังอยู 
บุคคลนั้นเม่ือเห็นรูปและเสวยเวทนาอยู ทุกขส้ินไปและไมส่ังสมทุกข 
ฉันใด บุคคลนั้นเปนผูมีสติเท่ียวไปฉันนั้น เม่ือไมส่ังสมทุกขอยูอยางนี ้ 
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บัณฑิตกลาววา ใกลนิพพาน บุคคลนั้นไดฟงเสียงแลว มีสติไม 
กําหนดัในเสียงท้ังหลาย มีจติคลายกําหนดัเสวยอารมณนัน้ ท้ังไมมี 
ความติดใจอารมณนั้นต้ังอยู บุคคลนั้นเม่ือไดฟงเสียงและเสวย 
เวทนาอยู ทุกขส้ินไปและไมส่ังสมทุกข ฉันใด บุคคลนั้นเปนผู 
มีสติเท่ียวไป ฉันนั้น เม่ือไมส่ังสมทุกขอยูอยางนี้บัณฑิตกลาววา 
ใกลนิพพาน บุคคลนั้นเม่ือดมกล่ินแลวมีสติไมกําหนดัในกล่ิน 
ท้ังหลาย มีจิตคลายกําหนดัเสวยอารมณนัน้ ท้ังไมมีความติดใจอารมณ 
นั้นต้ังอยู บุคคลน้ันเม่ือดมกล่ินและเสวยเวทนาอยู ทุกขส้ินไปและ 
ไมส่ังสมทุกขฉันใด บุคคลนั้นเปนผูมีสติเท่ียวไป ฉันนัน้ เม่ือไมส่ัง 
สมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา ใกลนพิพาน บุคคลนั้นล้ิมรสแลว 
มีสติไมกําหนดัในรสทั้งหลาย มีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณนั้น ท้ัง 
ไมมีความติดใจอารมณนั้นต้ังอยู บุคคลนั้นเม่ือล้ิมรสและเสวยเวทนา 
อยู ทุกขส้ินไปและไมส่ังสมทุกข ฉันใด บุคคลนั้นเปนผูมีสติเท่ียว 
ไป ฉันนั้น เม่ือไมส่ังสมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา ใกลนิพพาน 
บุคคลนั้นถูกตองผัสสะแลว มีจิตไมกําหนดัในผัสสะท้ังหลายมีจิต 
คลายกําหนดัเสวยอารมณนัน้ ท้ังไมมีความติดใจอารมณนั้นต้ังอยู 
บุคคลนั้นเม่ือถูกตองผัสสะและเสวยเวทนาอยูทุกขส้ินไปและไมส่ัง 
สมทุกข ฉันใด บุคคลนั้นเปนผูมีสติเท่ียวไป ฉันนั้น เม่ือไมส่ัง 
สมทุกขอยูอยางนี้ บัณฑิตกลาววา ใกลนพิพาน บุคคลนั้นรูธรรมารมณ 
แลว มีสติไมกาํหนัดในธรรมารมณท้ังหลาย มีจิตคลายกําหนัดเสวย 
อารมณนั้น ท้ังไมมีความติดใจอารมณนั้นต้ังอยู บุคคลนั้นเม่ือรู 
ธรรมารมณและเสวยเวทนาอยู ทุกขส้ินไปและไมส่ังสมทุกขฉันใด 
บุคคลนั้นเปนผูมีสติเท่ียวไป ฉันนั้น เม่ือไมส่ังสมทุกขอยูอยางนี ้
บัณฑิตกลาววาใกลนิพพาน ฯ 
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองครูท่ัวถึงเนื้อความแหงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคตรัสโดย 
ยอน้ีไดโดยพสิดาร ดวยประการฉะนี้ ฯ  
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[๑๓๖] พ. ดูกรมาลุกยบุตร สาธุๆ เธอรูท่ังถึงเนื้อความแหงธรรมท่ีเรากลาวโดยยอ 
ไดโดยพิสดารดีอยูแล วา 
[๑๓๗] สติหลงไปเพราะเห็นรูป บุคคลเม่ือใสใจถึงรูปเปนนิมิตท่ีรัก ก ็
มีจิตกําหนัดเสวยอารมณนั้น ท้ังมีความติดใจอารมณนั้นต้ังอยู มี 
เวทนาอันมีรูปเปนแดนเกดิเปนอเนกทวีข้ึน และมีจิตอันอภิชฌา 
และวหิิงสาเขาไปกระทบ เม่ือบุคคลส่ังสมทุกขอยูอยางนี ้เรากลาววา 
ไกลนิพพาน ฯลฯ 
[๑๓๘] บุคคลนั้นรูธรรมารมณแลว มีสติไมกําหนดัในธรรมารมณ มี 
จิตคลายกําหนดัเสวยอารมณนั้น ท้ังไมมีความติดใจอารมณนั้นต้ังอยู 
บุคคลนั้นเม่ือรูธรรมารมณและเสวยเวทนาอยูทุกขส้ินไปและไมส่ัง 
สมทุกข ฉันใด บุคคลนั้นเปนผูมีสติเท่ียวไป ฉันนั้น เม่ือไมส่ัง 
สมทุกขอยูอยางนี้ ฯลฯ เรากลาววาใกลนิพพาน ฯ 
ดูกรมาลุกยบุตร เธอพึงเห็นเนื้อความแหงธรรมท่ีกลาวแลวโดยยอนี ้
โดยพิสดารอยางนี้แล ฯ 
[๑๓๙] คร้ังนัน้แล ทานพระมาลุกยบุตรช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาค 
ลุกจากอาสนะ ถวายอภวิาท กระทําประทักษิณแลวหลีกไป คร้ังนั้นแล ทานพระมาลุกยบุตร 
เปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาทมีความเพยีร มีจิตเด็ดเดี่ยว ไมชาก็กระทําให 
แจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่มท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตอง 
การนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยู 
จบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี กแ็ลทานพระมาลุกยบุตร 
ไดเปนอรหนัตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย ฯ 
จบสูตรท่ี ๒  
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ปริหานสูตร 
[๑๔๐] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราจกัแสดงปริหานธรรม อปริ 
หานธรรม และอภภิายตนะ ๖ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงเถิด กป็ริหานธรรมยอมมีอยาง 
ไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย อกุศลบาปธรรมท้ังหลายมีความดาํริแลนไป เปนฝายสังโยชน ยอม 
เกิดข้ึนแกภิกษุในศาสนานี้ เพราะเห็นรูปดวยจักษุ ถาภกิษุใหกิเลสนัน้อยูอาศัย ไมละ ไม 
บรรเทา ไมกําจัดเสีย ไมใหหายไป ขอนัน้ภิกษพุึงทราบวา เรายอมเส่ือมจากกุศลธรรมท้ังหลาย 
เหตุนี้พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความเส่ือม ฯลฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง อกุศลบาปธรรมท้ังหลาย มีความดําริแลนไป 
เปนฝายสังโยชน ยอมเกดิข้ึนแกภิกษุในศาสนานี้ เพราะไดล้ิมรสดวยล้ิน ฯลฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง อกุศลบาปธรรมท้ังหลาย มีความดําริแลนไป เปน 
ฝายสังโยชน ยอมเกิดข้ึนแกภกิษุในศาสนานี้ เพราะไดรูแจงธรรมารมณดวยใจ ถาภิกษุใหกิเลส 
นั้นอยูอาศัย ไมละ ไมบรรเทา ไมกําจัดเสียไมใหหายไป ขอนั้นภกิษุพงึทราบวา เรายอมเส่ือม 
จากกุศลธรรมท้ังหลาย เหตุนี้พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความเส่ือม ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ปริหานธรรมยอมมีอยางนี้แล ฯ 
[๑๔๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กอ็ปริหานธรรมยอมมีอยางไร อกุศลบาปธรรมท้ังหลาย 
มีความดําริแลนไป เปนฝายสังโยชน ยอมเกิดข้ึนแกภกิษใุนศาสนานี้ เพราะเหน็รูปดวยจกัษ ุ
ถาภิกษุไมใหกิเลสนั้นอยูอาศัย ละ บรรเทา กําจัดใหหายไป ขอนั้นภกิษุพึงทราบวา เรายอมไม 
เส่ือมจากกุศลธรรมท้ังหลาย เหตุนี้พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความไมเส่ือม ฯลฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง อกุศลบาปธรรมท้ังหลาย มีความดําริแลนไป เปน 
ฝายสังโยชน ยอมเกิดข้ึนแกภกิษุในศาสนานี้ เพราะไดล้ิมรสดวยล้ิน ฯลฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง อกุศลบาปธรรมท้ังหลายมีความดําริแลนไป เปน 
ฝายสังโยชน ยอมเกิดข้ึนแกภกิษุในศาสนานี้ เพราะไดรูแจงธรรมารมณดวยใจ ถาภิกษุไมให 
กิเลสนั้นอยูอาศัย ละ บรรเทา กําจัด ใหหายไป ขอนั้นภิกษุพึงทราบวา เรายอมไมเส่ือมจาก 
กุศลธรรมท้ังหลาย เหตุนี้ พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความไมเส่ือม ดูกรภิกษุท้ังหลาย อปริหาน 
ธรรมยอมมีอยางนี้แล ฯ  
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[๑๔๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กอ็ภิภายตนะ ๖ เปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย อกุศล 
บาปธรรมท้ังหลาย มีความดําริแลนไป เปนฝายสังโยชน ยอมไมเกดิข้ึนแกภิกษุในศาสนานี้ 
เพราะเห็นรูปดวยจักษุ ขอนัน้ภิกษุพึงทราบวา อายตนะน้ีเราครอบงําแลว อายตนะน้ี พระผูมี 
พระภาคตรัสวาเปนอภภิายตนะ ฯลฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง อกุศลบาปธรรมท้ังหลายมีความดําริแลนไป เปน 
ฝายสังโยชน ยอมเกิดข้ึนแกภกิษุในศาสนานี้เพราะไดรูแจงธรรมารมณ  ดวยใจ ขอนัน้ภิกษุพึง 
ทราบวา อายตนะนี้เราครอบงําแลว อายตนะน้ีพระผูมีพระภาคตรัสวาเปนอภภิายตนะ ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย อายตนะเหลานี้ เรากลาววาอภิภายตนะ ๖ ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
ปมาทวิหารีสูตร 
[๑๔๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจัก 
แสดงภกิษุผูอยูดวยความประมาท และภิกษุผูอยูดวยความไมประมาท เธอท้ังหลายจงฟงเถิด ก ็
ภิกษเุปนผูอยูดวยความประมาทอยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุไมสํารวมจักขุนทรียอยู จิต 
ยอมแสไปในรูปท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยจกัษุ เม่ือภิกษุมีจิตแสไปแลว ปราโมทยก็ไมมี เมื่อ 
ปราโมทยไมมี ปติก็ไมมี เม่ือปติไมมี ปสสัทธิก็ไมมี เม่ือปสสัทธิไมมี ภิกษนุั้นก็อยูลําบาก 
จิตของภิกษุผู มีความลําบาก ยอมไมตั้งม่ัน เม่ือจิตไมตั้งม่ัน ธรรมท้ังหลายก็ไมปรากฏ เพราะ 
ธรรมท้ังหลายไมปรากฏ ภิกษุนั้นก็ถึงความนับวา เปนผูอยูดวยความประมาทแทจริง ฯลฯ 
เม่ือภิกษุไมสํารวมชิวหินทรีย จิตยอมแสไปในรสท้ังหลายท่ีพึงรูแจง ดวยล้ิน เม่ือภิกษุมีจิต 
แสไปแลว ฯลฯ ภิกษุนั้นก็ถึงความนับวา เปนผูอยูดวยความ ประมาทแทจริง ฯลฯ เม่ือภิกษ ุ
ไมสํารวมมนนิทรียอยู จิตยอมแสไปในธรรมา รมณท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยใจ เม่ือภกิษุมีจิตแส 
ไปแลว ปราโมทยก็ไมมี ปราโมทยไมมี ปติก็ไมมี เม่ือปติไมมี ปสสัทธิก็ไมมี เม่ือ  
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ปสสัทธิไมมี ภิกษนุั้นก็อยูลําบาก จิตของภิกษุผูมีความลําบากยอมไมตั้งม่ัน เม่ือจิตไมตั้งม่ัน 
ธรรมท้ังหลายก็ไมปรากฏ เพราะธรรมท้ังหลายไมปรากฏ ภิกษุนัน้ก็ถึงความนับวา เปนผูอยูดวย 
ความประมาทแทจริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูอยูดวยความประมาทดวยประการฉะนี้ ฯ 
[๑๔๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูอยูดวยความไมประมาทอยางไร  เม่ือภิกษุสํารวม 
จักขุนทรียอยู จิตก็ไมแสไปในรูปท้ังหลายที่พึงรูแจงดวยจักษุเม่ือภิกษนุั้นมีจิตไมแสไปแลว 
ปราโมทยก็เกดิ เม่ือภกิษุเกิดปราโมทยแลว ปติก็เกิด เม่ือภิกษุมีใจเกิดปติ กายก็สงบ ภกิษุผูมี 
กายสงบ ก็อยูสบาย จิตของภิกษุผูมี ความสุขก็ตั้งม่ัน เม่ือจิตต้ังม่ันแลว ธรรมท้ังหลายก็ปรากฏ 
เพราะธรรมท้ังหลาย ปรากฏ ภิกษุนัน้ก็ถึงความนับวา เปนผูอยูดวยความไมประมาทแทจริง ฯลฯ 
เม่ือภิกษุสํารวมชิวหินทรียอยู จิตกไ็มแสไปในรสท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยล้ิน ฯลฯเม่ือภิกษ ุ
สํารวมมนินทรียอยู จิตก็ไมแสไปในธรรมารมณท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยใจเม่ือภิกษมีุจิตไมแสไป 
แลว ปราโมทยก็เกิด เม่ือภิกษุเกิดปราโมทยแลว ปตกิ-็--เกิด เม่ือภิกษุมีใจเกดิปติ กายก็สงบ ภิกษ ุ
ผูมีกายสงบแลว ก็อยูสบาย จติของภิกษุผูมีความสุขก็ตั้งม่ัน เม่ือจิตต้ังม่ันแลว ธรรมท้ังหลายก ็
ปรากฏ เพราะธรรมท้ังหลายปรากฏ ภิกษนุัน้ก็ถึงความนบัวา เปนผูอยูดวยความประมาท ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุปนผูอยูดวยความไมประมาท ดวยประการฉะน้ี ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
สังวรสูตร 
[๑๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงสังวรและอสังวรแกเธอท้ังหลาย  เธอท้ังหลายจง 
ฟงเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอ็สังวรยอมมีอยางไร รูปท้ังหลายท่ีพึงรูแจงดวยจักษุ อันนา 
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดัมีอยู ถาภกิษยุินดกีลาวสรรเสริญ 
พัวพันรูปนั้น ขอนั้นภกิษุพึงทราบวา เรายอมเส่ือมจากกศุลธรรมท้ังหลาย เหตุนัน้ พระผูมี 
พระภาคตรัสวาเปนความเส่ือม ฯลฯรสทั้งหลายท่ีพึงรูแจงดวยล้ิน อันนาปรารถนา นาใคร นา 
พอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ฯลฯ ธรรมารมณท้ังหลายที่พึงรูแจงดวยใจ อันนา  
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ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั มีอยู ถาภกิษยุินดกีลาวสรรเสริญ 
พัวพันธรรมารมณนั้น ขอนัน้ภิกษุพึงทราบวา เรายอมเส่ือมจากกุศลธรรมท้ังหลาย เหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความเส่ือมดูกรภิกษุท้ังหลาย อสังวรยอมมีดวยประการฉะน้ี ฯ 
[๑๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กสั็งวรยอมมีอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท้ังหลายท่ี 
พึงรูแจงดวยจกัษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใครชวนใหกําหนัด มีอยู 
ถาภิกษุไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมพัวพันรูปนั้น ขอนั้นภกิษุพึงทราบวา เรายอมไมเส่ือม 
จากกุศลธรรมท้ังหลาย เหตุนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความไมเส่ือม ฯลฯ รสท้ังหลายท่ี 
พึงรูแจงดวยล้ิน ฯลฯ ธรรมารมณท้ังหลายที่พึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก 
ชักใหใครชวนใหกําหนดัมีอยู ถาภิกษุไมยินดี ไมกลาวสรรเสริญ ไมพัวพันธรรมารมณนั้น 
พระผูมีพระภาคตรัสวาเปนความไมเส่ือม ดกูรภิกษุท้ังหลาย สังวรยอมมีดวยประการฉะนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
สมาธิสูตร 
[๑๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเจริญสมาธิเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผู 
มีจิตต้ังม่ันแลว ยอมรูตามความเปนจริง รูอะไรตามความเปนจริงรูตามความเปนจริงวา จักษุ 
ไมเท่ียง รูตามความเปนจริงวา รูปท้ังหลายไมเท่ียงรูตามความเปนจริงวา จักษุวิญญาณไมเท่ียง 
รูตามความเปนจริงวา จกัษสัุมผัสไมเท่ียง รูตามความเปนจริงวา สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมเท่ียง ฯลฯ รูตามความเปนจริงวา ใจ 
ไมเท่ียง รูตามความเปนจริงวา ธรรมารมณท้ังหลายไมเท่ียง รูตามความเปนจริงวา มโนวิญญาณ 
ไมเท่ียง รูตามความเปนจริงวา มโนสัมผัสไมเท่ียง รูตามความเปนจริงวา  สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมเท่ียง ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลาย จงเจริญสมาธิเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลายภิกษุผูมีจติต้ังม่ันแลวยอมรูตามความเปนจริง ฯ 
จบสูตรท่ี ๖  
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ปฏิสัลลีนสูตร 
[๑๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายเม่ืออยูในท่ีสงัด จงประกอบความเพียรเถิด ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุผูอยูในท่ีสงัดยอมรูตามความเปนจริง รูอะไรตามความเปนจริง รูตามความ 
เปนจริงวา จักษุไมเท่ียง รูตามความเปนจริงวา รูปท้ังหลายไมเท่ียง รูตามความเปนจริงวา จักษุ 
วิญญาณไมเท่ียง รูตามความเปนจริงวา จักษุสัมผัสไมเท่ียง รูตามความเปนจริงวา สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมเท่ียง ฯลฯ รูตาม 
ความเปนจริงวา ใจไมเท่ียง รูตามความเปนจริงวา ธรรมารมณท้ังหลายไมเท่ียง รูตามความเปน 
จริงวา มโนวญิญาณไมเท่ียง รูตามความเปนจริงวา มโนสัมผัสไมเท่ียง รูตามความเปนจริงวา สุข 
เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั ไมเท่ียง ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายเม่ืออยูในท่ีสงัด จงประกอบความเพียรเถิด ภกิษุผูอยูในท่ีสงัด ยอมรูตาม 
ความเปนจริง ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
นตุมหากสูตรท่ี ๑ 
[๑๔๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละส่ิงนั้นเสีย ส่ิง 
นั้นเธอท้ังหลายละเสียแลว จกัมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ส่ิงใดเลาไม 
ใชของเธอท้ังหลาย จักษุไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละจักษนุั้นเสีย จกัษนุัน้เธอท้ัง 
หลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข รูปไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจง 
ละรูปนั้นเสีย รูปนั้นเธอท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข จักษวุิญญาณ 
ไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละจกัษุวิญญาณน้ันเสีย จกัษวุิญญาณน้ันเธอท้ังหลายละ 
เสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข จักษุสัมผัสไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละ 
จักษุสัมผัสนั้นเสีย จักษุสัมผัสนั้นเธอท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข 
สุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมใชของเธอ  
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ท้ังหลายเธอท้ังหลายจงละสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเสีย สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขนั้น เธอท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข 
ฯลฯ ใจไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละใจน้ันเสีย ใจนัน้เธอท้ังหลายละเสียแลว จักมี 
เพื่อประโยชน เพื่อความสุขธรรมารมณท้ังหลายไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละ 
ธรรมารมณนั้นเสียธรรมารมณนั้น เธอท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุขมโน 
วิญญาณไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละมโนวญิญาณน้ันเสีย มโนวิญญาณนั้นเธอ 
ท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพือ่ความสุข มโนสัมผัสไมใชของเธอท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลายจงละมโนสัมผัสนั้นเสีย มโนสัมผัสนั้นเธอท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อ 
ความสุข สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย 
ไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเสีย 
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้น เธอท้ังหลายละเสียแลวจักมีเพื่อประโยชน 
เพื่อความสุข ดูกรภกิษุท้ังหลาย หญา ไม กิ่งไม และใบไม อันมีท่ีวหิารเชตวันนี้ หญา 
ไม กิ่งไม และใบไม ชนนําไปบาง เผาเสียบาง ทําใหเปนไปตามปจจยับาง เธอท้ังหลายมี 
ความคิดอยางนี้บางไหมวาเราท้ังหลาย ชนนําไปบาง ทําใหเปนไปตามปจจัยบาง ฯ 
ภิ. ขอนั้นไมมีเลย พระเจาขา ฯ 
พ. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ฯ 
ภิ. เพราะหญา ไม กิ่งไม และใบไมนั้น ไมใชตน หรือไมใชของแหงตนของ 
ขาพระองคท้ังหลาย พระเจาขา ฯ 
พ. ขอนั้นเปนฉันใด ขอนีก้็เปนฉันนั้นแหละ ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุไมใชของเธอท้ังหลาย 
เธอท้ังหลายจงละจักษนุั้นเสีย จักษุนั้นเธอท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพือ่ความสุข 
รูปไมใชของเธอท้ังหลาย ... จักษวุิญญาณ... จักษุสัมผัส... สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม 
สุขเวทนา ท่ีเกดิข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละ 
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเสีย สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม 
สุขเวทนานั้น เธอท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข ฯ 
จบสูตรท่ี ๘  
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นตุมหากสูตรท่ี ๒ 
[๑๕๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง ส่ิงใดไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละส่ิงนั้นเสีย 
ส่ิงนั้นเธอท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุขดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงไรเลาไมใช 
ของเธอท้ังหลาย จักษุไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละจักษนุัน้เสีย จกัษุนัน้เธอท้ังหลาย 
ละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชนเพื่อความสุข รูปไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จงละรูป 
นั้นเสีย รูปนัน้เธอท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข จักษวุิญญาณไมใช 
ของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละจักษวุิญญาณน้ันเสีย จกัษุวิญญาณน้ันเธอท้ังหลายละเสียแลว 
จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข จักษุสัมผัสไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละจักษุสัมผัส 
นั้นเสีย จกัษุสัมผัสนั้นเธอท้ังหลายละเสียแลว จักมี  เพื่อประโยชน เพือ่ความสุข สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ไมใชของเธอท้ังหลาย 
เธอท้ังหลายจงละสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานัน้เสีย สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนานัน้ เธอท้ังหลายละเสียแลว จกัมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุขฯลฯ ใจ 
ไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละใจน้ันเสีย ใจนัน้เธอท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อ 
ประโยชน เพือ่ความสุข ธรรมารมณท้ังหลาย ไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละธรรมา 
รมณนั้นเสีย ธรรมารมณนั้นเธอท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อความสุข มโน 
วิญญาณไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละมโนวญิญาณน้ันเสีย มโนวิญญาณนั้นเธอ 
ท้ังหลายละเสียแลว  จักมีเพือ่ประโยชน เพื่อความสุข มโนสัมผัสไมใชของเธอท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลายจงละมโนสัมผัสนั้นเสีย มโนสัมผัสนั้นเธอท้ังหลายละเสีย จกัมีเพื่อประโยชน เพื่อ 
ความสุข สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย 
ไมใชของเธอท้ังหลายเธอท้ังหลายจงละสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้นเสีย 
สุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนานั้น เธอท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน 
เพื่อความสุข ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละส่ิงนั้นเสีย 
ส่ิงนั้นเธอท้ังหลายละเสียแลว จักมีเพื่อประโยชน เพื่อ  ความสุข ฯ 
จบสูตรท่ี ๙  
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อุทกสูตร 
[๑๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไดยินวา อุทกดาบสรามบุตร ยอมกลาววาจาอยางนี้วา เรา 
ขอบอก เราเปนผูถึงซ่ึงเวทโดยสวนเดยีว เราขอบอก เราเปนผูชนะกอนโดยสวนเดียว 
เราขอบอก เราขุดเสียแลวซ่ึงมูลรากแหงทุกขท่ีใครขุดไมไดโดยสวนเดียว ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
อุทกดาบสรามบุตรยังเปนผูไมถึงซ่ึงเวทกก็ลาววาเราเปนผูถึงซ่ึงเวท ยงัเปนผูไมชนะกอน ก็กลาววา 
เราเปนผูชนะกอน ยังไมไดขุดมูลรากแหงทุกข ก็กลาววา เราขุดมูลรากแหงทุกขไดแลว 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเม่ือจะกลาวขอนัน้โดยชอบ ควรกลาววา เราขอบอก เราเปนผูถึงซ่ึง 
เวทโดยสวนเดียว เราขอบอก เราเปนผูชนะกอนโดยสวนเดียว เราขอบอกเราขุดมูลรากแหง 
ทุกขท่ีใครขุดไมไดโดยสวนเดียว ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุยอมเปนผูถึงซ่ึงเวทอยางไร ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษยุอมรูตามความเปนจริงซ่ึงความเกดิความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออก 
แหงผัสสายตนะ ๖ ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุยอมเปนผูถึงซ่ึงเวทอยางนีแ้ล ภิกษุยอมเปนผูชนะ 
กอนอยางไรภกิษุรูแจงตามความเปนจริงซ่ึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่อง 
สลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ เปนผูหลุดพนแลวเพราะไมถือม่ัน ภิกษยุอมเปนผูชนะกอนอยางนี ้
แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย มูลรากแหงทุกขท่ีใครขุดไมได อันภิกษุขุดไดแลวอยางไร ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย คําวา "คัณฑะ" นี้ เปนช่ือของกายน้ีอันเปนท่ีประชุมแหงมหาภูตรูป ๔ ซ่ึงมีมารดา 
บิดาเปนแดนเกิด เติบโตข้ึนเพราะขาวสุกและขนมสด มีความไมเท่ียง ตองขัดสี นวดฟน 
แตกสลายกระจัดกระจายเปนธรรมดา คําวา "คัณฑมูล" นี้ เปนช่ือของตัณหา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ตัณหาภิกษุละเสียแลว ใหมีรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมีไมใหเกิดข้ึน 
ตอไปเปนธรรมดา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย มูลรากแหงทุกขท่ีใครๆ ขุดไมได ภิกษุขุดเสียแลวอยาง 
นี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ไดยนิวา อุทกดาบสรามบุตร ยอมกลาววาจาอยางนีว้า เราขอบอก เรา 
เปนผูถึงซ่ึงเวทโดยสวนเดียวเราขอบอก เราชนะกอนโดยสวนเดยีว เราขอบอก เราขุดเสีย 
แลวซ่ึงมูลรากแหงทุกขท่ีใครขุดไมไดโดยสวนเดยีว ดูกรภิกษุท้ังหลาย อุทกดาบสรามบุตรยังเปน  
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ผูไมถึงซ่ึงเวท ก็กลาววา เราเปนผูถึงซ่ึงเวท ยังเปนผูไมชนะกอน ก็กลาววา เราชนะกอน 
ยังขุดมูลรากแหงทุกขไมได ก็กลาววา เราขุดมูลรากแหงทุกขเสียแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
เม่ือจะกลาวขอนี้โดยชอบ ควรกลาววา เราขอบอกเราเปนผูถึงซ่ึงเวทโดยสวนเดยีว เราขอบอก 
เราเปนผูชนะกอนโดยสวนเดียวเราขอบอก เราขุดมูลรากแหงทุกขท่ีใครขุดไมไดโดยสวนเดียว ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบฉฬวรรคท่ี ๕ 
____________________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. สังคัยหสูตรท่ี ๑ ๒. สังคัยหสูตรท่ี ๒ ๓. ปริหานสูตร ๔.ปมาทวิหารีสูตร 
๕. สังวรสูตร ๖. สมาธิสูตร ๗. ปฏิสัลลีนสูตร๘. นตุมหากสูตรท่ี ๑ ๙. นตุมหากสูตรท่ี ๒ 
๑๐. อุทกสูตร 
รวมวรรคท่ีมีในทุติยปณณาสก คือ 
๑. อวิชชาวรรค ๒. มิคชาลวรรค ๓. คิลานวรรค ๔. ฉันนวรรค ๕. ฉฬวรรค ฯ 
จบปฐมปณณาสก 
___________________  
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โยคักเขมีวรรคท่ี ๑ 
โยคักเขมีสูตร 
[๑๕๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงบุคคลผูมีความ 
เกษมจากโยคแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ก็ธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงบุคคลผูมีความ 
เกษมจากโยคะเปนไฉน ธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงบุคคลผูมีความเกษมจากโยคะนั้น คือรูปท่ี 
จะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนานาใคร นาพอใจ เปนท่ีรัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด 
อันตถาคตละไดแลวถอนรากขึ้นหมดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําใหไมมี ไมใหเกดิ 
ข้ึนตอไปเปนธรรมดา ตถาคตไดบอกความเพียรท่ีควรประกอบเพ่ือละรูปเหลานั้นเพราะเหตุนัน้ 
ตถาคตบัณฑิตจึงกลาววา ผูมีความเกษมจากโยคะ ฯลฯ ธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจงดวยใจ อันนา 
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ เปนท่ีรัก ชักใหใครชวนใหกําหนัด  อันตถาคตละไดแลว ถอน 
รากข้ึนหมดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิตอไปเปนธรรมดา ตถาคต 
ไดบอกความเพียรท่ีควรประกอบเพื่อละธรรมารมณเหลานั้น เพราะเหตุนั้น ตถาคตบัณฑิตจึง 
กลาววาผูมีความเกษมจากโยคะ ดกูรภกิษท้ัุงหลาย นีแ้ลธรรมปริยายอันเปนเหตุแหงบุคคลผูมี 
ความเกษมจากโยคะ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
อุปาทายสูตร 
[๑๕๓] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรมี สุขและทุกขอันเปน 
ภายในเกิดข้ึนเพราะอาศัยอะไร ฯ  
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ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา พระเจาขา ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองคมีพระผูมีพระภาค 
เปนตนเหตุ ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือจกัษุมี สุขและทุกขท่ีเปนภายในเกิดข้ึนเพราะอาศัยจกัษ ุ
ฯลฯ เม่ือใจมี สุขและทุกขท่ีเปนภายในเกิดข้ึนเพราะอาศัยใจดูกรภกิษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลาย 
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษเุท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สุขและทุกขอันเปน 
ภายใน พึงเกิดข้ึนเพราะไมอาศัยส่ิงนั้นหรือ ฯ 
ภิ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯลฯ 
พ. ใจเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สุขและทุกขอันเปน 
ภายใน พึงเกิดข้ึนเพราะไมอาศัยส่ิงนั้นหรือ ฯ 
ภิ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังใน 
จักษุ ฯลฯ ท้ังในใจ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนดั  จึงหลุดพน เม่ือ 
หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๒  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาท่ี 89 
ทุกขสูตร 
[๑๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับแหงทุกข  เธอท้ังหลาย 
จงฟง ก็ความเกิดแหงทุกขเปนไฉน ความเกิดแหงทุกขนัน้ คืออาศัยจักษุและรูป เกิดจักขุ 
วิญญาณ รวมธรรมท้ัง ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา 
เปนปจจยั จึงเกิดตัณหา นี้เปนความเกดิแหงทุกข ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ เกิดมโน 
วิญญาณ รวมธรรม ๓ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา 
เปนปจจยัจึงเกดิตัณหา นี้แลเปนความเกดิแหงทุกข ฯ 
[๑๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กค็วามดับแหงทุกขเปนไฉน ความดับแหงทุกขนั้น คือ 
อาศัยจักษุและรูป เกิดจกัขุวญิญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั 
จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยั จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นแลดบัเพราะสํารอกโดย 
ไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดบั ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ 
ชรา มรณะโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี ้
ยอมมีดวยอาการอยางนี้ นี้แลเปนความดับแหงทุกข ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ เกิดมโน 
วิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงเกดิเวทนา เพราะเวทนา 
เปนปจจยั จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะ 
อุปาทานดับ ภพจึงดับเพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาตดิับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกขโทมนัส และอุปายาสจงึดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย นี้แลเปนความดับแหงทุกข ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
โลกสูตร 
[๑๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับแหงโลก เธอท้ังหลาย 
จงฟง ก็ความเกิดแหงโลกเปนไฉน ความเกิดแหงโลกนัน้ คือ อาศัยจักษุและรูป เกิด  
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จักขุวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนา 
เปนปจจยั จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกดิอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงเกดิ 
ภพ เพราะภพเปนปจจยั จึงเกดิชาติ เพราะชาติเปนปจจยั จงึเกิดชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข โทมนัส และอุปายาสนีเ้ปนความเกิดแหงโลก ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณเกิดมโน 
วิญญาณ  รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงเกดิเวทนา เพราะเวทนา 
เปนปจจยั จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงเกดิอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย 
จึงเกิดภพ เพราะภพเปนปจจยั  จึงเกดิชาติเพราะชาติเปนปจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข โทมนัส และอุปายาสจงึเกิด ดกูรภกิษท้ัุงหลาย  นีแ้ลเปนความเกิดแหงโลก ฯ 
[๑๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กค็วามดับแหงโลกเปนไฉน ความดับแหงโลกนั้น คือ 
อาศัยจักษุและรูป เกิดจกัขุวญิญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั 
จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยั จึงเกิดตัณหา  เพราะตัณหานั้นแลดบัเพราะสํารอกโดย 
ไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดบั ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ 
ชรา มรณะโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี ้
ยอมมีดวยอาการอยางนี้ นี้เปนความดับแหงโลก ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ เกิดมโนวิญญาณ 
รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยั 
จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานัน้แลดับเพราะสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ 
ภพจึงดับเพราะภพดับ ชาติจงึดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
และอุปายาสจงึดับ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
นี้แลเปนความดับแหงโลก ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
เสยยสูตร 
[๑๕๘] พระผูมีพระภาคตรสัถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมี  เพราะยึดม่ันอะไร 
ถือม่ันอะไร จงึมีความสําคัญตนวา ประเสริฐกวาเขา เสมอเขาหรือวาเลวกวาเขา ฯ  
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ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค 
มีพระผูมีพระภาคเปนตนเหตุ ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือจกัษุมี เพราะยึดม่ันจักษุ ถือม่ันจักษุ จึงมีความสําคัญตนวา 
ประเสริฐกวาเขา เสมอเขา หรือวาเลวกวาเขา ฯลฯ เม่ือใจมีเพราะยึดม่ันใจ ถือม่ันใจ จึงมี 
ความสําคัญตนวา ประเสริฐกวาเขา เสมอเขาหรือวาเลวกวาเขา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนจักษเุท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา ฯ 
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ไมยึดม่ันส่ิงนั้นแลว 
จะพึงมีความสําคัญตนวา เปนผูประเสริฐกวาเขา เสมอเขา หรือวาเลวกวาเขา บางหรือหนอ ฯ 
ภิ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯลฯ 
พ. ใจเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ไมยึดม่ันส่ิงนั้นแลว 
จะพึงมีความสําคัญตนวา ประเสริฐกวาเขา เสมอเขา หรือวาเลวกวาเขา บางหรือหนอ ฯ 
ภิ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังใน 
จักษุ ฯลฯ ท้ังในใจ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนดั จึงหลุดพน เม่ือ 
หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลวรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๕  
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สังโยชนสูตร 
[๑๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมเปนเหตุแหงสังโยชนและสังโยชน 
เธอท้ังหลายจงฟง ก็ธรรมท่ีเปนเหตุแหงสังโยชนและสังโยชนเปนไฉนธรรมท่ีเปนเหตุแหง 
สังโยชนและสังโยชนนั้น คือ จักษุเปนธรรมอันเปนเหตุแหงสังโยชน ความกําหนัดดวย 
อํานาจความพอใจในจักษุนัน้ เปนสังโยชนในจกัษนุั้น ฯลฯ ใจเปนธรรมอันเปนเหตุแหงสังโยชน 
ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในใจนั้น เปนสังโยชนในใจนัน้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรา 
เรียกวา ธรรมเปนเหตุแหงสังโยชนและสังโยชน ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
อุปาทานสูตร 
[๑๖๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมเปนเหตุแหงอุปาทานและอุปาทาน เธอ 
ท้ังหลายจงฟง ก็ธรรมท่ีเปนเหตุแหงอุปาทานและอุปาทานเปนไฉน   ธรรมท่ีเปนเหตุแหง 
อุปาทาน ความกําหนดัดวยอํานาจความพอใจในจักษุนัน้ เปนอุปาทานในจักษนุั้น ฯลฯ ใจเปน 
ธรรมอันเปนเหตุแหงอุปาทาน ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในใจน้ัน เปนอุปาทานในใจ 
นั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย นี้เราเรียกวา ธรรมเปนเหตุแหงอุปาทานและอุปาทาน ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
อปริชานสูตรท่ี ๑ 
[๑๖๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลไมรูยิ่ง ไมกําหนดรู ไมหนาย ไมละจักษุ ยอมไม 
ควรเพื่อความสิ้นทุกข ฯลฯ บุคคลไมรูยิ่ง ไมกําหนดรู ไมหนายไมละใจ ยอมไมควรเพื่อความ  
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ส้ินทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนบุคคลรูยิ่งกําหนดรู หนาย ละจกัษุ ยอมควรเพ่ือความส้ิน 
ทุกข ฯลฯ บุคคลรูยิ่ง กําหนดรูหนาย ละใจ ยอมควรเพ่ือความส้ินทุกข ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
บุคคลไมรูยิ่ง ไมกําหนดรู ไมหนาย ไมละรูป ยอมไมควรเพ่ือความส้ินทุกข บุคคลไมรูยิ่ง ไม 
กําหนดรู ไมหนาย ไมละเสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ยอมไมควรเพื่อความสิ้นทุกข 
บุคคลรูยิ่ง กําหนดรู หนาย ละรูป ยอมควรเพ่ือความส้ินทุกขบุคคลรูยิ่ง กําหนดรู หนาย ละ 
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ยอมควรเพ่ือความสิ้นทุกข ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
อปริชานสูตรท่ี ๒ 
        [๑๖๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระตําหนัก ซ่ึงมุงดวยกระเบ้ือง 
ของหมูพระประยูรญาติ คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับพักผอนอยูในท่ีสงัด ไดทรงภาษิต 
ธรรมปริยายนีว้า อาศัยจกัษแุละรูป เกิดจกัขุวิญญาณรวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจยั จึง 
เกิดอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจยั จึงเกิดภพ เพราะภพเปนปจจยั จึงเกิดชาติ เพราะชาติ 
เปนปจจยั จึงเกิดชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสความเกิดข้ึนแหง 
กองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ เกดิมโนวญิญาณ 
รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจยั 
จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหาเปนปจจยั จึงเกิดอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงเกดิภพ 
เพราะภพเปนปจจัยจึงเกดิชาติ เพราะชาติเปนปจจยั จึงเกดิชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข 
โทมนัส และอุปายาส ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ฯ 
[๑๖๓] อาศัยจกัษุและรูป เกดิจักขุวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะ 
ผัสสะเปนปจจัย จึงเกิดเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงเกิดตัณหา เพราะตัณหานัน้แลดับ 
เพราะสํารอกโดยไมเหลือ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ  
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เพราะชาติดับ ชรา มรณะโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกอง 
ทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ฯลฯ อาศัยใจและธรรมารมณ เกิดมโนวิญญาณ รวม 
ธรรม ๓ ประการเปนผัสสะ เพราะผัสสะเปนปจจยั จึงเกดิเวทนา เพราะเวทนาเปนปจจัย จึง 
เกิดตณัหา เพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสํารอกโดยไมเหลืออุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ 
ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจงึดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
และอุปายาสจงึดับความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้ ฯ 
[ ๑๖๔]ก็โดยสมัยนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งยืนแอบฟงพระผูมีพระภาคอยู  พระผูมีพระภาค 
ทอดพระเนตรเห็นภิกษนุั้นแลว ตรัสถามเธอวา ดูกรภิกษุ เธอไดฟงธรรมปริยายนีแ้ลวหรือ 
ภิกษนุั้นกราบทูลวา ไดฟงแลว พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุ   เธอจงเรียน   จงทรงจําธรรมปริยายนีไ้วเถิดเพราะวาธรรม 
ปริยายนี้ประกอบดวยประโยชน เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบโยคักเขมิวรรรคท่ี ๑ 
____________________________________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. โยคักเขมิสูตร ๒. อุปาทายสูตร ๓. ทุกขสูตร ๔.โลกสูตร๕. เสยยสูตร 
๖. สังโยชนสูตร ๗. อุปาทานสูตร ๘. อปริชานสูตรท่ี ๑ ๙.อปริชานสูตรท่ี ๒ ๑๐. 
อุปสสุติสูตร ฯ 
_____________________  
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โลกกามคุณวรรคท่ี ๒ 
มารปาสสูตรท่ี ๑ 
[๑๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา  นาใคร นาพอใจ 
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุเพลิดเพลิน หมกมุน พวัพันรูปนัน้ ภกิษุนี ้
เรากลาววา ไปสูท่ีอยูของมาร ตกอยูในอํานาจของมาร ถูกมารคลอง รัด มัดดวยบวง ภกิษ ุ
นั้นพึงถูกมารผูมีบาปใชบวงทําไดตามปรารถนา ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจง 
ดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั มีอยู หากภกิษ ุ
เพลิดเพลิน หมกมุน พวัพันธรรมารมณนั้น ภิกษุนี้เรากลาววา ไปสูท่ีอยูของมาร ตกอยูใน 
อํานาจ ถูกมารคลอง รัด มัดดวยบวง ภกิษนุัน้พึงถูกมารผูมีบาปใชบวงทําไดตามปรารถนา ฯ 
[๑๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึง่ รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุอันนาปรารถนา   นาใคร 
นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษไุมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไม 
พัวพันรูปนั้น ภิกษนุี้เรากลาววา ไมไปสูท่ีอยูของมารไมตกอยูในอํานาจของมาร ไมถูกมารคลอง 
เปนผูพนจากบวงมาร ภิกษนุั้นอันมารผูมีบาปพึงใชบวงทําตาม ความปรารถนาไมได ฯลฯ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร 
ชวนใหกําหนดั มีอยู หากภกิษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพวัพันธรรมารมณนั้น ภิกษนุี ้
เรากลาววา ไมไปสูท่ีอยูของมาร ไมตกอยูในอํานาจของมาร ไมถูกมารคลอง เปนผูพนจากบวง 
มาร ภิกษนุั้นอันมารผูมีบาปพึงใชบวงทําตามความปรารถนาไมได ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
มารปาสสูตรท่ี ๒ 
[๑๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุเพลิดเพลิน หมกมุน พวัพันรูปนัน้ ภกิษุ  
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นี้เรากลาววา พัวพันอยูในรูป ไปสูท่ีอยูของมาร ตกอยูในอํานาจของมาร ถูกมารผูมีบาปทําได 
ตามปรารถนา ฯลฯ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ธรรมารมณท่ีจะพงึรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร 
นาพอใจนารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั มีอยู หากภกิษุเพลิดเพลิน หมกมุน  พวัพัน 
ธรรมารมณนั้น ภิกษุนี้เรากลาววา พวัพันอยูในธรรมารมณ ไปสูท่ีอยูของมาร ตกอยูในอํานาจ 
ของมาร ถูกมารผูมีบาปทําไดตามปรารถนา ฯ 
[๑๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อนึ่ง รูปท่ีจะพึงรูดวยจักษุ อันนาปรารถนา  นาใคร นาพอใจ 
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภกิษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพวัพันรูปนั้น 
ภิกษนุี้เรากลาววา พนไปจากรูป ไมไปสูท่ีอยูของมาร ไมตกอยูในอํานาจของมาร อันมารผูมี 
บาปพึงทําตามปรารถนาไมไดฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจงดวยใจ อันนา 
ปรารถนา นาใครนาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั  มีอยู หากภกิษุไมเพลิดเพลิน 
ไมหมกมุน ไมพัวพนัธรรมารมณนั้น ภิกษุนี้เรากลาววา พนไปจากธรรมารมณ  ไมไปสูท่ีอยูของ 
มาร ไมตกอยูในอํานาจของมาร อันมารผูมีบาปพึงทําตามปรารถนาไมได ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
โลกกามคุณสูตรท่ี ๑ 
[๑๖๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรามิไดกลาววาท่ีสุดของโลกอัน 
บุคคลพึงรู พึงเห็น พึงถึงดวยการไป และเรายังไมถึงท่ีสุดแหงโลกแลว ยอมไมกลาวการกระทํา 
ท่ีสุดทุกข คร้ันพระผูมีพระภาคตรัสดังนี้แลวก็เสด็จลุกข้ึนจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวหิาร คร้ัง 
นั้นแล เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปไมนาน ภกิษุเหลานั้นกลาวกนัวา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย 
พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศขอนี้แกเราทั้งหลายโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดาร 
เสด็จลุกข้ึนจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวหิาร ใครหนอจะพึงจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีทรง 
แสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเน้ือความใหพสิดารนี้โดยพิสดารได ลําดับนั้น ภกิษุเหลานั้นคิดกนัวา  
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ทานพระอานนทนี้พระศาสดา และเพื่อนสพรหมจารีผูเปนปราชญ ยกยองสรรเสริญ ท้ังทาน 
ยอมสามารถเพ่ือจําแนกเนื้อความแหงอุเทศ ท่ีทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความให 
พิสดารนี้โดยพิสดารได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู แลวเรียนถาม 
เนื้อความขอนัน้กะทานเถิด ฯ 
[๑๗๐] คร้ังนัน้แล ภกิษุเหลานั้นพากนัเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยูไดปราศรัยกับ 
ทาน คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได 
กลาวกะทานพระอานนทวา ทานพระอานนท พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศขอนี้โดยยอ ไม 
ทรงจําแนกเนือ้ความใหพิสดาร เสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวหิารเสีย เม่ือพระองคเสด็จ 
ลุกไปไมนาน พวกผมจึงใครครวญดวูา ใครหนอจะชวยจาํแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมี 
พระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพสิดารนี้ โดยพิสดารได พวกผมจึงคิดไดวา 
ทานพระอานนทนี้ อันพระศาสดา และเพือ่นสพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรรเสริญ ท้ังทาน 
พระอานนทนีย้อมสามารถจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรง 
จําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได ถากระไร เราพากันเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ี 
อยู แลวไตถามเนื้อความขอนั้นกะทาน ขอทานพระอานนทไดโปรดจําแนกเนื้อความเถิด ฯ 
ทานพระอานนทกลาววา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูตองการแกนไม 
แสวงหาแกนไม เท่ียวหาแกนไมอยู กลับลวงเลยรากลวงเลยลําตนแหงตนไมมีแกนตนใหญ 
ซ่ึงต้ังอยูเฉพาะหนาไปเสีย มาสําคัญแกนไมท่ีจะพึงแสวงหาไดท่ีกิ่งและใบ ฉันใด คําอุปไมยนี ้
ก็ฉันนั้น คือ พวกทานลวงเลยพระผูมีพระภาคผูประทับอยูเฉพาะหนา ในฐานะเปนศาสดาของ 
ทานท้ังหลายไปเสีย มาสําคัญเนื้อความท่ีจะไตถามนี้ (กะผม) แทจริง พระผูมีพระภาคนั้น 
เม่ือทรงทราบ ยอมทราบ เม่ือทรงเห็น ยอมเห็น พระองคเปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ  มีธรรม 
เปนผูประเสริฐ เปนผูกลาว เปนผูประกาศ เปนผูทําเนื้อความใหตื้นเปนผูใหอมตธรรม เปน 
เจาของแหงธรรม เปนผูถึงธรรมที่แท เวลานี้ เปนกาลสมควรท่ีจะทูลถามเนื้อความขอนั้นกะ 
พระผูมีพระภาค พระองคทรงแกปญหาแกทานทั้งหลายอยางใด ทานทั้งหลายพึงทรงจําความขอ 
นั้นไวอยางนัน้เถิด ฯ  
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ภิ. ดูกรทานอานนท ขอท่ีทานวานัน้เปนการถูกตองแลว พระผูมีพระภาคเม่ือทรงทราบ 
ยอมทราบ    เม่ือทรงเห็น   ยอมเห็น   พระองคเปนผูมีพระจักษุ   มีพระญาณ   มีธรรม   เปนผู 
ประเสริฐ เปนผูกลาว เปนผูประกาศเปนผูทําเนื้อความใหตื้น เปนผูใหอมตธรรม เปนเจา 
ของแหงธรรม เปนผูถึงธรรมที่แท เวลานีเ้ปนกาลสมควรท่ีจะทูลถามเนือ้ความขอนั้นกะพระผูมี 
พระภาคพระองคทรงแกปญหาแกพวกผมอยางใด พวกผมควรทรงจําความขอนั้นไวอยางนั้นก็แต 
วาทานอานนทก็เปนผูท่ีพระศาสดา และเพื่อนสพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรรเสริญ ท้ังทาน 
ก็สามารถจะจาํแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อ 
ความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได ขอทานอยาไดหนักใจ โปรดชวยจําแนกเน้ือความทีเถิด ฯ 
[๑๗๑] อา. ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ถาอยางนั้น ทานท้ังหลาย จงคอยฟงจงใสใจใหดี ผม 
จักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนทจงึกลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย 
ขอท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดาร เสดจ็ลุกจาก 
พุทธอาสนเขาไปสูพระวหิารเสียนั้น ผมทราบแลว ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ผมยอมทราบเน้ือความ 
แหงอุเทศท่ี---พระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได 
ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บุคคลยอมมีความสําคัญในโลกวาโลก ถือวาโลก ดวยธรรมอันใด ธรรมนี้ 
เรียกวาโลกในวินัยของพระอริยะ ดกูรอาวุโสท้ังหลายบุคคลยอมมีความสําคัญในโลกวาโลก ถือวา 
โลก ดวยธรรมอะไรเลา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย บุคคลยอมมีความสําคัญในโลกวาโลก ถือวาโลก ดวย 
จักษุ ...ดวยหู... ดวยจมูก... ดวยล้ิน... ดวยกาย... ดวยใจ ดกูรอาวุโสท้ังหลายบุคคลยอมมี 
ความสําคัญในโลกวาโลก ถือวาโลก ดวยธรรมอันใด ธรรมนี้เรียกวาโลกในวนิัยของพระอริยะ 
ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ขอท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความให 
พิสดารวา เรามิไดกลาววา ท่ีสุดของโลกอันบุคคลพึงรู พึงเห็น พึงถึงดวยการไป และเรายังไมถึงที่สุด 
แหงโลกแลวยอมไมกลาวการกระทําท่ีสุดทุกข ดังนี้แลว เสด็จลุกจากพทุธอาสนเขาไปสูพระ 
วิหารเสียนั้น ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ผมยอมทราบเน้ือความแหงอุเทศท่ีทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจํา 
แนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารอยางนี้ ทานผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายประสงคความ 
แจมแจง พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวทูลถามเนื้อความขอนั้นเถิด พระองคทรงพยากรณแก 
พวกทานอยางไร ก็พึงทรงจําขอท่ีตรัสนั้นอยางนั้นเถิด ฯ  
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[๑๗๒] ภกิษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทวา อยางนัน้ทานผูมีอายุ ดังนี้แลวลุกจาก 
อาสนะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศ 
โดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารแกพวกขาพระองควา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรามิไดกลาว 
วา ท่ีสุดของโลกอันบุคคลพึงรู พึงเห็น พึงถึงดวยการไป และเรายังไมถึงท่ีสุดแหงโลกแลว 
ยอมไมกลาวการกระทําท่ีสุดทุกข ดังนี้แลว เสด็จลุกจากพทุธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสีย เม่ือ 
พระองคเสด็จลุกไปไมนาน พวกขาพระองคคิดกันวา พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้แกเรา 
ท้ังหลายโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารเสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวหิารเสีย 
ใครหนอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีทรงแสดงโดยยอ ไมทรงแสดงเน้ือความใหพสิดารนี้ โดย 
พิสดารไดลําดบันั้น พวกขาพระองคมีความคิดวา ทานพระอานนทนีเ้ปนผูท่ีพระศาสดาและเพื่อน 
สพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรรเสริญ ท้ังสามารถเพื่อจะจําแนกเนือ้ความแหงอุเทศท่ีพระผูมี 
พระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพสิดารนี้ โดยพิสดารได ถากระไรพวกเรา 
พึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยูแลวพึงไตถามเนื้อความขอนั้นกะทานเถิด คร้ันคิดดังนัน้แลว 
พวกขาพระองคก็เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยูแลวไตถามเนื้อความขอนั้นกะทาน ทานพระ 
อานนทก็จําแนกเน้ือความแกพวกขาพระองคดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้ดวยพยัญชนะเหลานี้ 
พระเจาขา ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อานนทเปนบัณฑิต มีปญญามาก หากทาน 
ท้ังหลายพึงไตถามเนื้อความขอนั้นกะเรา แมเราก็พึงแกปญหานั้นเหมือนอยางท่ีอานนทกลาวแก 
ปญหานั้นแหละ นั่นเปนเนือ้ความแหงอุเทศน้ันทานท้ังหลายพึงทรงจาํเนื้อความนัน้ไวอยางนี้เถิด ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
โลกกามคุณสูตรท่ี ๒ 
[๑๗๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เม่ือกอนตรัสรู เม่ือเราเปนพระโพธิสัตวยังมิไดตรัสรู ไดมี 
ความปริวิตกวา เบญจกามคุณของเราท่ีเราเคยสัมผัสดวยใจมาแลว ลวงไปแลว ดับไปแลว  
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แปรปรวนไปแลว จิตของเราเม่ือเกิด พึงเกดิข้ึนในเบญจกามคุณท่ีเปนปจจุบันมาก หรือท่ีเปน 
อนาคตนอย ลําดับนั้น เราคิดวาเบญจกามคุณของเราท่ีเราเคยสัมผัสดวยใจมาแลว ลวงไปแลว 
ดับไปแลวแปรปรวนไปแลว เราปรารถนาประโยชนแกตน พึงทําความไมประมาทในเบญจกาม 
คุณนั้น และสติใหเปนเคร่ืองรักษาจิต เพราะเหตุนั้นแหละ เบญจกามคุณแมของทานท้ังหลาย 
ท่ีทานทั้งหลายเคยสัมผัสดวยใจมาแลว ลวงไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว จิตของทาน 
ท้ังหลายเม่ือเกดิ พึงเกดิข้ึนในเบญจกามคุณท่ีเปนปจจุบันมาก หรือท่ีเปนอนาคตนอย (เชน 
เดียวกัน) เพราะเหตุนั้นแหละเบญจกามคุณแมของทานท้ังหลาย ท่ีทานทั้งหลายเคยสัมผัสดวย 
ใจมาแลว ลวงไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว ทานท้ังหลายปรารถนาประโยชนแกตน 
พึงทําความไมประมาทในเบญจกามคุณนัน้ และสติใหเปนเคร่ืองรักษาจิต แลวพระองคตรัสตอ 
ไปอีกวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ อายตนะอันบุคคลจําตองรูไว คือ จกัษุดับ 
ณ ท่ีใด รูปสัญญาก็ส้ินไป ณ ท่ีนั้น หดูับ ณท่ีใด สัททสัญญาก็ส้ินไป ณ ท่ีนั้น จมูกดับ 
ณ ท่ีใด คันธสัญญาก็ส้ินไป ณท่ีนั้น ล้ินดับไป ณ ท่ีใด รสสัญญาก็ส้ินไป ณ ท่ีนั้น กายดับ 
ณ ท่ีใด โผฏฐพัพสัญญาก็ส้ินไป ณ ท่ีนั้น ใจดับ ณ ท่ีใด ธรรมสัญญาก็ส้ินไป ณ ท่ีนัน้คร้ัน 
พระผูมีพระภาคตรัสดังนี้แลว ก็เสดจ็ลุกข้ึนจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวหิารเม่ือพระผูมีพระภาค 
เสด็จไปไมนาน ภิกษุเหลานัน้มีความคิดวา พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้แกเราท้ังหลายโดยยอ 
ไมทรงจําแนกเน้ือความใหพสิดารวาเพราะเหตุนั้นแหละ อายตนะอันบุคคลจําตองรูไว คือ จักษุดับ 
ณ ท่ีใด รูปสัญญาก็ส้ินไป ณ ท่ีนั้น ฯลฯ ใจดับ ณ ท่ีใด ธรรมสัญญาก็ส้ินไป ณ ท่ีนัน้ ดงันี้แลว 
เสด็จลุกจากพทุธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสีย ใครหนอจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่พระ 
ผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้โดยพิสดารได ลําดับนั้น ภิกษเุหลา 
นั้นคิดวาทานพระอานนทนี้ เปนผูท่ีพระศาสดาและเพ่ือนสพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรร 
เสริญ ท้ังทานสามารถจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจํา 
แนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได ถากระไร พวกเราพึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ี 
อยู แลวพึงไตถามเนื้อความขอนั้นกะทานเถิด ฯ  
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[๑๗๔] คร้ังนัน้แล ภกิษุเหลานั้นจึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยูไดปราศรัยกับทาน 
คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดกลาวกะ 
ทานพระอานนทวา ทานอานนท พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศนี้แกพวกผมโดยยอ ไมทรงจําแนก 
เนื้อความใหพสิดาร เสด็จลุกข้ึนจากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสีย เม่ือพระองคเสด็จลุกไป 
ไมนาน พวกผมจึงใครครวญวา ใครหนอจะชวยจําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรง 
แสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเน้ือความใหพสิดารนี้ โดยพิสดารได พวกผมจึงคิดไดวา ทานพระ 
อานนทนี้เปนผูอันพระศาสดาและเพื่อนสพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรรเสริญ ท้ังสามารถเพื่อ 
จําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดาร 
นี้โดยพิสดารได ถากระไร เราพึงเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู แลวไตถามเนื้อความขอนั้น 
กะทาน ขอทานพระอานนทไดโปรดจําแนกเน้ือความเถิด ทานพระอานนทกลาววา ผูมีอายุท้ังหลาย 
เปรียบเหมือนบุรุษผูตองการแกนไม แสวงหาแกนไม เท่ียวหาแกนไมอยู กลับลวงเลยราก ลวง 
เลยลําตน แหงตนไมมีแกนตนใหญซ่ึงต้ังอยูเฉพาะหนาไปเสียมาสําคัญแกนไมท่ีจะพงึแสวงหา 
ไดท่ีกิ่งและใบ ฉันใด คําอุปไมยนี้ก็ฉันนั้น คือพวกทานลวงเลยพระผูมีพระภาคผูประทับอยูเฉพาะ 
หนา ในฐานะเปนศาสดาของทานท้ังหลายไปเสีย มาสําคัญเนื้อความท่ีจะไตถามนี้กะผม แทจริง 
พระผูมีพระภาคเม่ือทรงทราบ ยอมทราบ เม่ือทรงเห็น ยอมเห็น พระองคเปนผูมีพระจักษุ มีพระ 
ญาณ มีธรรม เปนผูประเสริฐ เปนผูกลาว เปนผูประกาศ เปนผูทําเนื้อความใหตื้น เปนผูให 
อมตธรรม เปนเจาของแหงธรรม เปนผูถึงธรรมที่แทเวลานี้เปนกาลสมควรท่ีจะทูลถามเนื้อความ 
ขอนั้นกะพระผูมีพระภาค พระองคทรงแกปญหาแกทานท้ังหลายอยางใด ทานท้ังหลายพึง 
ทรงจําความขอนั้นไวอยางนัน้เถิด ฯ 
ภิ. ดูกรทานอานนท ขอท่ีทานวานัน้เปนการถูกตองแลว พระผูมีพระภาคเม่ือทรงทราบ 
ยอมทราบ เม่ือทรงเห็น ยอมเห็น พระองคเปนผูมีพระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เปนผูกลาว 
เปนผูประกาศเปนผูทําเนื้อความใหตื้น เปนผูใหอมตธรรม เปนเจาของแหงธรรม เปนผูถึงธรรม 
ท่ีแท เวลานีเ้ปนกาลสมควรท่ีจะทูลถามเนือ้ความขอนั้นกะพระผูมีพระภาคพระองคทรงแกปญหา 
แกพวกผมอยางใด พวกผมกค็วรทรงจําความขอนั้นไวอยางนั้น ก็แตวา ทานอานนทเปนผูท่ี  
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พระศาสดาและเพ่ือนสพรหมจารีผูเปนปราชญยกยองสรรเสริญ ท้ังทานก็สามารถจะจําแนกเนื้อ 
ความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงไวโดยยอ ไมทรงจําแนกเนือ้ความใหพิสดารนี้ โดย 
พิสดารได ขอทานอยาไดหนักใจ โปรดชวยจําแนกเนื้อความทีเถิด ฯ 
[๑๗๕] อา. ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย ถาอยางนั้น ทานท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหด ี
ผมจักกลาว ภกิษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทแลว ทานพระอานนทกลาววา ดูกรทานผูมีอาย ุ
ท้ังหลาย ขอท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอไมทรงจําแนกเนือ้ความใหพิสดาร เสด็จลุก 
จากพุทธอาสนเขาไปสูพระวิหารเสียนั้น ผมทราบแลว ผูมีอายุท้ังหลาย ผมยอมทราบเน้ือความ 
แหงอุเทศท่ีทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเน้ือความใหพสิดารนี้  โดยพิสดารวา ผูมีอายุท้ังหลาย 
พระพุทธวจนะนั้น อันพระผูมีพระภาคทรงภาษิต หมายเอาความดับแหงอายตนะ ๖ขอท่ีพระผู 
มีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดยยอ  ไมทรงจาํแนกเนื้อความใหพิสดารเสด็จลุกจากพุทธอาสนเขา 
ไปสูพระวหิารเสียนั้น ผมรูเนื้อความแหงอุเทศท่ีทรงแสดงโดยยอ ไมทรงจําแนกเนือ้ความให 
พิสดารนี้ โดยพิสดารอยางนีแ้ล ผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายประสงคความแจมแจง พึงเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคแลวทลูถามเนื้อความขอนั้น  พระองคทรงพยากรณแกทานท้ังหลายอยางไร 
ทานท้ังหลายพึงทรงจําขอท่ีตรัสนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ 
[๑๗๖] ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทวา อยางนัน้  ทานผูมีอายดุังนี้แลว ลุกจาก 
อาสนะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา พระผูมีพระภาคทรงแสดงอุเทศโดย 
ยอ  ไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารแกขาพระองคท้ังหลาย เสด็จลุกจากพุทธอาสนเขาไปสู 
วิหารเสีย เม่ือพระองคเสด็จลุกไปไมนาน ขาพระองคท้ังหลายจึงใครครวญดูวา... ใครหนอจะชวย 
จําแนกเนื้อความแหงอุเทศท่ีทรงแสดงโดยยอไมทรงจําแนกเนื้อความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได 
ขาพระองคท้ังหลายคิดวา ทานพระอานนทนี้ เปนผูท่ีพระศาสดาและเพือ่นสพรหมจารีผูเปน 
ปราชญยกยองสรรเสริญ ท้ังทานสามารถจะจําแนกเนื้อความแหงอุเทศที่ทรงแสดงโดยยอ ไม 
ทรงจําแนกเนือ้ความใหพิสดารนี้ โดยพิสดารได ถากระไร เราท้ังหลายพึงเขาไปหาทาน  
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พระอานนทถึงท่ีอยู แลวไตถามเนื้อความขอนั้นกะทานเถิด คร้ันคิดฉะนี้แลว ขาพระองคท้ังหลาย 
ก็เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู แลวไตถามเนื้อความขอนั้นกะทาน ทานพระอานนทก็จําแนก 
เนื้อความแกขาพระองคท้ังหลายดวยอาการเหลานี้ ดวยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะเหลานี้ พระผูมี 
พระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย อานนทเปนบัณฑติ มีปญญามากหากทานท้ังหลายพึงถามเน้ือ 
ความขอนั้นกะเรา แมเราพึงพยากรณปญหานั้นเหมือนอยางท่ีอานนทพยากรณแลวนั้นแหละ นัน่ 
เปนเนื้อความแหงอุเทศนัน้ ทานท้ังหลายพึงทรงจําเนื้อความนั้นไวอยางนั้นเถิด ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
สักกสูตร 
[๑๗๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห 
คร้ังนั้นแล ทาวสักกะผูเปนจอมแหงเทวดาท้ังหลาย เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับอยูณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญเหตุปจจยัอะไรหนอ ท่ีเปนเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกน้ีไม 
ปรินิพพานในปจจุบันอนึ่ง เหตุปจจยัอะไร ท่ีเปนเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกน้ีปรินิพพานใน 
ปจจุบัน ฯ 
[๑๗๘] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรทานผูเปนจอมเทพ รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจกัษ ุ
อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุเพลิดเพลิน 
หมกมุน พัวพนัรูปนั้นอยู เม่ือเธอเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันรูปนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยตัณหา 
นั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้นกย็อมมี ภิกษุผูยังมีอุปาทาน ยังไมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณ 
ท่ีจะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั 
มี อยู หากภิกษุเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพนัธรรมารมณนั้น เม่ือเธอเพลิดเพลิน หมกมุน 
พัวพันธรรมารมณนั้นอยู วญิญาณอันอาศัยตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยตณัหาน้ันยอมมี 
ภิกษุผูยังมีอุปาทาน ยังไมปรินิพพานดกูรทานผูเปนจอมเทพ เหตุปจจัยนี้แล ท่ีเปนเคร่ืองให 
สัตวบางพวกในโลกน้ีไมปรินิพพานในปจจุบัน ฯ  
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[๑๗๙] ดูกรทานผูเปนจอมเทพ รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นา 
พอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู หากภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพัน 
รูปนั้น เม่ือเธอไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพนัรูปนัน้ วิญญาณอันอาศัยตัณหานัน้ยอมไม 
มี อุปาทานอันอาศัยตัณหานัน้ยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทาน ยอมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณท่ี 
จะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัดมีอยู 
หากภกิษไุมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพวัพันธรรมารมณนั้น เม่ือเธอไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน 
ไมพัวพนัธรรมารมณนั้น วญิญาณอันอาศัยตัณหานั้นยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยตณัหานั้นยอมไมมี 
ภิกษุผูไมมีอุปาทาน ยอมปรินิพพานดูกรทานผูเปนจอมเทพ เหตุปจจัยนี้แล ท่ีเปนเคร่ืองให 
สัตวบางพวกในโลกน้ีปรินิพพานในปจจุบัน ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
ปญจสิขสูตร 
[๑๘๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลพระนครราชคฤห 
คร้ังนั้น ปญจสิขเทพบุตรผูเปนบุตรแหงคนธรรพ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระองคผูเจริญเหตุปจจัยอะไรหนอ ท่ีเปนเคร่ืองใหสัตวบางจําพวกในโลกนี้ ไม 
ปรินิพพานในปจจุบัน เหตุปจจัยอะไร ท่ีเปนเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกน้ี ปรินิพพานใน 
ปจจุบัน ฯ 
[๑๘๑] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรปญจสิขะ รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจกัษุ ฯลฯ ธรรมา 
รมณท่ีจะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจนารักชักใหใคร ชวนใหกาํหนัด 
มีอยู หากภกิษเุพลิดเพลิน หมกมุนพวัพันธรรมารมณนั้น เม่ือเธอเพลิดเพลิน หมกมุน  พัวพัน 
ธรรมารมณนั้นอยูวิญญาณอันอาศัยตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยตัณหาน้ันยอมมี ภิกษยุังมี 
อุปาทาน ยังไมปรินิพพาน ดูกรปญจสิขะ เหตุปจจยันีแ้ล เปนเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกน้ี 
ไมปรินิพพานในปจจุบัน ฯ  
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[๑๘๒] ดูกรปญจสิขะ รูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ฯลฯ ธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา 
นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั มีอยู หากภกิษไุมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน 
ไมพัวพนัธรรมารมณนั้นเม่ือเธอไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพวัพันธรรมารมณนั้นอยู วิญญาณ 
อันอาศัยตัณหาน้ันยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยตัณหานั้นยอมไมมี ภกิษผูุไมมีอุปาทานยอม 
ปรินิพพาน ดกูรปญจสิขะ เหตุปจจยันีแ้ล เปนเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกน้ี ปรินพิพานใน 
ปจจุบัน ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
สารีปุตตสูตร 
[๑๘๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวหิารเชตวัน อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึง่เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู 
ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว จึงนัง่ ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ทานผูมีอายุสารีบุตร ภิกษุผูเปนสัทธิ 
วิหาริกของทานลาสิกขาสึกเสียแลว ฯ 
ทานพระสารีบุตรกลาววา ดกูรผูมีอายุ ผูท่ีไมคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ไมรู 
ประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร ยอมเปนเชนนี้แหละดูกรผูมีอายุ ขอท่ีภิกษุไม 
คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ไมรูจกัประมาณในโภชนะ ไมประกอบความเพียร จักประพฤติ 
พรหมจรรยใหบริสุทธ์ิ บริบูรณติดตอกนัไปจนตลอดชีวิตนั้น ไมใชฐานะท่ีจะมีได ดูกรผูมีอาย ุ
ขอท่ีภิกษุคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย รูประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียรจักประพฤติ 
พรหมจรรยใหบริสุทธ์ิ บริบูรณ ติดตอกนัไปจนตลอดชีวิตนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฯ 
[๑๘๔] ดูกรผูมีอายุ กภ็ิกษเุปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายอยางไร  ดูกรผูมี 
อายุ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เหน็รูปดวยจักษแุลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยญัชนะ เธอยอมปฏิบัติ  
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เพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและ 
โทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจกัขุนทรียช่ือวาถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย ภกิษฟุงเสียง 
ดวยหู... ดมกล่ินดวยจมูก...ล้ิมรสดวยล้ิน ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณ 
ดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนนิทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวม 
แลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น   ช่ือวารักษา 
มนินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรผูมีอายุ ภิกษเุปนผูคุมครองทวารในอินทรีย 
ท้ังหลายอยางนี้แล ฯ 
[๑๘๕] ดูกรผูมีอายุ ภกิษุเปนผูรูประมาณในโภชนะอยางไร ดูกรผูมีอายุ ภกิษุใน 
ธรรมวินัยนี้ พจิารณาโดยแยบคายแลว จึงฉันอาหาร ไมฉันเพื่อเลน ไมฉันเพื่อเมามัว ไมฉัน 
เพื่อประดับ ไมฉันเพื่อตกแตง ยอมฉันเพยีงเพื่อความดํารงอยูแหงกายนี้ เพื่อยังกายนีใ้หเปนไป 
เพื่อกําจดัความเบียดเบียน เพื่อจะอนเุคราะหพรหมจรรย ดวยคิดเห็นวา เพราะเหตุท่ีฉันอาหารนี ้
เราจักกําจัดเวทนาเกาเสียดวย จักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึนดวย ความที่กายเปนไปไดนาน  ความ 
ไมมีโทษและความอยูสําราญจักมีแกเรา ดกูรผูมีอายุ ภิกษุเปนผูรูประมาณในโภชนะอยางนี้แล ฯ 
[๑๘๖] ดูกรผูมีอายุ ภกิษุเปนผูประกอบความเพียรอยางไร ดูกรผูมีอาย ุ ภิกษใุน 
ธรรมวินัยนี้ ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากธรรมอันกั้นจิตทั้งหลายดวยการเดินดวยการนั่ง ตลอดวัน 
ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากธรรมอันกั้นจติท้ังหลายดวยการเดิน ดวยการนั่ง ตลอดปฐมยามแหง 
ราตรี ในมัชฌิมยามแหงราตรี สําเร็จสีหไสยาโดยขางเบ้ืองขวา ซอนเทาเหล่ือมเทา มีสติ 
สัมปชัญญะ ทําในใจถึงสัญญาท่ีจะลุกข้ึน รีบลุกข้ึนในปจฉิมยามแหงราตรี ชําระจิตใหบริสุทธ์ิ 
จากธรรมอันกัน้จิตท้ังหลายดวยการเดนิ ดวยการนั่ง ดูกรผูมีอายุ ภิกษุเปนผูประกอบความเพียร 
อยางนี้แล เพราะเหตุนั้นแหละ ทานทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา เราจักเปนผูคุมครองทวารใน 
อินทรียท้ังหลาย จักเปนผูรูประมาณในโภชนะ จกัเปนผูประกอบความเพียร ดกูรผูมีอายุ ทาน 
ท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ล ฯ 
จบสูตรท่ี ๗  
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ราหุลสูตร 
[๑๘๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเชตวันอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงหลีกเรนอยูในท่ีสงัด 
ทรงเกิดปริวิตกแหงพระหฤทัยอยางนีว้า ธรรมท่ีเปนเคร่ืองบมวิมุติของราหุลแกกลาแลว ถากระไร 
เราควรแนะนําราหุลในธรรมเปนท่ีส้ินอาสวะยิ่งข้ึไปเถิด คร้ันทรงพระดําริฉะนี้แลว ในเวลาเชา 
พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจวีร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนคร 
สาวัตถี คร้ันเวลาภายหลังภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ตรัสเรียกทานพระราหุลมาตรัสวา 
ราหุล เธอจงถือผานิสีทนะไปสูปาอันธวันดวยกัน เพื่อพกัผอนในกลางวัน ฯ 
ทานพระราหลุทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว ไดถือผานิสีทนะตามเสด็จพระผูมี 
พระภาคไปขางหลัง ก็สมัยนัน้ พวกเทวดาหลายพันติดตามพระผูมีพระภาคไปดวยคิดวา วันนี ้
พระผูมีพระภาคจักทรงแนะนําทานพระราหุลในธรรมเปนท่ีส้ินอาสวะอันยิ่งข้ึนไป ฯ 
[๑๘๘] คร้ังนัน้ พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปสูปาอันธวัน ประทับ ณ พุทธอาสนท่ี 
พระราหุลปูลาดถวาย ท่ีควงตนไมแหงหนึง่ ฝายทานพระราหุลถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว 
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคจึงตรัสถามวา ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความ 
ขอนั้นเปนไฉน จักษเุท่ียงหรือไมเท่ียง ทานพระราหุลกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
รา. ไมควรเหน็อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
พ. รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
รา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ  
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รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
รา. ไมควรเหน็อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
พ. จักษวุิญญาณ... จักษุสัมผัส... เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
จักษุสัมผัสเปนปจจยั เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
รา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
รา. ไมควรเหน็อยางนัน้ พระเจาขา ฯลฯ 
พ. ใจเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
รา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
รา. ไมควรเหน็อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
พ. ธรรมารมณเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
รา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ  
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รา. ไมควรเหน็อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
พ. มโนวิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
รา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
รา. ไมควรเหน็อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
พ. มโนสัมผัสเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
รา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
รา. ไมควรเหน็อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีเกิดข้ึนเพราะ มโนสัมผัสเปน 
ปจจัย เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
รา. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
รา. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
รา. ไมควรเหน็อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรราหุล อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในจักษ ุ
ท้ังในรูป ท้ังในจักษวุิญญาณ ท้ังในจักษสัุมผัส ท้ังใน  เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีเกดิ  
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ข้ึนเพราะจกัษสัุมผัส เปนปจจัย ฯลฯยอมเบ่ือหนายท้ังในใจ ท้ังในธรรมารมณ ท้ังในมโนวิญญาณ 
ท้ังในมโนสัมผัสท้ังในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีเกิดข้ึนเพราะ มโนสัมผัสเปน 
ปจจัย เม่ือเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนดั จิตยอมหลุดพน เม่ือจิตหลุดพน 
แลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา 
ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี พระผูมีพระภาคตรัสพระสูตรนี้จบลงแลว ทาน 
พระราหุลช่ืนชมยินดพีระภาษิตของพระผูมีพระภาค อนึง่ เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิต 
นี้อยู จิตของทานพระราหุลหลุดพนแลวจากอาสวะ ไมถือม่ันดวยอุปาทาน ฝายเทวดาหลายพัน 
ก็เกิดธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา 
ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดบัไปเปนธรรมดา ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
สังโยชนสูตร 
[๑๘๙] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เราจกัแสดงธรรมอันเปนท่ีตั้งแหง 
สังโยชนและสังโยชน เธอท้ังหลายจงฟงธรรมนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมอันเปนท่ีตั้งแหง 
สังโยชน และสังโยชนเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงสังโยชนและสัง 
โยชนนั้น คือรูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร 
ชวนใหกําหนดัเหลานี้เรียกวาธรรมเปนท่ีตั้งแหงสังโยชน ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจใน 
รูปนั้น เปนตัวสังโยชนในรูปนั้น ฯลฯ ธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร 
นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด เหลานี้เรียกวา  ธรรมเปนท่ีตั้งแหงสังโยชน ความ 
กําหนดัดวยอํานาจความพอใจในธรรมารมณนั้น เปนตัวสังโยชนในธรรมารมณนั้น ฯ 
จบสูตรท่ี ๙  
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อุปาทานสูตร 
[๑๙๐] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนท่ีตั้งแหง 
อุปาทานและอุปาทาน เธอท้ังหลายจงฟงธรรมนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมอันเปนท่ีตั้งแหง 
อุปาทาน และอุปาทานเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงอุปาทานและอุปาทาน 
นั้น คือรูปท่ีจะพึงรูแจงดวยจกัษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนให 
กําหนดัเหลานีเ้รียกวาธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน ความกําหนดัดวยอํานาจความพอใจในรูปนั้น 
เปนตัวอุปาทานในรูปนัน้ ฯลฯ ธรรมารมณท่ีจะพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั เหลานี้เรียกธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน ความกําหนัด 
ดวยอํานาจความพอใจในธรรมารมณนั้น เปนตัวอุปาทานในธรรมารมณนั้น ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบโลกกามคุณวรรคท่ี ๒ 
___________________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. มารปาสสูตรท่ี ๑ ๒. มารปาสสูตรท่ี ๒ ๓. โลกกามคุณสูตรท่ี ๑ ๔. โลกกาม 
คุณสูตรท่ี ๒ ๕. สักกสูตร ๖. ปญจสิขสูตร ๗. สารีปุตตสูตร๘. ราหุลสูตร ๙. สังโยชน 
สูตร ๑๐. อุปาทานสูตร ฯ 
_______________________  
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คหปติวรรคท่ี ๓ 
เวสาลีสูตร 
[๑๙๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ในปามหาวัน ใกล 
พระนครเวสาลี คร้ังนั้นแล อุคคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ฯลฯ คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ เหตุปจจัยอะไรหนอแล เปน 
เคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกนี้ไมปรินิพพานในปจจุบัน อนึ่ง เหตุปจจยัอะไร เปนเคร่ืองให 
สัตวบางพวกในโลกน้ีปรินิพพานในปจจุบัน พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอยูแล คฤหบด ีรูปท้ังหลาย 
อันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารักชักใหใคร ชวนใหกําหนัด 
หากวาภกิษุเพลิดเพลิน หมกมุนพัวพันรูปนั้น เม่ือภกิษนุัน้เพลิดเพลิน หมกมุน พัวพนัรูปนั้น 
อยู วิญญาณอันอาศัยซ่ึงตัณหานั้นยอมมี อุปาทานอันอาศัยซ่ึงตัณหานัน้ก็ยอมมี ภิกษุผูมีอุปาทาน 
ยอมไมปรินิพพานฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด หากวาภกิษุเพลิดเพลิน หมกมุนพัวพนั ธรรมารมณนั้น เม่ือ 
ภิกษนุั้นเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันธรรมารมณนั้นอยูวิญญาณอันอาศัยซ่ึงตัณหานัน้ยอมมี 
อุปาทานอันอาศัยซ่ึงตัณหานั้นกย็อมมี ภกิษุผูมีอุปาทานยอมไมปรินพิพาน ดกูรคฤหบดี เหตุ 
ปจจัยนี้แล เปนเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกน้ีไมปรินิพพานในปจจุบัน ฯ 
[๑๙๒] ดกูรคฤหบดี รูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา  นาใคร นาพอใจ 
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด หากวาภกิษุไมเพลิดเพลิน  ไมหมกมุน ไมพวัพันรูปนั้น 
เม่ือภิกษุนั้นไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพนัรูปนัน้อยู วิญญาณอันอาศัยซ่ึงตัณหานัน้ 
ยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยซ่ึงตัณหานัน้ยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ฯลฯ 
ธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร 
ชวนใหกําหนดัหากภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพวัพันธรรมารมณนั้น เม่ือภิกษุนั้นไม 
เพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพันธรรมารมณนั้นอยู วญิญาณอันอาศัยซ่ึงตัณหานั้นยอมไมมี 
อุปาทานอันอาศัยซ่ึงตัณหานั้นยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ดูกรคฤหบดี เหตุ 
ปจจัยนี้แล เปนเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกน้ีปรินิพพานในปจจุบัน ฯ 
จบสูตรท่ี ๑  
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วัชชีสูตร 
[๑๙๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ หัตถิคามใกลแควนวชัชี คร้ังนั้นแล 
อุคคคฤหบดีชาวบานหตัถิคาม ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ คร้ันแลว ไดทูล 
ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญเหตุปจจยัอะไรหนอแล เปนเคร่ืองใหสัตวบางพวก 
ในโลกน้ีไมปรินิพพานในปจจุบัน อนึ่ง เหตุปจจัยอะไร เปนเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกน้ี 
ปรินิพพานในปจจุบัน พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอยูแล คฤหบดี รูปท้ังหลายอันบุคคลพึงรู 
แจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด หากวา 
ภิกษเุพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันรูปนั้น เม่ือภิกษนุั้นเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันรูปนั้นอยู 
วิญญาณอันอาศัยซ่ึงตัณหานัน้ยอมมีอุปาทานอันอาศัยซ่ึงตัณหาน้ันยอมมี ภิกษุผูมีอุปาทานยอมไม 
ปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก 
ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั หากวาภกิษุเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันธรรมารมณนั้น เม่ือภิกษ ุ
นั้นเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพนัธรรมารมณนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยซ่ึงตัณหานั้นยอมมี อุปา 
ทานอันอาศัยซ่ึงตัณหานัน้ยอมมี ภิกษุผูมีอุปาทานยอมไมปรินิพพาน ดูกรคฤหบดีเหตุปจจยันีแ้ล 
เปนเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกน้ีไมปรินิพพานในปจจุบัน ฯ 
ดูกรคฤหบด ีรูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจกัษ ุอันนาปรารถนา นาใคร  นาพอใจ นารัก ชัก 
ใหใคร ชวนใหกําหนัด หากวาภกิษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพวัพนัรูปนั้น เม่ือภกิษุนั้น 
ไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพนัรูปนัน้อยู วิญญาณอันอาศัยซ่ึงตัณหานัน้ยอมไมมี อุปาทาน 
อันอาศัยซ่ึงตัณหานัน้ยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคลพึง 
รูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดัหากภกิษ ุ
ไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพนัธรรมารมณนั้น เม่ือภิกษนุั้นไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน 
ไมพัวพนัธรรมารมณนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยซ่ึงตัณหานัน้ยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยซ่ึงตัณหา 
นั้นยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ดูกรคฤหบดี เหตุปจจัยนีแ้ล เปนเคร่ืองให 
สัตวบางพวกในโลกน้ีปรินิพพานในปจจุบัน ฯ 
จบสูตรท่ี ๒  
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นาฬันทสูตร 
[๑๙๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู  ณ ปาวาริกัมพวนัใกลเมืองนาฬันทา คร้ัง 
นั้นแล อุบาลีคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับฯลฯ คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมี 
พระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ เหตุปจจยัอะไรหนอแล เปนเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกน้ีไม 
ปรินิพพานในปจจุบัน อนึ่งเหตุปจจยัอะไรเปนเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกน้ีปรินิพพานในปจ 
จุบัน พระผูมีพระภาคตรัสวา มีอยูแล คฤหบดี รูปท้ังหลายอันบุคคลพึงรูแจงดวยจกัษ ุอันนา 
ปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั หากวาภกิษุเพลิดเพลิน 
หมกมุน พัวพนัรูปนั้น  เม่ือภิกษนุั้นเพลิดเพลิน หมกมุน พัวพันรูปนั้นอยู วิญญาณอันอาศัย 
ซ่ึงตัณหานัน้ยอมมี อุปาทานอันอาศัยซ่ึงตัณหานัน้กย็อมมี ภิกษุผูมีอุปาทานยอมไมปรินิพพาน 
ฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร 
ชวนใหกําหนดัหากวาภกิษุเพลิดเพลิน หมกมุน พวัพันธรรมารมณนั้น เม่ือภิกษุนั้นเพลิดเพลิน 
หมกมุน พัวพนัธรรมารมณนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยซ่ึงตัณหาน้ันยอมมี อุปาทานอันอาศัยซ่ึง 
ตัณหาน้ันยอมมี ภิกษุผูมีอุปาทานยอมไมปรินิพพาน ดกูรคฤหบดีเหตุปจจัยนี้แล เปนเคร่ืองให 
สัตวบางพวกในโลกน้ีไมปรินิพพานในปจจุบัน ฯ 
ดูกรคฤหบดี รูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจกัษ ุอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก 
ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั หากวาภกิษุไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพันรูปนั้น เม่ือภิกษ ุ
นั้นไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพวัพันรูปนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยซ่ึงตัณหานั้นยอมไมมี อุปา 
ทานอันอาศัยซ่ึงตัณหานัน้ยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอันบุคคล 
พึงรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั  หากภกิษ ุ
ไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน ไมพัวพนัธรรมารมณนั้น เม่ือภิกษนุั้นไมเพลิดเพลิน ไมหมกมุน 
ไมพัวพนัธรรมารมณนั้นอยู วิญญาณอันอาศัยซ่ึงตัณหานัน้ยอมไมมี อุปาทานอันอาศัยซ่ึงตัณหา 
นั้นยอมไมมี ภิกษุผูไมมีอุปาทานยอมปรินิพพาน ดูกรคฤหบดี เหตุปจจัยนีแ้ล เปนเคร่ืองให 
สัตวบางพวกในโลกน้ีปรินิพพานในปจจุบัน ฯ 
จบสูตรท่ี ๓  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาท่ี 115 
ภารทวาชสูตร 
[๑๙๕] สมัยหนึ่ง ทานพระบิณโฑลภารทวาชะอยู ณ พระวิหารโฆสิตาราม ใกลพระนคร 
โกสัมพี คร้ังนั้นแล พระเจาอุเทนไดเสดจ็ไปหาทานพระบิณโฑลภารทวาชะ ทรงสนทนาปราศรัย 
กับทานพระบิณโฑลภารทวาชะ คร้ันผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันแลว จึงประทับนัง่ 
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลว ไดตรัสถามทานพระบิณโฑลภารทวาชะวา ทานภารทวาชะผูเจริญ 
เหตุปจจยัอะไรหนอแล เปนเคร่ืองใหภกิษท้ัุงหลายเหลานี้ผูยังเปนหนุมแรกรุน มีผมดําสนิท 
เปนหนุมแนน อยูในปฐมวยั  ยังไมหมดความระเริงในกามท้ังหลายประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิ 
บริบูรณจนตลอดชีวิต และปฏิบัติอยูไดนาน ทานพระบิณโฑลภารทวาชะทูลตอบวา ขอถวาย 
พระพร พระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระองคตรัสไวดังนีว้า ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมาต้ังจิตวาเปนมารดา ในสตรีปูนมารดา เธอท้ังหลายจงตั้งจิตวา 
เปนพี่สาวนองสาว ในสตรีปูนพี่สาวนองสาว เธอท้ังหลายจงต้ังจิตวาเปนธิดา ในสตรีปูนธิดา 
ขอถวายพระพร ขอนี้แล เปนเหตุเปนปจจยัใหภกิษุเหลานีผู้ยังเปนหนุมแรกรุน มีผมดาํสนิท 
เปนหนุมแนน อยูในปฐมวยั ผูยังไมหมดความระเริงในกามท้ังหลาย ประพฤติพรหมจรรย 
บริสุทธ์ิบริบูรณจนตลอดชีวติ และปฏิบัติอยูไดนาน ฯ 
[๑๙๖] อุ. ทานภารทวาชะผูเจริญ จิตเปนธรรมชาติโลเลบางคราว  ธรรมคือ ความโลภ 
ท้ังหลาย ยอมเกิดข้ึนในเหลาสตรีปูนมารดาก็มี ปูนพี่สาวนองสาวก็มี ปูนธิดาก็มี มีไหมหนอ 
ทานภารทวาชะ ขออ่ืนท่ีเปนเหตุเปนปจจยัใหภกิษุเหลานีผู้ยังเปนหนุม แรกรุน มีผมดาํสนิท 
เปนหนุมแนน อยูในปฐมวยั  ยังไมหมดความระเริงในกามท้ังหลาย ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิ 
บริบูรณจนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยูไดนาน ฯ 
บิ. ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคผูรู ผูเหน็ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระองคตรัสไวดังนีว้า ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมาพิจารณากายนี้แหละ เบ้ืองบนแต 
พื้นเทาข้ึนไป เบ้ืองตํ่าแตปลายผมลงมา อันมีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาดมี  
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ประการตางๆ วา มีอยูในกายนี้  คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก 
มาม หัวใจ ตับ พังผืดไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด 
เหง่ือ มันขน น้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ น้ํามูตร ดังนี้ ขอถวายพระพร แมขอนี้ก ็
เปนเหตุเปนปจจัยใหภิกษุเหลานี้ผูยังเปนหนุม แรกรุนมีผมดําสนิท เปนหนุมแนน อยูในปฐม 
วัย ผูยังไมหมดความระเริงในกามท้ังหลาย ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณจนตลอดชีวิต 
และปฏิบัติอยูไดนาน ฯ 
[๑๙๗] อุ. ทานภารทวาชะผูเจริญ ภิกษุเหลาใดเปนผูมีกายอันอบรมแลว  เปนผูมี 
ศีลอันอบรมแลว เปนผูมีจิตอันอบรมแลว เปนผูมีปญญาอันอบรมแลว การอบรมกายเปนตน 
นั้น ไมเปนกิจอันภิกษุเหลานั้นทําไดโดยยาก  สวนภิกษเุหลาใดเปนผูมีกายยังไมไดอบรมแลว 
เปนผูมีศีลยังไมไดอบรมแลว เปนผูมีจิตยังไมไดอบรมแลว เปนผูมีปญญายังไมไดอบรมแลว การ 
อบรมกายเปนตนนั้นเปนกิจอันภิกษุเหลานั้นทําไดโดยยาก ทานภารทวาชะผูเจริญ บางคราวเม่ือ 
บุคคลต้ังใจอยูวา  เราจักทําไวในใจโดยความเปนของไมงาม แตอารมณยอมมาโดยความเปน 
ของงามก็มี มีไหมหนอแล ทานภารทวาชะผูเจริญ ขออ่ืนท่ีเปนเหตุเปนปจจยัใหภิกษุเหลานี้ ผู 
ยังเปนหนุม แรกรุน มีผมดําสนิท เปนหนุมแนนอยูในปฐมวัย ผูยังไมหมดความระเริงในกาม 
ท้ังหลาย ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณจนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยูไดนาน ฯ 
บิ. ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคผูรู ผูเหน็ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระองคไดตรัสไวดังนีว้า ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงมาเถิดเธอทั้งหลายจงเปนผูมีทวาร 
อันคุมครองแลวในอินทรียท้ังหลายอยูเถิด เธอท้ังหลายเห็นรูปดวยตาแลว จงอยาเปนผูถือเอาโดย 
นิมิต อยาเปนผูถือเอาโดยอนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียท่ีเม่ือไมสํารวมแลว เปน 
เหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได จงรักษาจักขุนทรีย จงถึงความ 
สํารวมในจกัขุนทรีย เธอท้ังหลายฟงเสียงดวยหูแลว... สูดกล่ินดวยจมูกแลว ... ล้ิมรสดวยล้ิน 
แลว... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลวอยาไดเปนผูถือเอาโดย 
นิมิต อยาไดเปนผูถือเอาโดยอนุพยัญชนะจงปฏิบัติเพื่อความสํารวมมนินทรียท่ีเม่ือไมสํารวมแลว 
เปนเหตุใหอกศุลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําได จงรักษามนนิทรีย จงถึงความ  
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สํารวมในมนนิทรียขอถวายพระพร แมขอนี้ ก็เปนเหตุเปนปจจยัใหภิกษุเหลานี้ผูยังเปนหนุม 
แรกรุนมีผมดําสนิท เปนหนุมแนน อยูในปฐมวัย ผูยังไมหมดความระเริงในกามท้ังหลาย 
ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณจนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยูไดนาน ฯ 
[๑๙๘] อุ. นาอัศจรรย ทานภารทวาชะผูเจริญ ไมเคยมีแลว ทานภารทวาชะผูเจริญ 
ตามกําหนดธรรมปริยายนี้ อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสดี 
แลว ทานภารทวาชะผูเจริญ ขอนี้แล เปนเหตุเปนปจจัยใหภิกษุเหลานีผู้ยังเปนหนุม แรกรุน 
มีผมดําสนิท เปนหนุมแนนอยูในปฐมวยั ยังเปนผูไมหมดความระเริงในกามท้ังหลาย ประพฤติ 
พรหมจรรยบริสุทธ์ิบริบูรณจนตลอดชีวิตและปฏิบัติอยูไดนาน ทานภารทวาชะผูเจริญ ในสมัยใด 
แมขาพเจาเอง มีกายมิไดรักษาแลว มีวาจามิไดรักษาแลว มีจิตมิไดรักษาแลว มีสติมิไดตั้งไว 
แลว มีอินทรียท้ังหลายมิไดสํารวมแลว เขาไปสูฝายในในสมัยนั้น ธรรม คือ ความโลภท้ังหลาย 
ยอมครอบงําขาพเจายิ่งนัก ทานภารทวาชะผูเจริญ แตวา ในสมัยใดแล ขาพเจามีกายอันรักษา 
แลว มีวาจอันรักษาแลว มีจติอันรักษาแลว มีสติอันตั้งไวแลว มีอินทรียท้ังหลายอันสํารวม 
แลวเขาไปสูฝายใน ในสมัยนั้น ธรรม คือ ความโลภท้ังหลายไมครอบงําขาพเจาทานภารทวาชะ 
ผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ทานภารทวาชะผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนกั ทาน 
ภารทวาชะประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีปด บอกทาง 
แกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจะเห็นรูปได ฉะนัน้ ทานภาร 
ทวาชะผูเจริญ ขาพเจาขอถึงพระผูมีพระภาคพระองคนั้นกับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปน 
ท่ีพึ่ง ขอทานภารทวาชะจงจําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนท่ีพึ่งจนตลอดชีวิตต้ัง 
แตวันนี้เปนตนไปเถิด ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
โสณสูตร 
[๑๙๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเวฬวุันกลันทกนิวาปสถาน 
ใกลพระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล บุตรแหงคฤหบดีช่ือวาโสณะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง  
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ท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผู 
มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุปจจัยอะไรหนอแล เปนเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลก 
นี้ไมปรินิพพานในปจจุบัน และเหตุปจจัยอะไร เปนเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกน้ีไมปรินิพพาน 
ในปจจุบัน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา มีอยูแล คฤหบดบุีตร ฯลฯ (เหมือนสูตรท่ี ๑ ขอท่ี 
๑๙๑ และ ๑๙๒) 
จบสูตรท่ี ๕ 
โฆสิตสูตร 
[๒๐๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ พระวิหารโฆสิตาราม ใกลพระนครโกสัมพี 
คร้ังนั้นแล โฆสิตคฤหบดีเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู ฯลฯคร้ันแลว ไดถามพระอานนท 
วา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ท่ีเรียกวาความแตกตางแหงธาตุๆ ดังนี้ พระผูมีพระภาคตรัส 
ความแตกตางแหงธาตุไวดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล ทานพระอานนทตอบวา ดกูรคฤหบด ี
มีอยูแล จักขุธาตุรูปอันนาพอใจและจักขุวญิญาณ สุขเวทนายอมบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยผัสสะ 
อันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนา มีอยูแล คฤหบดี จักขุธาตุ รูปอันไมนาพอใจและจักขุวิญญาณ 
ทุกขเวทนายอมบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะ อันเปนท่ีตั้งแหงทุกขเวทนามีอยูแล คฤหบดี จักขุ 
ธาตุ รูปอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขาและจกัขุวญิญาณ  อทุกขมสุขเวทนา ยอมบังเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยผัสสะ อันเปนท่ีตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนามีอยูแล คฤหบดี โสตธาตุ ... ฆานธาตุ ... 
ชิวหาธาตุ ... กายธาตุ ...มโนธาตุ ธรรมารมณอันนาพอใจและมโนวิญญาณ สุขเวทนายอมบังเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยผัสสะ อันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนา มีอยูแล คฤหบดี มโนธาตุ ธรรมารมณ 
อันไมนาพอใจ และมโนวิญญาณ ทุกขเวทนายอมบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหง 
ทุกขเวทนา มีอยูแล คฤหบด ีมโนธาตุ ธรรมารมณอันเปนท่ีตั้งแหงอุเบกขาและมโนวญิญาณ 
อทุกขมสุขเวทนายอมบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยผัสสะ อันเปนท่ีตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ดูกร 
คฤหบดี พระผูมีพระภาคไดตรัสความตางแหงธาตุไว ดวยเหตุมีประมาณเทานี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖  
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หาลิททกานิสูตร 
[๒๐๑] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจายนะอยูท่ีเรือนสกุล ใกลสังปวัตตบรรพต ใน 
อวันตีชนบท คร้ังแล หาลิททกานิคฤหบดเีขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงท่ีอยู ฯลฯ 
คร้ันแลว ไดถามทานพระมหากัจจายนะวา พระผูเปนเจาผูเจริญ พระผูมีพระภาคไดตรัสไวดังนี ้
วา ความตางกนัแหงเวทนายอมบังเกิดข้ึน เพราะอาศัยความตางกันแหงผัสสะ ดังนี้ พระผูเปน 
เจาผูเจริญ ความตางกันแหงผัสสะยอมบังเกดิข้ึน เพราะอาศัยความตางกนัแหงธาตุ ความตางกัน 
แหงเวทนายอมบังเกิดข้ึน เพราะอาศัยความตางกันแหงผัสสะ อยางไรหนอแล ฯ 
[๒๐๒] ทานพระมหากจัจายนะตอบวา ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินยันี้ เห็นรูป 
ดวยจักษุแลวยอมรูชัดวา รูปอยางนี้นาพอใจ สุขเวทนายอมบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจกัขุวิญญาณ 
และผัสสะ อันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนา อนึง่ ภิกษเุห็นรูปดวยจักษุอยางนั้นแลวยอมรูชัดวา 
รูปอยางนี้ไมนาพอใจ ทุกขเวทนายอมบังเกดิข้ึนเพราะอาศัยจักขุวิญญาณและผัสสะ อันเปนท่ี 
ตั้งแหงทุกขเวทนา อีกประการหนึ่ง ภกิษุเห็นรูปดวยจกัษุอยางนัน้แลว ยอมรูชัดวารูปอยางนี ้
เปนท่ีตั้งแหงอุเบกขาอทุกขมสุขเวทนายอมบังเกิดข้ึนเพราะอาศัยจกัขุวญิญาณและผัสสะ อัน 
เปนท่ีตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภกิษฟุงเสียงดวยหแูลว...สูดกล่ิน 
ดวยจมูกแลว ... ล้ิมรสดวยล้ินแลว ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ...รูแจงธรรมารมณดวยใจ 
แลว ยอมรูชัดวา ธรรมารมณอยางนีน้าพอใจ  สุขเวทนายอมบังเกิดข้ึน เพราะอาศัยมโนวิญญาณ 
และผัสสะ อันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนาอนึ่ง ภิกษุรูแจงธรรมารมณดวยใจอยางนีแ้ลว ยอม 
รูชัดวา ธรรมารมณนี้ไมนาพอใจ ทุกขเวทนายอมบังเกดิข้ึน เพราะอาศัยมโนวิญญาณและผัสสะ 
อันเปนท่ีตั้งแหงทุกขเวทนา อีกประการหนึ่ง ภิกษุรูแจงธรรมารมณดวยใจอยางนีแ้ลว ยอม 
รูชัดวา ธรรมารมณอยางนี้เปนท่ีตั้งแหงอุเบกขา อทุกขมสุขเวทนายอมบังเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
มโนวิญญาณและผัสสะ อันเปนท่ีตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา ดูกรคฤหบดี ความตางกนัแหง 
ผัสสะยอมบังเกิดข้ึน เพราะอาศัยความตางกันแหงธาตุความตางกันแหงเวทนายอมบังเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยความตางกันแหงผัสสะ ดวยประการอยางนี้แล ฯ 
จบสูตรท่ี ๗  
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นกุลบีตุสูตร 
[๒๐๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เภสกฬาวัน อันเปนท่ีพระราชทาน 
อภัยแกมฤค ใกลสุงสุมารคิรินคร ในภัคคชนบท คร้ังนั้นแลนกุลบิดาคฤหบดีเขาไปเฝาพระผู 
มีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
เหตุปจจยัอะไรหนอแล เปนเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกนี้ไมปรินิพพานในปจจุบัน เหตุปจจยั 
อะไร เปนเคร่ืองใหสัตวบางพวกในโลกน้ีปรินิพพานในปจจุบัน พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
มีอยูแลคฤหบดี ฯลฯ (เหมือนสูตรท่ี ๑ ขอท่ี ๑๙๒) ฯ 
[๒๐๔] อนึ่ง มีอยูแล คฤหบดี ฯลฯ (เหมือนสูตรท่ี ๑ ขอท่ี ๑๙๑และ ๑๙๒) ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
โลหิจจสูตร 
[๒๐๕] สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจายนะอยู ณ อรัญญกุฎี ใกลมักกรกฏนคร ใน 
อวันตีชนบท คร้ังนั้นแล  พวกมาณพผูเท่ียวหาฟนเปนอันมากซ่ึงเปนอันเตวาสิกของโลหิจจ 
พราหมณ ไดพากันเขาไปยงัอรัญญกุฎีของทานพระมหากัจจายนะ คร้ันแลวพากันเดนิตามกัน 
ไปมา เท่ียวตามกันไปรอบๆ กุฎีเลนเสเลยยกกฬีามีเสียงเอ็ดอึงอึกทึกอยูวา อันสมณะโลน 
เหลานี้เปนเช้ือแถวคฤหบดีเปนช้ันเลว เปนเหลากอเกิดแตเทาแหงพรหม อันชาวแวนแควน 
เหลานี้สักการะเคารพ นับถือ บูชา ยําเกรง ดังนี้ ฯ 
คร้ังนั้นแล ทานพระมหากัจจายนะออกจากวิหารแลว ไดกลาวกะมาณพเหลานั้นวา 
ดูกรมาณพท้ังหลาย พวกเธออยาไดสงเสียงไป เราจักกลาวธรรมใหเธอท้ังหลายฟง เม่ือทาน 
พระมหากัจจายนะกลาวอยางนี้แลว มาณพเหลานั้นกไ็ดพากันนิ่งอยู คร้ังนั้นแล ทานพระมหา 
กัจจายนะไดกลาวกะมาณพเหลานั้นดวยคาถาทั้งหลายวา ฯ  
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[๒๐๖] พราหมณเหลาใด  ยอมระลึกถึงธรรมของพราหมณ 
ดั้งเดิมได พราหมณเหลานั้นเปนผูสูงสุดโดยศีล เปนผูกอนกวา 
ทวารท้ังหลายยอมเปนอันพราหมณเหลานัน้คุมครองแลวรักษาดีแลว 
เพราะครอบงําความโกรธเสียได พราหมณเหลาใด ระลึกถึงธรรมของ 
พราหมณดั้งเดมิได พราหมณเหลานัน้เปนผูประพฤติในธรรม (กุศล 
กรรมบถ) และในฌาน พราหมณเหลาใดละเลยธรรมขอนี้เสีย เปนผู 
เมาดวยโคตรวา พวกเราผูอันความโกรธครอบงําแลว ผูมีอาชญาในตน 
มากมาย ผูประพฤติผิดในสัตวท้ังหลาย ท้ังท่ีสดุงและม่ันคง จึง 
ประพฤติไมสมํ่าเสมอ การสมาทานวัตรท้ังปวงคือ  การไมกิน การนอน 
บนหนาม การอาบน้ําในเวลาเชาและพระเวท ๓ ของบุคคลผูไมคุมครอง 
ทวาร เปนการเปลาผล เหมือนของปล้ืมใจอันบุรุษไดแลวในความฝน 
ฉะนั้น การกลาวสรรเสริญบริขารภัณฑเหลานี้ คือ หนังเสือท้ังเล็บ 
ชะฎาการหมักหมมมูลฟน มนต ศีลพรตท่ีกลาววาเปนตบะ การ 
ลอลวง ไมเทาอันคด และการประพรมน้ําท่ีกลาววาเปนความรูของพวก 
พราหมณ  เปนการบําเพ็ญเพื่ออามิส อันพวกพราหมณทําแลว สวนจติ 
อันตั้งม่ันดแีลว อันผองใส ไมหมนหมอง ไมเหี้ยมโหดในสัตวท้ังปวง 
ขอนั้นเปนทางแหงการถึงความเปนพรหม ฯ 
[๒๐๗] คร้ังนัน้แล มาณพเหลานั้นขัดเคือง ไมพอใจ ไดพากันเขาไปหาโลหิจจ 
พราหมณถึงท่ีอยู คร้ันแลว ไดกลาวกะโลหจิจพราหมณวา ขอทานผูเจริญพึงทราบเถิด พระ 
สมณมหากจัจายนะคอนวา คัดคานมนตของพราหมณท้ังหลายโดยสวนเดียว เม่ือมาณพเหลานั้น 
กลาวแลวอยางน้ี โลหิจจพราหมณก็ขัดเคือง ไมพอใจ ลําดับนั้น โลหิจจพราหมณจึงคิดดังนีว้า 
การท่ีเราพึงดาพึงเหน็บแนม พึงบริภาษพระสมณมหากัจจายนะ เพราะเช่ือฟงคําของมาณพเปน 
แนนอนนี้ ไมสมควรแกเราเลย อยากระนัน้เลย เราไปหาแลวถามดูเถิด คร้ังนั้นแล โลหิจจ 
พราหมณกับมาณพเหลานั้นไดเขาไปหาทานพระมหากัจจายนะถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกบัทานพระมหา  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาท่ี 122 
กัจจายนะ คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
ไดถามทานพระมหากจัจายนะวาทานกจัจายนะผูเจริญ พวกมาณพผูเท่ียวหาฟนเปนอันมาก ซ่ึงเปน 
อันเตวาสิกของขาพเจา ไดมาแลวในท่ีนี้หรือหนอแล ทานพระมหากัจจายนะตอบวา ดูกร 
พราหมณพวกมาณพผูเท่ียวหาฟนเปนอันมาก ซ่ึงเปนอันเตวาสิกของทาน ไดมาแลวในท่ีนี้ ฯ 
โล. ทานกัจจายนะผูเจริญไดปราศรัยอะไรกับมาณพเหลานั้นบางหรือ ฯ 
ก. ดูกรพราหมณ อาตมาไดปราศรัยกับมาณพเหลานั้นแล ฯ 
โล. ก็ทานกัจจายนะผูเจริญไดปราศรัยกับมาณพเหลานั้นอยางไรเลา ฯ 
ก. ดูกรพราหมณ อาตมาไดปราศรัยกับมาณพเหลานั้นอยางนีว้า ฯ 
พราหมณเหลาใด ยอมระลึกถึงธรรมของพราหมณดั้งเดิมได 
พราหมณเหลานั้นเปนผูสูงสุดโดยศีล เปนผูกอนกวา ฯลฯ 
ขอนั้นเปนทางแหงการถึงความเปนพรหม ฯ 
ดูกรพราหมณ อาตมาไดปราศรัยกับมาณพเหลานั้นอยางนี้แล ฯ 
โล. ทานกัจจายนะผูเจริญไดกลาววา ผูมีทวารอันไมคุมครองแลว ดังนี้ ทานกัจจายนะ 
ผูเจริญ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล บุคคลจึงช่ือวาเปนผูมีทวารอันไมคุมครองแลว ฯ 
ก. ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เห็นรูปดวยจกัษุแลว ยอมยนิดีในรูปท่ีนารัก 
ยอมยินรายในรูปท่ีไมนารัก มีสติอันไมเขาไปต้ังไวแลว มีจิตมีอารมณอันนอยอยู และยอมไมรู 
ชัดซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ตามความเปนจริงโดยประการท่ีอกุศลธรรมท้ังหลายอันลามกเหลานั้น 
บังเกิดข้ึนแลวแกบุคคลนั้นไม ดับไปหาสวนเหลือมิได ฟงเสียงดวยหแูลว ... สูดกล่ินดวย 
จมูกแลว ... ล้ิมรสดวยล้ินแลว... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว 
ยอมยินดีในธรรมารมณอันนารัก  ยอมยินรายในธรรมารมณอันไมนารัก มีสติอันไมเขาไปต้ังไวแลว 
มีจิตมีอารมณอันนอยอยู และไมรูชัดซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ตามความเปนจริง โดยประการ 
ท่ีอกุศลธรรมท้ังหลายอันลามกบังเกิดข้ึนแลวแกบุคคลนัน้ ไมดับไปโดยหาสวนเหลือมิได  ดูกร 
พราหมณ บุคคลเปนผูมีทวารอันไมคุมครองแลว ดวยประการอยางนีแ้ล ฯ 
[๒๐๘] ขาแตทานกัจจายนะผูเจริญ  ขอท่ีทานกัจจายนะผูเจริญกลาวบุคคลเปนผูมีทวาร 
อันไมคุมครองแลววา ผูมีทวารอันไมคุมครองแลวนี้  นาอัศจรรยไมเคยมี ทานกจัจายนะผูเจริญ  
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ไดกลาววา ผูมีทวารอันคุมครองแลว ดังนี้ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอแล บุคคลจึงช่ือวา 
เปนผูมีทวารอนัคุมครองแลว ฯ 
ดูกรพราหมณ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมยนิดีในรูปท่ีนารัก 
ไมยินรายในรูปท่ีไมนารัก  มีสติอันเขาไปต้ังไวแลว มีจติมีอารมณหาประมาณมิไดอยู และยอม 
รูชัดซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ ตามความเปนจริงโดยประการท่ีอกุศลธรรมท้ังหลายอันลามกบังเกิด 
ข้ึนแลวแกภกิษุนั้น ดับไปโดยหาสวนเหลือมิได ฟงเสียงดวยหูแลว ... สูดกล่ินดวยจมูกแลว ... 
ล้ิมรสดวยล้ินแลว... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมยนิด ี
ในธรรมารมณท่ีนารัก ยอมไมยินรายในธรรมารมณท่ีไมนารัก มีสติอันเขาไปต้ังไวแลว มีจิต 
มีอารมณหาประมาณมิไดอยู และยอมรูชัดซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ ตามความเปนจริง โดย 
ประการท่ีอกุศลธรรมท้ังหลายอันลามกบังเกิดข้ึนแลวแกภิกษนุั้น ดับไปโดยหาสวนเหลือมิได 
ดูกรพราหมณ ภิกษเุปนผูมีทวารอันคุมครองแลว ดวยประการอยางนี้แล ฯ 
[๒๐๙] ขาแตทานกัจจายนะผูเจริญ ขอท่ีทานกัจจายนะผูเจริญกลาวบุคคลเปนผูมีทวาร 
อันคุมครองแลววา เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวนี้ นาอัศจรรย ไมเคยมี ขาแตทานกัจจายนะ 
ผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตทานกัจจายนะผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก 
ขาแตทานกจัจายนะผูเจริญทานกัจจายนะประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของ 
ท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด  บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจกั 
เห็นรูปได ฉะนั้น ขาแตทานกัจจายนะผูเจริญ ขาพเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาคพระองคนั้น กับ 
ท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอทานกัจจายนะผูเจริญจงจําขาพเจาวา เปนอุบาสกผูถึง 
พระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนันี้เปนตนไป อนึ่ง ขอทานกจัจายนะผูเจริญจงเขา 
ไปสูโลหิจจสกุล เหมือนอยางท่ีทานกัจจายนะผูเจริญเขาไปสูสกุลอุบาสกท้ังหลายในมักกรกฏนคร 
เถิด มาณพท้ังหลายหรือมาณวกิาท้ังหลายเหลาใดในโลหิจจสกุลนัน้ จักกราบไหว จักลุกข้ึน 
ตอนรับทานกจัจายนะผูเจริญ หรือจักนําอาสนะ จักถวายน้ําแกทานกัจจายนะผูเจริญ สามีจิกรรม 
มีการกราบไหวเปนตนนั้นจกัมีเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนาน แกมาณพหรือ 
มาณวกิาเหลานั้น ฯ 
จบสูตรท่ี ๙  
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เวรหัญจานีสูตร 
[๒๑๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอุทายีอยู ณ สวนมะมวงของโตเทยยพราหมณ ใกล 
กามัณฑานคร คร้ังนั้นแล มาณพผูเปนศิษยของนางพราหมณีผูเปนเวรหญัจานิโคตร ไดเขาไปหา 
ทานพระอุทายถึีงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระอุทายีคร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  
จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  คร้ันแลว ทานพระอุทายยีังมาณพน้ันใหเห็นแจง ใหสมาทาน ให 
อาจหาญ ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถา คร้ังนั้นแล มาณพผูอันทานพระอุทายีใหเห็นแจง ใหสมาทาน 
ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถาแลว ลุกข้ึนจากอาสนะเขาไปหานางพราหมณีเวรหัญจานิโคตร 
ถึงท่ีอยู  คร้ันแลวไดกลาวกะนางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรวา ขอแมเจาผูเจริญพึงทราบเถิด 
พระสมณะอุทายีแสดงธรรมไพเราะในเบ้ืองตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในท่ีสุด ประกาศ 
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ ส้ินเชิง ดังน้ี นางพราหมณ ี
เวรหัญจานิโคตรกลาววาแนะมาณพ ถาอยางนั้นเธอจงนมินตพระสมณะอุทายีตามคําของฉันดวย 
ภัตอันจะมีในวันพรุงนีด้วยเถิด มาณพนัน้รับคําของนางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรแลว เขาไปหา 
ทานอุทายีถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาวกะทานพระอุทายวีา ไดยินวา ขอทานอุทายีผูเจริญจงรับภัต 
เพื่อภัตตกิจอันจะมีในวันพรุงนี้ ของนางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรผูเปนอาจารยของขาพเจาเถิด 
ทานพระอุทายไีดรับนิมนตดวยดษุณภีาพ คร้ังนั้นแล โดยกาลลวงไปแหงราตรีนั้น ในเวลาเชา 
ทานพระอุทายนีุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปยังนิเวศของนางพราหมณีเวรหัญจานิโคตร แลวนั่ง 
บนอาสนะท่ีเขาปูลาดไวแลว คร้ังนั้นแล นางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรยังทานพระอุทายีใหอ่ิม 
หนําสําราญ ดวยขาทนยีโภชนียหารอันประณีต ดวยมือของตนเองแลว ทราบวาทานพระอุทาย ี
ผูฉันแลว ลดมือจากบาตรแลว ไดสวมเขียงเทานั่งบนอาสนะอัน สูง สูง คลุมศีรษะแลว ไดกลาว 
กะทานพระอุทายีวา ทานสมณะ ขอทานจงกลาวธรรม ทานพระอุทายกีลาววา นองหญิง เวลา 
จักมี ดังนีแ้ลว ลุกข้ึนจากอาสนะแลวหลีกไป ฯ 
[๒๑๑] แมคร้ังท่ีสอง มาณพนั้นไดเขาไปหาทานพระอุทายีถึงท่ีอยูไดปราศรัยกับทาน 
พระอุทายี คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่งณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
ทานพระอุทายไีดยังมาณพน้ันใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถาแลว  
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มาณพนัน้ผูอันทานพระอุทายีใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถาแลว 
ไดลุกข้ึนจากอาสนะ เขาไปหานางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาวกะนาง 
พราหมณีเวรหัญจานิโคตรวา ขอแมเจาผูเจริญพึงทราบเถิด พระสมณะอุทายแีสดงธรรมไพเราะ 
ในเบ้ืองตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ัง 
พยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง นางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรกลาววา แนะมาณพ ก็เธอ 
กลาวคุณของพระสมณะอุทายีอยางนี้ๆ พระสมณะอุทายผูีอันฉันกลาวแลววา ทานสมณะ ขอทาน 
จงกลาวธรรม ดังนี้ กลาววา นองหญิง เวลาจักมี ดังนีแ้ลว ก็ลุกข้ึนจากอาสนะหลีกไปเสีย 
มาณพนัน้กลาววา ขาแตแมเจาผูเจริญ ท่ีเปนอยางนัน้ก็เพราะวา แมเจาสวมเขียงเทา นัง่บน 
อาสนะสูง คลุมศีรษะแลวไดกลาวดังน้ีวา พระสมณะ ขอทานจงกลาวธรรม ดวยวาทานผูเจริญ 
เหลานั้นเปนผูหนักในธรรม เปนผูเคารพธรรมนางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรกลาววา แนะมาณพ 
ถาเชนนั้น เธอจงนิมนตพระสมณะอุทายีตามคําของเรา ดวยภัตเพื่อภัตตกิจอันจะมีในวันพรุงนี ้
มาณพน้ันรับคําของนางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรแลว ไดเขาไปหาทานพระอุทายีถึงท่ีอยู คร้ัน 
แลวไดกลาวกะทานพระอุทายีวา ไดยนิวา ขอทานพระอุทายีผูเจริญจงรับภัตเพื่อภัตตกิจอันจะมี 
ในวนัพรุงนี้ของนางพราหมณีเวรหัญจานิโคตร ผูเปนอาจารยของขาพเจาดังนี้ ทานพระอุทายีรับ 
นิมนตดวยดุษณีภาพ คร้ังน้ันแล โดยลวงไปแหงราตรีนัน้ ในเวลาเชา ทานพระอุทายนีุงแลว 
ถือบาตรและจวีร เขาไปยังนิเวศนของนางพราหมณีเวรหญัจานิโคตร นั่งบนอาสนะอันเขาปูลาด 
ไวแลว คร้ังนัน้แล นางพราหมณีเวรหัญจานิโคตรยังทานพระอุทายใีหอ่ิมหนําสําราญดวยขาทนยี 
โภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตนเองแลว ทราบวา ทานพระอุทายฉัีนเสร็จแลว ลดมือ 
จากบาตรแลว ไดถอดเขียงเทา นั่งบนอาสนะตํ่า เปดศีรษะแลวไดกลาวกะทานพระอุทายีวา 
ทานเจาขา เม่ืออะไรหนอแล มีอยู พระอรหนัตท้ังหลายจึงบัญญัติสุขและทุกข เม่ืออะไรไมมี 
พระอรหันตท้ังหลายจึงไมบัญญัติสุขและทุกข ฯ 
[๒๑๒] ทานพระอุทายีตอบวา ดูกรนองหญิง เม่ือจักษแุลมีอยูพระอรหนัตท้ังหลาย 
จึงบัญญัติสุขและทุกข เม่ือจกัษุไมมีพระอรหันตท้ังหลายจึงไมบัญญัตสุิขและทุกข ฯลฯ เม่ือใจมี 
อยู พระอรหนัตท้ังหลายจึงบัญญัติสุขและทุกขเม่ือใจไมมี พระอรหันตท้ังหลายจึงไมบัญญัติ 
สุขและทุกข ฯ  
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เม่ือทานพระอุทายีกลาวอยางนี้แลว นางพราหมณีเวรหญัจานิโคตรไดกลาวกะทาน 
พระอุทายวีา ขาแตทานผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนกั  ขาแตทานอุทายีผูเจริญ ดิฉันนี้ขอ 
ถึงพระผูมีพระภาคพระองคนั้น กับท้ังพระธรรม และพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระคุณเจา 
อุทายีจงจําดิฉันไววาเปนอุบาสิกาผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวติ ตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบคหปติวรรคท่ี ๓ 
_____________________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. เวสาลีสูตร ๒. วัชชีสูตร ๓. นาฬันทาสูตร ๔. ภารทวาชสูตร 
๕. โสณสูตร ๖. โฆสิตสูตร ๗. หาลิททกานิสูตร ๘. นกลุปตุสูตร ๙. โลหิจจสูตร 
๑๐. เวรหัญจานิสูตร 
_____________________  
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เทวทหวรรคท่ี ๔ 
เทวทหสูตร 
[๒๑๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมช่ือวาเทวทหะ        ของสากยราช 
ท้ังหลาย ในสักกชนบท ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
เราไมกลาววา ความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖อันภิกษท้ัุงปวงเทียวควรทํา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
แตเราไมกลาววา ความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖ อันภกิษุท้ังปวงเทียวไมควรทํา ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลายภกิษุเหลาใดเปนอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ปลงภาระ 
ลงแลว มีประโยชนตนอันบรรลุโดยลําดับแลว มีสังโยชนในภพหมดส้ินแลวเปนผูหลุดพนแลว 
เพราะรูโดยชอบ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เรากลาววา ความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษ ุ
เหลานั้นไมควรทํา ขอน้ันเพราะเหตุอะไรเพราะเหตวุา ความไมประมาทของภิกษุเหลานั้น ไม 
ควรแลวเพื่อประมาทไดอีกเพราะความไมประมาทน้ัน ดกูรภิกษุท้ังหลาย แตวาภกิษุเหลาใด ยัง 
เปนเสขะยังไมบรรลุอรหัตผล ปรารถนาธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาววา ความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุเหลานั้นควรทํา ขอ 
นั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุวา รูปท้ังหลายอันจะพึงรูแจงดวยจักษุ อันเปนท่ีร่ืนรมยใจก็มี 
อันไมเปนท่ีร่ืนรมยใจก็มี รูปเหลานั้นถูกตองแลวๆ ยอมไมกลุมรุมจติของบุคคลผูไมประมาท 
ตั้งอยู เพราะการไมถูกกลุมรุมจิต ความเพยีรเปนคุณอันบุคคลนั้นปรารภแลว ไมใหยอหยอน 
สติเปนธรรมชาติอันบุคคลนั้นเขาไปต้ังไวแลว ไมใหหลงลืม กายสงบ ไมกระสับกระสาย จิต 
ตั้งม่ัน มีอารมณอันเดยีว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราเหน็ผลแหงความไมประมาทนี้แลจึงกลาววา 
ความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษเุหลานั้นควรทํา ฯลฯธรรมารมณอันจะพึงรูแจงดวยใจ 
อันเปนท่ีร่ืนรมยใจก็มี อันไมเปนท่ีร่ืนรมยใจก็มีธรรมารมณเหลานั้นถูกตองแลวๆ ยอมไมกลุม 
รุมจิตของบุคคลผูไมประมาทต้ังอยูเพราะการไมกลุมรุมจิต ความเพยีรเปนคุณอันบุคคลน้ัน 
ปรารภแลว ไมใหยอหยอน สติเปนธรรมชาติอันบุคคลนั้นเขาไปต้ังไวแลว ไมใหหลงลืม 
 
กายสงบไมกระสับกระสาย จิตต้ังม่ัน มีอารมณอันเดยีว ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราเห็นผลแหง 
ความไมประมาทนี้แล จึงกลาววา ความไมประมาทในผัสสายตนะ ๖ อันภิกษุเหลานั้นควรทํา ฯ 
จบสูตรท่ี ๑  
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ขณสูตร 
[๒๑๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เปนลาภของเธอท้ังหลายแลว เธอท้ังหลายไดดีแลว ขณะ 
เพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรย เธอท้ังหลายไดเฉพาะแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย นรกช่ือวา 
ผัสสายตนิกะ ๖ อันเราเห็นแลว ในผัสสายตนิกนรกนั้น สัตวจะเห็นรูปอะไรๆ ดวยจกัษุ กย็อม 
เห็นแตรูปอันไมนาปรารถนา ยอมไมเหน็รูปอันนาปรารถนา ยอมเหน็แตรูปไมนาใคร ยอมไม 
เห็นรูปอันนาใคร ยอมเห็นแตรูปอันไมนาพอใจ ยอมไมเห็นรูปอันนาพอใจ จะฟงเสียงอะไรๆ 
ดวยหู...จะดมกล่ินอะไรๆ ดวยจมกู... จะล้ิมรสอะไรๆ ดวยล้ิน... จะถูกตองโผฏฐัพพะอะไรๆ 
ดวยกาย... จะรูแจงธรรมารมณอะไรๆ ดวยใจ กย็อมรูแจงแตธรรมารมณอันไมนาปรารถนา ยอม 
ไมรูแจงธรรมารมณอันนาปรารถนา ยอมรูแจงแตธรรมารมณอันไมนาใคร ยอมไมรูแจงธรรมารมณ 
อันนาใคร ยอมรูแจงแตธรรมารมณอันไมนาพอใจ ยอมไมรูแจงธรรมารมณอันนาพอใจ 
[๒๑๕] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เปนลาภของเธอท้ังหลายแลว เธอท้ังหลายไดดีแลว ขณะ 
เพื่อการอยูประพฤติพรหมจรรย เธอท้ังหลายไดเฉพาะแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวรรคช่ือ 
วา ผัสสายตนิกะ ๖ ช้ัน เราไดเห็นแลว ในผัสสายตนิกสวรรคนั้น บุคคลจะเหน็รูปอะไรๆ ดวย 
จักษุ ก็ยอมเหน็แตรูปอันนาปรารถนายอมไมเห็นรูปอันไมนาปรารถนา ยอมเหน็แตรูปอันนาใคร 
ยอมไมเหน็รูปอันไมนาใคร ยอมเห็นแตรูปอันนาพอใจ ยอมไมเห็นรูปอันไมนาพอใจ ฯลฯ 
จะรูแจงธรรมารมณอะไรๆ ดวยใจ ก็ยอมรูแจงแตธรรมารมณอันนาปรารถนา ยอมไมรูแจง 
ธรรมารมณอันไมนาปรารถนา ยอมรูแจงแตธรรมารมณท่ีนาใคร ยอมไมรูแจงธรรมารมณท่ีไมนา 
ใคร ยอมรูแจงแตธรรมารมณอันนาพอใจ ยอมไมรูแจงธรรมารมณอันไมนาพอใจ ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เปนลาภของเธอท้ังหลายแลว เธอท้ังหลายไดดแีลว ขณะเพ่ือการอยูประพฤติ 
พรหมจรรย เธอท้ังหลายไดเฉพาะแลว ฯ 
จบสูตรท่ี ๒  
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ปคคัยหสูตรท่ี ๑ 
[๒๑๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวดาและมนษุยเปนผูมีรูปเปนท่ีมายินดีเปนผูยินดแีลว 
ในรูป เปนผูเพลิดเพลินแลวในรูป เพราะรูปแปรปรวน คลายไปและดับไป  เทวดาและมนุษย 
ยอมอยูเปนทุกข เทวดาและมนุษยเปนผูมีเสียงเปนท่ีมายินดี ... เปนผูมีกล่ินเปนท่ีมายนิดี ... 
เปนผูมีรสเปนท่ีมายินดี ... เปนผูมีโผฏฐัพพะเปนท่ีมายินด ี... เปนผูมีธรรมารมณเปนท่ีมายินด ี
เปนผูยินดีแลวในธรรมารมณ เปนผูเพลิดเพลินแลวในธรรมารมณ เพราะธรรมารมณแปรปรวน 
คลายไปและดับไป เทวดาและมนุษยยอมอยูเปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนตถาคต  ผูเปน 
อรหันตตรัสรูเองโดยชอบ รูแจงแลวซ่ึงความเกิดข้ึน ความดับไป คุณ โทษและอุบายเปนเคร่ือง 
สลัดออกแหงรูปท้ังหลาย ตามความเปนจริง ไมเปนผูมีรูปเปนท่ีมายินดี ไมเปนผูยนิดีแลวในรูป 
ไมเปนผูเพลิดเพลินแลวในรูป เพราะรูปแปรปรวน คลายไปและดับไป ตถาคตยอมอยูเปนสุข 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตผู---เปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ รูแจงแลวซ่ึงความเกดิข้ึนความดับไป 
คุณ โทษและอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงเสียง ... กล่ิน ... รส ... โผฏฐัพพะ ...ธรรมารมณ ตาม 
ความเปนจริง ยอมไมเปนผูมีธรรมารมณเปนท่ีมายินดี ไมเปนผูยินดีแลวในธรรมารมณ ไมเปนผู 
เพลิดเพลินแลวในธรรมารมณ เพราะธรรมารมณแปรปรวนไป คลายไปและดับไป ตถาคตก็ยอม 
อยูเปนสุข ฯ 
คร้ันพระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ไดตรัสไวยากรณภาษตินี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา 
ประพันธตอไปวา ฯ 
[๒๑๗] รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ 
ท้ังส้ิน อันนาปรารถนา นาใครและนาพอใจ ท่ีกลาวกนัวามีอยูประมาณ 
เทาใด รูปารมณเปนตนเหลานั้นนั่นแล เปนส่ิงอันชาวโลกพรอมท้ัง 
เทวโลก สมมติวาเปนสุข ถาวารูปารมณเปนตนเหลานัน้ดับไปในท่ีใด 
ท่ีนั้น เทวดา และมนุษยเหลานั้นสมมติวาเปนทุกข สวนวาพระอริยะ 
เจาท้ังหลาย เห็นการดับสักกายะ (รูปารมณเปนตนท่ีบุคคลถือวาเปน 
ของตน) วาเปนสุข การเห็นของพระอริยะเจาท้ังหลายผูเห็นอยูนี ้
ยอมเปนขาศึกกับชาวโลกท้ังปวง บุคคลเหลาอ่ืนกลาวส่ิงใดวาเปนสุข  
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พระอริยะเจาท้ังหลายกลาวส่ิงนั้นวาเปนทุกข บุคคลเหลาอ่ืนกลาวส่ิงใด 
วาเปนทุกข พระอริยะเจาท้ังหลายรูแจงส่ิงนั้นวาเปนสุข เธอจงเห็น 
ธรรมท่ีรูไดยาก คนพาลผูหลง ไมรูแจงในนิพพานนี้ ความมืดยอมมีแก 
บุคคลผูถูกนิวรณหุมหอ เหมือนความมัวมนยอมมีแกบุคคลผูไมเห็น 
นิพพานยอมมีแกสัตบุรุษ เหมือนแสงสวางยอมมีแกบุคคลผูเห็น ชน 
ท้ังหลายแสวงหา ไมฉลาดในธรรม ยอมไมรูแจงนิพพานอันมีในท่ีใกล 
ธรรมนี้อันบุคคลผูถูกความกําหนัดในภพครอบงํา ผูแลนไปตามกระแส 
ตัณหาในภพ ผูอันบวงแหงมารทวมทับไมตรัสรูไดงาย ใครหนอ เวน 
จากพระอริยะเจาท้ังหลายแลวยอมควรเพื่อจะตรัสรูนิพพานบท ท่ีพระ 
อริยะเจาท้ังหลายรูโดยชอบ เปนผูไมมีอาสวะปรินิพพาน ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
ปคคัยหสูตรท่ี ๒ 
[๒๑๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เทวดาและมนษุยเปนผูมีรูปเปนท่ีมายินดี เปนผูยินดแีลว 
ในรูป เปนผูเพลิดเพลินแลวในรูป เพราะรูปแปรปรวน คลายไปและดับไป เทวดาและมนุษย 
ท้ังหลายยอมอยูเปนทุกข เทวดาและมนษุยท้ังหลายเปนผูมีเสียงเปนท่ีมายินดี ... เปนผูมีกล่ิน 
เปนท่ีมายินดี ... เปนผูมีรสเปนท่ีมายินดี ...เปนผูมีโผฏฐัพพะเปนท่ีมายนิดี... เปนผูมีธรรมารมณ 
เปนท่ีมายินดี เปนผูยินดแีลวในธรรมารมณ เปนผูเพลิดเพลินแลวในธรรมารมณ เพราะ 
ธรรมารมณแปรปรวน คลายไปและดับไป เทวดาและมนุษยท้ังหลายยอมอยูเปนทุกข ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย สวนตถาคตผูอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ รูแจงแลวซ่ึงความเกิดข้ึนความดบัไป คุณ 
โทษ และอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงรูปท้ังหลาย ไมเปนผูมีรูปเปนท่ีมายินดี ไมเปนผูยินด ี
แลวในรูป ไมเปนผูเพลิดเพลินแลวในรูปเพราะรูปแปรปรวน คลายไปและดับไป ตถาคต  
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ยอมอยูเปนสุข ตถาคตผูอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ รูแจงแลวซ่ึงความเกิดข้ึน  ความดับไป 
คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเสียง ... แหงกล่ิน ... แหงรส ... แหงโผฏฐัพพะ ... 
แหงธรรมารมณ ตามความเปนจริง ไมเปนผูมีธรรมารมณเปนท่ีมายินดี ไมเปนผูยนิดีแลวใน 
ธรรมารมณ ไมเปนผูเพลิดเพลินแลวในธรรมารมณ ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เพราะธรรมารมณ 
แปรปรวนไป คลายไปและดับไป ตถาคตก็ยอมอยูเปนสุข ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
อัคคัยหสูตรท่ี ๑ 
[๒๑๙] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละส่ิงนั้นเสีย 
ส่ิงนั้นอันเธอท้ังหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย อะไรเลาไมใชของเธอท้ังหลาย ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุไมใชของเธอท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลายจงละจักษุนัน้เสีย จกัษุนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล 
เพื่อความสุข หู ...จมูก ... ล้ิน ... กาย ...ใจ ไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละใจน้ัน 
เสียใจนัน้อันเธอท้ังหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ความสุขดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ชนพงึนําหญา กิ่งไมและใบไมท่ีมีอยูในเชตวันนี้ไป หรือพึงเผาหรือพึงทําตามสมควร 
แกเหตุ เธอท้ังหลายพึงมีความคิดอยางน้ีวา ชนนําพวกเราไปหรือเผา หรือทําพวกเราตามสมควร 
แกเหตุ ดังนี้บางหรือหนอ ภกิษุเหลานั้นกราบทูลวา หาเปนดังนั้นไม พระเจาขา ฯ 
พ. ขอนั้น เพราะเหตุอะไร 
ภิ. เพราะเหตุวา หญาเปนตนนั้นมิไดเปนตน หรือเปนของเนื่องดวยตนของขาพระ 
องคท้ังหลายเลย พระเจาขา 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือนกนัแล จักษุไมใชของเธอท้ังหลายเธอท้ังหลาย 
จงละจักษุนั้นเสีย  จักษนุั้นอันเธอท้ังหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความ 
สุข หู ... จมูก ... ล้ิน ... กาย ... ใจ ไมใชของเธอท้ังหลาย  เธอท้ังหลายจงละใจนัน้เสีย ใจนั้น 
อันเธอท้ังหลายละไดแลว จกัเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกลู เพื่อความสุข ฯ 
จบสูตรท่ี ๕  
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อัคคัยหสูตรท่ี ๒ 
[๒๒๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละส่ิงนั้นเสีย 
ส่ิงนั้นอันเธอท้ังหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อความสุข ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
อะไรเลาไมใชของเธอท้ังหลาย รูปไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอัน 
เธอท้ังหลายละไดแลว จกัเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพือ่ความสุข เสียง... กล่ิน... รส... 
โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละธรรมารมณนั้นเสีย ธรรมารมณ 
นั้นอันเธอท้ังหลายละไดแลว จักเปนไปเพือ่ประโยชนเกือ้กูล เพื่อความสุข  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
ชนพึงนําหญา กิ่งไมและใบไมท่ีมีอยูในเชตวันนีไ้ป หรือพึงเผาหรือพึงทําตามสมควรแกเหต ุ
เธอท้ังหลายพึงมีความคิดอยางนี้วา ชนนําพวกเราไปหรือเผา หรือทําตามสมควรแกเหตุ ดังนี ้
บางหรือหนอ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา หาเปนดั่งนัน้ไม พระเจาขา ฯ 
พ. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร 
ภิ. เพราะเหตุวา หญาเปนตนนั้นมิไดเปนตน หรือเปนของเนื่องดวยตนของขาพระ 
องคท้ังหลายเลย พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนัน้เหมือนกนัแล รูปไมใชของเธอท้ังหลาย  เธอท้ังหลาย 
จงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอท้ังหลายละไดแลว จกัเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุข 
เสียง... กล่ิน... รส... โผฏฐัพพะ... ธรรมารมณไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละ 
ธรรมารมณนั้นเสีย ธรรมารมณนั้นอันเธอท้ังหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล 
เพื่อความสุข ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
เหตุอัชฌัตตสูตรท่ี ๑ 
[๒๒๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย จกัษุเปนของไมเท่ียง แมเหตุและปจจัยเพ่ือความเกดิข้ึน 
แหงจกัษุนัน้กไ็มเท่ียง จกัษุอันเกิดแตเหตุท่ีไมเท่ียง ท่ีไหนจักเท่ียงเลา ฯลฯ ใจเปนของไมเท่ียง  
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แมเหตแุละปจจัยเพ่ือความเกดิข้ึนแหงใจนัน้ก็ไมเท่ียง ใจอันเกิดแตเหตท่ีุไมเท่ียง ท่ีไหนจักเท่ียงเลา 
ดูกรภกิษุท้ังหลายอริยสาวกผูสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในจักษุ แมในห ู
แมในจมูก แมในล้ิน แมในกาย แมในใจ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด 
จึงหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว  รูชัดวา ชาติส้ินแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
เหตุอัชฌัตตสูตรท่ี ๒ 
[๒๒๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย จักษุเปนทุกข แมเหตแุละปจจัยเพ่ือความเกดิข้ึนแหง 
จักษุนัน้ก็เปนทุกข จักษุอันเกิดแตเหตุท่ีเปนทุกข ท่ีไหนจักเปนสุขเลาฯลฯ ใจเปน 
ทุกข แมเหตุและปจจัยเพื่อความเกดิข้ึนแหงใจก็เปนทุกข ใจอันเกิดแตเหตุท่ีเปนทุกข ท่ีไหน 
จักเปนสุขเลา ดกูรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมใน 
จักษุ แมในหู แมในจมูก แมในล้ินแมในกาย แมในใจ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด 
เพราะคลายกําหนัด จงึหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา 
ชาติส้ิน แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิ 
ไดมี ฯ 
[๒๒๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย จกัษุเปนอนัตตา แมเหตแุละปจจัยเพ่ือความเกิดข้ึนแหง 
จักษกุ็เปนอนตัตา จักษุอันเกิดแตเหตุท่ีเปนอนัตตา ท่ีไหนจักเปนอัตตาเลา ฯลฯ ใจเปนอนัตตา 
แมเหตแุละปจจัยเพ่ือความเกดิข้ึนแหงใจก็เปนอนัตตา ท่ีไหนจักเปนอัตตาเลา ดูกรภกิษุ 
ท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในจักษุ แมในหู แมใน 
จมูก  แมในล้ิน แมในกายแมในใจ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนัด 
จึงหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรย 
อยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๘  
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เหตุพาหิรสูตรท่ี ๑ 
[๒๒๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปเปนของไมเท่ียง แมเหตุและปจจัยเพ่ือความเกดิข้ึน 
แหงรูปก็ไมเท่ียง รูปอันเกดิแตเหตุท่ีไมเท่ียง  ท่ีไหนจกัเท่ียงเลา เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณเปนของไมเท่ียง แมเหตแุละปจจัยเพ่ือความเกดิข้ึนแหงธรรมารมณก็ไมเท่ียง ธรรมา 
รมณอันเกดิแตเหตุท่ีไมเท่ียง ท่ีไหนจกัเท่ียงเลา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว 
เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในรูป แมในเสียง แมในกล่ิน แมในรส แมในโผฏฐัพพะ 
แมในธรรมารมณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนดั จึงหลุดพน เม่ือ 
หลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
[๒๒๕] ดกูรภกิษุท้ังหลาย รูปเปนทุกข แมเหตุและปจจยัเพื่อความเกดิข้ึนแหงรูปก ็
เปนทุกข รูปอันเกิดแตเหตุท่ีเปนทุกข ท่ีไหนจักเปนสุขเลาเสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณเปนทุกข แมเหตแุละปจจยัเพ่ือความเกิดข้ึนแหงธรรมารมณก็เปนทุกข ธรรมารมณ 
อันเกิดแตเหตท่ีุเปนทุกข ท่ีไหนจักเปนสุขเลา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวเห็น 
อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในรูป แมในเสียง แมในกล่ิน แมในรส แมในโผฏฐัพพะ แม 
ในธรรมารมณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนดั จงึหลุดพน เม่ือหลุด 
พนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลวพรหมจรรยอยูจบแลว กิจ 
ท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
เหตุพาหิรสูตรท่ี ๒ 
[๒๒๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย รูปเปนอนัตตา แมเหตแุละปจจัยเพ่ือความเกดิข้ึนแหง 
รูปก็เปนอนัตตา รูปอันเกิดแตเหตุท่ีเปนอนตัตา ท่ีไหนจักเปนอัตตาเลา เสียง กล่ิน รส  
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โผฏฐัพพะ ธรรมารมณเปนอนัตตา แมเหตแุละปจจยัเพ่ือความเกิดข้ึนแหงธรรมารมณก็เปน 
อนัตตา  ธรรมารมณอันเกดิแตเหตุท่ีเปนอนตัตาท่ีไหนจักเปนอัตตาเลา ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริย 
สาวกผูไดสดบัแลวเหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในรูป แมในเสียง แมในกล่ิน แมในรส 
แมในโผฏฐัพพะ แมในธรรมารมณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนัด จึง 
หลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว  รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรย 
อยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบเทวทหวรรคที่ ๔ 
_____________________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑.  เทวทหสูตร         ๒. ขณสูตร         ๓. รูปารามสูตรท่ี ๑                 ๔. รูปารามสูตรท่ี ๒ 
๕. อัคคัยหสูตรท่ี ๑                 ๖. อัคคัยหสูตรท่ี ๒                 ๗. เหตุอัชฌัตตสูตรท่ี ๑ 
๘. เหตุอัชฌัตตสูตรท่ี ๒ ๙. เหตุพาหิรสูตรท่ี ๑ ๑๐. เหตุพาหิรสูตรท่ี ๒ ฯ 
_____________________  
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นวปุราณวรรคท่ี ๕ 
กรรมสูตร 
[๒๒๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงกรรมท้ังใหมและเกา ความดับแหงกรรม และ 
ปฏิปทาอันเปนเคร่ืองใหถึงความดับแหงกรรม ทานทั้งหลายจงฟง  จงใสใจใหดี เราจักกลาว 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็กรรมเกาเปนไฉน จกัษุอันบัณฑิต พงึเห็นวาเปนกรรมเกา อันปจจัย 
ท้ังหลายปรุงแตงแลว สําเร็จดวยเจตนา เปนท่ีตั้งแหงเวทนา หู ... จมูก ... ล้ิน ... กาย ... ใจอัน 
บัณฑิตพึงเห็นวาเปนกรรมเกา  อันปจจยัปรุงแตงแลว  สําเร็จดวยเจตนา เปนท่ีตั้งแหงเวทนา 
ดูกรภกิษุท้ังหลายน้ีเราเรียกวา กรรมเกา ฯ 
[๒๒๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กก็รรมใหมเปนไฉน กรรมท่ีบุคคลทําดวย  กาย วาจา 
ใจ ในบัดนี้ นี้เราเรียกวา กรรมใหม ฯ 
[๒๒๙] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กค็วามดับแหงกรรมเปนไฉน นิโรธท่ีถูกตองวิมุตติ 
เพราะความดบัแหงกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม นี้เราเรียกวา ความดบัแหงกรรม ฯ 
[๒๓๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ปฏิปทาอันเปนเคร่ืองใหถึงความดับแหงกรรมเปนไฉน 
อริยมรรคมีองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสังกัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ 
สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑สัมมาสมาธิ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรา 
เรียกวา ปฏิปทาอันเปนเคร่ืองใหถึงความดับกรรม ฯ 
[๒๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กรรมเกา  กรรมใหม ความดับแหงกรรมและปฏิปทาอัน 
เปนเคร่ืองใหถึงความดับกรรม เราไดแสดงแลวแกทานท้ังหลายดวยประการดังนีแ้ล กิจใดแล 
อันเราผูศาสดา ผูแสวงหาประโยชนเกื้อกลู ผูอนุเคราะหแกสาวกท้ังหลาย พึงทํา กิจน้ันเรา 
ทําแลวเพราะอาศัยความอนเุคราะหดกูรภกิษุท้ังหลาย นัน่โคนไม  นั่นเรือนวางเปลา เธอท้ังหลาย 
จงพยายาม อยาประมาท อยาไดเปนผูมีความเดือดรอนใจในภายหลัง นีเ้ปนอนุศาสนีของเรา 
เพื่อเธอท้ังหลาย ฯ 
จบสูตรท่ี ๑  
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สัปปายสูตรท่ี ๑ 
[๒๓๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราจะแสดงปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพาน  แกเธอ 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพานนั้น 
เปนไฉน ภิกษใุนศาสนานี้ ยอมเห็นวา จักษุไมเท่ียง รูปท้ังหลายไมเท่ียง จักษุวิญญาณไม 
เท่ียง จกัษุสัมผัสไมเท่ียง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
จักษุสัมผัสเปนปจจยัก็ไมเท่ียง ฯลฯ ภิกษใุนศาสนาน้ี ยอมเห็นวา ใจไมเท่ียง ธรรมารมณไม 
เท่ียง มโนวิญญาณไมเท่ียงมโนสัมผัสไมเท่ียง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยัก็ไมเท่ียง ดูกรภิกษท้ัุงหลาย นี้เปนปฏิปทาอันเปนอุปการะ 
แกนิพพาน ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
สัปปายสูตรท่ี ๒ 
[๒๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพานแกเธอ 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพานนั้นเปน 
ไฉน ภกิษุในศาสนานี้ เห็นวา จักษุเปนทุกข รูปเปนทุกข จกัษุวิญญาณเปนทุกข จักษุสัมผัส 
เปนทุกข แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปน 
ปจจัยก็เปนทุกข ฯลฯ ภิกษุในศาสนาน้ี เหน็วา ใจเปนทุกข ธรรมารมณเปนทุกข  มโนวิญญาณ 
เปนทุกขมโนสัมผัสเปนทุกข แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึน 
เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยกเ็ปนทุกข ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้แลปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพาน ฯ 
จบสูตรท่ี ๓  
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สัปปายสูตรท่ี ๓ 
[๒๓๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพานแกเธอ 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพานนั้น 
เปนไฉน ภิกษใุนศาสนานี้ เห็นวา จักษุเปนอนัตตารูปเปนอนตัตา จกัษวุิญญาณเปนอนัตตา 
จักษุสัมผัสเปนอนัตตา แมสุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษ ุ
สัมผัสเปนปจจัยก็เปนอนัตตา ฯลฯ ภิกษุในศาสนานี้ เห็นวา ใจเปนอนัตตา ธรรมารมณเปน 
อนัตตามโนวญิญาณเปนอนตัตา มโนสัมผัสเปนอนัตตา แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา  หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยกเ็ปนอนัตตา ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้แล 
ปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพาน ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
สัปปายสูตรท่ี ๔ 
[๒๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพานแกเธอ 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพานนั้น 
เปนไฉน ดกูรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายจกัสําคัญความขอนั้นเปนไฉน จักษเุท่ียงหรือไม 
เท่ียง ภกิษุท้ังหลายกราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ  
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พ. รูป... จักษวุญิญาณ... จักษสัุมผัส... แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา  หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา ฯ 
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯลฯ 
พ. ใจเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ธรรมารมณ... มโนวิญญาณ... มโนสัมผัส... แมสุขเวทนา  ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
ภิ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมใน 
จักษุ แมในรูป แมในจักษวุิญญาณ แมในจักษุสัมผัส แมในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยฯลฯ ยอมเบ่ือหนายแมในใจ แมใน  
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ธรรมารมณ แมในมโนวิญญาณ แมในมโนสัมผัส แมในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม 
สุขเวทนา ท่ีเกดิข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย เม่ือเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะคลาย 
กําหนดัจึงหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย นีแ้ลเปนปฏิปทาอันเปนอุปการะแกนิพพาน ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
อนันเตวาสิกานาจริยสูตร 
[๒๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุอยูประพฤติพรหมจรรยนี้อันไมมีอันเตวาสิก ไมมี 
อาจารย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุยังมีอันเตวาสิก ยังมีอาจารยอยูเปนทุกข ไมสําราญ สวน 
ภิกษไุมมีอันเตวาสิก ไมมีอาจารย อยูเปนสุขสําราญ ดูกรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุังมีอันเตวาสิก 
ยังมีอาจารย ยอมอยูเปนทุกขไมสําราญเปนไฉน ธรรมท้ังหลายอันเปนบาป เปนอกุศล คือ 
ความดําริอันฟุงซานอันเปนเคร่ืองประกอบสัตวไวในภพ ยอมบังเกดิข้ึนแกภิกษุในศาสนาน้ี 
เพราะ เห็นรูปดวยจักษุ อกุศลธรรมเหลานั้นยอมสิงอยูภายในของภิกษนุั้น เพราะอกศุลธรรมสิง 
อยูภายในของภิกษนุั้น เหตุนัน้ เราจึงเรียกภกิษุนั้นวา มีอันเตวาสิก เพราะอกุศลธรรมอัน 
ลามกเหลานั้นยอมครอบงําภกิษุนั้น เหตนุัน้เราจงึเรียกภกิษุนั้นวามีอาจารย อีกประการหนึ่ง 
อกุศลธรรมอันลามก คือ ความดําริอันฟุงซาน เปนเคร่ืองประกอบสัตวไวในภพ ยอมเกิดข้ึน 
แกภกิษุ เพราะฟงเสียงดวยหู ... เพราะสูดกล่ินดวยจมูก ... เพราะล้ิมรสดวยล้ิน ... เพราะ 
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ...เพราะรูแจงธรรมารมณดวยใจ อกุศลธรรมเหลานั้นสิงอยูภายใน 
ของภิกษนุั้น เพราะอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้นสิงอยูภายในของภิกษนุั้น เหตุนั้น เราจึงเรียก 
ภิกษนุั้นวา มีอันเตวาสิก เพราะอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้นยอมครอบงําภิกษนุั้น  เหตุนั้นเรา 
จึงเรียกภิกษุนัน้วา มีอาจารย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูมีอันเตวาสิกมีอาจารย ยอมอยูเปนทุกข 
ไมสําราญ อยางนี้แล ฯ  
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[๒๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูไมมีอันเตวาสิก ไมมีอาจารย ยอมอยูเปนสุข 
สําราญอยางไร ดูกรภิกษุท้ังหลาย อกุศลธรรมอันลามก คือ ความดําริท่ีฟุงซาน เปนเคร่ือง 
ประกอบสัตวไวในภพ ไมเกดิข้ึนแกภิกษุในธรรมวินัยนีเ้พราะเหน็รูปดวยจกัษุ อกุศลธรรม 
อันลามกเหลานั้น ไมสิงอยูในภายในของภกิษุนั้น เพราะอกุศลธรรมอันลามกไมสิงอยูในภายใน 
ของภิกษนุั้น เหตุนั้น เราจึงเรียกภกิษนุั้นวา ไมมีอันเตวาสิก เพราะอกุศลธรรมอันลามกไม 
ครอบงําภิกษนุั้นเหตุนั้น เราจึงเรียกภิกษุนัน้วา ไมมีอาจารย อกุศลธรรมอันลามก คือ ความ 
ดําริอันฟุงซาน เปนเคร่ืองประกอบสัตวไวในภพ ยอมไมเกิดข้ึนแกภิกษุ เพราะฟงเสียงดวย 
หู ... เพราะสูดกล่ินดวยจมูก ... เพราะล้ิมรสดวยล้ิน ... เพราะถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... 
เพราะรูแจงธรรมารมณดวยใจ อกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น ไมสิงอยูในภายในของภกิษุนั้น 
เพราะอกุศลธรรมอันลามกไมสิงอยูในภายในของภกิษุนัน้ เหตุนัน้ เราจึงเรียกภิกษุนัน้วา ไมมี 
อันเตวาสิก เพราะอกุศลธรรมอันลามกไมครอบงําภิกษนุั้น เหตุนั้น เราจึงเรียกภิกษนุั้นวา ไมมี 
อาจารย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูไมมีอันเตวาสิก ไมมีอาจารย ยอมอยูเปนสุขสําราญ ดวย 
ประการอยางนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษอุยูประพฤติพรหมจรรยอันไมมีอันเตวาสิก ไมมี 
อาจารย ดังนี้ ภิกษุผูมีอันเตวาสิก มีอาจารย ยอมอยูเปนทุกข ไมสําราญ (สวน) ผูไมมี 
อันเตวาสิก ไมมีอาจารย ยอมอยูเปนสุขสําราญ ดังนี้แล ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
ติตถิยสูตร 
[๒๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาวาพวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงถามพวกเธออยางนี้วา 
อาวุโสท้ังหลาย พวกทานอยูประพฤติพรหมจรรยในสํานกัพระสมณโคดมเพื่อประสงคอะไร 
พวกเธอเม่ือถูกถามอยางนี้ พึงพยากรณแกพวกเขาอยางนี้วา พวกเราอยูประพฤติพรหมจรรยใน 
สํานักพระผูมีพระภาค เพื่อกําหนดรูทุกข ก็ถาพวกเขาถามอยางนี้วา อาวุโสท้ังหลาย ก็ทุกขท่ี 
ทานท้ังหลายอยูประพฤติพรหมจรรยในสํานักพระสมณโคดมเพื่อกําหนดรูนั้น เปนไฉน พวก  
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เธอพึงพยากรณแกพวกเขาอยางนีว้า พวกเราอยูประพฤตพิรหมจรรยในสํานักพระผูมีพระภาค 
เพื่อกําหนดรูทุกข คือ จักษุ ทุกข คือ รูป ทุกข คือ จักษุวิญญาณทุกข คือ จักษุสัมผัส 
ทุกข คือสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึน เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย 
ฯลฯ พวกเราอยูประพฤติพรหมจรรยในสํานักพระผูมีพระภาค เพื่อกําหนดรูทุกข คือ ใจ ทุกข 
คือธรรมารมณทุกข คือมโนวิญญาณ ทุกข คือมโนสัมผัส ทุกข คือสุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ดกูรอาวุโส  ท้ังหลาย พวกเธอเม่ือ 
ถูกถามอยางนี ้พึงพยากรณแกพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น อยางนี้แล ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
ปริยายสูตร 
[๒๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เหตุมีหรือหนอแล ท่ีจะใหภิกษุอาศัยพยากกรณอรหัตผล 
เวนจากเช่ือผูอ่ืน หรือเวนจากความชอบใจ เวนจากการฟงตอๆ กันมา เวนจากการนกึเดาเอา 
ตามเหตุ เวนจากการถือเอาใจความตามความเห็นของตน ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรย 
อยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ภกิษุท้ังหลายกราบทูล 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนตนเดิม 
เปนผูแนะนํา เปนท่ีพึ่ง ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอเน้ือความแหงภาษติ 
นี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภกิษท้ัุงหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลว จกัทรงจําไว พระ 
ผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาอยางนั้นพวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว 
บัดนี้ ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เหตุมีอยู ท่ีจะใหภกิษุอาศัยพยากรณอรหัตผล เวนจากการเช่ือตอผูอ่ืน เวนจากความ 
ชอบใจ เวนจากการฟงตอๆ กันมา เวนจากการนึกเดาเอาตามเหตุ เวนจากการถือเอาใจความ 
ตามความเหน็ของตน ยอมทราบชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทํา 
เสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ  
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[๒๔๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เหตุท่ีจะใหภิกษุอาศัยพยากรณอรหัตผลฯลฯ เปนไฉน 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมรูชัดซ่ึงราคะโทสะและโมหะอันมีอยูในภายในวา 
ราคะ โทสะ และโมหะมีอยูในภายในของเราภิกษุเห็นรูปชนิดใดดวยจกัษุแลว ยอมรูชัดซ่ึงราคะ 
โทสะ และโมหะอันมีอยูในภายในวา ราคะ โทสะ และโมหะมีอยูในภายในของเรา หรือรู 
ชัดซ่ึงราคะ โทสะและโมหะอันไมมีอยูในภายในวา ราคะ โทสะ และโมหะไมมีอยูในภายใน 
ของเราดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้พึงทราบดวยการเช่ือตอผูอ่ืน พึงทราบดวยความชอบ 
ใจ พึงทราบดวยการฟงตอๆ กันมา พึงทราบดวยการนึกเดาเอาตามเหตุ หรือพึงทราบดวยการ 
ถือเอาใจความตามความเหน็ของตนบางหรือหนอ ภกิษุเหลานั้นกราบ  ทูลวา ไมใชอยางนั้น 
พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้พึงทราบไดเพราะเหน็ดวยปญญามิใชหรือ ฯ 
ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมขอนี้ก็เปนเหตุใหภิกษุอาศัยพยากรณอรหัตผล  เวนจากการ 
เช่ือผูอ่ืน เวนจากความชอบใจ เวนจากการฟงตอๆ กันมา เวนจากการนกึเดาเอาตามเหตุ เวน 
จากการถือเอาใจความตามความเหน็ของตน ยอมรูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯลฯ 
[๒๔๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุล้ิมรสดวยล้ิน … 
[๒๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อีกประการหนึ่ง ภิกษุรูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมรู 
ชัดซ่ึงราคะ โทสะ และโมหะอันมีอยูในภายในวา ราคะ โทสะและโมหะมีอยูในภายในของ 
เรา หรือยอมรูชัดซ่ึงราคะ โทสะ และโมหะอันไมมีอยูในภายในวา ราคะ โทสะ และโมหะ 
ไมมีอยูในภายในของเรา ภกิษุรูแจงธรรมารมณอยางใดดวยใจแลว ยอมรูชัดซ่ึงราคะ โทสะ 
และโมหะอันมีอยูในภายในวา ราคะ โทสะ และโมหะมีอยูในภายในของเรา หรือยอมรูชัดซ่ึง 
ราคะ โทสะและโมหะอันไมมีอยูในภายในวา ราคะ โทสะ และโมหะไมมีอยูในภายในของ 
เราดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเหลานั้นพึงทราบไดดวยการเช่ือตอผูอ่ืน ทราบไดดวยความชอบใจ 
ทราบไดดวยการฟงตอๆ กันมา ทราบไดดวยการนึกเดาเอาตามเหตุหรือพึงทราบไดดวยการถือ 
เอาใจความตามความเห็นของตน บางหรือหนอ ฯ  
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ภิ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ธรรมเหลานี้พึงทราบไดเพราะเหน็ดวยปญญามิใชหรือ ฯ 
ภิ. อยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมขอนี้ก็เปนเหตุใหภิกษุอาศัยพยากรณอรหัตผล  เวนจากการ 
เช่ือตอผูอ่ืน เวนจากความชอบใจ เวนจากการฟงตอๆ กันมา เวนจากการนึกเดาเอาตามเหตุ เวน 
จากการถือเอาใจความตามความเหน็ของตน ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
อินทรียสูตร 
[๒๔๓] คร้ังนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับฯลฯ คร้ันแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีพระองคตรัสวา ภิกษุผูถึงพรอมดวย 
อินทรียๆ ดังนี ้ภิกษเุปนผูถึงพรอมดวยอินทรียดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ พระผูมีพระภาคตรัสวา 
ดูกรภกิษุ ถาวาภิกษพุิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปในจักขุนทรีย ยอมเบ่ือหนายใน 
จักขุนทรีย ฯลฯพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมในมนินทรีย ยอมเบ่ือหนายในมนินทรีย 
เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมี 
ญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จ 
แลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ดกูรภิกษภุิกษุเปนผูถึงพรอมดวยอินทรีย ดวยเหตุ 
เพียงเทานี้แล ฯ 
จบสูตรท่ี ๙  
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ธรรมกถิกสูตร 
[๒๔๔] คร้ังนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับฯลฯ คร้ันแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวาภิกษเุปนพระธรรมกถึกๆ ดังนี้ ภกิษ ุ
เปนพระธรรมกถึกดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ  พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ถาภกิษุแสดง 
ธรรมเพ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัดเพื่อดับจกัษุ ควรเรียกไดวา ภิกษเุปนพระธรรมกถึก ถาเปน 
ผูปฏิบัติเพื่อหนายเพื่อคลายกําหนดั เพื่อดบัจักษุ ควรเรียกไดวา ภกิษุปฏิบัติธรรมสมควรแก 
ธรรมถาเปนผูหลุดพนเพราะหนาย เพราะคลายกําหนดั เพราะดับ เพราะไมถือม่ันจักษุ  ควร 
เรียกไดวา ภิกษุผูบรรลุนิพพานในปจจุบัน ฯลฯ ภิกษุแสดงธรรมเพ่ือหนายเพื่อคลายกําหนัด 
เพื่อดับใจ ควรเรียกไดวา ภิกษุเปนพระธรรมกถึก ถาเปนผูปฏิบัติเพื่อหนาย เพื่อคลายกําหนดั 
เพื่อดับใจ ควรเรียกไดวา ภิกษุเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ถาเปนผูหลุดพนเพราะหนาย 
เพราะคลายกําหนัด เพราะดับ เพราะไมถือม่ันใจ ควรเรียกไดวา ภกิษุผูบรรลุนิพพานในปจจุบัน ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
        จบนวปุราณวรรคท่ี ๕ 
_______________________ 
รวมสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. กรรมสูตร ๒. สัปปายสูตรท่ี ๑ ๓. สัปปายสูตรท่ี ๒ ๔. สัปปายสูตรท่ี ๓ 
๕. สัปปายสูตรท่ี 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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นันทิขยวรรคท่ี ๑ 
นันทิขยสูตรท่ี ๑ 
[๒๔๕] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเหน็จกัษุอันไมเท่ียงนั่นแลวา ไมเท่ียง  ความเหน็ของ 
ภิกษนุั้น ช่ือวาเปนความเห็นชอบ เม่ือเห็นชอบยอมเบ่ือหนายเพราะส้ินความเพลิดเพลิน จึง 
ส้ินราคะ เพราะส้ินราคะ จึงส้ินความเพลิดเพลินเพราะส้ินความเพลิดเพลิน และราคะ เรา 
จึงเรียกวา จิตหลุดพนดแีลว ฯลฯภิกษุเหน็ใจอันไมเท่ียงนั่นแลวา ไมเท่ียง ความเห็นของภิกษ ุ
นั้น ช่ือวาเปนความเหน็ชอบ เมื่อเห็นชอบยอมเบ่ือหนาย เพราะส้ินความเพลิดเพลิน จึงส้ิน 
ราคะเพราะส้ินราคะ จึงส้ินความเพลิดเพลิน เพราะส้ินความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวา 
จิตหลุดพนดีแลว ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
นันทิขยสูตรท่ี ๒ 
[๒๔๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเหน็รูปอันไมเท่ียงนัน่แลวา ไมเท่ียงความเห็นของ 
ภิกษนุั้น ช่ือวาเปนความเห็นชอบ เม่ือเห็นชอบยอมเบ่ือหนายเพราะส้ินความเพลิดเพลิน จึง 
ส้ินราคะ เพราะส้ินราคะ จึงส้ินความเพลิดเพลินเพราะส้ินความเพลิดเพลินและราคะ เราจึง 
เรียกวา จติหลุดพนดแีลว ภิกษุเห็นเสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อันไมเท่ียงนั่นแลวา 
ไมเท่ียง ความเห็นของภกิษุนัน้ ช่ือวาเปนความเหน็ชอบ เม่ือเห็นชอบยอมเบ่ือหนาย เพราะ 
ส้ินความเพลิดเพลิน จึงส้ินราคะ เพราะส้ินราคะ จึงส้ินความเพลิดเพลิน เพราะส้ินความ 
เพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวา จิตหลุดพนดแีลว ฯ 
จบสูตรท่ี ๒  
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นันทิขยสูตรท่ี ๓ 
[๒๔๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงใสใจถึงจักษุโดยอุบายอันแยบคาย และ 
จงพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงแหงจกัษุตามความเปนจริง เม่ือใสใจถึงจกัษุโดยอุบายอันแยบคาย 
และพิจารณาเห็นความไมเท่ียงแหงจักษุตามความเปนจริง ยอมเบ่ือหนายแมในจกัษุ เพราะส้ิน 
ความเพลิดเพลิน จึงส้ินราคะ เพราะส้ินราคะ จึงส้ินความเพลิดเพลิน เพราะส้ินความ 
เพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวาจิตหลุดพนดีแลว ฯลฯ เธอท้ังหลายจงใสใจถึงใจ โดยอุบาย 
อันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไมเท่ียงแหงใจตามความเปนจริง เม่ือใสใจถึงใจ โดยอุบาย 
อันแยบคาย และพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงแหงใจตามความเปนจริง ยอมเบ่ือหนายแมในใจ 
เพราะส้ินความเพลิดเพลิน จึงส้ินราคะ เพราะส้ินราคะจึงส้ินความเพลิดเพลิน เพราะส้ิน 
ความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวาจติหลุดพนดีแลว ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
นันทิขยสูตรท่ี ๔ 
[๒๔๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงใสใจถึงรูปโดยอุบายอันแยบคาย และจง 
พิจารณาเห็นความไมเท่ียงแหงรูปตามความเปนจริง เม่ือใสใจถึงรูปโดยอุบายอันแยบคาย และ 
พิจารณาเห็นความไมเท่ียงแหงรูปตามความเปนจริงยอมเบื่อหนายแมในรูป เพราะส้ินความ 
เพลิดเพลิน จึงส้ินราคะ เพราะส้ินราคะจึงส้ินความเพลิดเพลิน เพราะส้ินความเพลิดเพลิน 
และราคะ เราจงึเรียกวา จิตหลุดพนดีแลว ฯลฯ เธอท้ังหลายจงใสใจถึงธรรมารมณโดยอุบาย 
อันแยบคายและจงพิจารณาเห็นความไมเท่ียงแหงธรรมารมณตามความเปนจริง เม่ือใสใจถึง 
ธรรมารมณโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไมเท่ียงแหงธรรมารมณตามความเปน 
จริง ยอมเบ่ือหนายในธรรมารมณ เพราะส้ินความเพลิดเพลิน จึงส้ินราคะ เพราะส้ินราคะ จึง 
ส้ินความเพลิดเพลิน เพราะส้ินความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกวา จิตหลุดพนดีแลว ฯ 
จบสูตรท่ี ๔  
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ชีวกัมพวนสูตรท่ี ๑ 
[๒๔๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ชีวกัมพวันใกลพระนครราชคฤห ณ 
ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลาย ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเจริญ 
สมาธิ เพราะเม่ือภิกษุมีจิตต้ังม่ันแลว ส่ิงท้ังปวงยอมปรากฏตามความเปนจริง ก็อะไรเลาปรากฏ 
ตามความเปนจริง คือ จักษยุอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเท่ียง รูปยอมปรากฏตามความ 
เปนจริงวา ไมเท่ียงจักษุวิญญาณยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเท่ียง จักษุสัมผัสยอมปรากฏ 
ตามความเปนจริงวา ไมเท่ียง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
จักษุสัมผัสเปนปจจยั ยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเท่ียงฯลฯ ใจยอมปรากฏตามความ 
เปนจริงวา ไมเท่ียง ธรรมารมณยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเท่ียง มโนวิญญาณยอม 
ปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเท่ียงมโนสัมผัสยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเท่ียง 
แมสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ยอม 
ปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเท่ียง ดกูรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเจริญสมาธิ เพราะเม่ือ 
ภิกษุมีจิตต้ังม่ันแลว ส่ิงท้ังปวงยอมปรากฏตามความเปนจริง ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
         ชีวกัมพวนสูตรท่ี ๒ 
[๒๕๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ชีวกัมพวัน ใกลพระนครราชคฤห 
ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงหลีก 
เรนบําเพ็ญความเพียร เพราะเม่ือภิกษุหลีกเรนอยู ส่ิงท้ังปวงยอมปรากฏตามความเปนจริง ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเลายอมปรากฏตามความเปนจริง คือ จักษยุอมปรากฏตามความเปนจริงวา 
ไมเท่ียง รูปยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเท่ียง จกัษวุิญญาณยอมปรากฏตามความเปนจริงวา 
ไมเท่ียง จกัษุสัมผัสยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเท่ียง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา  
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หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจกัษสัุมผัสเปนปจจัยกย็อมปรากฏตามความเปนจริงวา 
ไมเท่ียง ฯลฯ ใจยอมปรากฏตามความเปนจริงวาไมเท่ียง ธรรมารมณยอมปรากฏตามความเปน 
จริงวา ไมเท่ียง มโนวิญญาณยอมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเท่ียง มโนสัมผัสยอมปรากฏ 
ตามความเปนจริงวาไมเท่ียง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
มโนสัมผัสเปนปจจยั กย็อมปรากฏตามความเปนจริงวา ไมเท่ียง ดกูรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
จงหลีกเรนบําเพ็ญความเพียร เพราะเม่ือภิกษุหลีกเรนอยูส่ิงท้ังปวงยอมปรากฏตามความเปนจริง ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
         มหาโกฏฐิกสูตรท่ี ๑ 
[๒๕๑] คร้ังนัน้แล ทานพระมหาโกฏฐิกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ 
คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญขอประทานพระวโรกาส ขอพระองค 
โปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ท่ีขาพระองคฟงแลว พึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยู 
ผูเดียว เปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีตนสงไปแลวอยูเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา 
ดูกรโกฏฐิกะ ส่ิงใดแล ไมเท่ียง เธอพึงละความพอใจในส่ิงนั้น ก็ส่ิงอะไรเลาไมเท่ียง จกัษุไม 
เท่ียงเธอพึงละความพอใจในจักษุนัน้ รูปไมเท่ียง เธอพึงละความพอใจในรูปนั้น  จกัษวุิญญาณไม 
เท่ียง เธอพึงละความพอใจในจักษวุิญญาณน้ัน จักษุสัมผัสไมเท่ียงเธอพึงละความพอใจในจักษ ุ
สัมผัสนั้น แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม สุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย 
ไมเท่ียง เธอพงึละความพอใจในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
จักษุสัมผัสเปนปจจยันั้นเสีย หูไมเท่ียง ... จมูกไมเท่ียง... ล้ินไมเท่ียง... กายไมเท่ียง... ใจไม 
เท่ียง เธอพึงละความพอใจในใจนัน้ ธรรมารมณไมเท่ียง เธอพึงละความพอใจในธรรมารมณนั้น 
มโนวิญญาณไมเท่ียง เธอพึงละความพอใจในมโนวิญญาณน้ัน มโนสัมผัสไมเท่ียง เธอพึงละ  
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ความพอใจในมโนสัมผัสนั้น แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
มโนสัมผัสเปนปจจยัไมเท่ียง เธอพึงละความพอใจในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข 
เวทนาที่เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยนั้นเสีย ดกูรโกฏฐิกะ ส่ิงใดไมเท่ียง เธอพงึละ 
ความพอใจในส่ิงนั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
มหาโกฏฐิกสูตรท่ี ๒ 
[๒๕๒] คร้ังนัน้แล ทานพระมหาโกฏฐิกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ 
คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญขอประทานพระวโรกาส ขอ 
พระองคโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอท่ีขาพระองคฟงแลว พึงเปนผูหลีกออกจากหมู 
อยูผูเดียว เปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีตนอันสงไปแลวอยูเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา 
ดูกรโกฏฐิกะส่ิงใดแลเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในส่ิงนั้นเสีย ก็ส่ิงอะไรเลาเปนทุกข 
จักษแุลเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในจกัษุนั้น รูปเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในรูปนั้น 
จักษวุิญญาณเปนทุกข เธอพงึละความพอใจในจกัษวุิญญาณน้ันจักษุสัมผัสเปนทุกข เธอพึงละ 
ความพอใจในจักษุสัมผัสนั้น แมสุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
จักษสัุมผัสเปนปจจยัเปนทุกขเธอพึงละความพอใจในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข 
เวทนาที่เกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสนั้นเสีย หเูปนทุกข... จมูกเปนทุกข... ล้ินเปนทุกข... กายเปน 
ทุกข... ใจเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในใจนัน้ ธรรมารมณเปนทุกขเธอพึงละความพอใจ 
ในธรรมารมณนั้น มโนวิญญาณเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในมโนวิญญาณน้ัน มโนสัมผัส 
เปนทุกข เธอพึงละความพอใจในมโนสัมผัสนั้น แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุข 
เวทนาที่เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในสุขเวทนา ทุกข 
เวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยันั้นเสีย ดูกรโกฏฐกิะส่ิงใด 
แลเปนทุกข เธอพึงละความพอใจในส่ิงนัน้เสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๘  
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มหาโกฏฐิกสูตรท่ี ๓ 
[๒๕๓] คร้ังนัน้แล ทานพระมหาโกฏฐิกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ 
คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญขอประทานพระวโรกาส ขอพระองค 
โปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอท่ีขาพระองคฟงแลว พึงเปนผูหลีกออกจากหมูอยูผูเดียว 
เปนผูไมประมาท มีความเพยีร มีตนอันสงไปแลวอยูเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรโกฏฐิกะ 
ก็ส่ิงใดแลเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจในส่ิงนั้น ก็ส่ิงอะไรเลาเปนอนัตตาดูกรโกฏฐิกะ 
จักษแุลเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจในจักษนุั้น รูปเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจใน 
รูปนั้น จักษุวญิญาณเปนอนตัตา เธอพึงละความ---พอใจในจักษุวิญญาณน้ัน จักษุสัมผัสเปน 
อนัตตา เธอพึงละความพอใจในจักษุสัมผัสนั้น แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยัเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจในสุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะจกัษสัุมผัสเปนปจจัยนัน้เสีย หเูปนอนัตตา...จมูกเปน 
อนัตตา... ล้ินเปนอนัตตา... กายเปนอนัตตา... ใจเปนอนตัตา เธอพึงละความพอใจในใจน้ัน 
ธรรมารมณเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจในธรรมารมณนั้น มโนวิญญาณเปนอนัตตา เธอ 
พึงละความพอใจในมโนวญิญาณน้ันมโนสัมผัสเปนอนัตตา เธอพึงละความพอใจในมโนสัมผัส 
นั้น แมสุขเวทนาทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาท่ีเกดิข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยเปน 
อนัตตา เธอพึงละความพอใจในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึน  เพราะ 
มโนสัมผัสเปนปจจยันั้นเสีย ดูกรโกฏฐิกะ ส่ิงใดแลเปนอนัตตาเธอพึง ละความพอใจในส่ิง 
นั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
มิจฉาทิฏฐิสูตร 
[๒๕๔] คร้ังนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับฯลฯ คร้ันแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไร จึงจะ  
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ละมิจฉาทิฐิได พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุบุคคลรูเห็นจกัษุแล โดยความเปนของไม 
เท่ียง จึงจะละมิจฉาทิฐิได รูเห็นรูปโดยความเปนของไมเท่ียง จึงจะละมิจฉาทิฐิได รูเหน็ 
จักษวุิญญาณโดยความเปนของไมเท่ียง จึงจะละมิจฉาทิฐไิด รูเห็นจักษสัุมผัสโดยความเปน 
ของไมเท่ียงจึงจะละมิจฉาทิฐไิด รูเห็นจักษสัุมผัสโดยความไมเท่ียง  จึงจะละมิจฉาทิฏฐิ 
ได  รูเห็นแมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาท่ี เกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั 
โดยความเปนของไมเท่ียง จงึจะละมิจฉาทิฐิได บุคคลรูเห็นหู... รูเห็นจมูก... รูเหน็ล้ิน... รูเห็น 
กาย... รูเหน็ใจโดยความ เปนของไมเท่ียง จงึจะละมิจฉาทิฐิได รูเหน็ธรรมารมณโดยความเปนของ 
ไมเท่ียงจึงจะละมิจฉาทิฐิได รูเห็นมโนวิญญาณโดยความเปนของไมเท่ียง จึงจะละมิจฉาทิฐิ 
ได รูเห็นมโนสัมผัสโดยความเปนของไมเท่ียง จึงจะละมิจฉาทิฐิได รูเหน็สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัยโดยความเปนของไมเท่ียง จึงจะละ 
มิจฉาทิฐิได ดกูรภิกษุ เม่ือบุคคลรูอยูอยางนี้เห็นอยูอยางนี้แล จึงจะละมิจฉาทิฐิได ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
สักกายทิฏฐิสูตร 
[๒๕๕] คร้ังนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับฯลฯ ไดทูลถาม 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไร จึงจะละสักกายทิฐ ิ
ได พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลรูเห็นจักษุแลโดยความเปนทุกข จึงจะละสักกาย 
ทิฐิได รูเหน็รูปโดยความเปนทุกขจึงจะละสักกายทิฐิได รูเห็นจกัษวุิญญาณโดยความเปน 
ทุกข จึงจะละสักกายทิฐไิด รูเห็นจกัษุสัมผัสโดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฐไิด รูเห็น 
แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะจกัษุสัมผัสเปนปจจัยโดยความ 
เปนทุกข จึงจะละสักกายทิฐไิด บุคคลรูเหน็หู ... รูเหน็จมูก... รูเห็นล้ิน... รูเห็นกาย... รูเห็นใจ 
โดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฐได รูเห็นธรรมารมณโดยความเปนทุกข จึงจะละ  
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สักกายทิฐไิด รูเห็นมโนวิญญาณโดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฐิได รูเหน็มโนสัมผัส 
โดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฐไิด รูเห็นแมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ท่ีเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั โดยความเปนทุกข จึงจะละสักกายทิฐิได ดูกรภกิษ ุ
เม่ือบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึงจะละสักกายทิฐไิด ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๑ 
อัตตานุทิฏฐิสูตร 
[๒๕๖] คร้ังนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับฯลฯ ไดทูลถาม 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไร จึงจะละอัตตานุ 
ทิฐิได พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลรูเห็นจักษแุล โดยความเปนอนัตตา จึงจะละ 
อัตตานุทิฐิได รูเห็นรูปโดยความเปนอนตัตา จึงจะละอัตตานุทิฐิได รูเหน็จักษวุิญญาณโดย 
ความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฐิได รูเห็นจกัษุสัมผัสโดยความเปนอนัตตา จึงจะละ 
อัตตานุทิฐิไดรูเห็นแมสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะจกัษุสัมผัส 
เปนปจจยั โดยความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฐิได บุคคลรูเห็นหู... รูเห็นจมกู... รูเห็น 
ล้ิน... รูเห็นกาย... รูเห็นใจโดยความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฐิได รูเห็นธรรมารมณโดย 
ความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฐิได รูเห็นมโนวิญญาณโดยความเปนอนัตตา จึงจะละ 
อัตตานุทิฐิได รูเห็นมโนสัมผัสโดยความเปนอนัตตา จึงจะละอัตตานทิุฐิได รูเหน็แมสุข 
เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั โดยความเปน 
อนัตตา จึงจะละอัตตานุทิฐไิด ดูกรภิกษุ เม่ือบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้แล จึงจะละ 
อัตตานุทิฐิได ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๒ 
                        จบนันทิขยวรรคท่ี ๑ 
_____________________  
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รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. นันทิขยสูตรท่ี ๑         ๒. นันทิขยสูตรท่ี ๒         ๓. นนัทิขยสูตรท่ี ๓ 
๔. นันทิขยสูตรท่ี ๔         ๕. ชีวกัมพวนสูตรท่ี ๑         ๖. ชีวกัมพวนสูตรท่ี ๒ 
๗. มหาโกฏฐกิสูตรท่ี ๑         ๘. มหาโกฏฐิกสูตรท่ี ๒         ๙. มหาโกฏฐิกสูตรท่ี ๓ 
๑๐. มิจฉาทิฏฐิสูตร                 ๑๑. สักกายทิฏฐิสูตร         ๑๒. อัตตานทิุฏฐิสูตร ฯ 
______________________  
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สัฏฐิเปยยาลที ่๒ 
ฉันทสูตรท่ี ๑ 
[๒๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละความพอใจในส่ิงนั้นเสีย 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาไมเท่ียง ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละ 
ความพอใจในจักษุนัน้เสีย หไูมเท่ียง ... จมูกไมเท่ียง... ล้ินไมเท่ียง ... กายไมเท่ียง ... ใจไมเท่ียง 
เธอท้ังหลายพึงละความพอใจในใจน้ันเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมเท่ียง เธอพึงละความ 
พอใจในส่ิงนัน้เสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
ราคสูตรท่ี ๑ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในส่ิงนั้นเสีย ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาไมเท่ียง ดกูรภิกษุท้ังหลาย จกัษุไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละความ 
รักใครในจกัษนุั้นเสีย หูไมเท่ียง ... จมูกไมเท่ียง ... ล้ินไมเท่ียง ... กายไมเท่ียง ... ใจไมเท่ียง 
เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในใจนั้นเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึง 
ละความรักใครในส่ิงนั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
ฉันทราคสูตรท่ี ๑ 
ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ส่ิงใดไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใครในส่ิง 
นั้นเสีย ดกูรภกิษุท้ังหลาย กส่ิ็งอะไรเลาไมเท่ียง ดกูรภิกษท้ัุงหลาย จักษไุมเท่ียง เธอท้ัง  
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หลายพึงละความพอใจและความรักใครในจักษุนัน้เสียหไูมเท่ียง ... จมูกไมเท่ียง ... ล้ินไมเท่ียง 
... กายไมเท่ียง ... ใจไมเท่ียงเธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใครในใจนั้นเสีย ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ส่ิงใดไมเท่ียงเธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใครในส่ิงนั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
ฉันทสูตรท่ี ๒ 
[๒๕๘] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ส่ิงใดเปนทุกข  เธอท้ังหลายพึงละ 
ความพอใจในส่ิงนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาเปนทุกขดูกรภกิษท้ัุงหลาย จักษุเปนทุกข 
เธอท้ังหลายพึงละความพอใจในจกัษนุั้นหเูปนทุกข ... จมูกเปนทุกข ... ล้ินเปนทุกข ... กาย 
เปนทุกข ... ใจเปนทุกขเธอท้ังหลายพึงละความรักใครในใจนั้นเสีย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิง 
ใดเปนทุกขเธอท้ังหลายพึงละความพอใจในส่ิงนั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
ราคสูตรท่ี ๒ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในส่ิงนั้นเสีย ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาเปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย จักษุเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละ 
ความรักใครในจักษนุั้นเสีย หูเปนทุกข ... จมูกเปนทุกข... ล้ินเปนทุกข ... กายเปนทุกข ... 
ใจเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในใจนั้นเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนทุกข 
เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในส่ิงนั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๕  
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ฉันทราคสูตรท่ี ๒ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใครใน 
ส่ิงนั้นเสีย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาเปนทุกข ดกูรภิกษุท้ังหลายจักษุเปนทุกข เธอ 
ท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใครในจักษุนัน้เสีย หูเปนทุกข ... จมูกเปนทุกข ... ล้ิน 
เปนทุกข ... กายเปนทุกข... ใจเปนทุกขเธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใครในใจ 
นั้นเสีย ดกูรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใครใน 
ส่ิงนั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
ฉันทสูตรท่ี ๓ 
[๒๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละความพอใจในส่ิงนัน้ 
เสีย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาเปนอนตัตา ดูกรภิกษุท้ังหลาย จกัษุเปนอนัตตา เธอ 
ท้ังหลายพึงละความพอใจในจักษุนัน้เสีย หเูปนอนัตตา ... จมูกเปนอนัตตา ... ล้ินเปนอนัตตา ... 
กายเปนอนัตตา ... ใจเปนอนตัตา เธอท้ังหลายพึงละความพอใจในใจนัน้เสีย ดกูรภิกษุ 
ท้ังหลาย ส่ิงใดเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละความพอใจในส่ิงนั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
ราคสูตรท่ี ๓ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในส่ิงนั้นเสีย 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาเปนอนัตตา ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุเปนอนัตตา เธอท้ังหลาย 
พึงละความรักใครในจกัษุนัน้เสีย หูเปนอนัตตา ...จมูกเปนอนัตตา ...... กายเปนอนตัตา ... ใจเปน  
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อนัตตาเธอท้ังหลายพึงละความรักใครในใจนั้นเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนอนัตตา 
เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในส่ิงนั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
         ฉันทราคสูตรท่ี ๓ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใคร 
ในส่ิงนั้นเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาเปนอนัตตา ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุเปนอนัตตา 
เธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใครในจกัษุนัน้เสีย หูเปนอนัตตา ... จมูกเปนอนัตตา ... 
ล้ินเปนอนัตตา ... กายเปนอนัตตา ...ใจเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความรัก 
ใครในใจนั้นเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละความพอใจและ 
ความรักใครในส่ิงนั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
ฉันทสูตรท่ี ๔ 
[๒๖๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละความพอใจในส่ิงนั้นเสีย 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาไมเท่ียง ดกูรภิกษุท้ังหลาย รูปไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละ 
ความพอใจในรูปนั้นเสีย เสียงไมเท่ียง ... กล่ินไมเท่ียง ... รสไมเท่ียง ... โผฏฐัพพะไมเท่ียง ... 
ธรรมารมณไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละความพอใจในธรรมารมณนั้นเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิง 
ใดไมเท่ียง เธอ ท้ังหลายพึงละความพอใจในส่ิงนั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
ราคสูตรท่ี ๔ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในส่ิงนั้นเสีย ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาไมเท่ียง ดกูรภิกษุท้ังหลายรูปไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละความ  
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รักใครในรูปนัน้เสีย เสียงไมเท่ียง ... กล่ินไมเท่ียง ... รสไมเท่ียง ... โผฏฐัพพะไมเท่ียง ... 
ธรรมารมณไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในธรรมารมณนั้นเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิง 
ใดไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในส่ิงนั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๑ 
ฉันทราคสูตรท่ี ๔ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใครในส่ิง 
นั้นเสีย ดกูรภกิษุท้ังหลาย กส่ิ็งอะไรเลาไมเท่ียง ดกูรภิกษท้ัุงหลาย รูปไมเท่ียง เธอท้ังหลาย 
พึงละความพอใจและความรักใครในรูปนัน้เสียเสียงไมเท่ียง ... กล่ินไมเท่ียง ... รสไมเท่ียง ... 
โผฏฐัพพะไมเท่ียง ... ธรรมารมณไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใครใน 
ธรรมารมณนั้นเสีย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความ 
รักใครในส่ิงนัน้เสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๒ 
ฉันทสูตรท่ี ๕ 
[๒๖๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละความพอใจในส่ิงนั้น 
เสีย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาเปนทุกข ดูกรภกิษุท้ังหลายรูปเปนทุกข เธอท้ังหลาย 
พึงละความพอใจในรูปนั้นเสีย เสียงเปนทุกข ... กล่ินเปนทุกข ... รสเปนทุกข... โผฏฐัพพะ 
เปนทุกข ... ธรรมารมณเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละความพอใจในธรรมารมณนั้นเสีย ดูกรภิก 
ษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละความพอใจในส่ิงนั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๓  
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ราคสูตรท่ี ๕ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในส่ิงนั้นเสีย ดกูร 
ภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาเปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูปเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละความ 
รักใครในรูปนัน้เสีย เสียงเปนทุกข ... กล่ินเปนทุกข ... รสเปนทุกข ... โผฏฐัพพะเปนทุกข ... 
ธรรมารมณเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในธรรมารมณนั้นเสีย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใด 
เปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในส่ิงนั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๔ 
ฉันทราคสูตรท่ี ๕ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใครใน 
ส่ิงนั้นเสีย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาเปนทุกข ดกูรภิกษุท้ังหลาย รูปเปนทุกข เธอ 
ท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใครในรูปนั้นเสียเสียงเปนทุกข ... กล่ินเปนทุกข ... 
รสเปนทุกข ... โผฏฐัพพะเปนทุกข ...ธรรมารมณเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละความพอใจและ 
ความรักใครในธรรมารมณนั้นเสีย ดกูรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละความ 
พอใจและความรักใครในส่ิงนั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๕ 
ฉันทสูตรท่ี ๖ 
[๒๖๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละความพอใจในส่ิงนัน้ 
เสีย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาเปนอนัตตา ดูกรภิกษุท้ังหลายรูปเปนอนัตตา เธอ  
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ท้ังหลายพึงละความพอใจในรูปนั้น เสียงเปนอนัตตา ...กล่ินเปนอนัตตา ... รสเปนอนัตตา ... 
โผฏฐัพพะเปนอนัตตา ... ธรรมารมณเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละความพอใจในธรรมารมณ 
นั้นเสีย ดกูรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละความพอใจในส่ิงนัน้เสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๖ 
ราคสูตรท่ี ๖ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในส่ิงนั้นเสีย 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาเปนอนัตตา ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึง 
ละความรักใครในรูปนั้นเสีย เสียงเปนอนัตตา ...กล่ินเปนอนัตตา ... รสเปนอนัตตา ... 
โผฏฐัพพะเปนอนัตตา ... ธรรมารมณเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในธรรมารมณ 
นั้นเสีย ดกูรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละความรักใครในส่ิงนั้นเสีย ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๗ 
                         ฉันทราคสูตรท่ี ๖ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใครใน 
ส่ิงนั้นเสีย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ส่ิงอะไรเลาเปนอนัตตา ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปเปนอนัตตา 
เธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใครในรูปนั้นเสีย เสียงเปนอนัตตา ... กล่ินเปน 
อนัตตา ... รสเปนอนัตตา ... โผฏฐัพพะเปนอนัตตา ... ธรรมารมณเปนอนัตตา เธอท้ังหลาย 
พึงละความพอใจและความรักใครในธรรมารมณนั้นเสีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงใดเปนอนัตตา 
เธอท้ังหลายพึงละความพอใจและความรักใครในส่ิงนั้นเสีย ฯ 
                        จบสูตรท่ี ๑๘  
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                        อตีตสูตรท่ี ๑ 
[๒๖๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จกัษุท่ีเปนอดีตเปนของไมเท่ียง หูท่ีเปนอดีตเปนของไม 
เท่ียง จมูกท่ีเปนอดีตเปนของไมเท่ียง ล้ินท่ีเปนอดีตเปนของไมเท่ียง กายท่ีเปนอดีตเปนของ 
ไมเท่ียง ใจท่ีเปนอดีตเปนของไมเท่ียง ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยู 
อยางนี้ ยอมเบ่ือหนาย แมในจักษุ แมในหู แมในจมูก แมในล้ิน แมในกาย แมในใจ 
เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะ---คลายกําหนดั จงึหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณ 
หยั่งรูวา หลุดพนแลวรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จ 
แลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๙ 
อนาคตสูตรท่ี ๑ 
[๒๖๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย จกัษุท่ีเปนอนาคตเปนของไมเท่ียง หูท่ีเปนอนาคตเปน 
ของไมเท่ียง จมูกท่ีเปนอนาคตเปนของไมเท่ียง ล้ินท่ีเปนอนาคตเปนของไมเท่ียง กายท่ีเปน 
อนาคตเปนของไมเท่ียง ใจท่ีเปนอนาคต เปนของไมเท่ียงดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูได 
สดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๒๐ 
ปจจุปนนสูตรท่ี ๑ 
[๒๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จกัษุท่ีเปนปจจบัุนเปนของไมเท่ียง หูท่ีเปนปจจุบันเปน 
ของไมเท่ียง จมูกท่ีเปนปจจบัุนเปนของไมเท่ียง ล้ินท่ีเปนปจจุบันเปนของ ไมเท่ียง กายท่ีเปน  
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ปจจุบันเปนของไมเท่ียง ใจท่ีเปนปจจุบันเปนของไมเท่ียงดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูได 
สดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๒๑ 
อตีตสูตรท่ี ๒ 
[๒๖๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จกัษุท่ีเปนอดีตเปนทุกข หูท่ีเปนอดีตเปนทุกข จมูกท่ี 
เปนอดีตเปนทุกข ล้ินท่ีเปนอดีตเปนทุกข กายท่ีเปนอดีตเปนทุกขใจท่ีเปนอดีตเปนทุกข 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนีฯ้ลฯ กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๒๒ 
อนาคตสูตรท่ี ๒ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุท่ีเปนอนาคตเปนทุกข หูท่ีเปนอนาคตเปนทุกข  จมูกท่ีเปน 
อนาคตเปนทุกข ล้ินท่ีเปนอนาคตเปนทุกข กายท่ีเปนอนาคตเปนทุกขใจท่ีเปนอนาคตเปนทุกข 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๒๓ 
ปจจุปนนสูตรท่ี ๒ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข หูท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข  จมูกท่ีเปน 
ปจจุบันเปนทุกข ล้ินท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข กายท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข ใจท่ีเปนปจจุบันเปน 
ทุกข ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลวเหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปน 
อยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๒๔  
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อตีตสูตรท่ี ๓ 
[๒๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จกัษุท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา หท่ีูเปนอดีตเปนอนัตตา จมูก 
ท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา ล้ินท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา กายท่ีเปนอดีตเปนอนตัตา ใจท่ีเปนอดีต 
เปนอนัตตา ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวเหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความ 
เปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๒๕ 
อนาคตสูตรท่ี ๓ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา หูท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา จมูกท่ี 
เปนอนาคตเปนอนัตตา ล้ินท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา กายท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา ใจท่ีเปน 
อนาคตเปนอนัตตา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๒๖ 
ปจจุปนนสูตรท่ี ๓ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา หูท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา จมูก 
ท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา ล้ินท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา กายท่ีเปนปจจบัุนเปนอนัตตา ใจท่ี 
เปนปจจุบันเปนอนัตตา ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ 
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๒๗  
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อตีตสูตรท่ี ๔ 
[๒๖๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอดีตเปนของไมเท่ียง เสียงท่ีเปนอดตีเปนของ 
ไมเท่ียง กล่ินท่ีเปนอดีตเปนของไมเท่ียง รสท่ีเปนอดีตเปนของไมเท่ียง โผฏฐัพพะท่ีเปนอดีต 
เปนของไมเท่ียง ธรรมารมณท่ีเปนอดตีเปนของไมเท่ียง ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ 
แลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๒๘ 
อนาคตสูตรท่ี ๔ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอนาคตเปนของไมเท่ียง เสียงท่ีเปนอนาคตเปนของไม 
เท่ียง กล่ินท่ีเปนอนาคตเปนของไมเท่ียง รสท่ีเปนอนาคตเปนของไมเท่ียง โผฏฐัพพะท่ีเปน 
ของไมเท่ียง ธรรมารมณท่ีเปนอนาคตเปนของไมเท่ียง ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ 
แลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๒๙ 
ปจจุปนนสูตรท่ี ๔ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนปจจุบันเปนของไมเท่ียง เสียงท่ีเปนปจจุบันเปนของไมเท่ียง 
กล่ินท่ีเปนปจจุบันเปนของไมเท่ียง รสท่ีเปนปจจุบันเปนของไมเท่ียง โผฏฐัพพะท่ีเปนปจจุบัน 
เปนของไมเท่ียง ธรรมารมณท่ีเปนปจจุบันเปนของไมเท่ียง ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อริยสาวกผูได 
สดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๓๐  
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อตีตสูตรท่ี ๕ 
[๒๖๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอดีตเปนทุกข เสียงท่ีเปนอดีตเปนทุกข กล่ิน 
ท่ีเปนอดีตเปนทุกข รสท่ีเปนอดีตเปนทุกข โผฏฐัพพะท่ีเปนอดีตเปนทุกข ธรรมารมณท่ีเปน 
อดีตเปนทุกข ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพือ่ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๓๑ 
อนาคตสูตรท่ี ๕ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอนาคตเปนทุกข เสียงท่ีเปนอนาคตเปนทุกข  กล่ินท่ี 
เปนอนาคตเปนทุกข รสท่ีเปนอนาคตเปนทุกข โผฏฐัพพะท่ีเปนอนาคตเปนทุกข ธรรมารมณ 
ท่ีเปนอนาคตเปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ แลวเหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืน 
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๓๒ 
ปจจุปนนสูตรท่ี ๕ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข เสียงท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข  กล่ินท่ีเปน 
ปจจุบันเปนทุกข รสท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข โผฏฐัพพะท่ีเปนปจจบัุนเปนทุกข ธรรมารมณ 
ท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืน 
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๓๓  
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อตีตสูตรท่ี ๖ 
[๒๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา เสียงท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา 
กล่ินท่ีเปนอดตีเปนอนัตตา รสท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา โผฏฐัพพะท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา 
ธรรมารมณท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยู 
อยางนี้ ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๓๔ 
อนาคตสูตรท่ี ๖ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา เสียงท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา กล่ิน 
ท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา รสท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา โผฏฐัพพะท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา 
ธรรมารมณท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี ้
ฯลฯ กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๓๕ 
ปจจุปนนสูตรท่ี ๖ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา เสียงท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา กล่ินท่ี 
เปนปจจุบันเปนอนัตตา รสท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา โผฏฐัพพะท่ีเปนปจจุบันเปนอนตัตา 
ธรรมารมณท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา ดกูรภิกษุท้ังหลายอริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี ้
ฯลฯ กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๓๖  
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อนิจจสูตรท่ี ๑ 
[๒๗๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จกัษุท่ีเปนอดีตไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนัน้เปนทุกข 
ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนตัตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใช 
ตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี ้หูท่ีเปนอดีตไมเท่ียง ... 
จมูกท่ีเปนอดตีไมเท่ียง ... ล้ินท่ีเปนอดีตไมเท่ียง ... กายท่ีเปนอดีตไมเท่ียง ... ใจท่ีเปนอดีตไม 
เท่ียง ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนัน้เปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา 
ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความ 
เปนจริงอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๓๗ 
อนิจจสูตรท่ี ๒ 
[๒๗๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย จกัษุท่ีเปนอนาคตไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียงส่ิงนั้นเปนทุกข 
ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนตัตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใช 
ตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี ้หูท่ีเปนอนาคตไมเท่ียง ... 
จมูกท่ีเปนอนาคตไมเท่ียง ...ล้ินท่ีเปนอนาคตไมเท่ียง ... กายท่ีเปนอนาคตไมเท่ียง ... ใจท่ีเปน 
อนาคตไมเท่ียง...ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๓๘ 
อนิจจสูตรท่ี ๓ 
[๒๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จกัษุท่ีเปนปจจบัุนไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง  ส่ิงนั้นเปน 
ทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา  
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ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หูท่ีเปนปจจุบัน 
ไมเท่ียง ... จมูกท่ีเปนปจจุบันไมเท่ียง ...ล้ินท่ีเปนปจจุบันไมเท่ียง ... กายท่ีเปนปจจุบันไมเท่ียง ... 
ใจท่ีเปนปจจุบันไมเท่ียงฯลฯ กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๓๙ 
ทุกขสูตรท่ี ๑ 
[๒๗๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย จกัษุท่ีเปนอดีตเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข  ส่ิงนั้นเปน 
อนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็น 
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หูท่ีเปนอดีตเปนทุกข ... จมูกท่ีเปนอดีตเปนทุกข ... 
ล้ินท่ีเปนอดีตเปนทุกข ... กายท่ีเปนอดีตเปนทุกข ... ใจท่ีเปนอดีตเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิง 
นั้นเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึง 
เห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ ดกูรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็น 
อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๔๐ 
ทุกขสูตรท่ี ๒ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุท่ีเปนอนาคตเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา 
ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตวัตนของเรา ขอนี้พึงเหน็ดวยปญญา 
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หูท่ีเปนอนาคตเปนทุกข ... จมูกท่ีเปนอนาคตเปนทุกข ... ล้ิน 
ท่ีเปนอนาคตเปนทุกข ... กายท่ีเปนอนาคตเปนทุกข ... ใจท่ีเปนอนาคตเปนทุกข ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๔๑  
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ทุกขสูตรท่ี ๓ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา ส่ิง 
ใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเราขอนี้พึงเห็นดวยปญญา 
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หูท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข ...จมูกท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข ... ล้ิน 
ท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข ... กายท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข ... ใจท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข ฯลฯ กิจอ่ืน 
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๔๒ 
อนัตตสูตรท่ี ๑ 
[๒๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จกัษุท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใช 
ของเรา ไมเปนเรา ไมใชตวัตนของเรา ขอนี้พึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี ้
หูท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา ... จมูกท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา ... ล้ินท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา ... กายท่ีเปน 
อดีตเปนอนัตตา ... ใจท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา 
ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ ดกูรภกิษุท้ังหลาย 
อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๔๓ 
อนัตตสูตรท่ี ๒ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา  ส่ิงนั้นไมใชของ 
เรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ หู  
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ท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา ... จมูกท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา ... ล้ินท่ีเปนอนาคตเปนอนตัตา ... กาย 
ท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา ...ใจท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๔๔ 
อนัตตสูตรท่ี ๓ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักษุท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา  ส่ิงนั้นไมใชของ 
เรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ ห ู
ท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา ... จมูกท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา ... ล้ินท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา ... 
กายท่ีเปนปจจบัุนเปน---อนัตตา ... ใจท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี ้
มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๔๕ 
อนิจจสูตรท่ี ๔ 
[๒๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอดีตไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข 
ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนตัตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใช 
ตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี ้เสียงท่ีเปนอดตีไมเท่ียง ... 
กล่ินท่ีเปนอดตีไมเท่ียง ... รสท่ีเปนอดีตไมเท่ียง ... โผฏฐัพพะท่ีเปนอดีตไมเท่ียง ... ธรรมารมณ 
ท่ีเปนอดีตไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนัน้เปนอนัตตา ส่ิงใด 
เปนอนัตตาส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอัน  
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ชอบตามความเปนจริงอยางนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ 
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๔๖ 
อนิจจสูตรท่ี ๕ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอนาคตไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข ส่ิงใดเปน 
ทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเราไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา 
ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี ้เสียงท่ีเปนอนาคตไมเท่ียง ... กล่ินท่ี 
เปนอนาคตไมเท่ียง ... รสที่เปน---อนาคตไมเที่ยง ... โผฏฐัพพะท่ีเปนอนาคตไมเท่ียง ... ธรรมารมณ 
ท่ีเปนอนาคตไมเท่ียง ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๔๗ 
อนิจจสูตรท่ี ๖ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนปจจุบันไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข  ส่ิงใด 
เปนทุกข ส่ิงนัน้เปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใช 
ตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี ้เสียงท่ีเปนปจจุบันไม 
เท่ียง ... กล่ินท่ีเปนปจจุบันไมเท่ียง ... รสที่เปนปจจุบันไมเท่ียง ... โผฏฐัพพะท่ีเปนปจจุบันไม 
เท่ียง ... ธรรมารมณท่ีเปนปจจุบันไมเท่ียง ฯลฯ กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๔๘  
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ทุกขสูตรท่ี ๔ 
[๒๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอดีตเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกขส่ิงนั้นเปนอนัตตา 
ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตวัตนของเรา ขอนี้พึงเหน็ดวย 
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียงท่ีเปนอดีตเปนทุกข ... กล่ินท่ีเปนอดีตเปนทุกข ... 
รสท่ีเปนอดีตเปนทุกข ... โผฏฐัพพะท่ีเปนอดีตเปนทุกข ... ธรรมารมณท่ีเปนอดีตเปนทุกข 
ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนตัตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัว 
ตนของเราขอนี้พึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวก 
ผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๔๙ 
ทุกขสูตรท่ี ๕ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอนาคตเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา ส่ิงใด 
เปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา   ขอนี้พึงเห็นดวยปญญา 
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียงท่ีเปนอนาคตเปนทุกข ... กล่ินท่ีเปนอนาคตเปนทุกข ... 
รสท่ีเปนอนาคตเปนทุกข ... โผฏฐัพพะท่ีเปนอนาคตเปนทุกข ... ธรรมารมณท่ีเปนอนาคตเปน 
ทุกข ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๕๐ 
ทุกขสูตรท่ี ๖ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา ส่ิงใด 
เปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอัน  
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ชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียงท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข ... กล่ินท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข ... 
รสท่ีเปนปจจบัุนเปนทุกข ...โผฏฐัพพะท่ีเปนปจจุบันเปนทุกข ... ธรรมารมณท่ีเปนปจจุบันเปน 
ทุกข ฯลฯกิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๕๑ 
อนัตตสูตรท่ี ๔ 
[๒๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา  ส่ิงนั้นไมใช 
ของเรา ไมเปนเรา ไมใชตวัตนของเรา ขอนี้พึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี ้
เสียงท่ีเปนอดตีเปนอนัตตา ... กล่ินท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา ... รสท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา ... 
โผฏฐัพพะท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา ...ธรรมารมณท่ีเปนอดีตเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนตัตา ส่ิงนั้น 
ไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง 
อยางนี้ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลวเหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปน 
อยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๕๒ 
อนัตตสูตรท่ี ๕ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนัน้ไมใชของเรา 
ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เสียง 
ท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา ... กล่ินท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา ... รสท่ีเปนอนาคตเปนอนตัตา ... 
โผฏฐัพพะท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา ...ธรรมารมณท่ีเปนอนาคตเปนอนัตตา ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความ 
เปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๕๓  
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อนัตตสูตรท่ี ๖ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา  ส่ิงนั้นไมใชของ 
เรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้พึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี ้
เสียงท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา ... กล่ินท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา ... รสท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา ... 
โผฏฐัพพะท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา ... ธรรมารมณท่ีเปนปจจุบันเปนอนัตตา ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อ 
ความอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๕๔ 
         อัชฌัตตายตนสูตรท่ี ๑ 
[๒๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จกัษุเปนของไมเท่ียง หูเปนของไมเท่ียง  จมูกเปนของ 
ไมเท่ียง ล้ินเปนของไมเที่ยง กายเปนของไมเท่ียง ใจเปนของไมเท่ียง ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๕๕ 
        อัชฌัตตายตนสูตรท่ี ๒ 
[๒๘๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จกัษุเปนทุกข หเูปนทุกข จมูกเปนทุกข  ล้ินเปนทุกข 
กายเปนทุกข ใจเปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอม 
เบ่ือหนายแมในจักษุ ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๕๖  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาท่ี 176 
        อัชฌัตตายตนสูตรท่ี ๓ 
[๒๘๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จกัษุเปนอนัตตา หูเปนอนัตตา จมูกเปนอนตัตา ล้ิน 
เปนอนัตตา กายเปนอนัตตา ใจเปนอนัตตา ดูกรภกิษุท้ังหลายอริยสาวกผูไดสดับแลว เห็น 
อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในจักษุ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๕๗ 
        พาหิรายตนสูตรท่ี ๑ 
[๒๘๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย รูปไมเท่ียง เสียงไมเท่ียง กล่ินไมเท่ียง   รสไมเท่ียง 
โผฏฐัพพะไมเท่ียง ธรรมารมณไมเท่ียง ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยู 
อยางนี้ ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๕๘ 
        พาหิรายตนสูตรท่ี ๒ 
[๒๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปเปนทุกข เสียงเปนทุกข กล่ินเปนทุกข รสเปนทุกข 
โผฏฐัพพะเปนทุกข ธรรมารมณเปนทุกข ดูกรภกิษุท้ังหลายอริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยู 
อยางนี้ ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๕๙ 
พาหิรายตนสูตรท่ี ๓ 
[๒๘๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย รูปเปนอนัตตา เสียงเปนอนัตตา กล่ินเปนอนตัตา รส 
เปนอนัตตา โผฏฐัพพะเปนอนัตตา ธรรมารมณเปนอนตัตา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อริยสาวกผู  
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ไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในรูปแมในเสียง แมในกล่ิน แมในรส แม 
ในโผฏฐัพพะ แมในธรรมารมณ ฯลฯกจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๖๐ 
จบสัฏฐิเปยยาลวรรคท่ี ๒ 
______________________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. ฉันทสูตรท่ี ๑         ๒. ราคสูตรท่ี ๑                 ๓. ฉันทราคสูตรท่ี ๑ 
๔. ฉันทสูตรท่ี ๒        ๕. ราคสูตรท่ี ๒                 ๖. ฉันทราคสูตรท่ี ๒ 
๗. ฉันทสูตรท่ี ๓         ๘. ราคสูตรท่ี ๓                ๙. ฉันทราคสูตรท่ี ๓ 
๑๐. ฉันทสูตรท่ี ๔         ๑๑. ราคสูตรท่ี ๔                 ๑๒. ฉันทราคสูตรท่ี ๔ 
๑๓. ฉันทสูตรท่ี ๕         ๑๔. ราคสูตรท่ี ๕                 ๑๕. ฉันทราคสูตรท่ี ๕ 
๑๖. ฉันทสูตรท่ี ๖         ๑๗. ราคสูตรท่ี ๖                 ๑๘. ฉันทราคสูตรท่ี ๖ 
๑๙. อตีตสูตรท่ี ๑         ๒๐. อนาคตสูตรท่ี ๑         ๒๑. ปจจุปนนสูตรท่ี ๑ 
๒๒. อตีตสูตรท่ี ๒        ๒๓. อนาคตสูตรท่ี ๒         ๒๔. ปจจุปนนสูตรท่ี ๒ 
๒๕. อตีตสูตรท่ี ๓        ๒๖. อนาคตสูตรท่ี ๓         ๒๗. ปจจุปนนสูตรท่ี ๓ 
๒๘. อตีตสูตรท่ี ๔        ๒๙. อนาคตสูตรท่ี ๔         ๓๐. ปจจุปนนสูตรท่ี ๔ 
๓๑. อตีตสูตรท่ี ๕        ๓๒. อนาคตสูตรท่ี ๕         ๓๓. ปจจุปนนสูตรท่ี ๕ 
๓๔. อตีตสูตรท่ี ๖        ๓๕. อนาคตสูตรท่ี ๖         ๓๖. ปจจุปนนสูตรท่ี ๖ 
๓๗. อนิจจสูตรท่ี ๑        ๓๘. อนิจจสูตรท่ี ๒         ๓๙. อนิจจสูตรท่ี ๓ 
๔๐. ทุกขสูตรท่ี ๑         ๔๑. ทุกขสูตรท่ี ๒                 ๔๒. ทุกขสูตรท่ี ๓ 
๔๓. อนัตตสูตรท่ี ๑ ๔๔. อนัตตสูตรท่ี ๒                ๔๕. อนัตตสูตรท่ี ๓ 
๔๖. อนิจจสูตรท่ี ๔ ๔๗. อนิจจสูตรท่ี ๕                ๔๘. อนิจจสูตรท่ี ๖ 
๔๙. ทุกขสูตรท่ี ๔                 ๕๐. ทุกขสูตรท่ี ๕                 ๕๑. ทุกขสูตรท่ี ๖ 
๕๒. อนัตตสูตรท่ี ๔         ๕๓. อนัตตสูตรท่ี ๕         ๕๔. อนัตตสูตรท่ี ๖ 
๕๕. อัชฌัตตายตนสูตรท่ี ๑ ๕๖. อัชฌัตตายตนสูตรท่ี ๒ ๕๗. อัชฌัตตายตนสูตรท่ี ๓ 
๕๘. พาหิรายตนสูตรท่ี ๑         ๕๙. พาหิรายตนสูตรท่ี ๒            ๖๐. พาหิรายตนสูตรท่ี ๓ ฯ 
_______________________  
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สมุททวรรคท่ี ๓ 
สมุทรสูตรท่ี ๑ 
[๒๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลว ยอมกลาววา สมุทรๆดังนี้ 
ภิกษุท้ังหลาย สมุทรนั้นไมช่ือวา เปนสมุทรในวินยัของพระอริยเจา ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมุทร 
นั้นเรียกวา เปนแองน้ําใหญ เปนหวงน้ําใหญ ดูกรภิกษุท้ังหลายจักษุเปนสมุทรของบุรุษ 
กําลังของจักษนุั้นเกดิจากรูป บุคคลใดยอมอดกล้ันกําลังอันเกิดจากรูปนัน้ได บุคคลนี้เรียกวา 
เปนพราหมณ ขามสมุทรคือจักษุ ซ่ึงมีท้ังคล่ืนมีท้ังน้ําวน มีท้ังสัตวราย มีท้ังผีเส้ือน้ํา 
แลวข้ึนถึงฝงต้ังอยูบนบก ฯลฯ ใจเปนสมุทรของบุรุษ กําลังของใจนั้นเกิดจากธรรมารมณ บุคคล 
ใดยอมอดกล้ันกําลังอันเกดิจากธรรมารมณนั้นได บุคคลน้ีเรียกวาเปนพราหมณขามสมุทรคือใจ 
ได ซ่ึง มีท้ังคล่ืนมีท้ังน้ําวน มีท้ังสัตวราย มีท้ังผีเส้ือน้ํา แลวข้ึนถึงฝงต้ังอยูบนบก ฯ 
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว  จงึไดตรัสคาถา 
ประพันธตอไปวา 
[๒๘๖] บุคคลใดขามสมุทรนี้ ซ่ึงมีท้ังคล่ืน มีท้ังน้ําวน มีท้ังสัตวราย มีท้ัง 
ผีเส้ือน้ํา นาหวาดกลัว ขามไดแสนยาก ไดแลว บุคคลนัน้เราเรียกวา 
เปนผูเรียนจบเวท อยูจบพรหมจรรย ถึงท่ีสุดแหงโลก ขามถึงฝงแลว ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
สมุทรสูตรท่ี ๒ 
[๒๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนไมไดสดบัแลว ยอมกลาววา สมุทรๆดังนี้ ภกิษ ุ
ท้ังหลาย สมุทรนั้นไมช่ือวาเปนสมุทรในวนิัยของพระอริยเจา ดกูรภกิษท้ัุงหลาย สมุทรนั้น  
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เรียกวา เปนแองน้ําใหญ เปนหวงน้ําใหญ รูปอันจะพึงรูแจงดวยจักษุ อันนาปรารถนา นาใคร 
นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด นี้เรียกวาเปนสมุทรในวินยัของพระอริยเจา โลกน้ี 
พรอมท้ังเทวโลกมารโลก พรหมโลก หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย มีอยู 
ในสมุทรนี้ โดยมากเปนผูเศราหมอง เกิดเปนผูยุงประดจุดายของชางหูก เกิดเปนปมประหน่ึง 
กระจุกดาย  เปนดุจหญาปลองและหญามุงกระตาย หาลวงอบายทุคติ วนิิบาต สงสารไป 
ไดไม ฯลฯ ธรรมารมณอันจะพึงรูไดดวยใจ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร 
ชวนใหกําหนดั นี้เรียกวาเปนสมุทรในวนิยัของพระอริยเจา โลกน้ี พรอมท้ังเทวโลก มารโลก 
พรหมโลกหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย มีอยูในสมุทรนี้ โดยมากเปนผู 
เศราหมอง เกดิเปนผูยุงดุจดายของชางหูก เกิดเปนปมประหน่ึงกระจกุดายเปนดุจหญาปลอง 
และหญามุงกระตาย หาลวงอบาย ทุคติ วนิิบาต สงสารไปไดไม ฯ 
[๒๘๘] บุคคลใดคลายราคะ โทสะ และอวชิชาไดแลว บุคคลนั้นช่ือวา 
ขามสมุทรนี้ ซ่ึงมีท้ังสัตวราย มีท้ังผีเส้ือน้ํา มีท้ังคล่ืนและภัย 
ท่ีขามไดแสนยาก ไดแลว เรากลาววา   บุคคลนั้นลวงพนเคร่ืองของ 
ละมัจจุ ไมมีอุปธิ ละทุกขไดขาดเพื่อไมเกิดตอไป ถึงความดับสูญ 
ไมกลับมาเกิดอีกลวงพระยามัจจุราชใหหลงได ฯ 
จบสูตรท่ี ๒  
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พาลิสิกสูตร 
[๒๘๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พรานเบ็ดหยอนเบ็ดท่ีมีเหยื่อลงในหวงน้ําลึก  ปลาท่ีเห็น 
แกเหยื่อตัวใดตัวหนึง่กลืนกนิเบ็ดนัน้ ปลานั้นช่ือวากลืนกินเบ็ดของนายพรานเบ็ด ถึงความวิบัต ิ
ถึงความพินาศ พรานเบ็ดพึงกระทําไดตามชอบใจฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในโลกมีเบ็ดอยู 
๖ ชนิดเหลานี้ เพื่อจะนําสัตวท้ังหลายไป เพื่อจะฆาสัตวท้ังหลายเสีย กฉั็นนั้นเหมือนกัน 
เบ็ด ๖ ชนิด คืออะไรบาง คือ รูปอันจะพึงรูแจงดวยจกัษ ุอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ 
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษเุพลิดเพลิน สรรเสริญหมกมุนในรูปนัน้ ภิกษ ุ
นี้เราเรียกวา กลืนกินเบ็ดของมาร ถึงความวบัิติ ถึงความพนิาศ มารใจบาปพึงกระทําไดตาม 
ชอบใจ เสียง ... กล่ิน ... รส ... โผฏฐัพพะ   ธรรมารมณอันจะพงึรูแจงดวยใจ อันนาปรารถนา 
นาใคร นาพอใจ นารักชักใหใคร ชวนใหกําหนดั มีอยู ถาภิกษุเพลิดเพลิน สรรเสริญ 
หมกมุนธรรมารมณนั้น ภิกษุนี้เราเรียกวา กลืนกินเบ็ดของมาร ถึงความวิบัติ ถึงความพินาศ 
มารใจบาปพึงกระทําไดตามชอบใจ ฯ 
[๒๙๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปอันจะพึงรูแจงดวยจกัษุอันนาปรารถนา  นาใคร นาพอใจ 
นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษไุมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุนรูป 
นั้น ภกิษุนีเ้ราเรียกวา ไมกลืนกินเบ็ดของมาร ไดทําลายเบ็ด ย่ํายีเบ็ด ไมถึงความวิบัต ิไม 
ถึงความพินาศ มารใจบาปไมพึงกระทําไดตามชอบใจ เสียง ... กล่ิน ... รส ... โผฏฐัพพะ ... 
ธรรมารมณอันจะพงึรูไดดวยใจ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร ชวน 
ใหกําหนัด มีอยู ถาภิกษุไมเพลิดเพลิน ไมสรรเสริญ ไมหมกมุนธรรมารมณนั้น ภิกษุนีเ้รา 
เรียกวา ไมกลืนกินเบ็ดของมาร ไดทําลายเบ็ด ย่ํายีเบ็ดไมถึงความวิบัต ิไมถึงความพนิาศ 
มารใจบาปไมพึงกระทําไดตามชอบใจ ฯ 
จบสูตรท่ี ๓  
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ขีรรุกขสูตร 
[๒๙๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ราคะ โทสะ โมหะ ของภกิษหุรือภิกษณุีรูปใดรูปหนึ่ง 
มีอยูในรูปท้ังหลาย อันจะพึงรูแจงดวยจกัษุ ภิกษุหรือภกิษุณนีั้นไมละราคะ โทสะ โมหะนัน้ 
แลว ถาแมรูป อันจะพึงรูแจงดวยจักษุ ซ่ึงเปนของเล็กนอย ผานคลองจักษุของภิกษุหรือภิกษณุ ี
นั้นไป ก็ครอบงําจิตของภิกษุหรือภกิษณุนีั้นไดแท จะปวยกลาวไปไยถึงรูปอันใหญยิ่ง จักไม 
ครอบงําจิตของภิกษหุรือภกิษุณีนัน้เลา ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นยังมีอยู 
ภิกษหุรือภกิษณุีนั้นยังละราคะ โทสะ โมหะนัน้ไมได ราคะ โทสะ โมหะของภกิษหุรือภิกษณุ ี
รูปใดรูปหนึ่ง มีอยูในเสียง ... ในกล่ิน ... ในรส ... ในโผฏฐัพพะ ... ในธรรมารมณอันจะพงึรู 
แจงดวยใจ ภิกษุหรือภกิษณุนีั้นไมละราคะ โทสะ โมหะนั้นแลว ถาแมธรรมารมณอันจะพงึรู 
แจงดวยใจ ซ่ึงเปนของเล็กนอย ผานทางใจของภิกษหุรือภิกษณุีนัน้ไป ก็ครอบงําจิตของภิกษ ุ
หรือภิกษุณนีัน้ไดแท จะปวยกลาวไปไยถึงธรรมารมณอันใหญยิ่ง จักไมครอบงําจิตของภิกษ ุ
หรือภิกษุณนีัน้เลา ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นยังมีอยูภิกษุหรือ 
ภิกษณุีนัน้ยังละราคะ โทสะ โมหะนัน้ไมได ฯ 
[๒๙๒] ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ตนโพธ์ิ ตนไทร ตนกราง หรือตนมะเดื่อ  เปนตนไม 
มียาง ขนาดเข่ือง ขนาดรุน ขนาดเล็ก บุรุษเอาขวานอันคมสับตนไมนัน้ ณ ท่ีแหงหนึ่ง ยาง 
พึงไหลออกหรือ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา ฯ 
พ. ขอนั้น เพราะอะไร ฯ 
ภิ. เพราะยางมีอยู พระเจาขา ฯ 
พ. ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ราคะ โทสะ โมหะ  ของภิกษ ุ
หรือภิกษุณีรูปใดรูปหนึ่ง มีอยูในรูปอันจะพึงรูแจงดวยจกัษุ ภกิษหุรือภิกษณุีนัน้ไมละราคะ 
โทสะ โมหะนัน้แลว ถาแมรูปอันจะพึงรูแจงดวยจกัษุซ่ึงเปนของเล็กนอย ผานคลองจักษุของ 
ภิกษหุรือภกิษณุีนั้นไป ก็ครอบงําจิตของภกิษุหรือภิกษณุไีดแท จะปวยกลาวไปไยถึงรูปอันใหญยิ่ง 
จักไมครอบงําจิตของภิกษุหรือภิกษณุีนั้นเลา ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะ  
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ยังมีอยูภิกษหุรือภิกษณุีนั้นยงัละราคะ โทสะ โมหะนัน้ไมได ราคะ โทสะ โมหะของ 
ภิกษหุรือภกิษณุีรูปใดรูปหนึง่มีอยูในเสียง ... ในกล่ิน ... ในรส ... ในโผฏฐัพพะ ... ในธรรมารมณ 
อันจะพึงรูแจงดวยใจ ภิกษุหรือภิกษณุีนั้นไมละราคะ โทสะ โมหะนัน้แลว ถาแมธรรมารมณ 
อันจะพึงรูแจงดวยใจซ่ึงเปนของเล็กนอย ผานทางใจของภิกษหุรือภกิษณุีนั้นไป ยอมครอบงําจิต 
ของภิกษหุรือภิกษณุีนัน้ไดแท จะปวยกลาวไปไยถึงธรรมารมณอันใหญยิ่ง จักไมครอบงําจิตของ 
ภิกษหุรือภกิษณุีนั้นเลา ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะ ยังมีอยู ภกิษุหรือ 
ภิกษณุีนัน้ยังละราคะ โทสะ โมหะนัน้ไมได ฯ 
[๒๙๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ราคะ โทสะ โมหะ ของภกิษหุรือภิกษณุีรูปใดรูปหนึ่ง 
ไมมีอยูในรูปอันจะพึงรูแจงดวยจักษุ ภกิษหุรือภิกษุณนีัน้ละราคะโทสะ โมหะนั้นแลว ถาแม 
รูปอันจะพึงรูแจงดวยจักษุซ่ึงเปนของใหญยิ่ง ผานคลองจักษุของภกิษหุรือภิกษณุีนั้น ก็ครอบงํา 
จิตของภิกษุหรือภิกษณุีนั้นไมไดเลยจะปวยกลาวไปไยถึงรูปอันเล็กนอย จักครอบงําจติของภิกษ ุ
หรือภิกษุณนีัน้เลาขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นไมมี ภิกษหุรือภกิษุณ ี
นั้นละราคะ โทสะ โมหะนัน้ไดแลว ราคะ โทสะ โมหะ ของภิกษุหรือภิกษณุีรูปใดรูปหนึ่ง 
ไมมีอยูในเสียง ... ในกล่ิน ... ในรส ... ในโผฏฐัพพะ ... ในธรรมารมณอันจะพึงรูแจงดวยใจ ซ่ึง 
เปนของใหญยิง่ ผานมาทางใจของภิกษุหรือภิกษณุีนัน้กค็รอบงําจิตของภิกษหุรือภกิษุณีนัน้ไมได 
เลย จะปวยกลาวไปไยถึงธรรมารมณอันเล็กนอย จักครอบงําจิตของภิกษุหรือภกิษณุนีั้นเลา ขอ 
นั้นเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นไมมี ภกิษุหรือภกิษณุนีั้นละราคะ โทสะ โมหะ 
นั้นไดแลว ฯ 
[๒๙๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ตนโพธ์ิ ตนไทร ตนกราง หรือตนมะเดื่อ  ซ่ึงเปนไมมียาง 
เปนตนไมแหง เปนไมผุ ภายนอกฤดูฝน บุรุษเอาขวานอันคมสับตนไมนั้น ณ ท่ีแหงใดแหง 
หนึ่ง ยางพึงไหลออกมาหรือ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ไมใชอยางนัน้ พระเจาขา ฯ 
พ. ขอนั้น เพราะเหตุไร ฯ 
ภิ. เพราะยางไมมี พระเจาขา ฯ 
พ. ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน ราคะ โทสะ โมหะของภกิษุหรือ 
ภิกษณุีรูปใดรูปหนึ่ง ไมมีอยูในรูปอันจะพึงรูแจงดวยจกัษุ ภิกษุหรือภกิษณนีั้นละราคะ โทสะ 
โมหะนัน้แลว ถาแมรูปอันจะพึงรูแจงดวยจกัษุซ่ึงเปนของใหญยิ่ง ผานคลองจักษุของภกิษุ  
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หรือภิกษุณนีัน้ ก็ครอบงําจติของภิกษหุรือภิกษณุีนัน้ไมไดเลย จะปวยกลาวไปไยถึงรูปอัน 
เล็กนอย จกัครอบงําจิตของภกิษุหรือภิกษณุนีั้นเลา ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ 
โมหะนัน้ไมมี ภิกษหุรือภกิษุณีนัน้ละราคะ โทสะ โมหะนั้นแลว ราคะ โทสะ โมหะ ของ 
ภิกษหุรือภกิษณุีรูปใดรูปหนึง่ ไมมีอยูในเสียง ... ในกล่ิน ... ในรส ... ในโผฏฐัพพะ ... ใน 
ธรรมารมณอันจะพงึรูแจงดวยใจ ภกิษหุรือภิกษณุีนัน้ละราคะ โทสะ โมหะนัน้แลว ถาธรรมารมณ 
อันจะพึงรูแจงดวยใจซ่ึงเปนของใหญยิ่งผานมาทางใจของภิกษหุรือภกิษุณีนัน้ ก็ครอบงําจิตของ 
ภิกษหุรือภกิษณุีนั้นไมไดเลย จะปวยกลาวไปไยถึงธรรมารมณอันเล็กนอย จกัครอบงําจิตของ 
ภิกษหุรือภกิษณุีนั้นเลา ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะนัน้ไมมี ภกิษหุรือ 
ภิกษณุีนัน้ละราคะ โทสะ โมหะนัน้ไดแลว ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
โกฏฐิกสูตร 
[๒๙๕] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิกะ อยูในปาอิสิปตน 
มฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี คร้ังนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระมหาโกฏฐิกะออกจากท่ี 
พักผานแลวเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร คร้ันผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทานพระสารีบุตร 
วา ดูกรทานพระสารีบุตร จักษุเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของรูป รูปเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของจักษุ ห ู
เปนเคร่ืองเกาะเก่ียวของเสียง เสียงเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของหู จมูกเปนเคร่ืองเกาะเกีย่วของกล่ิน 
กล่ินเปนเคร่ืองเกาะเก่ียวของจมูก ล้ินเปนเคร่ืองเกาะเกีย่วของรส รสเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของ 
ล้ิน กายเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของโผฏฐัพพะโผฏฐัพพะเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของกาย ใจเปน 
เคร่ืองเกาะเกี่ยวของธรรมารมณธรรมารมณเปนเคร่ืองเกาะเก่ียวของใจหรือ ทานพระสารีบุตร 
ตอบวา ดูกรทานโกฏฐิกะ จกัษุเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของรูป รูปเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของจักษหุา 
มิไดความพอใจรักใครเกดิข้ึนเพราะอาศัยจักษแุละรูปท้ังสองนั้น เปนเคร่ืองเกาะเกีย่วในจักษแุละ 
รูปนั้น หูเปนเคร่ืองเกาะเกีย่วของเสียง เสียงเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของหูหามิได ความพอใจรัก  
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ใครเกิดข้ึนเพราะอาศัยหแูละเสียงท้ังสองนั้น เปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวในหแูละเสียงนัน้ จมูกเปน 
เคร่ืองเกาะเกี่ยวของกล่ิน กล่ินเปนเคร่ืองเกาะเก่ียวของจมูกหามิได ความพอใจรักใครเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยจมูกและกล่ินท้ังสองนั้น เปนเคร่ืองเกาะเกีย่วในจมูกและกล่ินนั้น ล้ินเปนเคร่ือง 
เกาะเกี่ยวของรส รสก็เปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของล้ินหามิได ความพอใจรักใครเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ล้ินกับรสทั้งสองนั้น เปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวในล้ินและรสนัน้ กายเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของโผฏ 
ฐัพพะ โผฏฐัพพะก็เปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของกายหามิได ความพอใจรักใครเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
กายและโผฏฐัพพะท้ังสองนัน้ เปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวในกายและโผฏฐัพพะน้ัน ใจเปนเคร่ือง 
เกาะเกี่ยวของธรรมารมณ ธรรมารมณก็เปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของใจหามิได ความพอใจรักใคร 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยใจและธรรมารมณท้ังสองนั้น เปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวในใจและธรรมารมณนั้น ฯ 
[๒๙๖] ดูกรทานโกฏฐิกะ โคดํากับโคขาว เขาผูกติดกันดวยสายทามหรือดวยเชือก 
เสนเดียวกนั หากจะมีบุคคลใดกลาววา โคดาํเกี่ยวเนื่องกับโคขาวโคขาวเกี่ยวเนื่องกับโคดํา 
ดังนี้ บุคคลนั้นกลาวชอบหรือ ฯ 
ก. ดูกรทานพระสารีบุตร ไมใชอยางนัน้ โคดําไมเกี่ยวเนื่องกับโคขาว ท้ังโคขาวก็ไม 
เกี่ยวเนื่องกับโคดํา โคดํากับโคขาวน้ันเขาผูกติดกันดวยสายทามหรือดวยเชือกเสนเดยีวกัน สาย 
ทามหรือเชือกนั้นเปนเคร่ืองเกี่ยวเนื่องในโคท้ังสองนั้นฉันใด ฯ 
สา. ดูกรทานโกฏฐิกะ ขอนีก้ฉั็นนั้นเหมือนกัน จักษุเปนเคร่ืองเกาะ เกีย่วของรูป 
รูปเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของจกัษุหามิได ความพอใจรักใครเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักษุและรูปท้ังสอง 
นั้น เปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวในจกัษุและรูปนั้น ฯลฯใจเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ 
ธรรมารมณเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของใจหามิได ความพอใจรักใครเกิดข้ึนเพราะอาศัยใจและ 
ธรรมารมณท้ังสองนั้น เปนเคร่ืองเกาะเกีย่วในใจและธรรมารมณนั้น ฯ 
[๒๙๗] ดูกรทานโกฏฐิกะ จกัษุจกัเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของรูป หรือรูปจักเปนเคร่ือง 
เกาะเกี่ยวของจักษุ การอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ ยอมไมปรากฏ แต 
เพราะจักษุไมเปนเคร่ืองเกาะเก่ียวของรูป รูปก็ไมเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของจักษุ ความพอใจรักใคร 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยจักษุและรูปท้ังสองนั้น เปนเคร่ืองเกาะเก่ียวในจักษุและรูปนั้น เพราะฉะน้ัน 
การอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ จงึปรากฏ ฯลฯ ใจจักเปนเคร่ืองเกาะเก่ียว  
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ของธรรมารมณ หรือธรรมารมณจักเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของใจ การอยูประพฤติพรหมจรรยเพื่อ 
ความส้ินทุกขโดยชอบ ยอมไมปรากฏ แตเพราะใจไมเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ 
ธรรมารมณก็ไมเปนเคร่ืองเกาะเก่ียวของใจ ความพอใจรักใครเกิดข้ึนเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ 
ท้ังสองนั้น เปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวในใจและธรรมารมณนั้น เพราะฉะน้ัน การอยูประพฤติพรหม 
จรรยเพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ จึงปรากฏ ดูกรทานโกฏฐิกะ ขอนี้พึงทราบโดยปริยายแมนี ้
จักษุไมเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของรูป รูปก็ไมเปนเคร่ืองเกาะเก่ียวของจกัษุ ความพอใจรักใครเกิด 
ข้ึนเพราะอาศัยจักษุและรูปท้ังสองนั้น เปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวในจักษแุละรูปนั้น ฯลฯ ใจไมเปน 
เคร่ืองเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ ธรรมารมณก็ไมเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของใจ ความพอใจรักใคร 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยใจและธรรมารมณท้ังสองนั้น เปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวในใจและธรรมารมณนั้น ฯ 
[๒๙๘] ดูกรทานโกฏฐิกะ พระเนตรของพระผูมีพระภาคมีอยูแท พระองคก็ทรงเห็น 
รูปดวยพระเนตร แตพระองคไมมีความพอใจรักใครเลย พระองคทรงมีจิตหลุดพนดแีลว พระ 
โสตของพระผูมีพระภาคมีอยูแท พระองคก็ยังทรงฟงเสียงดวยพระโสต แตพระองคไมมีความ 
พอใจรักใคร พระองคทรงมีจิตหลุดพนดีแลว พระนาสิกของพระผูมีพระภาคมีอยูแท พระองค 
ก็ทรงสูดกล่ินดวยพระนาสิก แตพระองคไมมีความพอใจรักใคร พระองคทรงมีจิตหลุดพนดแีลว 
พระชิวหาของพระผูมีพระภาคมีอยูแท พระองคก็ทรงล้ิมรสดวยพระชิวหา แตพระองคไมมีความ 
พอใจรักใคร พระองคทรงมีจิตหลุดพนดีแลว พระกายของพระผูมีพระภาคมีอยูแท พระองคก ็
ทรงถูกตองโผฏฐัพพะดวยพระกาย แตพระองคไมมีความพอใจรักใคร พระองคทรงมีจิตหลุดพน 
ดีแลว พระมนสัของพระผูมี---พระภาคมีอยูแท พระองคก็ทรงรูแจงธรรมารมณดวยพระมนัส แต 
พระองคไมมีความพอใจรักใคร พระองคทรงมีจิตหลุดพนแลว ดูกรทานโกฏฐิกะ ขอนี้พึงทราบ 
โดยปริยายนี้ จกัษุไมเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของรูป รูปก็ไมเปนเคร่ืองเกาะเก่ียวของจักษุ ความ 
พอใจรักใครเกิดข้ึนเพราะอาศัยจักษุและรูปท้ังสองนั้น เปนเคร่ืองเกาะเก่ียวในจักษุและรูปนั้น 
ฯลฯ ใจไมเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของธรรมารมณธรรมารมณก็ไมเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของใจ ความ 
พอใจรักใครเกิดข้ึนเพราะอาศัยใจและธรรมารมณท้ังสองนั้น เปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวในใจและ 
ธรรมารมณนั้น ฯ 
จบสูตรท่ี ๕  
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กามภูสูตร 
[๒๙๙] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทและทานพระกามภูอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนคร 
โกสัมพี คร้ังนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระกามภูออกจากที่พักผอนแลว เขาไปหาทานพระ 
อานนทถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกบัทานพระอานนท คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทานพระอานนทวา ดูกรทานพระอานนท จักษ ุ
เปนเคร่ืองเกาะเก่ียวของรูปรูปเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของจกัษุ ฯลฯ ใจเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของ 
ธรรมารมณธรรมารมณเปนเคร่ืองเกาะเกีย่วของใจหรือ ฯ 
ทานพระอานนทตอบวา ดกูรทานพระกามภู จักษุเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของรูป รูปเปน 
เคร่ืองเกาะเกี่ยวของจักษุหามิได ความพอใจรักใครเกดิข้ึนเพราะอาศัยจักษแุละรูปท้ังสองนั้น 
เปนเคร่ืองเกาะเก่ียวในจกัษแุละรูปนั้น ฯลฯ ใจเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ ธรรมารมณ 
เปนเคร่ืองเกาะเก่ียวของใจหามิไดความพอใจรักใครเกิดข้ึนเพราะอาศัยใจและธรรมารมณท้ังสอง 
นั้น เปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวในใจและธรรมารมณนั้น ดูกรทานพระกามภู โคดํากับโคขาว เขาผูก 
ติดกันดวยสายทามหรือดวยเชือกเสนเดยีวกัน หากจะมีบุคคลใดกลาววา โคดําเกี่ยวเนือ่งกับ 
โคขาว โคขาวเกี่ยวเนื่องกับโคดํา ดังน้ี บุคคลน้ันกลาวชอบหรือ ฯ 
กา. ดูกรทานพระอานนท ไมใชเชนนัน้ โคดําไมเกีย่วเนื่องกับโคขาว  ท้ังโคขาวก็ไม 
เกี่ยวเนื่องกับโคดํา โคดํากับโคขาวน้ัน เขาผูกติดกันดวยสายทามหรือดวยเชือกเสนเดยีวกัน 
สายทามหรือเชือกเสนเดยีวกันนั้น เปนเคร่ืองเกี่ยวเนื่องในโคท้ังสองนั้น ฉันใด ฯ 
อา. ดูกรทานกามภู ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักษุเปนเคร่ืองเกาะเก่ียวของรูป 
รูปก็เปนเคร่ืองเกาะเก่ียวของจักษหุามิได ความพอใจรักใครเกิดข้ึนเพราะอาศัยจกัษแุละรูปท้ังสอง 
นั้น เปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวในจกัษุและรูปนั้น ฯลฯ ใจเปนเคร่ืองเกาะเกี่ยวของธรรมารมณ ธรรมารมณ 
ก็เปนเคร่ืองเกาะเก่ียวของใจหามิไดความพอใจรักใครเกิดข้ึนเพราะอาศัยใจและธรรมารมณท้ัง 
สองนั้น เปนเคร่ืองเกาะเกีย่วในใจและธรรมารมณนั้น ฯ 
จบสูตรท่ี ๖  
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อุทายีสูตร 
[๓๐๐] สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทและทานพระอุทายีอยู ณ โฆสิตาราม  ใกลพระนคร 
โกสัมพี คร้ังนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระอุทายีออกจากที่พักผอนแลว เขาไปหาทานพระ 
อานนทถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกบัทานพระอานนท คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ดกูรทานพระอานนท กายน้ี 
พระผูมีพระภาคตรัสบอกเปดเผย ประกาแลวโดยปริยายตางๆ วา แมเพราะเหตุนี้ กายนี้ 
เปนอนัตตาดังนี้ ฉันใด แมวญิญาณน้ี ทานอาจจะบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย 
จําแนก กระทําใหตื้นวา แมเพราะเหตุนี้ วญิญาณน้ีเปนอนัตตา ฉันนั้นหรือ ฯ 
ทานพระอานนทกลาววา ดกูรทานพระอุทายี กายน้ี พระผูมีพระภาคตรัสบอก เปดเผย 
ประกาศแลวโดยปริยายตางๆ วา แมเพราะเหตุนี้ กายน้ี เปนอนัตตา ดังนี้ ฉันใด แมวญิญาณน้ี 
ผมอาจจะบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ังเปดเผย จําแนก กระทําใหตื้นวา แมเพราะเหตุนี ้
วิญญาณน้ีเปนอนัตตาฉันนั้น ฯ 
[๓๐๑] ดกูรทานพระอุทายี จกัษุวิญญาณยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยจกัษแุละรูปหรือ ฯ 
อุ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ 
อา. เหตุและปจจัยท่ีอาศัยจักษุวิญญาณเกิดข้ึน พึงดับไปหมดส้ิน หาสวนเหลือมิได 
จักษวุิญญาณจะปรากฏบางหรือหนอ ฯ 
อุ. ไมปรากฏเลย ทานผูมีอายุ ฯ 
อา. แมโดยปริยายนีแ้ล จักษวุิญญาณน้ี พระผูมีพระภาคตรัสบอกเปดเผย ประกาศ 
แลววา แมเพราะเหตุนี้ วิญญาณนี้เปนอนัตตา ดังนี้ ฯลฯดกูรทานพระอุทายี มโนวิญญาณ 
ยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยใจและธรรมารมณหรือ ฯ 
อุ. อยางนั้น ทานผูมีอายุ ฯ 
อา. เหตุและปจจัยท่ีอาศัยมโนวิญญาณเกิดข้ึน พึงดับไปหมดส้ิน หาสวนเหลือมิได 
มโนวิญญาณจะปรากฏบางหรือหนอ ฯ 
อุ. ไมปรากฏเลย ทานผูมีอายุ ฯ  
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อา. ดูกรทานผูมีอายุ แมโดยปริยายนีแ้ล มโนวิญญาณน้ี พระผูมีพระภาคตรัสบอก 
เปดเผย ประกาศแลววา แมเพราะเหตุนี้ วญิญาณน้ีเปนอนัตตา ฯ 
[๓๐๒] ดกูรทานพระอุทายี บุรุษตองการแกนไม เท่ียวเสาะแสวงหาแกนไม ถือ 
เอาขวานอันคมเขาไปสูปา พบตนกลวยใหญ ตรง ใหม ไมรุงรัง ในปานั้น พึงตัดท่ีโคนตนแลว 
ตัดท่ีปลาย คร้ันแลวลอกกาบอก แมกระพีท่ี้ตนกลวยนั้นก็ไมพบ ท่ีไหนจะพบแกนได ฉันใด 
ดูกรทานพระอุทายี ภกิษุจะพิจารณาหาตัวตนหรือส่ิงท่ีเปนตัวตนในผัสสายตนะ ๖ ไมได ฉันนัน้ 
เหมือนกนั เม่ือเล็งเห็นอยูอยางนี้ กไ็มยึดถือส่ิงใดในโลก เม่ือไมยดึถือ ก็ไมดิ้นรน เม่ือไม 
ดิ้นรน ก็ปรินพิพานโดยแนแท ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทํา 
ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
อาทิตตปริยายสูตร 
[๓๐๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงอาทิตตปริยายและธรรมปริยายแกเธอท้ังหลาย 
เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อาทิตตปริยายและธรรมปริยายเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
บุคคลแทงจักขุนทรียดวยหลาวเหล็กอันรอนไฟติดลุกโพลงแลว ยังดกีวา การถือนมิิตโดย 
อนุพยัญชนะในรูป อันจะพึงรูแจงดวยจกัษ ุจะดีอะไร วิญญาณอันเนื่องดวยความยินดใีนนิมิต 
หรือเนื่องดวยความยินดีในอนุพยัญชนะ พงึต้ังอยู ถาบุคคลพึงทํากาลกิริยาในสมัยนัน้ พึง 
เขาถึงคติ๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสัตวเดียรฉานอยางใดอยางหน่ึง ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราเห็นโทษอันนี้ จึงกลาวอยางนี้ ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเก่ียวโสตินทรียดวยขอเหล็กอันคม ไฟติดลุกโพลงแลว ยัง 
ดีกวา การถือนิมิตโดยอนพุยัญชนะในเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหูจะดีอะไร วิญญาณอันเนื่องดวย 
ความยินดีในนิมิตหรือเนื่องดวยความยินดใีนอนุพยัญชนะ พึงต้ังอยู ถาบุคคลพึงทํากาลกิริยา 
ในสมัยนัน้ พึงเขาถึงคติ ๒ อยางคือ นรกหรือกําเนิดสัตวเดียรฉานอยางใดอยางหน่ึง ขอนี้ 
เปนฐานะท่ีจะมีไดดูกรภิกษท้ัุงหลาย เราเห็นโทษอันนี้ จึงไดกลาวอยางนี้ ฯ  
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลควานฆานินทรียดวยมีดตัดเล็บอันคม ไฟติดลุกโพลงแลว 
ยังดีกวา การถือนิมิตโดยอนพุยัญชนะในกล่ินอันจะพึงรูแจงดวยจมูกจะดีอะไร วิญญาณอัน 
เนื่องดวยความยินดใีนนิมิต หรือเนื่องดวยความยินดีในอนุพยัญชนะ พงึต้ังอยู ถาบุคคลพึงทํา 
กาลกิริยาในสมัยนั้น พึงเขาถึงคติ ๒ อยางคือ นรกหรือกาํเนิดสัตวเดียรฉานอยางใดอยางหนึ่ง 
ขอนี้เปนฐานะที่จะมีไดดูกรภิกษุท้ังหลาย เราเห็นโทษอันนี้ จึงไดกลาวอยางนี้ ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเฉือนชิวหนิทรียดวยมีดโกนอันคม ไฟติดลุกโพลงแลว ยังด ี
กวา การถือนมิิตโดยอนุพยญัชนะในรส อันจะพึงรูแจงดวยล้ินจะดีอะไร วิญญาณอันเนื่องดวย 
ความยินดีในนิมิต หรือเนื่องดวยความยินดีในอนพุยัญชนะ พึงต้ังอยู ถาบุคคลพึงทํากาลกิริยา 
ในสมัยนัน้ พึงเขาถึงคติ ๒ อยางคือ นรกหรือกําเนิดสัตวเดียรฉานอยางใดอยางหน่ึง ขอนี้ 
เปนฐานะท่ีจะมีไดดูกรภิกษท้ัุงหลาย เราเห็นโทษอันนี้ จึงไดกลาวอยางนี้ ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลแทงกายยนิทรียดวยหอกอันคม ไฟติดลุกโพลงแลว ยังดีกวา 
การถือนิมิตโดยอนุพยัญชนะในโผฏฐัพพะ อันจะพึงรูแจงดวยกายจะดีอะไร วิญญาณอันเนื่อง 
ดวยความยินดใีนนิมิต หรือเนื่องดวยความยินดใีนอนพุยญัชนะ พึงต้ังอยู ถาบุคคลทํากาลกิริยา 
ในสมัยนัน้ พึงเขาถึงคติ ๒ อยางคือ นรกหรือกาํเนิดสัตวเดียรฉานอยางใดอยางหน่ึง ขอนี้ 
เปนฐานะท่ีจะมีไดดูกรภิกษท้ัุงหลาย เราเห็นโทษอันนี้ จึงไดกลาวอยางนี้ ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความหลับยังดีกวา แตเรากลาวความหลับวาเปนโทษ  ไรผล เปน 
ความโงเขลา ของบุคคลผูเปนอยู ตนลุอํานาจของวิตกเชนใดแลว พึงทําลายสงฆใหแตกกันได 
บุคคลไมควรตรึกถึงวิตกเชนนั้นเลย ดูกรภิกษุท้ังหลายเราเห็นโทษอันนี้แลวาเปนอาทีนพของ 
บุคคลผูเปนอยู จึงกลาวอยางนี้ ฯ 
[๓๐๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ในขอนั้น อริยสาวกผูไดสดบัแลว ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า 
จักขุนทรียท่ีบุคคลแทงดวยหลาวเหล็กอันรอน ไฟติดลุกโพลงแลว จงงดไวกอน ผิฉะนั้น เรา 
จะทําไวในใจอยางนี้วา จักษไุมเท่ียงรูปไมเท่ียง จักษุวิญญาณไมเที่ยง จักษุสัมผัสไมเท่ียง 
แมสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัยไมเที่ยง 
โสตินทรียท่ีบุคคลเก่ียวดวยขอเหล็กอันคม ไฟติดลุกโพลงแลว จงงดไวกอน ผิฉะนัน้เราจะทํา  
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ไวในใจอยางนี้วา หไูมเท่ียง เสียงไมเท่ียง โสตวิญญาณไมเท่ียง โสตสัมผัสไมเท่ียง แม 
สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัยไมเที่ยง 
ฆานินทรียท่ีบุคคลควานดวยมีดตัดเล็บอันคมไฟติดลุกโพลงแลว จงงดไวกอน ผิฉะนั้น เราจะ 
ทําไวในใจอยางนี้วา จมูกไมเท่ียง กล่ินไมเท่ียง ฆานวิญญาณไมเที่ยง แมสุขเวทนาทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะฆานสัมผัสเปนปจจัยกไ็มเท่ียงชิวหินทรียท่ีบุคคลเฉือน 
ดวยมีดโกนอันคม ไฟติดลุกโพลงแลว จงงดไวกอนผิฉะนั้น เราจะทําไวในใจอยางนี้วา ล้ิน 
ไมเท่ียง รสไมเท่ียง ชิวหาวิญญาณไมเที่ยงชิวหาสัมผัสไมเท่ียง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัยก็ไมเท่ียง กายินทรียท่ีบุคคลแทง 
ดวยหอกอันคมไฟติดลุกโพลงแลว จงงดไวกอน ผิฉะนัน้ เราจะทําไวในใจอยางนีว้า กายไม 
เท่ียง โผฏฐัพพะไมเท่ียง กายวิญญาณไมเท่ียง กายสัมผัสไมเท่ียง แมสุขเวทนา ทุกขเวทนา 
หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะกายสัมผัสเปนปจจัยกไ็มเท่ียง ความหลับจงงดไวกอน 
ผิฉะนั้น เราจะทําไวในใจอยางนี้วาใจไมเท่ียง ธรรมารมณไมเท่ียง มโนวิญญาณไมเท่ียง มโน 
สัมผัสไมเท่ียงสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปน 
ปจจัยก็ไมเท่ียง ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ยอมเบ่ือหนายแมใน 
จักษุ แมในรูป แมในจักษวุิญญาณ แมในจักษุสัมผัส แมในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ท่ีเกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ ยอมเบ่ือหนายแมในใจ แมใน 
ธรรมารมณ แมในมโนวิญญาณแมในมโนสัมผัส แมในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม 
สุขเวทนา ท่ีเกดิข้ึน---เพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะคลาย 
กําหนดัจึงหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี ดกูรภิก 
ท้ังหลาย นีแ้ลเรียกวาอาทิตตปริยาย และธรรมปริยายฉะน้ีแล ฯ 
จบสูตรท่ี ๘  
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หัตถปาทปพพสูตรท่ี ๑ 
[๓๐๕] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เม่ือมือท้ัง ๒ มีอยู การจับและการวางก็ปรากฏ เม่ือเทาท้ัง 
๒ มีอยู การกาวไปและถอยกลับก็ปรากฏ เม่ือขอท้ังหลายมีอยู การคูเขาและเหยียดออกก็ปรากฏ 
เม่ือทองมีอยู ความหวิและความระหายก็ปรากฏ ฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือจักษุมีอยู สุข 
และทุกขอันเปนภายในยอมเกิดข้ึน เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ เม่ือใจมีอยู สุขและทุกข 
อันเปนภายในยอมเกิดข้ึน เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ฉันนั้นเหมือนกนั ฯ 
[๓๐๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือมือท้ัง ๒ ไมมี การจับและการวางก็ไมปรากฏ เม่ือ 
เทาท้ัง ๒ ไมมี การกาวไปและถอยกลับก็ไมปรากฏ เม่ือขอท้ังหลายไมมี การคูเขาและเหยียด 
ออกก็ไมปรากฏ เม่ือทองไมมี ความหวิและความระหายก็ไมปรากฏ ฉันใด ดกูรภกิษท้ัุงหลาย 
เม่ือจักษไุมมี สุขและทุกขอันเปนภายในยอมไมเกิดข้ึน เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เม่ือ 
ใจไมมี สุขและทุกขอันเปนภายในยอมไมเกิดข้ึน เพราะมโนสัมผัสเปนปจจยั ฉันนัน้เหมือนกัน ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
หัตถปาทปพพสูตรท่ี ๒ 
[๓๐๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือมือท้ัง ๒ มี การจับและการวางก็มีเมื่อเทาท้ัง ๒ มี 
การกาวไปและถอยกลับก็มี เม่ือขอท้ังหลายมี การคูเขาและเหยยีดออกก็มี เม่ือทองมี ความ 
หิวและความระหายก็มี ฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลายเมื่อจกัษมีุอยู สุขและทุกขอันเปนภายใน 
ยอมเกิดข้ึน เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย ฯลฯ เม่ือใจมีอยู สุขและทุกขอันเปนภายในยอมเกิด 
ข้ึน เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
[๓๐๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือมือท้ัง ๒ ไมมี ไมจับและการวางก็ไมมีเมื่อเทาท้ัง ๒ 
ไมมี การกาวไปและถอยกลับกไ็มมี เม่ือขอท้ังหลายไมมี การคูเขาและเหยยีดออกก็ไมมี เม่ือ 
ทองไมมี ความหิวและความระหายก็ไมมี ฉันใดดกูรภกิษุท้ังหลาย เม่ือจักษุไมมี สุขและทุกข  
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อันเปนภายในไมเกิดข้ึน เพราะจักษุสัมผัสเปนปจจยั ฯลฯ เม่ือใจไมมี สุขและทุกขอันเปนภาย 
ในก็ไมเกิดข้ึน เพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบสมุททวรรคท่ี ๓ 
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๕. โกฏฐิกสูตร                 ๖. กามภูสูตร          
๗. อุทายีสูตร                        ๘. อาทิตตปริยายสูตร          
๙. หัตถปาทปพพสูตรท่ี ๑         ๑๐. หัตถปาทปพพสูตรท่ี ๒ ฯ  
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อาสีวิสวรรคท่ี ๔ 
อาสีวิสสูตร 
[๓๐๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิก 
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ัง 
หลาย เหมือนอยางวา มีอสรพิษ ๔ จาํพวก ซ่ึงมีฤทธ์ิเดชแรงกลา ถามีบุรุษรักชีวิต ผูไม 
อยากตาย รักสุข เกลียดทุกข ชนท้ังหลายพึงกลาวกะเขาอยางนีว้า ดูกรทาน อสรพิษ ๔ จําพวก 
นี้ มีฤทธ์ิเดชแรงกลา ทานพงึปลุกใหลุกตามเวลา ใหอาบน้ําตามเวลา ใหกินอาหารตามเวลา 
ใหเขาสูท่ีอยูตามเวลา เวลาใดอสรพิษท้ัง ๔ จําพวกน้ี ตวัใดตัวหนึ่งโกรธข้ึน เวลานัน้ทานก ็
จะพึงถึงความตาย หรือถึงทุกขแทบปางตาย กิจใดท่ีทานควรทํา ก็จงทํากิจนั้นเสีย ฯ 
[๓๑๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย คร้ังนั้น บุรุษนัน้กลัวอสรพิษท้ัง ๔ จําพวกนั้น  จึงหนีไป 
ในท่ีอ่ืน ชนท้ังหลายพึงกลาวกะเขาอยางนีว้า ดูกรทาน มีเพชฌฆาตผูเปนฆาศึกอยู ๕ คน ไดติด 
ตามมาขางหลังทาน พบทานในท่ีใด ก็จะฆาทานเสียในท่ีนั้น กิจใดท่ีทานควรทํา ก็จงทํากิจ 
นั้นเสีย ฯ 
[๓๑๑] คร้ังนัน้แล บุรุษนั้นกลัวอสรพิษท้ัง ๔ จําพวก และกลัวเพชฌฆาตผูเปนฆา 
ศึกทั้ง ๕ คนนัน้ จึงหนีไปในท่ีอ่ืน ชนท้ังหลายพึงกลาวกะเขาอยางนีว้า ดูกรทาน มีเพชฌฆาต 
คนท่ี ๖ ซ่ึงเท่ียวไปในอากาศ เง้ือดาบติดตามมาขางหลังทาน พบทานในท่ีใด ก็จะตัดศรีษะของ 
ทานเสียในท่ีนัน้ กิจใดท่ีทานควรทํา ก็จงทํากิจนั้นเสีย ฯ 
[๓๑๒] คร้ังนัน้ บุรุษนั้นกลัวอสรพิษท้ัง ๔ จําพวกซ่ึงมีฤทธ์ิเดชแรงกลา กลัว 
เพชฌฆาตผูเปนฆาศึกท้ัง ๕ และกลัวเพชฌฆาตคนท่ี ๖ ซ่ึงเท่ียวไปในอากาศเง้ือดาบอยู จึงหนี 
ไปในท่ีอ่ืน เขาพบบานรางเขา จึงเขาไปสูเรือนรางวางเปลาหลังหนึ่ง ลูบคลําภาชนะวางเปลา 
ชนิดหนึง่ ชนท้ังหลายพึงกลาวกะเขาอยางนี้วาดกูรทาน มีโจรทั้งหลายคอยฆาชาวบาน เขามา 
สูบานรางนี้เสมอ กิจใดท่ีทานควรทําก็จงทํากิจนั้นเสีย ฯ  
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[๓๑๓] คร้ังนัน้ บุรุษนั้นกลัวอสรพิษท้ัง ๔ กลัวเพชฌฆาตท้ัง ๕ กลัวเพชฌฆาตคน 
ท่ี ๖ และกลัวโจรผูคอยฆาชาวบาน จึงหนีไปในท่ีอ่ืน เขาไปพบหวงน้ําใหญแหงหนึ่ง ฝงขาง 
นี้นารังเกยีจ เต็มไปดวยภยัอันตราย ฝงขางโนนเปนท่ีเกษมปลอดภยั เรือแพ หรือสะพานท่ี 
จะขามไปฝงโนนไมมี ฯ 
[๓๑๔] คร้ังนัน้ บุรุษนั้นมีความคิดอยางนีว้า หวงน้ําน้ีใหญนัก ฝงขางนี้เปนท่ีนา 
รังเกียจ เต็มไปดวยภยัอันตราย ฝงขางโนนเปนท่ีเกษมปลอดภัยเรือแพ หรือสะพานท่ีจะขาม 
ไปฝงโนนก็ไมมี ผิฉะนั้น เราควรจะมัดหญากิ่งไมและใบไม ผูกเปนแพ เกาะแพนั้น พยายาม 
ไปดวยมือและดวยเทา ก็พึงถึงฝงโนนไดโดยความสวัสดี คร้ันแลว บุรุษนั้นทําตามความคิด 
ของตน ก็วายขามฟากถึงฝงขางโนนแลว เปนพราหมณข้ึนบกไป ฯ 
[๓๑๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขออุปมานี้ เราสมมติข้ึนเพื่อจะใหรูเนื้อความโดยงาย ใน 
ขอนั้นมีเนื้อความดังนี้ คําวา อสรพิษท่ีมีฤทธ์ิแรงกลาท้ัง ๔ จําพวกน้ัน เปนช่ือแหงมหาภูตรูป 
๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม คําวาเพชฌฆาตท้ัง ๕ คนท่ีเปนขาศึกนั้น เปนช่ือ 
แหงอุปาทานขันธ ๕ คือ รูปขันธเวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ คําวา 
เพชฌฆาตคนท่ี ๖ซ่ึงเท่ียวไปในอากาศเง้ือดาบอยูนั้น เปนช่ือแหงนันทิราคะ คําวา บานรางนั้น 
เปนช่ือแหงอายตนะภายใน ๖ ฯ 
[๓๑๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาแมบัณฑิตผูฉลาด มีปญญาใครครวญ  อายตนะภายใน ๖ 
นั้น ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ก็จะปรากฏวาเปนของวาง เปลา สูญท้ังนั้น ฯ 
คําวา โจรผูฆาชาวบานนัน้ เปนช่ือแหงอายตนะภายนอก ๖ ตายอมเดอืดรอนเพราะ 
รูปเปนท่ีพอใจและไมพอใจ หูยอมเดือดรอน เพราะเสียงเปนท่ีพอใจและไมพอใจ จมูกยอม 
เดือดรอนเพราะกล่ินเปนท่ีพอใจและไมพอใจ ล้ินยอมเดือดรอนเพราะรสเปนท่ีพอใจและไมพอใจ 
กายยอมเดือดรอนเพราะโผฏฐัพพะเปนท่ีพอใจและไมพอใจ ใจยอมเดือดรอนเพราะธรรมารมณ 
เปนท่ีพอใจและไมพอใจ คําวา หวงน้ําใหญนั้น เปนช่ือแหงโอฆะท้ัง ๔ คือ กาโมฆะ ภโวฆะ  
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ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ คําวา ฝงขางนี้อันเปนท่ีนารังเกียจ เต็มไปดวยภยัอันตรายน้ัน เปนช่ือ 
แหงรางกายของตน คําวา ฝงขางโนนเปนท่ีเกษม ปลอดภัยนัน้เปนช่ือแหงนพิพาน คําวา 
แพนั้น เปนช่ือแหงอริยมรรคมีองค ๘ ประการ คือสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ คําวา 
พยายามขามไปดวยมือและเทา เปนช่ือแหงวิริยารัมภะ คําวา ผูเปนพราหมณวายขามฟากถึง 
ฝงโนนแลวข้ึนบกไป เปนช่ือแหงพระอรหันต ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
รถสูตร 
[๓๑๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการ ยอมมากดวยความ 
สุขโสมนัสอยูในปจจุบัน และยอมปรารภอุบายเพื่อความสิ้นอาสวะท้ังหลาย ธรรม ๓ ประการ 
เปนไฉน คือ ภิกษเุปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ๑ รูประมาณในโภชนะ ๑ ประกอบ 
ความเพยีรเปนเคร่ืองต่ืนอยู ๑ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษุเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย 
อยางไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนมิิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอม 
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ 
อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย ภกิษ ุ
ฟงเสียงดวยหู ... ดมกล่ินดวยจมูก ... ล้ิมรสดวยล้ิน... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณ 
ดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อความสํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือ 
ไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือ 
วารักษามนินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ดกูรภิกษุท้ังหลาย นายสารถีฝกมาผูฉลาด 
เปนอาจารยฝกฝนมา ข้ึนสูรถมาอันเทียมแลวซ่ึงมีประตักอันวางไวแลว ถือเชือกดวยมือซาย 
ถือประตักดวยมือขวา ขับไปทางหนากไ็ด ถอยกลับขางหลังก็ได ในถนนใหญ ๔ แยก ซ่ึงมี 
พื้นเรียบดี  ตามความประสงค ฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภิกษยุอมศึกษาเพ่ือจะรักษา ศึกษา 
เพื่อจะสํารวมศึกษาเพื่อจะฝกฝน ศึกษาเพ่ือจะระงับอินทรียท้ัง ๖ เหลานี้ ก็ฉันนัน้เหมือนกัน 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายอยางนี้แล ฯ  
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[๓๑๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูรูประมาณในโภชนะอยางไร ภิกษใุนธรรมวินยั 
นี้ พิจารณาโดยแยบคาย บริโภคอาหารดวยมนสิการวา เราไมบริโภคเพือ่เลน เพื่อความ 
มัวเมา เพื่อจะประดับ เพื่อจะตกแตง บริโภคเพียงเพ่ือดํารงอยูแหงรางกายน้ี เพื่อยังอัตภาพ 
ใหเปนไป เพื่อจะกําจัดความลําบาก เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยประการดังกลาวมานี้ เรา 
จักกําจดัเวทนาเกาเสีย จกัไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน การยังชีพใหเปนไป ความไมมีโทษและ 
ความอยูสบายจักมีแกเราดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษพึงฉาบทาผิวกาย ก็เพยีงเพื่อตองการเสพ  
หรือบุรุษพึงหยอดนํ้ามันเพลารถก็เพียงเพื่อตองการขนส่ิงของไปได ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษพุิจารณาโดยแยบคาย บริโภคอาหารดวยมนสิการวา เราไมบริโภคเพื่อเลน  เพื่อความ 
มัวเมา เพื่อจะประดับ เพื่อจะตกแตงผิว บริโภคเพียงเพื่อดํารงอยูแหงรางกายนี้ เพื่อยงัอัตภาพ 
ใหเปนไป เพื่อจะกําจัดความลําบาก เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยประการดังกลาวมานี้ เรา 
จักกําจดัเวทนาเกาเสีย จกัไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน การยังชีใหเปนไป ความไมมีโทษและ 
ความอยูสบายจักมีแกเราฉันนั้นเหมือนกัน ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุช่ือวาเปนผูรูประมาณใน 
โภชนะอยางนีแ้ล ฯ 
[๓๑๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูประกอบความเพียรเคร่ืองต่ืนอยูอยางไร ภกิษ ุ
ในธรรมวินยันี้ ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากธรรมเคร่ืองกั้นความดีดวยการเดิน การนัง่ ในเวลา 
กลางวัน พอถึงกลางคืนตอนปฐมยาม ยอมชําระจิตให บริสุทธ์ิจากธรรมเคร่ืองกั้นความดี ดวย 
การเดิน การนัง่ ในตอนมัชฌิมยามแหง  ราตรี ยอมสําเร็จสีหไสยาโดยขางเบ้ืองขวา ซอน 
เทาเหล่ือมเทา มีสติสัมปชัญญะทําไวในใจซ่ึงอุฏฐานสัญญา พอถึงปจฉิมยามแหงราตรี ก็ลุก 
ข้ึนชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากธรรมเคร่ืองกั้นความดีดวยการเดิน การนั่ง ดูกรภิกษุท้ังหลายภกิษุช่ือวา 
เปนผูประกอบความเพียรเคร่ืองต่ืนอยูอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลายภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๓ 
ประการนี้ ช่ือวายอมมากดวยความสุขโสมนัสอยูในปจจุบัน และ ยอมปรารภอุบายเพื่อความส้ิน 
อาสวะท้ังหลาย ฯ 
จบสูตรท่ี ๒  
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สุขุมสูตร 
[๓๒๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว มีเตาตัวหนึ่ง เท่ียวหากนิอยูท่ีริมฝงแม 
น้ํานอยแหงหนึ่งในเวลาเยน็ สุนัขจ้ิงจอกตัวหนึ่งก็ไดเท่ียวหากนิอยูท่ีริมฝงแมน้ํานอยแหงหนึ่ง 
ในเวลาเย็น เตาไดแลเหน็สุนขัจิ้งจอกซ่ึงเท่ียวหากินอยู  แตไกลแลว ก็หดอวัยวะ ๕ ท้ังหัว 
(หดขาท้ัง ๔ มีคอเปนท่ี ๕) เขาอยูในกระดองของตนเสีย มีความขวนขวายนอย นิ่งอยู ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ฝายสุนัขจิ้งจอกกไ็ดแลเหน็เตาซ่ึงเท่ียวหากินอยูแตไกลแลว เขาไปหาเตาถึงท่ีแลว 
ไดยืนอยูใกลเตาดวยคิดวา เวลาใดเตาตัวนีจ้ักเหยียดคอหรือขาขางใดขางหนึ่งออกมา เวลานั้น 
เราจักงับมันฟาดแลวกัดกนิเสีย เวลาใด เตาไมเหยยีดคอหรือขาขางใดขางหนึ่งออกมา เวลานั้น 
สุนัขจิ้งจอกกห็มดความอาลัย ไมไดโอกาส จึงหลีกไปจากเตาฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลาย มารผูใจ 
บาปอันทานท้ังหลายเขาใกลอยูเสมอๆ แลวก็คิดวา บางทีเราจะพึงไดโอกาสทางจักษ ุหู จมูก 
ล้ิน กายหรือใจ ของภิกษุเหลานี้บาง เพราะฉันนั้นแล ทานท้ังหลายจงเปนผูคุมครองทวาร 
ในอินทรียท้ังหลายอยู เห็นรูปดวยจักษุแลว อยาถือนิมิต อยาถืออนุพยญัชนะ จงปฏิบัติ 
เพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ 
อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจกัขุนทรียฟงเสียง 
ดวยหู... ดมกล่ินดวยจมูก... ล้ิมรสดวยล้ิน... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...รูแจงธรรมารมณ 
ดวยใจแลว อยาถือนิมิต อยาถืออนุพยัญชนะ จงปฏิบัติเพือ่สํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวม 
แลว จะพึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษา 
มนินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เวลาใด ทานท้ังหลายจักเปนผู 
คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายอยู เวลานั้นมารผูใจบาปก็จักหมดความอาลัย ไมไดโอกาส หลีก 
จากทานท้ังหลายไป ดุจสุนขัจิ้งจอกหมดความอาลัยหลีกจากเตา ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ 
[๓๒๑] ภกิษุผูมีใจตั้งม่ันในมโนวิตก อันตัณหามานะและทิฐิไมอิงอาศัย 
ไมเบียดเบียนผูอ่ืนดับกิเลสไดแลว ไมตเิตียนผูใดผูหนึ่ง เหมือนเตาหดคอและ 
ขาอยูในกระดองของตน ฉะนั้น ฯ 
จบสูตรท่ี ๓  
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[๓๒๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีฝงแมน้ําคงคาแหงหนึ่ง  พระผูมีพระภาค 
ไดทอดพระเนตรเห็นทอนไมใหญทอนหนึ่ง อันกระแสนํ้าพัดลอยมาริมฝงแมน้ําคงคา แลวตรัส 
ถามภิกษุท้ังหลายวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายเห็นหรือไม ทอนไมใหญโนนอันกระแสนํ้า 
พัดลอยมาในแมน้ําคงคา ภกิษุท้ังหลายกราบทูลวา เห็น พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาทอนไมจะไมเขามาใกลฝงนี้หรือฝงโนน จักไมจมเสียในทาม 
กลาง จักไมเกยบก ไมถูกมนษุยหรืออมนษุยจับเอาไว ไมถูกน้ําวนๆ ไว จักไมเนาในภายใน 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยประการดังกลาวมาน้ีแลทอนไมนัน้จักลอยไหลเล่ือนไปสูสมุทรได ขอนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะเหตุวากระแสน้ําแหงแมน้ําคงคาลุมลาดไหลไปสูสมุทร ฉันใด ดกูรภิกษุท้ัง 
หลาย ถาทานท้ังหลายจะไมแวะเขาฝงขางนี้หรือฝงขางโนน ไมจมลงในทามกลาง ไมเกยบก 
ไมถูกมนุษยหรืออมนุษยจับไว ไมถูกเกลียวน้ําวนๆ ไว จกัไมเปนผูเสียในภายในไซร ดวย 
ประการดังกลาวมานี้ ทานท้ังหลายจักโนมนอมเอียงโอนไปสูนิพพานขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ 
เหตุวา สัมมาทิฐิยอมโนมนอมเอียงโอนไปสูนิพพานกฉั็นนั้นเหมือนกัน ฯ 
[๓๒๓] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภกิษุรูปหนึ่งไดทูลถามพระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูเจริญ ฝงนี้ไดแกอะไร ฝงโนนไดแกอะไรการจมลงในทามกลางไดแกอะไร การ 
เกยบนบกไดแกอะไร มนษุยผูจับคืออะไรอมนุษยผูจับคืออะไร เกลียวน้าํวนๆ ไวคืออะไร 
ความเปนของเนาในภายในคืออะไร พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษุ คําวา ฝงนี้ เปนช่ือ 
แหงอายตนะภายใน ๖ คําวาฝงโนน เปนช่ือแหงอายตนะภายนอก ๖ คําวาจมในทามกลาง  เปน 
ช่ือแหงนนัทิราคะ คําวาเกยบก เปนช่ือแหงอัสมิมานะ ดกูรภิกษุ ก็มนษุยผูจับเปนไฉน ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ เปนผูคลุกคลี เพลิดเพลิน โศกเศราอยูกบัพวกคฤหัสถ เม่ือเขาสุขก็สุขดวย 
เม่ือเขาทุกขกทุ็กขดวย ยอมถึงการประกอบตนในกิจการอันบังเกิดข้ึนแลวของเขา ดกูรภิกษุ นี ้
เรียกวามนุษยผูจับดูกรภกิษุ อมนุษยผูจับเปนไฉน ภกิษบุางรูปในธรรมวินัยนี้ ยอมประพฤติ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาท่ี 199 
พรหมจรรย ปรารถนาเปนเทพนิกายหมูใดหมูหนึ่งวา ดวยศีล ดวยวัตร ดวยตบะ  หรือดวยพรหม 
จรรยนี้ เราจักไดเปนเทวดาหรือเทพยเจาองคใดองคหนึ่ง ดูกรภกิษุนีเ้รียกวาอมนุษยผูจับ ดูกรภิกษ ุ
คําวาเกลียวน้ําวนๆ ไว เปนช่ือแหงกามคุณ ๕ดูกรภกิษุ ความเปนของเนาในภายในเปนไฉน 
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูทุศีล มีธรรมอันลามก ไมสะอาด มีความประพฤตนิารังเกียจ 
มีการงานปกปดไวไมเปนสมณะ ก็ปฏิญาณวาเปนสมณะ ไมเปนพรหมจารี ก็ปฏิญาณวาเปน 
พรหมจารีเปนผูเนาในภายใน มีใจชุมดวยกาม เปนดจุขยะมูลฝอย ดกูรภิกษุ นี้เรียกวาความ 
เปนผูเนาในภายใน ฯ 
[๓๒๔] ก็โดยสมัยนั้นแล นายนันทโคบาลยืนอยูในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค ณ ท่ี 
นั้นแล นายนันทโคบาลไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมเขา 
ใกลฝงนี้ ไมเขาใกลฝงโนน ไมจมลงในทามกลาง ไมติดบนบก ไมถูกมนุษยจับ ไมถูก 
เกลียวน้ําวนๆ ไวจกัไมเนาในภายใน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส 
ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนันทะ 
ถาอยางนั้น ทานจงมอบโคใหเจาของเถิด ฯ 
น. ขาแตพระองคผูเจริญ โคท่ีติดลูกจักไปเอง ฯ 
พ. ทานจงมอบโคใหแกเจาของเถิด นันทะ ฯ 
คร้ังนั้นแล นายนันทโคบาลมอบโคใหแกเจาของแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมอบโคใหเจา 
ของแลว ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค นายนันทโคบาลได 
บรรพชาอุปสมบทแลวในสํานักของพระผูมีพระภาค ก็แลทานพระนันทะอุปสมบทแลวไมนาน 
เปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพยีร มีตนสงไปแลวอยู ไมนานนกั 
ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซ่ึงกุลบุตรท้ังหลายผูออกบวชเปนบรรพชิตโดย 
ชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหม 
จรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ทานพระนันทะได 
เปนพระอรหนัตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย ฯ 
จบสูตรท่ี ๔  
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[๓๒๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีฝงแมน้ําคงคา ใกลเมืองกิมมิลา 
พระผูมีพระภาคไดทรงเห็นทอนไมทอนใหญ ถูกกระแสน้ําพัดไปในแมน้ําคงคา คร้ันแลวตรัส 
เรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายเหน็หรือไมทอนไมใหญโนน 
ถูกกระแสน้ําพัดไปในแมน้าํคงคา ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เห็นพระเจาขา ฯลฯ เม่ือพระผูมี 
พระภาคตรัสอยางนี้แลวทานพระกิมมิละไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ฝงนี้ 
ไดแกอะไร ฯลฯ ดูกรกิมมิละ ความเปนผูเนาในภายในเปนไฉน ภกิษใุนศาสนานี้เปนผูตอง 
อาบัติท่ีเศราหมองอยางใดอยางหนึ่ง การออกจากอาบัติเชนนั้น ยังไมปรากฏ นี้เราเรียกวาความ 
เปนผูเนาในภายใน ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
อวัสสุตสูตร 
[๓๒๖] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกลพระนครกบิลพัสดุ 
แควนสักกชนบท ก็โดยสมัยนั้นแล เจาศากยราชท้ังหลายอยูครองเมืองกบิลพัสดุ ไดรับส่ังให 
สรางสัณฐาคารใหมในกาลไมนาน เปนสถานท่ีอันสมณพราหมณหรือมนุษยใดๆ ยังไมไดอยูครอง 
คร้ังนั้นแล เจาศากยราชท้ังหลายผูครองเมืองกบิลพัสดุ เสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส เจาศากยราชท้ังหลาย 
ผูครองเมืองกบิลพัสดุ รับส่ังใหสรางสัณฐาคารใหมในกาลไมนาน เปนสถานท่ีอันสมณพราหมณ 
หรือมนุษยใดๆ ยังไมไดอยูครอง ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงบริโภคสัณฐาคาร 
นั้นกอน สัณฐาคารนั้นพระผูมีพระภาคทรงบริโภคกอนแลว เจาศากยราชท้ังหลายผูครองเมือง 
กบิลพัสดุจักทรงบริโภคในภายหลัง การทรงบริโภคของพระผูมีพระภาคนั้น พึงมีเพื่อประโยชน 
เพื่อความสุข แกเจาศากยราชท้ังหลายผูครองเมืองกบิลพัสดุส้ินกาลนาน พระผูมีพระภาคทรงรับ  
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ดวยดุษณีภาพ คร้ังนั้นแล เจาศากยราชท้ังหลายผูครองเมืองกบิลพัสดุทรงทราบการรับของ 
พระผูมีพระภาคแลว เสด็จลุกข้ึนจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงทําประทักษณิแลว 
เสด็จเขาไปยังสัณฐาคารใหม รับส่ังใหลาดสัณฐาคารท่ีบุคคลลาดแลวดวยเคร่ืองลาดท้ังปวง 
ปูอาสนะแลว รับส่ังใหตั้งแกวน้ําไวประจํา แลวรับส่ังใหตามประทีปน้าํมันข้ึนแลวเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ สัณฐาคาร 
อันบุคคลปูลาดแลวดวยเคร่ืองลาดท้ังปวง ปูอาสนะ แลว ตั้งแกวน้ําประจําไวแลว ตามประทีป 
น้ํามันแลว ขาแตพระองคผูเจริญบัดนี้พระผูมีพระภาคยอมทรงสําคัญกาลท่ีจะเสด็จเขาไป ฯ 
[๓๒๗] คร้ังนัน้แล พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรและจวีร 
เสด็จเขาไปยังสัณฐาคารใหมพรอมดวยภกิษุสงฆ คร้ันแลวทรงลางพระบาท แลวเสด็จเขาไปสู 
สัณฐาคาร ประทับนั่งพิงเสากลาง ทรงผินพระพักตรไปทางทิศบูรพา ฝายภิกษุสงฆลางเทาแลว 
เขาไปสูสัณฐาคาร แลวนั่งพงิฝาดานหลัง ผินหนาไปทางทิศบูรพา ทําพระผูมีพระภาคไวใน 
เบ้ืองหนา แมเจาศากยราชท้ังหลายผูครองเมืองกบิลพัสดุลางพระบาทแลว เสด็จเขาไปสูสัณฐาคาร 
แลวประทับนัง่พิงฝาดานหนา ทรงผินพระพักตรไปเบ้ืองหลัง ทรงทําพระผูมีพระภาคไวในเบ้ือง 
หนาอยางเดียวกัน ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงยังเจาศากยราชท้ังหลายผูครองเมืองกบิลพัสดุ 
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถาหลายราตรี แลวทรงสงไปดวย 
พระดํารัสวา ดกูรทานผูโคตมโคตรท้ังหลาย ราตรีลวงไปแลว บัดนี้ทานท้ังหลายจงสําคัญกาลท่ี 
จะเสด็จไปเถิด เจาศากยราชท้ังหลายผูครองเมืองกบิลพัสดุทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้น 
พระเจาขา  แลวเสด็จลุกข้ึนจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทรงทําประทักษณิแลว เสด็จไป ฯ 
[๓๒๘] ลําดับนั้นแล เม่ือเจาศากยราชท้ังหลายผูครองเมืองกบิลพัสดุ  เสด็จไปแลวไม 
นาน พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานะมาตรัสวาดูกรโมคคัลลานะ ภิกษสุงฆปราศจาก 
ถีนมิทธะแลวแล ธรรมีกถาของเธอจงแจมแจงแกภกิษท้ัุงหลาย เราเม่ือยหลัง จักเหยยีดหลัง 
ทานพระมหาโมคคัลลานะทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงปูลาดผาสังฆาฏิ 
๔ ช้ันแลวทรงสําเร็จสีหไสยาโดยพระปรัสเบ้ืองขวา ทรงซอนพระบาทดวยพระบาท 
มีพรสติสัมปชัญญะ ทรงทําไวในพระทัยซ่ึงอุฏฐานสัญญา ในลําดับนั้นแลทานพระมหา  
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โมคคัลลานะ เรียกภกิษุท้ังหลายมาวา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษุเหลานัน้รับตอพระมหาโมคคัลลานะ 
แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาววาดูกรอาวุโสท้ังหลาย เราจักแสดงอวัสสุตปริยายและ 
อนวัสสุตปริยายแกทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงฟงอวัสสุตปริยายและอนวัสสุตปริยายน้ัน จงใส 
ใจใหดีเราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นรับตอทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
ไดกลาววา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษยุอมเปนผูมีใจชุมดวยกามอยางไร ภิกษใุนศาสนาน้ี เห็น 
รูปดวยจักษแุลว ยอมนอมใจไปในรูปอันนารักยอมขัดเคืองในรูปอันไมนารัก เปนผูไมตั้งกาย 
คตาสติไว มีใจมีประมาณนอยอยูและยอมไมรูชัดซ่ึงเจโตวิมุติปญญาวมุิติ อันเปนท่ีดบัไปไมเหลือ 
แหงอกุศลธรรมอันลามกท่ีบังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความเปนจริง ฯลฯ ภิกษุในศาสนาน้ี รูแจง 
ธรรมารมณดวยใจแลว ยอมนอมใจไปในธรรมารมณอันนารัก ยอมขัดเคืองในธรรมารมณอันไม 
นารัก เปนผูไมเขาไปต้ังกายคตาสติไว มีใจมีประมาณนอยอยูและยอมไมรูชัดซ่ึงเจโตวิมุต ิ
ปญญาวิมุติอันเปนที่ดับไปไมเหลืออกุศลธรรมอันลามกท่ีบังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความ 
เปนจริง ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษนุี้เรียกวา เปนผูมีใจชุมแลวในรูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณอันจะพึงรูแจงดวยตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ฯ 
[๓๒๙] ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ถาแมวา มารเขาไปหาภกิษนุั้นผูมีปรกติอยูอยางนัน้ทาง 
จักษุ มารยอมไดชองไดเหตุ ฯลฯ ถาแมวามารเขาไปหาภิกษนุั้นผูมีปรกติอยูอยางนั้นทางใจ มาร 
ยอมไดชองไดเหตุ ดูกรอาวุโส เรือนไมออก็ดีเรือนหญากด็ี ท่ีแหงเกราะ เขาทําไวภายนอก 
กาลฝน ถาแมบุรุษพึงเขาไปใกลเรือนไมออหรือเรือนหญานั้นในทิศบูรพา ดวยคบหญาอันไฟติด 
ท่ัวแลว ไฟพึงไดชองไดเหตุ ถาแมบุรุษพึงเขาไปใกลเรือนไมออหรือเรือนหญานั้นในทิศปจจิม 
ในทิศอุดร ในทิศทักษิณ ในทิศเบ้ืองตํ่า ในทิศเบ้ืองบน ดวยคบหญาอันไฟติดท่ัวแลว ไฟพึง 
ไดชองไดเหตุ ถาแมวาบุรุษนัน้พึงเขาไปใกลเรือนไมออหรือเรือนหญานัน้ แตทิศใดทิศหนึ่ง 
ดวยคบหญาอันไฟติดท่ัวแลว ไฟพึงไดชองไดเหตุ แมฉันใด ดกูรอาวโุสท้ังหลาย ถาแมวามาร 
เขาไปหาภกิษนุั้น ผูมีปรกติอยูอยางนัน้ทางจักษุ ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ 
มารพึงไดชองไดเหตุฉันนั้น ฯ 
[๓๓๐] ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ก็รูปครอบงําภิกษุผูมีปรกติอยูอยางนัน้  ภกิษุไมครอบงํารูป 
เสียงครอบงําภิกษุ ภิกษุไมครอบงําเสียง กล่ินครอบงําภิกษุภกิษไุมครอบงํากล่ิน รสครอบงํา  
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ภิกษุ ภิกษุไมครอบงํารส โผฏฐัพพะครอบงําภิกษภุิกษุไมครอบงําโผฏฐัพพะ ธรรมารมณครอบ 
งําภิกษุ ภิกษุไมครอบงําธรรมารมณ   ภิกษนุี้เรียกวาเปนผูถูกรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณครอบงําไมครอบงํารูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ธรรมท้ังหลายท่ี 
เปนบาป  เปนอกุศล มีความเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย  มีทุกขเปน 
วิบาก เปนท่ีตัง้แหงชาติ ชราและมรณะตอไป ครอบงําแลว ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุเปน 
ผูมีใจชุมแลวดวยกามอยางนีแ้ล ฯ 
[๓๓๑] ดกูรอาวุโสท้ังหลาย ก็ภิกษุเปนผูมีใจไมชุมดวยกามอยางไร  ภกิษุในธรรม 
วินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมนอมใจไปในรูปอันนารัก ไมขัดเคืองในรูปอันไมนารัก เปน 
ผูเขาไปต้ังกายคตาสติไว มีใจหาประมาณมิไดอยูและยอมรูชัดซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวมุิติ อันเปน 
ท่ีดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก ท่ีบังเกิดข้ึนแลวแกเธอ ตามความเปนจริง ฯลฯ รูแจง 
ธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมนอมใจไปในธรรมารมณอันนารัก ไมขัดเคืองในธรรมารมณอัน 
ไมนารัก เปนผูเขาไปต้ังกายคตาสติไวแลว มีใจหาประมาณมิไดอยู และยอมรูชัดซ่ึงเจโตวิมุต ิ
ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกท่ีบังเกิดขึ้นแลวแกเธอ ตามความ 
เปนจริง ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษนุี้เรียกวาเปนผูมีใจไมชุมแลวในรูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อันจะพึงรูแจงดวยตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ดูกรอาวุโสท้ังหลาย 
ถาแมมารเขาไปหาภิกษุนัน้ผูมีปรกติอยูอยางนั้นทางจักษุ มารยอมไมไดชองไมไดเหตุ ฯลฯ ถา 
แมมารเขาไปหาภิกษุนัน้ทางใจ มารยอมไมไดชองไมไดเหตุ ดูกรอาวุโสท้ังหลาย  ถาแมบุรุษ 
พึงเขาไปใกลกุฏาคารศาลาในทิศบูรพาดวยคบหญาอันไฟติดท่ัวแลว ไฟไมพึงไดชองไมพึงได 
เหตุ เพราะการขยําดินทาอยางแนนหนา ถาแมบุรุษพึงเขาไปใกลกุฏาคารศาลาน้ันในทิศปจจิม ใน 
ทิศอุดร ในทิศทักษิณ ทิศเบ้ืองตํ่า ทิศเบ้ืองบน ดวยคบหญาอันไฟติดท่ัวแลว ไฟไมพึงไดชอง 
ไมพึงไดเหตุ เพราะการขยําดินทาอยางแนนหนา ถาแมบุรุษพึงเขาไปใกลกุฏาคารนั้นแตท่ีใดท่ีหนึง่ 
ดวยคบหญาอันไฟติดท่ัวแลว  ไฟไมพึงไดชองไมพึงไดเหตุ แมฉันใด ดูกรอาวุโสท้ังหลาย 
ถาแมมารเขาไปหาภิกษุนัน้ผูมีปรกติอยูอยางนั้นทางจักษุ มารก็ไมไดชองไมไดเหตุ ถาแมมารเขา 
ไปหาภกิษนุั้นผูมีปรกติอยูอยางนั้นทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ มารยอมไมไดชอง 
ไมไดเหตุ ฉันนั้น ดูกรอาวุโสท้ังหลายก็ภกิษุผูมีปรกติอยูอยางนัน้ ครอบงํารูป รูปไมครอบงํา  
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ภิกษุ ภิกษุครอบงําเสียงเสียงไมครอบงําภิกษุ ภิกษุครอบงํากล่ิน กล่ินไมครอบงําภิกษุ ภิกษ ุ
ครอบงํารสรสไมครอบงําภิกษุ ภิกษุครอบงําโผฏฐัพพะ โผฏฐัพพะไมครอบงําภิกษุ ภกิษุครอบ 
งําธรรมารมณ ธรรมารมณไมครอบงําภิกษุ ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภกิษุนีเ้รียกวา ผูครอบงํารูป 
เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ อันเปนบาปเปนอกุศลเหลานั้น อันมีความเศรา 
หมอง ใหเกิดในภพใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนท่ีตั้งแหงชาติ ชรา 
และมรณะตอไป ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ภิกษุเปนผูมีใจไมชุมแลวดวยกามอยางนี้ คร้ังน้ัน พระ 
ผูมีพระภาคเสด็จลุกข้ึนแลว ตรัสเรียกทานพระมหาโมคคัลลานะมาวา ดีละ ดีละ โมคคัลลานะ 
ดูกรโมคคัลลานะ เธอไดภาษติอวัสสุตปริยายและอนวัสสุตปริยายแกภกิษุท้ังหลาย ดแีลวๆ 
ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดกลาวไวยากรณภาษิตนีจ้บลงแลว  พระศาสดาไดทรงพอพระทัย 
ภิกษเุหลานั้นมีใจช่ืนชม เพลิดเพลินภาษิตของทานพระมหาโมคคัลลานะ ฉะนั้นแล ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
ทุกขธรรมสูตร 
[๓๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในกาลใด ภิกษยุอมรูท่ัวถึงเหตุเกิดและความดับสูญ  แหง 
ทุกขธรรมท้ังปวง ตามความเปนจริง กใ็นกาลนั้นแล ภิกษุนั้นเปนผูเหน็กาม เม่ือเธอเห็นกาม 
แลว ความพอใจ ความเสนหา ความหมกมุนความเรารอนเพราะกามในกามทั้งหลาย ไม 
นอนเนื่องอยูดวยอาการใด กธ็รรมเปนเคร่ืองประพฤติ และธรรมเปนเคร่ืองอยู เปนอันติด 
ตามเธออยูดวยอาการนั้นอกศุลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส ไมครอบงํา ภกิษุผู 
ประพฤติอยูดวยอาการใด ธรรมเปนเคร่ืองประพฤติและธรรมเปนเคร่ืองอยู เปนอันติดตามเธอ 
อยูดวยอาการนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย กภ็ิกษุยอมรูท่ัวถึงเหตุเกิดข้ึนและความดับสูญแหงทุกข 
ธรรมท้ังปวงตามความเปนจริงอยางไร ภิกษุยอมรูท่ัวถึงเหตุเกิดข้ึนและความดับสูญแหงทุกข 
ธรรมท้ังปวงตามความเปนจริงอยางนี้วา รูปดังนี้ ความเกดิข้ึนแหงรูปดงันี้ ความดับสูญแหงรูป 
ดังนี้ เวทนาดังนี้... สัญญาดังนี้ สังขารท้ังหลายดังนี้... วิญญาณดังนี้ ความเกิดข้ึนแหง 
วิญญาณดังนี้ ความดับสูญแหงวิญญาณดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษยุอมรูท่ัวถึงเหตุเกิดข้ึน 
และความดับสูญแหงทุกขธรรมท้ังปวง ตามความเปนจริง อยางนี้แล ฯ  
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[๓๓๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูเห็นกามแลวอยางไรเลา เม่ือเธอเห็นกามท้ังหลาย 
อยู ความพอใจ ความเสนหา ความหมกมุน ความเรารอนเพราะกามในกามท้ังหลาย ไม 
นอนเนื่องดวยอาการใด ธรรมเปนเคร่ืองประพฤติและธรรมเปนเคร่ืองอยู เปนอันติดตาม 
เธออยูดวยอาการนั้น ดกูรภกิษุท้ังหลายหลุมถานเพลิงลึกกวาช่ัวบุรุษ เต็มดวยถานเพลิงท่ี 
ปราศจากเปลว ปราศจากควนัคร้ังนั้นแล บุรุษผูปรารถนาเปนอยู ไมอยากตาย รักสุข 
เกลียดทุกข พงึมา บุรุษผูมีกําลัง ๒ คน จับบุรุษคนนั้นขางละแขน แลวฉุดเขาไปหาหลุมถาน 
เพลิงนั้น บุรุษนั่นพึงนอมกายน้ีแหละเขาไปดวยประการดังนี้ ขอนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะวา 
บุรุษนั้นไมมีความรูวา เราเหน็หลุมถานเพลิงนี้และจะถึงความตายหรือความทุกขแทบตาย เพราะ 
หลุมถานเพลิงนั้นเปนเหตุ แมฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเปนผูเห็นกามอันเปรียบดวย 
หลุมถานเพลิง ฉันนั้นแล เม่ือเธอเห็นกามท้ังหลายอยู ความพอใจ ความเสนหา ความหมกมุน 
ความเรารอนเพราะกามในกามท้ังหลาย ไมนอนเนื่องอยูดวยอาการใด ธรรมเปนเคร่ืองประพฤติ 
และธรรมเปนเคร่ืองอยู เปนอันติดตามเธออยูดวยอาการนั้น ฯ 
[๓๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเปนเคร่ืองประพฤติและธรรมเปนเคร่ืองอยู เปนอัน 
ติดตามภกิษุอยางไรเลา อกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส ยอมไมครอบงําภิกษ ุ
ผูประพฤติอยูดวยอาการใด ธรรมเปนเคร่ืองประพฤติและธรรมเปนเคร่ืองอยู เปนอันติดตามภกิษ ุ
ดวยอาการนั้น ดูกรภกิษุท้ังหลายบุรุษพึงเขาไปสูปาท่ีมีหนามมาก ขางหนาบุรุษนัน้กมี็หนาม 
ขางซายก็มีหนาม ขางขวาก็มีหนาม ขางลางก็มีหนาม ขางบนก็มีหนาม บุรุษนั้นมีสติกาวเขา 
ไปขางหนาถอยกลับขางหลัง ดวยคิดวา หนามอยาเบียดเบียนเรา แมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ธรรมคือปยรูปและสาทรูปในโลก นี้เรากลาววาเปนหนามในวนิัยของพระอริยเจา ฉันนั้นเหมือน 
กันแล 
[๓๓๕ ]ภิกษุรูแจงอยางนี้แลว พึงทราบอสังวรและสังวร ฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสังวร 
ยอมมีอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมนอมใจไปในรูปอันนารัก ยอม 
ขัดเคืองในรูปอันไมนารัก เปนผูไมเขาไปตั้งกายคตาสติไว มีใจมีประมาณนอยอยู และยอมไม  
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รูชัดซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติอันเปนท่ีดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก ท่ีบังเกิดข้ึน 
แลวแกเธอ ตามความเปนจริง ฯลฯ ภิกษุรูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมนอมใจไปในธรรมารมณ 
อันนารัก ยอมขัดเคืองในธรรมารมณอันไมนารัก เปนผูไมเขาไปต้ังกายคตาสติไว แลว มีใจม ี
ประมาณนอยอยู และยอมไมรูชัดซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวมุิติ อันเปนท่ีดบัไปไมเหลือแหงอกุศล 
ธรรมอันลามก ท่ีบังเกิดข้ึนแลวแกเธอ ตามความเปนจริง ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสังวรยอมมี 
อยางนี้แล ฯ 
[๓๓๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย สังวรยอมมีอยางไร ดูกรภกิษท้ัุงหลาย  ภกิษใุนธรรม 
วินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมนอมใจไปในรูปอันนารัก ยอมไมขัดเคืองในรูปอันไมนารัก 
เปนผูเขาไปต้ังกายคตาสติไว มีใจหาประมาณมิไดอยู ยอมรูชัดซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ อัน 
เปนท่ีดับไปไมเหลือแหงอกศุลธรรมอันลามก ท่ีบังเกิดขึน้แลวแกเธอ ตามความเปนจริง ฯลฯ 
ภิกษุรูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมนอมใจไปในธรรมารมณอันนารัก ไมขัดเคืองใน 
ธรรมารมณอันไมนารัก เปนผูเขาไปต้ังกายคตาสติไว มีใจหาประมาณมิไดอยู และยอมรูชัดซ่ึง 
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามก ท่ีบังเกิดขึน้แลวแกเธอ 
ตามความเปนจริง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย สังวรยอมมีอยางนีแ้ล ฯ 
[๓๓๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษุนั้นประพฤติอยางนี้ อยูอยางนี้  อกุศลธรรม 
อันลามก คือ ความดําริอันซานไป เปนท่ีตัง้แหงสังโยชน ยอมบังเกิดข้ึนเพราะความหลงลืม 
แหงสติบางคร้ังบางคราว การบังเกิดข้ึนแหงสติชา ท่ีนั้นแลภิกษุนัน้ยอมละ ยอมบรรเทาอกุศล 
ธรรมอันลามกนั้น ยอมกระทําใหพินาศ ยอมใหถึงความไมมีไดเร็วพลัน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
บุรุษพึงใหหยาดน้ําสองหรือสามหยาดตกลงในกะทะเหล็กอันรอนจัดตลอดวัน หยาดน้ําตกลงชา 
ทีนั้นแล น้ํานัน้พึงถึงความสิ้นไป เหือดแหงไปเร็วพลัน แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาเม่ือ 
ภิกษนุั้นประพฤติอยางนี้ อยูอยางนี้ อกุศลธรรมอันลามก คือ ความดําริอันซานไป เปนท่ีตั้ง 
แหงสังโยชน ยอมบังเกิดข้ึนเพราะความหลงลืมแหงสติบางคร้ังบางคราว การบังเกดิข้ึนแหงสติ 
ชา ท่ีนั้นแล ภกิษุนั้นยอมละ ยอมบรรเทาอกุศลธรรมอันลามกนั้น ยอมกระทําใหพินาศ ยอม 
ใหถึงความไมมีไดเร็วพลัน ฉันนั้นเหมือนกันแล ดกูรภิกษุท้ังหลาย อกศุลธรรมอันลามก คือ 
อภิชฌาและโทมนัส---ยอมไมครอบงําภิกษุผูประพฤติอยูดวยอาการใด ธรรมเปนเคร่ืองประพฤติและ 
ธรรมเปนเคร่ืองอยู เปนอันติดตามภกิษุดวยอาการอยางนี้แล ฯ  
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[๓๓๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ถาวาพระราชา มหาอํามาตย แหงพระราชามิตร อํามาตย 
ญาติ หรือสาโลหิต พึงปวารณาภกิษุนัน้ผูประพฤติอยางนี ้อยูอยางนี้ เพือ่ใหยนิดยีิ่ง ดวย 
โภคะท้ังหลายวา ทานจงมาเถิดบุรุษผูเจริญ ผากาสาวะเหลานี้ยังความเรารอนใหเกิดข้ึนแกทาน 
มิใชหรือ ทานจะเปนคนโลนเท่ียวถือกระเบื้องอยูทําไม ทานจงสึกมาบริโภคและจงทําบุญเถิด 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภกิษุนัน้ประพฤติอยางนี้ อยูอยางนี้ จกับอกคืนสิกขาสึกมาเปนคฤหัสถ 
ขอนั้นไมใชฐานะท่ีจะมีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําคงคาไหลไป หล่ังไป เทไปในทิศปราจีน 
ถาวามหาชนพงึเอาจอบและตะกรามาดวยคิดวา พวกเราจกัชวยกนัทําแมน้ําคงคาน้ีใหไหลไป 
หล่ังไป เทไปขางหลัง เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนหมูมหาชนนัน้พึงกระทํา 
แมน้ําคงคาน้ีใหไหลไป หล่ังไป เทไปขางหลังไดบางหรือหนอแล ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลวา 
หามิได พระเจาขา ฯ 
พ. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ฯ 
ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะแมน้ําคงคาไหลไป หล่ังไป เทไปใน  ทิศปราจีน 
แมน้ําคงคาน้ันอันบุคคลจะทําใหไหลไป หล่ังไป เทไปขางหลัง ไมใชกระทําไดงาย ก็หมูมหาชน 
นั้นพึงเปนผูมีสวนแหงความลําบาก ความคับแคนเพยีงไรแมฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาวา 
พระราชา มหาอํามาตยแหงพระราชา มิตรอํามาตย ญาติหรือสาโลหิต พึงปวารณาภิกษนุั้นผู 
ประพฤติอยางนี้ อยูอยางนี้เพือ่จะใหยนิดียิ่งดวยโภคะท้ังหลายวา ทานจงมาเถิดบุรุษผูเจริญ 
ผากาสาวะเหลานี้ยังความเรารอนใหเกิดข้ึนแกทานมิใชหรือ ทานจะเปนคนโลนเท่ียวถือ 
กระเบ้ืองอยูทําไม ทานจงสึกมาบริโภคโภคะและจงทําบุญเถิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุนั้น 
ประพฤติอยางนี้ อยูอยางนี้ จกับอกคืนสิกขาสึกออกมาเปนคฤหัสถ ขอนั้นไมใชฐานะท่ีจะมีได 
ฉันนั้นเหมือนกันแล ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะวาจิตของเธอ นอมไป เอนไป เง้ือมไปใน 
วิเวกส้ินกาลนาน ก็จิตน้ันจกัเวียนมาเพ่ือเปนคฤหัสถขอนั้นไมใชฐานะท่ีจะมีได ฯ 
จบสูตรท่ี ๗  
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กึสุกสูตร 
[๓๓๙] คร้ังนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดถามภิกษ ุ
รูปนั้นวา ดกูรทานผูมีอายุ ทัศนะของภกิษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพยีงเทาไรหนอแล ภิกษุรูป 
นั้นกลาววา ดกูรทานผูมีอาย ุทัศนะของภกิษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุท่ีภิกษุรูชัดเหตุเกิด และ 
ความดับแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง ท่ีนั้นแล ภิกษนุั้นไมยินดีดวยการพยากรณ 
ปญหาของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่ง คร้ันแลวไดถามวา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของ 
ภิกษเุปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ภิกษุรูปนั้นกลาววา ดกูรทานผูมีอาย ุทัศนะ 
ของภิกษุเปนอันหมดจดดดีวยเหตุท่ีภิกษุรูชัดเหตุเกิด และความดับแหงอุปาทานขันธ ๕ ตาม 
ความเปนจริง ท่ีนั้นแล ภกิษนุั้นไมยนิดดีวยการพยากรณปญหาของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษ ุ
อีกรูปหนึ่งแลวไดถามวา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของภกิษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไร 
หนอแล ภิกษนุั้นกลาววา ดกูรทานผูมีอาย ุทัศนะของภกิษุเปนอันหมดจดดี ดวยเหตุท่ีภิกษ ุ
รูชัดเหตุเกิด และความดับแหงมหาภูตรูป ๔  ตามความเปนจริง ทีนั้นแล ภิกษุนัน้ไมยนิดีดวย 
การพยากรณปญหาของภิกษนุั้น จึงเขาไปหาภิกษุอีกรูปหนึ่งแลวไดถามวา ดูกรทานผูมีอายุ  ทัศนะ 
ของภิกษุเปนอันหมดจดดดีวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ภิกษุรูปนั้นกลาววาดูกรทานผูมีอายุ 
ทัศนะของภกิษุเปนอันหมดจดดีดวยเหตุท่ีภิกษุรูชัด ตามความเปนจริงวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความ 
เกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา ฯ 
[๓๔๐] ท่ีนัน้แล ภิกษุไมยินดดีวยการพยากรณปญหาของภิกษนุั้น จึงเขาไปเฝาพระผู 
มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคเขาไปหา 
ภิกษุรูปหนึ่งถึงท่ีอยู แลวไดถามวาดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดดีดวยเหต ุ
เพียงเทาไรหนอแลขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือขาพระองคถามอยางนี้แลว ภิกษนุั้นไดกลาวกะ 
ขาพระองควา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของภกิษุเปนอันหมดจดดดีวยเหตุท่ีภิกษุรูชัดเหตุเกิด และ 
ความดับแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง ทีนั้นแล ขาพระองคไมยินดดีวยการพยากรณ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาท่ี 209 
ปญหาของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงท่ีอยู แลวไดถามวา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของ 
ภิกษเุปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไรเมื่อขาพระองคถามอยางนี้แลว ภกิษุนัน้ไดกลาวกะ 
ขาพระองควา ดูกรทานผูมีอายุทัศนะของภกิษุเปนอันหมดจดดดีวยเหตุท่ีภิกษุรูชัดเหตุเกิด และ 
ความดับแหงอุปาทานขันธ ๕ ตามความเปนจริง ทีนั้นแล ขาพระองคไมยินดดีวยการพยากรณ 
ปญหาของภิกษุนั้น จึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงท่ีอยู แลวไดถามวา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของ 
ภิกษเุปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไร เม่ือขาพระองคถามอยางนี้แลว ภกิษุนัน้ไดกลาวกะ 
ขาพระองควา ดูกรทานผูมีอายุ  ทัศนะของภิกษเุปนอันหมดจดดี  ดวยเหตุท่ีภกิษุรูชัด  เหตุเกดิ 
และความดับแหงมหาภูตรูป ๔ ตามความเปนจริง ทีนั้นแล ขาพระองคไมยินดดีวยการพยากรณ 
ปญหาของภิกษุนั้นจึงเขาไปหาภิกษุรูปหนึง่ถึงท่ีอยู แลวไดถามวา ดกูรทานผูมีอายุ ทัศนะของ 
ภิกษเุปนอันหมดจดดีดวยเหตุเพียงเทาไร เม่ือขาพระองคถามอยางนี้แลว ภกิษุนัน้ไดกลาวกะ 
ขาพระองควา ดูกรทานผูมีอายุ ทัศนะของภกิษุเปนอันหมดจดดดีวยเหตุท่ีภิกษุรูชัด ตามความ 
เปนจริงวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา 
ทีนั้นแล ขาพระองคไมยนิดีดวยการพยากรณปญหาของภกิษุนั้น จึงเขามาเฝาพระผูมีพระภาคถึง 
ท่ีประทับ ขอทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทัศนะของภิกษุเปนอันหมดจดด ี
ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอแล ฯ 
[๓๔๑] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษุ บุรุษยังไมเคยเห็นตนทองกวาว บุรุษนัน้ 
พึงเขาไปหาบุรุษคนใดคนหนึ่งผูเคยเหน็ตนทองกวาวถึงท่ีอยู แลวถามอยางนี้วา ดูกรบุรุษผูเจริญ 
ตนทองกวาวเปนเชนไร บุรุษนั้นพึงตอบวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ตนทองกวาวดําเหมือนตอไม 
ไหม ก็สมัยนัน้แล ตนทองกวาวเปนดังท่ีบุรุษนั้นเห็น ทีนั้นแล บุรุษนัน้ไมยินดีดวยการพยา 
กรณปญหาของบุรุษนั้นพึงเขาไปหาบุรุษคนหนึ่งผูเคยเหน็ตนทองกวาวถึงท่ีอยู แลวถามวา ดูกร 
บุรุษผูเจริญ ตนทองกวาวเปนเชนไร บุรุษนั้นพึงตอบวา ตนทองกวาวแดงเหมือนช้ินเนื้อ ก ็
สมัยนั้น ตนทองกวาวเปนดงัท่ีบุรุษนั้นเหน็ ทีนั้นแล บุรุษนั้นไมยินดีดวยการพยากรณปญหา 
ของบุรุษนั้น พึงเขาไปหาบุรุษคนหนึ่งผูเคยเห็นตนทองกวาวถึงท่ีอยู แลวถามอยางนี้วา ดกูร 
บุรุษผูเจริญ ตนทองกวาวเปนเชนไร บุรุษนั้นพึงตอบอยางนี้วา ดกูรบุรุษผูเจริญ ตนทองกวาว 
ท่ีเกิดนานมีฝกเหมือนตนซึก ก็สมัยนั้นแล ตนทองกวาวเปนดังท่ีบุรุษนัน้เห็น ทีนั้นแล บุรุษ  
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นั้นไมยนิดดีวยการพยากรณปญหาของบุรุษนั้น พึงเขาไปหาบุรุษคนหนึ่งผูเคยเหน็ตนทองกวาวถึง 
ท่ีอยู แลวถามอยางนี้วา ดูกรบุรุษผูเจริญ ตนทองกวาวเปนเชนไร บุรุษนั้นพึงตอบวา ดูกรบุรุษ 
ผูเจริญ ตนทองกวาวมีใบแกและใบออนหนาแนน มีรมทึบเหมือนตนไทร ก็สมัยนั้น ตนทอง 
กวาวเปนดังท่ีบุรุษนั้นเห็น แมฉันใด ดกูรภกิษุ ทัศนะของสัตบุรุษเหลานั้น ผูนอมไปแลว 
เปนอันหมดจดดีดวยประการใดๆ เปนอันสัตบุรุษท้ังหลายผูฉลาด พยากรณแลวดวยประการ 
นั้นๆ ฉันนั้นแล ฯ 
[๓๔๒] ดกูรภกิษุ เหมือนอยางวา เมืองชายแดนของพระราชาเปนเมืองที่ม่ันคง มี 
กาํแพงและเชิงเทิน มีประตู ๖ ประตู นายประตูเมืองนั้นเปนคนฉลาด เฉียบแหลม มีปญญา 
คอยหามคนท่ีตนไมรูจัก อนญุาตใหคนท่ีตนรูจักเขาไปในเมืองนั้น ราชทูตคูหนึ่งมีราชการดวน 
มาแตทิศบูรพา พึงถามนายประตูนั้นวา แนะบุรุษผูเจริญ เจาเมืองนี้อยูท่ีไหน นายประตูนั้น 
ตอบวา แนะทานผูเจริญ นั่นเจาเมืองนั่งอยู ณ ทางสามแพรงกลางเมือง ทีนั้นแล ราชทูตคู 
นั้นมอบถอยคําตามความเปนจริงแกเจาเมืองแลว พึงดําเนินกลับไปตามทางท่ีมาแลว ราชทูตคู 
หนึ่งมีราชการดวนมาแตทิศปจจิม... ราชทูตคูหนึ่งมีราชการดวนมาแตทิศอุดร... ราชทูตคูหนึ่ง 
มีราชการดวนมาแตทิศทักษณิ แลวถามนายประตูนัน้อยางนี้วา แนะบุรุษผูเจริญ เจาเมืองนี้อยูท่ี 
ไหน นายประตูนั้นพึงตอบวา แนะทานผูเจริญ นั่นเจาเมืองนั่งอยู ณ ทางสามแพรงกลางเมือง 
ทีนั้นแล ราชทูตคูหนึ่งนั้นมอบถอยคําตามความเปนจริงแกเจาเมืองแลว พึงดําเนนิกลับไปทาง 
ตามท่ีมาแลว ดูกรภกิษุ อุปมาน้ีแล เรากระทําแลวเพื่อจะใหเนื้อความแจมแจง ก็ในอุปมานั้นมี 
เนื้อความดังตอไปนี้ คําวาเมือง เปนช่ือของกายน้ีท่ีประกอบดวยมหาภตูรูป ๔ ซ่ึงมีมารดาและ 
บิดาเปนแดนเกิด เจริญข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด มีอันตองอบ ตองนวดฟนเปนนติย มีอัน 
ทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดาคําวาประตู ๖ ประตู เปนช่ือของอายตนะภายใน ๖ คําวา 
นายประตเูปนช่ือของสติคําวาราชทูตคูหนึ่งมีราชการดวน เปนช่ือของสมถะและวิปสนา 
คําวาเจาเมืองเปนช่ือของวิญญาณ คําวาทางสามแพรงกลางเมือง เปนช่ือของมหาภูตรูป ๔ คือ 
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ คําวาถอยคําตามความเปนจริง เปนช่ือของนพิพาน 
คําวาทางตามท่ีมาแลว เปนช่ือของอริยมรรคมีองค ๘ คือสัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ฯ 
จบสูตรท่ี ๘  
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วีณาสูตร 
[๓๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความพอใจ ความกําหนดั ความขัดเคือง  ความหลง หรือ 
แมความคับแคนใจในรูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจกัษุ พงึบังเกิดข้ึนแกภิกษหุรือแกภกิษุณีรูปใดรูป 
หนึ่ง ภกิษหุรือภิกษณุีพึงหามจิตเสียจากรูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจกัษนุั้น ดวยมนสิการวา 
หนทางนัน้มีภยั มีภยัต้ังอยูเฉพาะหนา มีหนาม มีรกชัฏ เปนทางผิด เปนทางท่ีบัณฑิต 
เกลียดและเปนทางท่ีไปลําบาก เปนทางอันอสัตบุรุษเสพ ไมใชทางท่ีสัตบุรุษเสพ ทานไมควร 
เสพหนทางนัน้ ภิกษุหรือภกิษุณพีึงหามจติเสียจากรูปอันบุคคลพึงรูแจงดวยจกัษุนัน้ ฯลฯดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ความพอใจ ความกําหนัด ความขัดเคือง ความหลง หรือแมความคับแคนใจ 
ในธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจ พึงบังเกิดข้ึนแกภกิษุหรือภิกษณุรูีปใดรูปหนึ่ง ภิกษ ุ
หรือภิกษุณพีึงหามจิตเสียจากธรรมารมณนั้น ดวยมนสิการวา หนทางนั้นมีภยั มีภยัตั้งอยูเฉพาะ 
หนา มีหนาม มีรกชัฏ เปนทางผิด เปนทางอันบัณฑิตเกลียด และเปนทางท่ีไปลําบาก เปน 
ทางอันอสัตบุรุษเสพไมใชทางท่ีสัตบุรุษเสพ ทานยอมไมควรเสพหนทางนั้น ภกิษหุรือภิกษณุ ี
พึงหามจิตเสียจากธรรมารมณอันบุคคลพึงรูแจงดวยใจนัน้ ฯ 
[๓๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขาวกลาถึงสมบูรณ แตเจาของผูรักษาขาวกลาเปนผูประ 
มาท และโคกนิขาวกลาลงสูขาวกลาโนน พึงถึงความเมา ความประมาทตามตองการ แมฉันใด 
ปุถุชนผูไมสดับแลว ไมทําความสํารวมในผัสสายตนะ ๖ ยอมถึงความเมา ความประมาทในกาม 
คุณ ๕ ตามความตองการฉันนั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ขาวกลาสมบูรณแลว เจาของผูรักษาขาวกลา 
เปนผูไมประมาท และโคกินขาวกลาพึงลงสูขาวกลาโนน เจาของผูรักษาขาวกลา พึงจบัโคนั้น 
สนสะพาย แลวผูกรวมไวท่ีระหวางเขาท้ังสอง คร้ันแลวพงึตีกระหน่ําดวยทอนไมแลวพึงปลอย 
ไป โคตัวกินขาวกลาพึงลงสูขาวกลาโนน แมคร้ังท่ี ๒...แมคร้ังท่ี ๓ เจาของผูรักษาขาวกลา 
พึงจับโคสนสะพายแลวผูกรวมไวท่ีระหวางเขาท้ัง ๒ คร้ันแลวพึงตีกระหน่ําดวยทอนไม แลวพึง 
ปลอยไป โคกนิขาวกลานัน้อยูในบานก็ดี อยูในปาก็ดี พงึเปนสัตวยนืมากหรือนอนมาก ไมพึง 
ลงสูขาวกลานั้นอีก พลางระลึกถึงการถูกตีดวยไมคร้ังกอนนั้นนัน่แหละ ฉันใด ดูกรภกิษุท้ัง 
หลายคราวใด จิตอันภกิษุขมแลว ขมไวดีแลว ในผัสสายตนะ ๖ คราวนัน้ จิตยอมดํารงอยู 
สงบนิ่งในภายใน มีธรรมเอกผุดข้ึน ยอมต้ังม่ัน ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ  
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[๓๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชา ยังไมเคยไดฟง 
เสียงพิณ พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชา ฟงเสียงพิณแลวพึงกลาวอยางนี้วา แนะทาน 
ผูเจริญ นั่นเสียงอะไรหนอ นาชอบใจ นาใคร นาบรรเทิง นาหมกมุน นาพัวพันอยางนี ้
บุรุษนั้นกราบทูลวา ขอเดชะ เสียงนั้นเปนเสียงพิณ พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชา 
พึงกลาววา แนะทานผูเจริญทานท้ังหลายจงนําพิณนั้นมาใหแกเรา ราชบุรุษท้ังหลายพึงนําพณิมา 
ถวาย พึงกราบทูลวา นี่คือพิณนั้น พระราชาหรือมหาอํามาตยแหงพระราชานั้นพึงกลาววาแนะทาน 
ผูเจริญ ฉันไมตองการพิณนัน้ ทานท้ังหลายจงนําเสียงพณินั้นมาใหแกเราเถิด ราชบุรุษกราบทูลวา 
ขอเดชะ ข้ึนช่ือวาพิณนี้มีเคร่ืองประกอบหลายอยางมีเคร่ืองประกอบมาก นายชางประกอบดีแลว 
ดวยเคร่ืองประกอบหลายอยาง คือธรรมดาวาพิณนี้ อาศัยกระพอง อาศัยแทน อาศัยลูกบิด 
อาศัยนม อาศัยสายอาศัยคัน และอาศัยความพยายามของบุรุษซ่ึงสมควรแกพณินั้น มีเคร่ือง 
ประกอบหลายอยาง มีเคร่ืองประกอบมาก นายชางประกอบดีแลวดวยเคร่ืองประกอบหลายอยาง 
จึงจะเปลงเสียงได พระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชาทรงผาพิณนั้น ๑๐ เส่ียงหรือ ๑๐๐ 
เส่ียง แลวกระทําใหเปนสวนนอยๆ แลวพงึเผาดวยไฟแลวพึงกระทําใหเปนเขมา โปรยไปดวย 
ลมแรง หรือพึงลอยไปเสียในแมน้ํามีกระแสอันเช่ียว ทาวเธอตรัสอยางนี้วา ทานผูเจริญไดยินวา 
ช่ือวาพิณนี้เลวทรามส่ิงใดส่ิงหนึ่งท่ีจะเลวทรามกวาพณินีไ้มมี เพราะพิณนี้ คนตองมัวเมา 
ประมาทหลงใหลจนเกินขอบเขต ฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุก็ฉันนัน้นั่นแล ยอมแสวง 
หารูปเทาท่ีมีคติ เวทนา ... สัญญา ... สังขารท้ังหลาย ... วญิญาณเทาท่ีมีคติอยู เม่ือเธอแสวงหา 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเทาท่ีมีคติอยู ความยึดถือโดยคติของภิกษนุั้นวาเรา หรือวา 
ของเรา หรือวาเปนเรา แมนัน้ก็ไมมีแกเธอ ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
ฉัปปาณสูตร 
[๓๔๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษผูมีตัวเปนแผล มีตัวเปนพพุอง พึงเขาไปสูปาหญาคา 
ถาแมหนอหญาคาพึงตําเทาของบุรุษนั้น ใบหญาคาพึงบาดตัวท่ีพพุอง บุรุษนั้นพึงเสวยทุกขโทมนัส  
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ซ่ึงมีการตําและการบาดนัน้เปนเหตุ โดยย่ิงกวาประมาณ แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษ ุ
บางรูปในธรรมวินัยนี้ อยูในบานก็ดี อยูในปาก็ดี ยอมไดบุคคลผูกลาวทวงวา ทานผูนี้แล กระ 
ทําอยางนี้มีสมาจารอยางนี้ เปนหนามแหงชาวบานผูไมสะอาด เพราะฉะนั้น ภิกษุจึงช่ือวา เปน 
หนามแหงชาวบานผูไมสะอาดน้ัน ฉันนั้นเหมือนกนัแล 
[๓๔๗ ]ภิกษุรูแจง อยางนี้แลว พึงทราบอสังวรและสังวร ฯ  ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสังวร 
ยอมมีอยางไร ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมนอมใจไปในรูปอันนารัก ยอม 
ขัดเคืองในรูปอันไมนารัก ยอมไมเปนผูเขาไปต้ังกายสตไิว มีใจมีประมาณนอยอยู และยอมไม 
รูชัดซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติอันเปนท่ีดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกเหลานัน้ อันบังเกดิ 
ข้ึนแลวแกเธอ ตามความเปนจริง ภิกษุฟงเสียงดวยหู ... ดมกล่ินดวยจมูก ... ล้ิมรสดวยล้ิน ... 
ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมนอมใจไปในธรรมารมณอันนารัก 
ยอมขัดเคืองในธรรมารมณอันไมนารัก ยอมไมเปนผูเขาไปต้ังกายสตไิว มีใจมีประมาณนอยอยู 
และยอมไมรูชัดซ่ึงเจโตวิมุตปิญญาวิมุติอันเปนที่ดับไปไมเหลือ แหงอกุศลธรรมอันลามกเหลา 
นั้น อันบังเกิดข้ึนแลวแกเธอ ตามความเปนจริง ฯ 
[๓๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว ๖ ชนิด ซ่ึงมีวิสัยตางกัน มี 
โคจรตางกัน แลวผูกดวยเชือกอันเหนียวแนน คือ จับงู จรเขนก สุนัขบาน สุนัขจ้ิงจอก 
ลิง แลวผูกดวยเชือกอันเหนียวแนน คร้ันแลวพึงขมวดปมไวตรงกลางปลอยไป ทีนัน้แล 
สัตว ๖ ชนิดซ่ึงมีวิสัยตางกนั มีโคจรตางกันเหลานั้น พึงดึงมาหาโคจรและวิสัยของตนๆ งูพึง 
ดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาไปสูจอมปลวก จรเขพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักลงน้ํา นกพึงดึงมา 
ดวยคิดวาเราจกับินข้ึนสูอากาศ สุนัขบานพงึดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาบาน สุนัขจ้ิงจอกพึงดึง 
มาดวยคิดวา เราจักไปสูปาชา ลิงพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาไปสูปาดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือ 
ใดแล สัตว ๖ ชนิดเหลานัน้ ตางก็จะไปตามวิสัยของตนๆ พึงลําบาก เม่ือนั้น บรรดาสัตว 
เหลานั้น สัตวใดมีกําลังมากกวาสัตวท้ังหลาย สัตวเหลานั้นพึงอนวุัตรคลอยตามไปสูอํานาจแหง 
สัตวนั้น แมฉันใดดกูรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษรูุปใดรูปหนึ่งไมไดอบรม ไมกระทําใหมากซ่ึงกาย 
คตาสติก็ฉันนัน้เหมือนกัน จกัษุยอมฉุดภกิษุนั้นไปในรูปอันเปนท่ีพอใจ รูปอันไมเปนท่ีพอใจ 
ยอมเปนของปฏิกูล ฯลฯ ใจยอมฉุดไปในธรรมารมณอันเปนท่ีพอใจธรรมารมณอันไมเปนท่ีพอใจ 
ยอมเปนของปฏิกูล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อสังวรยอมมีไดดวยอาการอยางนี้แล ฯ  
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[๓๔๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังวรยอมมีอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เหน็รูปดวย 
จักษแุลว ยอมไมนอมใจไปในรูปอันนารัก ยอมไมขัดเคืองในรูปอันไมนารัก เปนผูเขาไปต้ังกาย 
สติไว มีใจหาประมาณมิไดอยูและยอมรูชัดซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับไปไมเหลือ 
แหงอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น อันบังเกดิข้ึนแลวแกเธอ ตามความเปนจริง ฯลฯ ภกิษุรู 
แจงธรรมารมณดวยใจแลว ยอมไมนอมใจไปในธรรมารมณอันนารัก ยอมไมขัดเคืองในธรรมา 
รมณอันไมนารัก เปนผูเขาไปต้ังกายสติไว มีใจหาประมาณมิไดอยู และยอมรูชัดซ่ึงเจโตวิมุต ิ
ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับไปไมเหลือแหงอกุศลธรรมอันลามกเหลานั้น อันบังเกิดข้ึนแลวแกเธอ 
ตามความเปนจริง ฯ 
[๓๕๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว ๖ ชนิดซ่ึงมีวิสัยตางกัน มีโคจร 
ตางกัน คือ พึงจับงู จรเข นก สุนัขบาน สุนัขจ้ิงจอก ลิง  แลวผูกดวยเชือกอันเหนียว 
แนน คร้ันแลวพึงผูกไวท่ีหลักหรือท่ีเสาอันม่ันคงทีนั้นแล สัตว ๖ ชนิดเหลานั้น ซ่ึงมีวสัิย 
ตางกัน มีโคจรตางกัน พึงดงึมาสูโคจรและวิสัยของตนๆ คือ งูพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักเขา 
ไปสูจอมปลวกจรเขพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักลงแมน้ํา นกพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักบินข้ึนสู 
อากาศ สุนัขบานพึงดงึมาดวยคิดวา เราจักเขาไปบาน สุนขัจิ้งจอกพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาสู 
ปาชา ลิงพึงดึงมาดวยคิดวา เราจักเขาไปสูปา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล สัตว ๖ ชนดิ 
เหลานั้นตางกจ็ะไปตามวิสัยของตนๆ พึงลําบาก เม่ือนั้นสัตวเหลานั้นพึงยืนแนบ นั่งแนบ นอนแนบ 
หลักหรือเสานัน้เองแมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งอบรม กระทําใหมาก 
ซ่ึงกายคตาสติ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จกัษยุอมไมฉุดภกิษุนัน้ไปในรูปอันเปนท่ีพอใจ รูปอันไม 
เปนท่ีพอใจ ยอมไมเปนของปฏิกูล ฯลฯ ใจยอมไมฉุดไปในธรรมารมณอันเปนท่ีพอใจ ธรรมา 
รมณอันไมเปนท่ีพอใจ ยอมไมเปนของปฏิกูล ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังวรยอมมีดวยอาการอยาง 
นี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย สังวรยอมมีดวยอาการอยางนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย  คําวา หลักหรือ 
เสาอันม่ันคงนัน้ เปนช่ือของกายคตาสติ เพราะเหตุนัน้แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้า กาย 
คตาสติ เราท้ังหลายจักอบรม กระทําใหมาก กระทําใหเปนดังยาน กระทําใหเปนท่ีตัง้ ใหม่ันคง 
ส่ังสมแลว ปรารภดีแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐  
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ยวกลาปสูตร 
[๓๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฟอนขาวเหนียวบุคคลกองไวในหนทางใหญ๔ แพรง ที 
นั้นบุรุษ ๖ คนถือไมคานมา บุรุษเหลานั้นพึงฟาดฟอนขาวเหนียวดวยไมคาน ๖ อัน ฟอน 
ขาวเหนียวนั้นถูกบุรุษเหลานัน้ฟาดกระหน่าํอยูดวยไมคาน ๖อันอยางนีแ้ล ทีนั้นบุรุษคนท่ี ๗ 
ถือไมคานมาฟาดฟอนขาวเหนียวนัน้ดวยไมคานอันท่ี ๗ ฟอนขาวเหนียวนั้นถูกบุรุษฟาดกระหนํ่า 
อยูดวยไมคานอันท่ี ๗ อยางนี้แลแมฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลว ก็ฉันนั้น 
แล ถูกรูปอันเปนท่ีพอใจและไมเปนท่ีพอใจกระทบจกัษุ ฯลฯ ถูกธรรมารมณอันเปนท่ีพอใจและ 
ไมเปนท่ีพอใจกระทบใจ ถาวาปุถุชนผูไมไดสดับแลวนัน้ ยอมคิดเพื่อเกิดตอไปปุถุชนนั้นเปน 
โมฆบุรุษ เปนผูถูกอายตนะกระทบกระหนํ่าแลว เหมือนฟอนขาวเหนยีวถูกบุรุษฟาดกระหน่ํา 
ดวยไมคานอันท่ี ๗ ฉะนัน้แล ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๑ 
เทวาสุรสังคามสูตร 
[๓๕๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว สงครามเทวดากับอสูรไดประชิดกนั 
แลว คร้ังนั้นแล ทาวเวปจติติจอมอสูรตรัสเรียกอสูรท้ังหลายวาดกูรทานผูนิรทุกขท้ังหลายวา ถา 
เม่ือสงครามเทวดากับอสูรประชิดกันแลว พวกอสูรพึงชนะ พวกเทวดาพึงปราชัยไซร เพราะ 
ฉะนั้น ทานท้ังหลายพึงจองจาํทาวสักกะผูเปนจอมเทวดานั้นดวยเคร่ืองจองจํา ๕ ประการ แลว 
พึงนํามายังอสูรบุรีในสํานักของเรา ฝายทาวสักกะผูเปนจอมเทวดา ก็ไดตรัสเรียกเทวดาท้ังหลาย 
ผูอยูในช้ันดาวดึงสมาวา ดูกรทานผูนิรทุกขท้ังหลาย ถาเม่ือสงครามเทวดากับอสูรประชิดกนั 
แลว พวกเทวดาพึงชนะ พวกอสูรพึงปราชัยไซร เพราะฉะน้ัน ทานท้ังหลายพึงจองจาํทาว 
เวปจิตติจอมอสูรนั่นดวยเคร่ืองจองจํา ๕ ประการ แลวพึงนํามายังเทวสภาช่ือสุธรรมา ในสํานัก  
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ของเรา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กใ็นสงครามนั้นพวกเทวดาชนะ ทีนัน้แล เทวดาท้ังหลายผูอยูใน 
ช้ันดาวดึงส จองจําทาวเวปจติติจอมอสูรดวยเคร่ืองจองจาํ ๕ ประการ แลวนํามายังเทวสภา 
ช่ือสุธรรมา ในสํานักของทาวสักกะผูเปนจอมเทวดา ฯ 
[๓๕๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ไดยินวา ทาวเวปจิตติจอมอสูรถูกจองจําดวยเคร่ืองจอง 
จํา ๕ ประการ อยูท่ีประตูในเทวสภาช่ือสุธรรมาน้ัน ก็ในกาลใดแล ทาวเวปจิตติจอมอสูร 
ดําริอยางนีว้าเทวดาท้ังหลายตั้งอยูในธรรมแล อสูรท้ังหลายไมตั้งอยูในธรรม บัดนี้เราจะไป 
เทพนคร ในกาลนั้น ทาวเวปจิตติจอมอสูรยอมพิจารณาเห็นตนพนจากเคร่ืองจองจํา ๕ ประการ 
และก็ยอมเปนผูอ่ิมเอิบพร่ังพรอม บําเรออยูดวยกามคุณ ๕ อันเปนทิพย เม่ือใดแล ทาว 
เวปจิตติจอมอสูรดําริอยางนี้วาอสูรท้ังหลายต้ังอยูในธรรมแล เทวดาท้ังหลายไมตั้งอยูในธรรม 
บัดนี้เราจักไปอสูรบุรี ในท่ีนั้นแล เม่ือนั้น ทาวเวปจิตติจอมอสูรพิจารณาเหน็ตนถูกจองจําดวย 
เคร่ืองจองจํา ๕ ประการ และยอมเส่ือมจากกามคุณ ๕ อันเปนทิพย ดูกรภิกษุท้ังหลาย เคร่ือง 
จองจําของทาวเวปจิตติจอมอสูรละเอียดอยางนี้แล บุคคลผูอันมารผูกแลว สําคัญอยูซ่ึงเคร่ืองผูก 
แหงมารวา ละเอียดกวาเคร่ืองจองจําของทาวเวปจิตติจอมอสูรนั้น บุคคลไมสําคัญเคร่ืองจองจํา 
ของมารวาละเอียดกวานัน้ ยอมพนจากมารผูมีใจบาป ฯ 
[๓๕๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย 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 ส ฺ ี ภวิสฺส (เราจักมี 
สัญญา) ความ---สําคัญดวยอุจเฉททิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อส ฺ ี ภวิสฺส (เราจักไมมีสัญญา) 
ความสําคัญดวยทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา เนวส ฺ ินาส ฺ ี ภวิสฺส (เราจักมีสัญญาก็หามิได 
ไมมีสัญญาก็หามิได) ดกูรภกิษุท้ังหลาย ความสําคัญเปนโรค เปนดังหวัฝ เปนดังลูกศร เพราะ 
เหตุนั้นแล เธอท้ังหลายพึงศึกษาวา เราจักมีใจไมสําคัญอยู ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้แล ฯ  
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[๓๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความหวั่นไหวดวยตัณหา ทานกลาวดวยบทวา  อสฺมิ 
(เราเปน) ความหวั่นไหวดวยทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อยมหมสฺมิ (นีเ้ปนเรา) ความหว่ัน 
ไหวดวยสัสสตทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา ภวิสฺส (เราจักเปน)ความหว่ันไหวดวยอุจเฉททิฐิ 
ทานกลาวดวยบทวา น ภวิสฺส (เราจักไมเปน)ความหว่ันไหวดวยสัสสตทิฐิ ทานกลาวดวย 
บทวา รูป ภวสฺิส (เราจักมีรูป)ความหวั่นไหวดวยอุจเฉททิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อรูป 
ภวิสฺส (เราจักไมมีรูป) ความหว่ันไหวดวยสัสสตทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา ส ฺ ี ภวสฺิส 
(เราจักมีสัญญา) ความหวั่นไหวดวยอุจเฉททิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อส ฺ ี ภวิสฺส(เรา 
จักไมมีสัญญา) ความหวั่นไหวดวยทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา เนวส ฺ ินาส ฺ ี ภวิสฺส (เรา 
จักมีสัญญาก็หามิได ไมมีสัญญาก็หามิได) ดูกรภกิษุท้ังหลายความหวั่นไหวเปนโรค เปนดัง 
หัวฝ เปนดังลูกศร เพราะเหตุนั้นแล เธอท้ังหลายพึงศึกษาวา เราจักมีใจไมถูกกิเลสใหหวั่น 
ไหวอยู ดกูรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
[๓๕๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ความดิ้นรนดวยตัณหา ทานกลาวดวยบทวา  อสฺมิ (เรา 
เปน) ความดิ้นรนดวยทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อยมหมสฺมิ (นี้เปนเรา) ฯลฯ ความดิน้รน 
ดวยอุจเฉททิฐ ิทานกลาวดวยบทวา อส ฺ ีภ ภวิสฺส(เราจักไมมีสัญญา) ความดิน้รนดวย 
ทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา เนวส ฺ ินาส ฺ ีภวิสฺส (เราจักมีสัญญาก็หามิได ไมมีสัญญาก็ 
หามิได) ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความดิ้นรนเปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เพราะเหตุนั้นแล 
เธอท้ังหลายพึงศึกษาวา เราจกัมีใจไมถูกกิเลส ใหดิ้นรนอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
พึงศึกษาอยางนี้แล ฯ 
[๓๕๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ความเนิน่ชาดวยตัณหา ทานกลาวดวยบทวา อสฺมิ (เรา 
เปน) ความเน่ินชาดวยทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อยมหมสฺมิ(นี้เปนเรา) ฯลฯ ความเนิ่นชา 
ดวยอุจเฉททิฐ ิทานกลาวดวยบทวา อส ฺ ีภวิสฺส (เราจักไมมีสัญญา) ความเนิ่นชาดวย 
ทิฐิทานกลาวดวยบทวา เนวส ฺ ินาส ฺ ี ภวิสฺส (เราจักมีสัญญาก็หามิได ไมมีสัญญาก็ 
หามิได) ดูกรภิกษุท้ังหลายความเนิ่นชาเปนโรค เปนดงัหัวฝ เปนดังลูกศร เพราะเหตุนั้น 
แล เธอท้ังหลายพึงศึกษาวา เราจักมีใจไมเนิ่นชาอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงศึกษา 
อยางนี้แล ฯ  
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[๓๕๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย 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 ส ฺ ี ภวิสฺส (เราจักมีสัญญา) 
ความถือตัวดวยอุจเฉททิฐิ ทานกลาวดวยบทวา อส ฺ ี ภวิสฺส (เราไมมีสัญญา) ความ 
ถือตัวดวยทิฐิ ทานกลาวดวยบทวา เนวส ฺ ินาส ฺ ี ภวสฺิส (เราจักมีสัญญาก็หามิได ไม 
มีสัญญาก็หามิได) ดกูรภกิษท้ัุงหลาย ความถือตัวเปนโรค เปนดังหวัฝ เปนดังลูกศร เพราะ 
เหตุนั้นแล เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีว้า เราจักมีใจกําจดัมานะออกไดอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
เธอท้ังหลายพึงศึกษาอยางนีแ้ล ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๒ 
จบอาสีวิสวรรคท่ี ๔ 
______________________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. อาสีวิสสูตร                 ๒. รถสูตร                         ๓. กุมมสูตร 
๔. ทารุขันธสูตรท่ี ๑                ๕. ทารุขันธสูตรท่ี ๒         ๖. อวัสสุตสูตร 
๗. ทุกขธรรมสูตร                 ๘. กึสุกสูตร                        ๙. วีณาสูตร 
๑๐. ฉัปปาณสูตร                 ๑๑. ยวกลาปสูตร                 ๑๒. เทวาสุรสังคามสูตร ฯ 
รวมวรรคท่ีมีในจตุปณณาสก คือ 
๑. นันทิขยวรรค ๒. สัฏฐินยวรรค ๓. สมุททวรรค ๔. อาสีวีสวรรค ฯ 
จบจตุตถปณณาสก 
จบสฬายตนสังยุต 
___________________________________  
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ปฐมกสคาถวรรคท่ี ๑ 
สมาธิสูตร 
[๓๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ เหลานี ้เวทนา ๓ เปนไฉน คือ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เวทนา๓ เหลานี้แล ฯ 
[๓๖๐] สาวกของพระพุทธเจามีจิตม่ันคงดีแลว มีสัมปชัญญะ มีสติ ยอมรู 
ชัดซ่ึงเวทนาและเหตุเกิดแหงเวทนาท้ังหลาย อนึ่งเวทนาเหลานี้จะ 
ดับไปในท่ีใด ยอมรูชัดซ่ึงท่ีนั้น (คือนิพพาน) และทางดําเนินให 
ถึงความส้ินไปแหงเวทนาเหลานั้น เพราะส้ินเวทนา ภกิษุเปนผูหมด 
ความหวิ ปรินพิพานแลว ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
สุขสูตร 
[๓๖๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ เหลานี ้เวทนา ๓ เปนไฉน  คือ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เวทนา ๓เหลานี้แล ฯ 
[๓๖๒] ความเสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ตามเปนทุกขก็ตาม 
ไมใชทุกขไมใชสุขก็ตาม ท้ังท่ีเปนภายใน   ท้ังท่ีเปนภายนอกมีอยู 
ภิกษุรูวา เวทนาน้ีเปนทุกข มีความพินาศเปนธรรมดา มีความทําลาย 
เปนธรรมดา ถูกตองความส้ินไปอยู ยอมคลายความยนิดใีนเวทนา 
เหลานั้น ดวยประการอยางนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาท่ี 220 
ปหานสูตร 
[๓๖๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ เหลานี ้เวทนา ๓ เปนไฉน  คือ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงละราคานุสัยในสุขเวทนา 
พึงละปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนา พึงละอวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนา เพราะเหตุท่ีภกิษุละราคา 
นุสัยในสุขเวทนา ละปฏิฆานสัุยในทุกขเวทนา  ละอวิชชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนา ภกิษุนี ้
เราเรียกวา เปนผูไมมีราคานุสัย มีความเหน็ชอบ ตัดตัณหาไดเด็ดขาด เพิกถอนสังโยชนได 
แลว ไดกระทําท่ีสุดแหงทุกขแลว เพราะละมานะไดโดยชอบ ฯ 
[๓๖๔] ราคานสัุยนั้น ยอมมีแกภิกษุผูเสวยสุขเวทนาไมรูสึกตัวอยู มีปรกติ 
ไมเห็นธรรมเปนเคร่ืองสลัดออก ปฏิฆานุสัยยอมมีแกภกิษุผูเสวย 
ทุกขเวทนา ไมรูสึกตัว มีปรกติไมเหน็ธรรมเปนเคร่ืองสลัดออก 
บุคคลเพลิดเพลิน อทุกขมสุขเวทนาซ่ึงมีอยู อันพระผูมีพระภาคผูมี 
ปญญาประดุจปฐพีทรงแสดงแลว ยอมไมหลุดพนไปจากทุกขเลย 
เพราะเหตุท่ีภกิษุผูมีความเพยีรละท้ิงเสียไดดวยสัมปชัญญะ เธอช่ือวา 
เปนบัณฑติ ยอมกําหนดรูเวทนาท้ังปวง คร้ันกําหนดรูเวทนาแลว เปน 
ผูหาอาสวะมิไดในปจจุบัน ตัง้อยูในธรรมถึงท่ีสุดเวท เม่ือตายไป 
ยอมไมเขาถึงความนับวา เปนผูกําหนดั ขัดเคือง เปนผูหลง ดังนี้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
ปาตาลสูตร 
[๓๖๕] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลว ยอมพดูอยางนีว้า  ในมหาสมุทรมี 
บาดาล ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลว ยอมพดูวาจาอันไมมีไมปรากฏอยางนี้วา 
ในมหาสมุทรมีบาดาล ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวา บาดาลนีเ้ปนช่ือของทุกขเวทนาท่ีเปนไปในสรีระ 
แล ปุถุชนผูไมไดสดับถูกทุกขเวทนาอันเปนไปในสรีระถูกตองแลว ยอมเศราโศก ลําบาก รํ่าไร  
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ทุบอกครํ่าครวญยอมถึงความงมงาย ปุถุชนผูไมไดสดับนี้ เรากลาววา ไมปรากฏในบาดาล ท้ังหยัง่ 
ไมถึงอีกดวย สวนอริยสาวกผูสดับแลว ถูกทุกขเวทนาอันเปนไปในสรีระถูกตองยอมไมเศราโศก 
ไมลําบาก ไมรํ่าไร ไมทุบอกครํ่าครวญ ยอมไมถึงความงมงายดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวก 
ผูสดับแลวนี้ เรากลาววา ยอมปรากฏในบาดาลท้ังหยั่งถึงอีกดวย ฯ 
[๓๖๖] นรชนใดถูกทุกขเวทนาเหลานี้ อันเปนไปในสรีระเคร่ืองนําชีวติเสีย 
บังเกิดข้ึน ถูกตองแลว อดกล้ันไมได  ยอมหวั่นไหว เปนผูทุรพล 
กําลังนอย ยอมครํ่าครวญ รํ่าไรนรชนน้ันยอมไมปรากฏในบาดาล 
ท้ังหยั่งไมถึงอีกดวย สวนนรชนใดถูกทุกขเวทนาเหลานี้ อันเปนไป 
ในสรีระ เคร่ืองนําชีวิตเสีย บังเกิดข้ึน ถูกตอง อดกล้ันไวได ยอม 
ไมหวัน่ไหว นรชนนั้นแล ยอมปรากฏในบาดาล ท้ังหยั่งถึงอีกดวย 
จบสูตรท่ี ๔ 
ทัฏฐัพพสูตร 
[๓๖๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ เหลานี ้เวทนา ๓ เปนไฉน คือ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ภิกษุท้ังหลาย พงึเห็นสุขเวทนาโดยความเปนทุกข พึงเห็น 
ทุกขเวทนาโดยความเปนลูกศร พึงเห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเปนของไมเท่ียง ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย เพราะเหตุท่ีภิกษุเหน็สุขเวทนาโดยความเปนทุกข เห็นทุกขเวทนาโดยความเปน 
ลูกศร เห็นอทุกขมสุขเวทนาโดยความเปนของไมเท่ียง ภกิษุนี้เรากลาววา มีความเห็นโดยชอบ 
ตัดตัณหาไดเดด็ขาด เพิกถอนสังโยชนไดแลว ไดกระทําท่ีสุดแหงทุกขแลว เพราะละมานะได 
โดยชอบ 
[๓๖๘] ถาภกิษุใดเห็นสุขโดยความเปนทุกข เห็นทุกขโดยความเปนลูกศร 
เห็นอทุกขมสุขซ่ึงมีอยูนั้นโดยความเปนของไมเท่ียง ภิกษุนั้นเปนผู  
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เห็นโดยชอบ ยอมกําหนดรูเวทนาท้ังหลายได คร้ันกําหนดรูเวทนาแลว 
เปนผูหาอาสวะมิไดในปจจบัุน ตั้งอยูในธรรม ถึงท่ีสุดเวท เม่ือตายไป 
ยอมไมเขาถึงความนับวาเปนผูกําหนดั ขัดเคือง เปนผูงมงาย ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
สัลลัตถสูตร 
[๓๖๙] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลว ยอมเสวยสุขเวทนาบาง ทุกข 
เวทนาบาง อทุกขมสุขเวทนาบาง อริยสาวกผูไดสดับแลว ก็ยอมเสวยสุขเวทนาบาง ทุกขเวทนา 
บาง อทุกขมสุขเวทนาบาง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในชน ๒ จาํพวกนั้น อะไรเปนความพิเศษ เปน 
ความแปลก เปนเคร่ืองทําใหตางกันระหวางอริยสาวกผูไดสดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ ภิกษุท้ัง 
หลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองคมีพระผูมีพระภาคเปน 
รากฐานฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ อันทุกขเวทนาถูก 
ตองแลว ยอมเศราโศก รํ่าไร รําพัน ทุบอก ครํ่าครวญ ยอมถึงความงมงาย เขายอมเสวย 
เวทนา ๒ อยาง คือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจ ฯ 
[๓๗๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนู พงึยิงบุรุษดวยลูกศร ยิงซํ้า 
บุรุษนั้นดวยลูกศรดอกท่ี ๒ อีก ก็เม่ือเปนอยางนี้ บุรุษนัน้ยอมเสวยเวทนาเพราะลูกศร ๒ อยาง 
คือ ทางกายและทางใจ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ ก็ฉันนัน้เหมือนกนั อันทุกข 
เวทนาถูกตองแลว ยอมเศราโศก รํ่าไรรําพัน ทุบอกครํ่าครวญ ยอมถึงความงมงาย เขายอม 
เสวยเวทนา ๒ อยาง คือเวทนาทางกายและเวทนาทางใจ อนึ่ง เขาเปนผูมีความขัดเคืองเพราะ 
ทุกขเวทนานัน้ ปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนานั้น ยอมนอนตามเขาผูมีความขัดเคืองเพราะ 
ทุกขเวทนา เขาเปนผูอันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอมเพลิดเพลินกามสุข ขอนั้นเพราะเหตุอะไร 
เพราะปุถุชนผูไมไดสดับ ยอมไมรูอุบายเครื่องสลัดออกจากทุกขเวทนานอกจากกามสุข และเม่ือ 
เขาเพลิดเพลินกามสุขอยู ราคานุสัยเพราะสุขเวทนานั้นยอมนอนเนื่อง เขายอมไมรูเหตุเกิด  
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ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง 
เม่ือเขาไมรูเหตุเกิดความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนาเหลาน้ัน ตาม 
ความเปนจริง อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนายอมนอนเนื่อง เขายอมเสวยสุขเวทนา เปน 
ผูประกอบดวยกิเลสเสวยสุขเวทนานัน้ ยอมเสวยทุกขเวทนา เปนผูประกอบดวยกิเลสเสวย 
อทุกขเวทนานัน้ และยอมเสวยอทุกขมสุขเวทนา เปนผูประกอบดวยกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
นั้น ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับนี้ เราเรียกวา เปนผูประกอบดวยชาติ ชรา มรณะ 
โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาส เรากลาววา เปนผูประกอบดวยทุกข ฯ 
[๓๗๑] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ฝายอริยสาวกผูไดสดับ อันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอม 
ไมเศราโศก ไมรํ่าไร ไมรําพัน ไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความงมงาย เธอยอมเสวยเวทนา 
ทางกายอยางเดียว ไมไดเสวยเวทนาทางใจ ฯ 
[๓๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนนายขมังธนูพงึยิงบุรุษดวยลูกศร ยิงซํ้าบุรุษ 
นั้นดวยลูกศรดอกท่ี ๒ ผิดไป ก็เม่ือเปนอยางนี้ บุรุษนั้นยอมเสวยเวทนาเพราะลูกศรดอกเดียว 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ ก็ฉันนั้นเหมือนกนั ผูอันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอม 
ไมเศราโศก ไมรํ่าไร ไมรําพันไมทุบอกครํ่าครวญ ไมถึงความงมงาย เธอยอมเสวยเวทนาทาง 
กายอยางเดียว ไมไดเสวยเวทนาทางใจ อนึ่ง เธอยอมไมมีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนานั้น 
ปฏิฆานุสัยเพราะทุกขเวทนานั้น  ยอมไมนอนตามเธอผูไมมีความขัดเคืองเพราะทุกขเวทนา เธอ 
ผูอันทุกขเวทนาถูกตองแลว ยอมไมเพลิดเพลินกามสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะอริยสาวกผู 
ไดสดับนั้น ยอมรูชัดซ่ึงอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกจากทุกขเวทนา นอกจากกามสุข เม่ือเธอไม 
เพลิดเพลินกามสุข ราคานุสัยเพราะสุขเวทนายอมไมนอนเนื่อง เธอยอมรูชัดซ่ึงเหตุเกิด ความ 
ดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนาเหลานั้น ตามความเปนจริง เม่ือเธอ 
รูชัดซ่ึงเหตุเกดิ ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนาเหลานั้นตาม 
ความเปนจริง อวิชชานุสัยเพราะอทุกขมสุขเวทนายอมไมนอนเนื่อง ถาเธอเสวยสุขเวทนา ยอม 
เปนผูปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานัน้ ถาเสวยทุกขเวทนายอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวยทุกข 
เวทนานั้น ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา ยอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานั้น  
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ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวนี้ เราเรียกวา เปนผูปราศจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะทุกข โทมนัส และอุปายาส เรายอมกลาววา เปนผูปราศจากทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
นี้แลเปนความพิเศษ เปนความแปลกกัน เปนเคร่ืองกระทําใหตางกนัระหวางอริยสาวกผูได 
สดับกับปุถุชนผูไมไดสดับ ฯ 
[๓๗๓] อริยสาวกนัน้เปนผูมีปญญา ท้ังเปนพหูสูต ยอมไมเสวยท้ังสุขเวทนา 
ท้ังทุกขเวทนา นี้แล เปนความแปลกกัน     ระหวางธีรชนผูฉลาด 
กับปุถุชน ธรรมสวนท่ีนาปรารถนา ยอมไมย่ํายีจติของอริยสาวกน้ัน 
ผูมีธรรมอันรูแจงแลว เปนพหูสูตเหน็แจงโลกนี้และโลกหนาอยู 
ทานยอมไมถึงความขัดเคืองเพราะอนิฏฐารมณ อนึ่งเวทนาเปนอันต้ัง 
อยูไมได เพราะอริยสาวกน้ันไมยินดแีละไมยินราย อริยสาวกน้ันรู 
ทางดําเนินอันปราศจากธุลีและหาความโศกมิได ยอมเปนผูถึงฝงแหง 
ภพรูโดยชอบ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
เคลัญญสูตรท่ี ๑ 
[๓๗๔] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กุฏาคารศาลา ปามหาวนั ใกลเมือง 
เวสาลี คร้ังนั้นแล เปนเวลาเยน็ พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีหลีกเรน เสด็จเขาไปยังศาลา 
คนไข แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว คร้ันแลวตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาตรัสวา ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ภกิษพุึงเปนผูมีสติ มีสัมปชัญญะ รอกาลเวลา นี้เปนคําเราส่ังสอนพวกเธอ ฯ 
[๓๗๕] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมเปนผูมีสติอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ ยอมเปนผูมีปรกติเห็นกายในกายอยู มีความเพยีรมีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด 
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมเปนผูมีปรกติเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพยีร มีสัม  
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ปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมเปนผูมีปรกติเห็นจติในจิตอยู มี 
ความเพยีร มีสัมปชัญญะมีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย ยอมเปนผูมีปรกติเห็น 
ธรรมในธรรมอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสีย 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุยอมเปนผูมีสติอยางนี้แล ฯ 
[๓๗๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมเปนผูมีสัมปชัญญะอยางไร ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีปรกติทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลับ  ยอมเปน 
ผูมีปรกติทําความรูสึกในการแล ในการเหลียวยอมเปนผูมีปรกติทําความรูสึกตัวในการคูเขา 
เหยยีดออก ยอมเปนผูมีปรกติทําความรูสึกตัวในการทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร ยอมเปน 
ผูมีปรกติทําความรูสึกตัวในการกิน ดื่ม เค้ียว ล้ิม ยอมเปนผูมีปรกติทําความรูสึกตัวในการถาย 
อุจจาระ ปสสาวะ ยอมเปนผูมีปรกติทําความรูสึกตัวในการเดิน ยนื นั่ง หลับ   ตื่น พูด 
นิ่ง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุพงึเปนผูมีสติสัมปชัญญะ  รอกาลเวลานี้เปนคําเราส่ังสอนพวกเธอ ฯ 
[๓๗๗] ถาเม่ือภิกษนุั้นมีสติสัมปชัญญะ ไมประมาท มีความเพยีร  มีใจเด็ดเดีย่วอยูอยางนี้ 
สุขเวทนายอมบังเกิดข้ึน เธอยอมรูอยางนีว้า สุขเวทนานีบั้งเกิดข้ึนแลวแกเราแล กแ็ตวาสุข 
เวทนานั้นอาศัยจึงเกดิข้ึน ไมอาศัยไมเกดิข้ึน อาศัยอะไร อาศัยกายนี้เอง ก็กายนี้แลไมเท่ียง 
ปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดข้ึน ก็สุขเวทนาอาศัยกายอันไมเท่ียง ปจจยัปรุงแตง อาศัยกนัเกิด 
ข้ึนแลวจึงเกิดข้ึน จักเท่ียงแตท่ีไหน ดังนี้ เธอยอมพิจารณาเห็นความไมเท่ียง  ความเส่ือมไป 
ความคลายไป ความดับ ความสละคืนในกายและสุขเวทนาอยูเม่ือเธอพิจารณาเห็นความไมเท่ียง 
ความเส่ือมไป ความคลายไป ความดับความสละคืนในกายและสุขเวทนาอยู ยอมละราคานุสัย 
ในกายและในสุขเวทนาเสียได ฯ 
[๓๗๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะ เปนผูไมประมาท มีความ 
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูอยางนี้ ทุกขเวทนายอมบังเกิดข้ึน เธอยอมรูชัดอยางนี้วา ทุกขเวทนานี ้
บังเกิดข้ึนแลวแกเรา กแ็ตวาทุกขเวทนานัน้อาศัยจึงเกิดข้ึน ไมอาศัยไมเกิดขึ้น อาศัยอะไร 
อาศัยกายนี้เอง ก็กายนี้แลไมเท่ียง ปจจยัปรุงแตง ก็ทุกขเวทนาอาศัยกายอันไมเท่ียง ปจจัย 
ปรุงแตง อาศัยกันเกดิข้ึน แลวจึงบังเกิดข้ึน จักเท่ียงแตท่ีไหน ดังนี้ เธอยอมพิจารณาเหน็  
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ความไมเท่ียง ความเส่ือมไป ความคลายไป ความดับ ความสละคืนในกายและในทุกขเวทนา 
อยู เม่ือเธอพิจารณาเห็นความไมเท่ียง ความเส่ือมไปความคลายไป ความดับ ความสละคืน 
ในกายและในทุกขเวทนาอยู ยอมละปฏิฆานุสัยในกายและในทุกขเวทนาเสียได ฯ 
[๓๗๙] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษุนั้นมีสติสัมปชัญญะ เปนผูไมประมาท มีความ 
เพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูอยางนี้ อทุกขมสุขเวทนายอมบังเกดิข้ึนเธอยอมรูชัดอยางนีว้า อทุกขม 
สุขเวทนานี้บังเกิดข้ึนแลวแกเรา ก็แตวาอทุกขมสุขเวทนานั้น อาศัยจึงเกดิข้ึน ไมอาศัยไมเกิด 
ข้ึน อาศัยอะไร อาศัยกายนี้เองก็กายนี้แลไมเท่ียง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดข้ึน ก็ 
อทุกขมสุขเวทนาอาศัยกายอันไมเท่ียง ปจจัยปรุงแตง อาศัยกันเกิดข้ึน แลวจึงบังเกิดข้ึน จัก 
เท่ียงแตท่ีไหน ดังนี้ เธอยอมพิจารณาเห็นความไมเท่ียง ความเสื่อมไป ความคลายไป ความดับ 
ความสละคืนในกายและในอทุกขมสุขเวทนาอยู เม่ือเธอพิจารณาเห็นความไมเท่ียง ความเสื่อมไป 
ความคลายไป ความดับ ความสละคืนในกายและในอทุกขมสุขเวทนาอยู ยอมละอวิชชานุสัย 
ในกายและในอทุกขมสุขเวทนาเสียได ฯ 
[๓๘๐] ถาภิกษุนั้นเสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา สุขเวทนานัน้ไมเท่ียงไมนาหมกมุน 
ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยทุกขเวทนา ฯลฯ ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา 
อทุกขมสุขเวทนานั้นไมเท่ียง ไมนาหมกมุน ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยสุขเวทนา ยอมเปน 
ผูปราศจากกิเลสเสวยสุขเวทนานั้นถาเธอเสวยทุกขเวทนา ยอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวย 
ทุกขเวทนานัน้ ถาเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา ยอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
นั้น ภกิษุนัน้เม่ือเสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด เม่ือเสวย 
เวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด ยอมรูชัดวา เม่ือตายไป เวทนา 
ท้ังปวงอันไมนาเพลิดเพลิน จักเปนความเย็นในโลกนี้ทีเดยีว ฯ 
[๓๘๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ํามัน อาศัยน้ํามันและไสจึงโพลง 
อยูได เพราะส้ินน้ํามันและไส ประทีปนั้นไมมีเช้ือพึงดับไปฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นเหมือนกัน ถา 
เสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด ยอมรูชัดวา เราเสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด กรู็ชัดวา เราเสวยเวทนา 
มีชีวิตเปนท่ีสุด ยอมรูชัดวา เม่ือตายไป เวทนาท้ังปวงอันไมนาเพลิดเพลินจักเปนความเยน็ใน 
โลกน้ีทีเดียว ฯ 
จบสูตรท่ี ๗  
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เคลัญญสูตรท่ี ๒ 
[๓๘๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน ใกลเมือง 
เวสาลี คร้ังนั้นแล เปนเวลาเยน็ พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีหลีกเรน เสด็จเขาไปยังศาลาคน 
ไข แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว  คร้ันแลวตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
ภิกษพุึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะ รอกาลเวลา นี้เปนคําเราส่ังสอนพวกเธอ ฯ 
[๓๘๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษยุอมเปนผูมีสติอยางไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเหน็กายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภชิฌา 
และโทมนัสในโลกเสีย ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลาย ฯลฯ ในจิต ฯลฯ ยอม 
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส 
ในโลกเสีย ดกูรภิกษุท้ังหลาย ภกิษยุอมเปนผูมีสติอยางนี้แล ฯ 
[๓๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุปนผูมีสัมปชัญญะอยางไร ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูมีปรกติทําความรูสึกตัวในการกาวไปในการถอยกลับ ฯลฯ ใน 
การพูด ในการนิ่ง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษยุอมเปนผูมีสัมปชัญญะอยางนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษพุึงเปนผูมีสติสัมปชัญญะรอกาลเวลา นี้เปนคําเราส่ังสอนพวกเธอ ฯ 
[๓๘๕] ถาเม่ือภิกษุมีสติสัมปชัญญะ เปนผูไมประมาท มีความเพยีร  มีใจเด็ดเดีย่ว 
อยูอยางนี้ สุขเวทนายอมเกิดข้ึน เธอยอมรูอยางนี้วา สุขเวทนาเกิดข้ึนแลวแกเรา ก็สุขเวทนา 
นั้นแล อาศัยจงึเกิดข้ึน ไมอาศัยไมเกดิข้ึน อาศัยอะไร อาศัยผัสสะนี้เอง ก็แตวาผัสสะนี้ 
ไมเท่ียง ปจจัยปรุงแตง อาศัยปจจัยเกิดข้ึน ก็สุขเวทนาซ่ึงอาศัยผัสสะอันไมเท่ียง ปจจยัปรุงแตง 
อาศัยปจจยัเกดิข้ึนเกิดข้ึนแลวแกเรา จักเท่ียงแตท่ีไหน ดังนี้ เธอยอมพิจารณาเห็นความ 
ไมเท่ียงเธอยอมพิจารณาเห็นความเส่ือมไป พิจารณาเห็นความคลายไป พิจารณาเห็นความ 
ดับไป พิจารณาเห็นความสละคืน เม่ือเธอพจิารณาเหน็ความไมเท่ียง พจิารณาเห็นความเส่ือมไป 
พิจารณาเห็นความคลายไป พิจารณาเห็นความดับไป พิจารณาเห็นความสละคืน ในผัสสะและ 
ในสุขเวทนาอยู ยอมละราคานุสัยในผัสสะและในสุขเวทนาเสียได ฯ  
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[๓๘๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ถาเม่ือภิกษุนั้นมีสติ มีสัมปชัญญะ เปนผูไมประมาท มี 
ความเพยีร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูอยางนี้ ทุกขเวทนายอมเกดิข้ึน ฯลฯ  อทุกขมสุขเวทนานี้เกดิข้ึน 
แลวแกเรา ก็อทุกขมสุขเวทนานั้นแล อาศัยจึงเกดิข้ึน ไมอาศัยไมเกดิข้ึนอาศัยอะไร อาศัย 
ผัสสะนี้แลบังเกิดข้ึน ก็ผัสสะนี้แลไมเท่ียง อันปจจยัปรุงแตงอาศัยปจจยัเกิดข้ึน ฯลฯ ถาภิกษ ุ
นั้นเสวยสุขเวทนา เธอยอมรูชัดวา สุขเวทนานั้นไมเท่ียง ไมนาหมกมุน ไมนาเพลิดเพลิน 
ถาเธอเสวยทุกขเวทนา ฯลฯ ถาเสวยอทุกขมสุขเวทนา เธอยอมรูชัดวา อทุกขมสุขเวทนานั้น 
ไมเท่ียง ไมนาหมกมุน ไมนาเพลิดเพลิน ถาเธอเสวยสุขเวทนา ยอมเปนผูปราศจากกิเลส เสวยสุข 
เวทนานั้น ถาเธอเสวยทุกขเวทนา ยอมเปนผูปราศจากกเิลสเสวยทุกขเวทนานัน้ ถาเธอเสวย 
อทุกขมสุขเวทนา ยอมเปนผูปราศจากกิเลสเสวยอทุกขมสุขเวทนานัน้ ภิกษุนั้นเม่ือเสวย 
เวทนามกีายเปนท่ีสุด  ก็รูชัดวา เราเสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด รูชัดวา เม่ือตายไป เวทนา 
ท้ังปวง อันไมนาเพลิดเพลิน จักเปนความเย็นในโลกนี้ทีเดยีว ฯ 
[๓๘๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนประทีปน้ํามัน อาศัยน้ํามันและไสจึงติดอยู 
ได เพราะส้ินน้ํามันและไส ประทีปนั้นไมมีเชื้อพึงดับไป ฉันใดดกูรภกิษุท้ังหลาย ฉันน้ัน 
เหมือนกนั ภกิษุเม่ือเสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด ยอมรูชัดวาเราเสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด เม่ือ 
เสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด ยอมรูชัดวา เราเสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด ยอมรูชัดวา เม่ือตายไป 
เวทนาทั้งปวงอันไมนาเพลิดเพลิน จักเปนความเยน็ในโลกนี้ทีเดยีว ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
อนิจจสูตร 
[๓๘๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ เหลานีไ้มเท่ียง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยปจจยั 
เกิดข้ึน มีความสิ้นไป เส่ือมไป คลายไป ดบัเปนธรรมดาเวทนา ๓ เปนไฉน เวทนา  
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๓ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาดกูรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ นี้แล ไมเท่ียง 
อันปจจยัปรุงแตง อาศัยปจจยัเกิดข้ึน มีความส้ินไป เส่ือมไป คลายไป ดบัไปเปนธรรมดา ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
ผัสสมูลกสูตร 
[๓๘๙] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ นี้เกดิแตผัสสะ มีผัสสะเปนมูล  มีผัสสะเปน 
เหตุ มีผัสสะเปนปจจยั เวทนา ๓ เปนไฉน เวทนา ๓ คือ  สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
อทุกขมสุขเวทนา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย สุขเวทนาเกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอันเปนปจจยัแหง 
สุขเวทนา ความเสวยอารมณท่ีเกิดแตผัสสะนั้น ช่ือวาสุขเวทนา เกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะ 
อันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนานัน้ ยอมดับไปสงบไป เพราะผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงสุขเวทนานั้นแล 
ดับไป ดูกรภิกษุท้ังหลายทุกขเวทนายอมเกดิข้ึน เพราะอาศัยผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงทุกขเวทนา 
ความเสวยอารมณ อันเกิดแตผัสสะนั้น ช่ือวาทุกขเวทนา เกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะ อันเปน 
ตั้งแหงทุกขเวทนานั้น ยอมดบัไป สงบไป เพราะผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงทุกขเวทนานัน้แล 
ดับไป อทุกขมสุขเวทนา ยอมเกิดข้ึน เพราะอาศัยผัสสะอัน เปนท่ีตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนา 
ความเสวยอารมณอันเกดิแกผัสสะนั้น ช่ือวาอทุกขมสุขเวทนา เกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะอัน 
เปนท่ีตั้งแหงอทุกขมสุขเวทนานั้นยอมดับไป สงบไป เพราะผัสสะอันเปนท่ีตั้งแหงอทุกขมสุข 
เวทนานั้นแลดบัไป ฯ 
[๓๙๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เพราะไมสองอันเสียดสีกนั เพราะการเสียดสีกันจึงเกดิไออุน 
จึงเกิดไฟ เพราะแยกไมสองอันนั้นแหละออกจากกันไออุนท่ีเกิดเพราะการเสียดสีนั้นยอมดับ 
ไป สงบไป ฉันใด ดกูรภกิษท้ัุงหลาย    เวทนา ๓ นี้ก็ฉันน้ันเหมือนกันแล เกิดแตผัสสะ มี  
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ผัสสะเปนมูล มีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปนปจจัย เวทนาอันเกิดแตผัสสะ เกิดข้ึนเพราะอาศัยผัสสะท่ีเกิด 
แตปจจยันั้น ยอมดับเพราะผัสสะท่ีเกิดแตปจจัยนั้นดับไป ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบเวทนาสังยตุต ปฐมกสคาถวรรค 
__________________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. สมาธิสูตร                 ๒. สุขสูตร 
๓. ปหานสูตร                 ๔. ปาตาลสูตร 
๕. ทัฏฐัพพสูตร                 ๖. สัลลัตถสูตร 
๗. เคลัญญสูตรท่ี ๑                 ๘. เคลัญญสูตรท่ี ๒ 
๙. อนิจจสูตร                 ๑๐. ผัสสมูลกสูตร ฯ 
___________________  
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รโหคตวรรคท่ี ๒ 
รโหคตสูตร 
[๓๙๑] คร้ังนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขาพระองคขอประทานพระวโรกาสความปริวิตกแหงใจ เกดิข้ึนแกขาพระองค 
ผูหลีกเรนอยูในท่ีลับอยางนีว้า พระผูมีพระภาคตรัสเวทนา ๓ อยาง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
อทุกขมสุขเวทนาพระผูมีพระภาคตรัสเวทนา ๓ อยางนี ้ก็พระผูมีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้วา 
ความเสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่งเปนทุกข ดังนี้แล พระผูมีพระภาคตรัสพระดํารัสนี้วา ความ 
เสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่งเปนทุกข ดงันี้ ทรงหมายเอาอะไรหนอพระผูมีพระภาคตรัสวา 
ถูกแลว ถูกแลว ภกิษุ ดกูรภกิษุ เรากลาวเวทนา ๓ นี้คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขม 
สุขเวทนา เรากลาวเวทนา ๓ นี้ ดูกรภิกษเุรากลาวคํานีว้า ความเสวยอารมณอยางใดอยางหนึ่ง 
เปนทุกข ดังนี้ ดูกรภกิษุก็คํานี้วา ความเสวยอารมณอยางใดอยางหน่ึงเปนทุกข ดังนี้ เรากลาว 
หมายเอาความที่สังขารท้ังหลายนั่นเองไมเท่ียง ดูกรภิกษุ ก็คํานี้วา  ความเสวยอารมณอยางใด 
อยางหนึ่งเปนทุกข ดังนี้ เรากลาวหมายเอาความที่สังขารท้ังหลายนั่นแหละมีความส้ินไป เส่ือมไป 
คลายไป ดับไป แปรปรวนไปเปนธรรมดา ฯ 
[๓๙๒] ดูกรภกิษุ ก็ลําดับนัน้แล เรากลาวความดับสนิทแหงสังขารท้ังหลายโดยลําดบั 
คือ เม่ือภิกษเุขาปฐมฌาน วาจายอมดับ เม่ือเขาทุตยิฌานวติกวิจารยอมดบั เม่ือเขาตติยฌาน 
ปติยอมดับ เม่ือเขาจตุตถฌาน ลมอัสสาสะปสสาสะยอมดับ เม่ือเขาอากาสานัญจายตนฌาน 
รูปสัญญายอมดับ เม่ือเขาวิญญาณัญจายตนฌาน อากาสานัญจายตนสัญญายอมดับ เม่ือเขา 
อากิญจัญญายตนฌาน วิญญาณัญจายตนสัญญายอมดับ เม่ือเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
อากิญจัญญายตนสัญญายอมดับ เม่ือเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนายอมดับ ราคะ 
โทสะ โมหะของภิกษุผูส้ินอาสวะ ยอมดับ ฯ 
[๓๙๓] ดกูรภกิษุ ลําดับนัน้แล เรากลาวความสงบแหงสังขารท้ังหลายโดยลําดับ คือ 
เม่ือภิกษุเขาปฐมฌาน วาจายอมสงบ เม่ือเขาทุติยฌาน วิตกวิจารยอมสงบ ฯลฯ เม่ือเขาสัญญา 
เวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนายอมสงบ ราคะโทสะ โมหะของภกิษผูุส้ินอาสวะ ยอมสงบ ฯ  
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[๓๙๔] ดูกรภกิษุ ปสสัทธิ ๖ อยางนี้ คือ เม่ือภิกษเุขาปฐมฌาน  วาจายอมระงับ 
เม่ือเขาทุติยฌาน วิตกวิจารยอมระงับ เม่ือเขาตติยฌาน ปติยอมระงับ เม่ือเขาจตุตถฌาน ลม 
อัสสาสะปสสาสะยอมระงับ เม่ือเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนายอมระงับ ราคะ 
โทสะ โมหะของภิกษุขีณาสพยอมระงับ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
วาตสูตรท่ี ๑ 
[๓๙๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนลมตางชนิด พดัไปแมในอากาศ คือ ลม 
ทิศตะวนัออกบาง ลมทิศตะวันตกบาง ลมทิศเหนือบาง ลมทิศใตบาง ลมมีธุลีบาง ลมไมมี 
ธุลีบาง ลมหนาวบาง ลมรอนบาง ลมออนบางลมแรงบาง ฉันใด ดกูรภกิษุท้ังหลาย เวทนา 
ตางชนิดยอมเกิดข้ึนในกายนี้ฉันนั้นเหมือนกันแล คือ สุขเวทนาบาง ทุกขเวทนาบาง 
อทุกขมสุขเวทนาบาง ฯ 
พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว  จงึไดตรัสคาถา 
ประพันธตอไปอีกวา 
[๓๙๖] เปรียบเหมือนลมมากมายหลายชนิด พัดไปในอากาศคือ บางคร้ัง 
ลมทิศตะวันออกบาง บางคร้ังทิศตะวนัตกบาง  บางคร้ังทิศเหนือบาง บาง 
คร้ังทิศใตบาง บางคร้ังมีธุลีบางบางคร้ังไมมีธุลีบาง บางครั้งลมหนาวบาง 
บางคร้ังลมรอนบาง บางคร้ังลมออนบาง ฉันใด เวทนายอมเกิดข้ึน 
ในกายนี้ ฉันนัน้เหมือนกัน  คือสุขเวทนาบาง  ทุกขเวทนาบาง อทุกขม 
สุขเวทนาบาง เม่ือใดภกิษุมีความเพยีร รูสึกอยู เขานิโรธ เม่ือนั้น 
เธอผูเปนบัณฑิตยอมกําหนดรูเวทนา ไดทุกอยาง ภิกษนุัน้กําหนดรู 
เวทนาแลวเปนผูไมมีอาสวะ ตั้งอยูในธรรม เรียนจบพระเวทในปจจุบัน 
เพราะกายแตกยอมไมเขาถึงซ่ึงบัญญัติ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒  
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วาตสูตรท่ี ๒ 
[๓๙๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนลมตางชนิด พดัไปในอากาศ  คือ ลมทิศ 
ตะวนัออกบาง ฯลฯ ลมแรงบาง ฉันใด ดกูรภิกษุท้ังหลาย เวทนาตางชนดิยอมเกดิข้ึนในกาย 
นี้ ฉันนั้นเหมือนกันแล คือ สุขเวทนาบาง ทุกขเวทนาบาง อทุกขมสุขเวทนาบาง ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
นิวาสสูตร 
[๓๙๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนเรือนพักคนเดนิทาง ชนท้ังหลายมาจากทิศ 
ตะวนัออกบาง มาจากทิศตะวันตกบาง มาจากทิศเหนือบาง มาจากทิศใตบาง เปนกษตัริยบาง 
เปนพราหมณบาง เปนพอคาบาง เปนคนงานบางมาพักในเรือนนั้น ฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
เวทนาตางชนดิยอมเกดิข้ึนในกายนี้    ฉันนั้นเหมือนกัน คือ สุขเวทนาบาง ทุกขเวทนาบาง 
อทุกขมสุขเวทนาบางสุขเวทนามีอามิสบาง ทุกขเวทนามีอามิสบาง อทุกขมสุขเวทนามีอามิส 
บางสุขเวทนาไมมีอามิสบาง ทุกขเวทนาไมมีอามิสบาง อทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิสบาง ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
อานันทสูตรท่ี ๑ 
[๓๙๙] คร้ังนัน้แล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ เวทนามีเทาไร ความเกดิข้ึนแหงเวทนาเปนไฉน ความดับแหงเวทนาเปนไฉน 
ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงเวทนาเปนไฉน อะไรเปนคุณแหงเวทนา อะไรเปนโทษแหง  
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เวทนา อะไรเปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรอานนท เวทนา 
มี๓ เหลานี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรอานนท เหลานี้  เราเรียกวา 
เวทนา เพราะผัสสะเกิดข้ึนเวทนาจึงเกิด เพราะผัสสะดบัเวทนาจึงดับอริยมรรคมีองค ๘ นี้แล 
คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงเวทนา สุข โสมนัส 
ยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยเวทนาใด นี้เปนคุณแหงเวทนา เวทนาใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความ 
แปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงเวทนา การกําจดั การละฉันทราคะในเวทนาใด นี้เปน 
อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ฯ 
[๔๐๐] ดกูรอานนท โดยท่ีแท เราไดกลาวความดับแหงสังขารท้ังหลายโดยลําดับ 
แลว คือ เม่ือภกิษุเขาปฐมฌาน วาจายอมดบั ฯลฯ เม่ือเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและ 
เวทนายอมดับ ราคะ โทสะ โมหะของภกิษผูุขีณาสพยอมดับ ฯ 
[๔๐๑] ดูกรอานนท โดยท่ีแท เราไดกลาวความสงบแหงสังขารท้ังหลาย  โดยลําดับ 
แลว คือ เม่ือภกิษุเขาปฐมฌาน วาจายอมสงบ ฯลฯ เม่ือเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและ 
เวทนายอมสงบ ราคะ โทสะ โมหะของภกิษุผูขีณาสพยอมสงบ ฯ 
[๔๐๒] ดูกรอานนท โดยท่ีแท เราไดกลาวความระงับแหงสังขารท้ังหลาย  โดยลําดับ 
แลว คือ เม่ือภกิษุเขาปฐมฌาน วาจายอมระงับ ฯลฯ เม่ือเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและ 
เวทนายอมระงับ ราคะ โทสะ โมหะของภกิษุผูขีณาสพยอมระงับ ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
อานันทสูตรท่ี ๒ 
[๔๐๓] คร้ังนัน้แล ทานพระอานนทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระ 
อานนทวา ดูกรอานนท เวทนามีเทาไร ความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนไฉน ความดับแหงเวทนา 
เปนไฉน ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงเวทนาเปนไฉน อะไรเปนคุณแหงเวทนา อะไรเปน  
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โทษแหงเวทนาอะไรเปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของพวกขาพระองค มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐานมีพระผูมีพระ 
ภาคเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่งอาศัย ขาแตพระองคผูเจริญขอประทานพระวโรกาส ขอ 
เนื้อความแหงภาษิตนีจ้งแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเทานัน้เถิด ภกิษุท้ังหลายฟงพระดาํรัสของพระ 
ผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว พระผูมี พระภาคตรัสวา ดกูรอานนท ถากระนั้นเธอจงฟง จงใส 
ใจใหดี เราจักกลาวทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระ 
พุทธพจนนีว้า ดูกรอานนท เวทนา ๓ เหลานี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุข 
เวทนา ดูกรอานนท เหลานีเ้ราเรียกวาเวทนา ฯลฯ ราคะ โทสะ โมหะของภิกษุผูขีณาสพยอม 
ระงับ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
สัมพหุลสูตรท่ี ๑ 
[๔๐๔] คร้ังนัน้แล ภกิษุมากดวยกันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ เวทนามีเทาไร ความเกดิข้ึนแหงเวทนาเปนไฉน ความดับแหงเวทนาเปนไฉน 
ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงเวทนาเปนไฉน อะไรเปนคุณแหงเวทนา อะไรเปนโทษแหง 
เวทนา อะไรเปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
เวทนามี ๓ เหลานี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรภกิษุท้ังหลายเหลานี้ 
เราเรียกวาเวทนา เพราะผัสสะเกิดข้ึนเวทนาจึงเกิด เพราะผัสสะดับไปเวทนาจึงดับ อริยมรรค 
มีองค ๘ นี้นั่นแล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิเปนปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหง 
เวทนา สุข โสมนัส ยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยเวทนาใด นี้เปนคุณแหงเวทนา เวทนาใดไม 
เท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงเวทนา การกําจัด การละฉันทราคะ 
ในเวทนาใด นีเ้ปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ฯ  
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[๔๐๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โดยท่ีแท เราไดกลาวความดับแหงสังขารท้ังหลายโดย 
ลําดับแลว คือ เม่ือภิกษุเขาปฐมฌาน วาจายอมดับ ฯลฯ ราคะโทสะ โมหะของภิกษุผู 
ขีณาสพยอมดบั ฯ 
[๔๐๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย โดยท่ีแท เราไดกลาวความสงบแหงสังขารท้ังหลายโดย 
ลําดับแลว คือ เม่ือภิกษุเขาปฐมฌาน วาจายอมสงบ ฯลฯ ราคะโทสะ โมหะของภกิษผูุ 
ขีณาสพยอมสงบ ฯ 
[๔๐๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ปสสัทธิ ๖ ประการนี้ คือ เม่ือภิกษเุขาปฐมฌาน วาจา 
ยอมระงับ เม่ือเขาทุติยฌาน วติกวิจารยอมระงับ เขาตติยฌาน ปติ ยอมระงับ เม่ือเขา 
จตุตถฌาน  ลมอัสสาสะปสสาสะยอมระงับ เม่ือเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนายอม 
ระงับ ราคะ โทสะ โมหะ ของภิกษุผูขีณาสพยอมระงับ ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
สัมพหุลสูตรท่ี ๒ 
[๔๐๘] คร้ังนัน้แล ภกิษุมากดวยกัน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ คร้ัน 
แลวพระผูมีพระภาคไดตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เวทนามีเทาไร ฯลฯ อะไรเปน 
อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลาย 
ของพวกขาพระองคมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุท้ัง 
หลาย ถากระนั้นพวกเธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาค 
แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดกูรภกิษท้ัุงหลายเวทนา ๓ เหลานี้ คือ สุข 
เวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหลานี้เราเรียกวา เวทนา ฯลฯ 
(พึงขยายความใหพิสดารเหมือนสูตรตนๆ ) 
จบสูตรท่ี ๘  
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ปญจกังคสูตร 
[๔๐๙] คร้ังนัน้แล ชางไมช่ือปญจกังคะเขาไปหาทานพระอุทายีถึงท่ีอยูไหวทานพระ 
อุทายีแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทานพระอุทายวีา ทานพระอุทายีผูเจริญ 
พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไวเทาไรหนอ ทานพระอุทายตีอบวา ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาค 
ตรัสเวทนาไว ๓ อยาง คือ สุขเวทนาทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรคฤหบดี พระผูมี 
พระภาคตรัสเวทนาไว๓ อยางนี้แล ฯ 
[๔๑๐] เม่ือทานพระอุทายกีลาวอยางนีแ้ลว ชางไมช่ือปญจกังคะไดกลาวกะทานพระ 
อุทายีผูเจริญ พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนาไว๓ อยาง ตรัสไว ๒ อยาง คือ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา ทานผูเจริญ อทุกขมสุขเวทนาอันเปนไปฝายละเอียด พระผูมีพระภาคตรสัไวในสุข 
อันประณีต แมคร้ังท่ี ๒ทานพระอุทายกี็ไดกลาวกะชางไมวา ดกูรคฤหบดี พระผูมีพระภาคไม 
ไดตรัสเวทนาไว ๒ อยางเลย พระผูมีพระภาคตรัสเวทนา ๓ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา 
อทุกขมสุขเวทนา พระผูมีพระภาคตรัสเวทนา ๓ อยางนี ้แมคร้ังท่ี ๒ ชางไมช่ือปญจกังคะก็ได 
กลาวกะทานพระอุทายวีา ทานพระอุทายผูีเจริญ พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนาไว ๓ อยางเลย 
ตรัสเวทนาไว ๒ อยาง คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา ทานผูเจริญ อทุกขมสุขเวทนาอันเปนไป 
ในฝายละเอียด พระผูมีพระภาคตรัสไวในสุขอันประณีต แมคร้ังท่ี ๓ ทานพระอุทายกีไ็ดกลาวกะ 
ชางไมวา ดกูรคฤหบดี พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนาไว ๒ อยางเลย ตรัสเวทนาไว ๓ อยาง 
คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา พระผูมีพระภาคตรัสเวทนา๓ อยางนี้ แมคร้ังท่ี ๓ 
ชางไมไดกลาวกะทานพระอุทายีวา ทานพระอุทายีผูเจริญพระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนาไว ๓ 
อยางเลย ตรัสเวทนาไว ๒ อยาง คือสุขเวทนา ทุกขเวทนา ทานผูเจริญ อทุกขมสุขเวทนาอัน 
เปนไปในฝายละเอียดพระผูมีพระภาคตรสัไวในสุขอันประณีต ทานพระอุทายีไมสามารถจะใหชาง 
ไมตกลงได ฝายชางไมกไ็มสามารถใหทานพระอุทายตีกลงได ฯ 
[๔๑๑] ทานพระอานนท ไดฟงการสนทนาปราศรัยนี้ของทานพระอุทายีกับชางไม 
คร้ันแลวไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล  
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การสนทนาปราศัยแมนัน้ท้ังหมดแดพระผูมีพระภาคพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท ชาง 
ไมช่ือปญจกังคะไมคลอยตามเหตุอันมีอยูของภิกษุอุทาย ีสวนภกิษุอุทายีก็ไมคลอยตามเหตุอันมีอยู 
ของชางไม ฯ 
[๔๑๒] ดกูรอานนท 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 ดกูรอานนท ธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยายอยางนี ้
ดูกรอานนท เม่ือธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยายอยางนี้แล ชนเหลาใดจักไมสําคัญตาม จักไม 
รูตาม จักไมบันเทิงตาม ซ่ึงคําท่ีเรากลาวดแีลว เจรจาดแีลว แกกันและกนั  เหตุนีจ้ักเปนอัน 
ชนเหลานั้นหวังได คือ ชนเหลานั้นจกัเกดิความบาดหมางกันเกดิความทะเลาะกัน ววิาทกัน 
จักท่ิมแทงกันและกันดวยหอกคือปาก ดูกรอานนทธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยายอยางนีแ้ล ดกูร 
อานนท เม่ือธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยายอยางนี้ ชนเหลาใดจกัสําคัญตาม จักรูตาม จัก 
บันเทิงตาม ซ่ึงคําท่ีเรากลาวดีแลว เจรจาดแีลว แกกันและกัน เหตุนี้ชนเหลานั้นพึงหวงัได 
คือ ชนเหลานัน้จักพรอมเพรียงกัน ช่ืนบานตอกัน ไมวิวาทกัน เปนดุจน้าํเจือดวยน้ํานม มอง 
กันและกันดวยจักษุอันเปยมดวยความรักอยู ฯ 
[๔๑๓] ดูกรอานนท กามคุณ ๕ เหลานี้ กามคุณ ๕ เปนไฉน คือ  รูปท่ีพึงรูแจง 
ไดดวยจกัษุ อันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใครชวนใหกําหนดั ฯลฯ โผฏฐัพพะ 
ท่ีพึงรูแจงดวยกาย นาปรารถนา นาใคร นาพอใจนารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด กามคุณ 
๕ เหลานี้แล ดกูรอานนท สุขโสมนัสยอมเกดิข้ึนเพราะอาศัยกามคุณ ๕ เหลานี้ นี้เราเรียกวา 
กามสุข ฯ 
[๔๑๔] ดกูรอานนท ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนีว้า ชนท้ังหลาย  ยอมเสวยสุข 
โสมนัสนั่นอันเปนเยี่ยมและละเอียด ดังนี ้เราไมยอมตามคํานี้แกชนเหลาน้ัน ขอนั้นเพราะเหตุ 
อะไร เพราะสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น มีอยู ฯ  
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[๔๑๕] ดูกรอานนท ก็สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปติและสุข 
อันเกิดแตวเิวกอยู  นีแ้ลเปนสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น ดูกรอานนท ชน 
เหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา ชนท้ังหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเยีย่มและละเอียด ดัง 
นี้ เราไมยอมตามคํานี้แกชนเหลาน้ัน ขอนัน้เพราะเหตุอะไร เพราะสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวา 
และประณีตกวาสุขนั่น มีอยู ฯ 
[๔๑๖] ดูกรอานนท ก็สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภกิษ ุ
ในธรรมวินยันี้ เขาทุติยฌานอันมีความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก 
ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารระงับไป มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู นี้แลเปนสุขอ่ืนอันนาใคร 
ยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนัน่ ดูกรอานนท ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา ชนท้ังหลายยอม 
เสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเยีย่มและละเอียด ดังนี้ เราไมยอมตามคํานี้แกชนเหลานั้น ขอนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น มีอยู ฯ 
[๔๑๗] ดูกรอานนท ก็สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป 
เขาตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขามีสติอยูเปนสุข นี้แล 
เปนสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีต---กวาสุขนัน่ ดกูรอานนท ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา 
ชนท้ังหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่น อันเปนเยีย่มและละเอียด ดังนี้ เราไมยอมตามคํานี้แก 
ชนเหลานั้นขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น 
มีอยู 
[๔๑๘] ดูกรอานนท ก็สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ เขาจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส 
กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยูนี้แลเปนสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวา และประณีต 
กวาสุขนั่น ฯ  
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[๔๑๙] ดูกรอานนท ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา ชนท้ังหลายยอมเสวยสุข 
โสมนัสนั่น อันเปนเยี่ยมและละเอียด ดังนี ้เราไมยอมตามคํานี้แกชนเหลาน้ัน ขอนั้นเพราะ 
เหตุอะไร เพราะสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณตีกวาสุขนั่น มีอยู ฯ 
[๔๒๐] ดูกรอานนท สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภกิษ ุ
ในธรรมวินยันี้ เขาอากาสานัญจายตนฌานโดยบริกรรมวา อากาศไมมีท่ีสุด เพราะกาวลวงรูป 
สัญญาท้ังหลาย เพราะความดับสูญแหงปฏิฆสัญญาท้ังหลาย เพราะไมมนสิการถึงนานัตตสัญญา 
ท้ังหลาย โดยประการท้ังปวงอยูนี้แลเปนสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น ชน 
เหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา ชนท้ังหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเยีย่มและละเอียด 
ดังนี้เราไมยอมตามคํานี้แกชนเหลานั้น ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวา 
และประณีตกวาสุขนั่น มีอยู ฯ 
[๔๒๑] ดกูรอานนท สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภกิษ ุ
ในธรรมวินยันี้ กาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวงแลว เขาวิญญาณญัจายตนฌาน 
โดยบริกรรมวา วิญญาณไมมีท่ีสุด นี้แลเปนสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณตีกวาสุขนั่น 
ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วา ชนท้ังหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเยี่ยมและละเอียด 
ดังนี้ เราไมยอมตามคํานี้แกชนเหลานั้น ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวา 
และประณีตกวาสุขนั่น มีอยู ฯ 
[๔๒๒] ดูกรอานนท สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภกิษ ุ
ในธรรมวินยันี้ กาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวงแลว เขาอากิญจญัญายตนฌาน 
โดยบริกรรมวา อะไรหนอยหนึ่งไมมี นีแ้ลเปนสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น 
ชนเหลาใดแลพึงกลาวอยางนี้วาชนท้ังหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเยี่ยมและละเอียด 
ดังนี้ เราไมยอมตามคํานี้แกชนเหลานั้น ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวา 
และประณีตกวาสุขนั่น มีอยู ฯ 
[๔๒๓] ดกูรอานนท ก็สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภิกษ ุ
ในธรรมวินยันี้ กาวลวงอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวงแลว เขาเนวสัญญานาสัญญา  
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ยตนฌานอยู นีแ้ลเปนสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น ชนเหลาใดแลพงึกลาว 
อยางนี้วา ชนท้ังหลายยอมเสวยสุขโสมนัสนั่นอันเปนเยีย่มและละเอียด ดังนี้ เราไมยอม 
ตามคํานี้แกชนเหลานั้นขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวา 
สุขนั่น มีอยู ฯ 
[๔๒๔] ดูกรอานนท สุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่นเปนไฉน ภกิษ ุ
ในธรรมวินยันี้ กาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวงแลว เขาสัญญาเวทยิต 
นิโรธสมาบัติอยู นี้แลเปนสุขอ่ืนอันนาใครยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนั่น ก็ขอท่ีปริพาชกอัญญ 
เดียรถียพึงกลาวอยางนีว้า พระสมณโคดมกลาวสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ และยอมบัญญัติ 
นิโรธนั้นไวในความสุข ขอนี้นั้นเพราะเหตุไร ขอนี้นั้นเปนอยางไร นัน้เปนฐานะท่ีจะมีได พวก 
ปริพาชกอัญญเดียรถียมีวาทะอยางนี้ พวกเธอพึงคานอยางนี้วา ทานผูมีอายุท้ังหลาย พระผูมี 
พระภาคไมไดทรงหมายเอาสุขเวทนาบัญญัตินิโรธน้ันไวในความสุขเลย บุคคลยอมไดสุขใน 
ฐานะใดๆ พระตถาคตยอมทรงบัญญัติฐานะนัน้ๆ อันเปนสุขไวในความสุขทุกแหง ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
ภิกขุสูตร 
[๔๒๕] ดกูรภกิษุท้ังหลาย โดยปริยายหน่ึง 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 เม่ือเราแสดง 
ธรรมโดยปริยายอยางนีแ้ลว ชนเหลาใดจักไมสําคัญตาม จักไมรูตาม จกัไมบันเทิงตาม ซ่ึงคําท่ี 
เรากลาวดแีลว เจรจาดแีลว แกกันและกนั เหตุนี้จกัเปนอันชนเหลานัน้พึงหวังไดคือ ชน 
เหลานั้นจกัเกดิความบาดหมางกัน จกัเกิดความทะเลาะกัน ววิาทกนัจกัท่ิมแทงกนัและกันดวย 
หอกคือปากอยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยายอยางนี้ เม่ือธรรมอันเรา 
แสดงแลวโดยปริยายอยางนีมี้อยู ชนเหลาใดจักสําคัญตาม จักรูตาม จักบันเทิงตาม ซ่ึงคําท่ี  
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เรากลาวดแีลว เจรจาดแีลว แกกันและกนั เหตุนี้อันชนเหลานั้นพึงหวังได คือพวกเขาจัก 
พรอมเพรียงกนั จักช่ืนบานตอกัน จักไมววิาทกัน จกัเปนดุจน้ําเจือดวยน้ํานม จักมองกัน 
และกันดวยจกัษุอันเปยมดวยความรักอยู ฯ 
[๔๒๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ เหลานี้ ฯลฯ (เหมือนขอ ๔๑๓ถึงขอ ๔๒๔) 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ขอท่ีปริพาชกอัญญเดยีรถียพึงกลาวอยางนี้วาพระสมณโคดมกลาวสัญญา 
เวทยิตนิโรธสมาบัติ และยอมบัญญัตินิโรธน้ันไวในความสุข ขอนี้นั้นเพราะเหตุไร ขอนี้นั้น 
เปนอยางไร ขอนั้นเปนฐานะท่ีจะมีไดพวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้ พวกเธอพึง 
คานอยางนีว้า ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคไมไดทรงหมายเอาสุขเวทนาบัญญัตินิโรธน้ัน 
ไวในความสุข บุคคลยอมไดสุขในฐานะใดๆ พระตถาคตยอมทรงบัญญัติฐานะน้ันๆ อันเปน 
สุขไวในความสุขทุกแหง ดังน้ี ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบรโหคตวรรคท่ี ๒ 
__________________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. รโหคตสูตร         ๒. วาตสูตรท่ี ๑                 ๓. วาตสูตรท่ี ๒ 
๔. นิวาสสูตร                ๕. อานันทสูตรท่ี ๑                 ๖. อานันทสูตรท่ี ๒ 
๗. สัมพหุลสูตรท่ี ๑ ๘. สัมพหุลสูตรท่ี ๒         ๙. ปญจกังคสูตร 
๑๐. ภิกขุสูตร ฯ 
__________________  
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อัฏฐสตปริยายวรรคท่ี ๓ 
สิวกสูตร 
[๔๒๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬวุันกลันทกนิวาป 
สถาน ใกลพระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล โมฬิยสิวกปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง 
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ มีสมณ 
พราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนี้วา บุคคลนีไ้ดเสวยสุข ทุกข หรืออทุกขมสุข 
อยางใดอยางหน่ึง สุข ทุกข หรืออทุกขมสุขท้ังมวลนั้น มีการกระทําไวในปางกอนเปนเหตุ 
ก็ในขอนี้ทานพระโคดมตรัสอยางไร พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรสิวกะ  เวทนาบางอยาง 
มีดีเปนสมุฏฐานก็มี ยอมเกดิข้ึนในโลกนี้ ขอท่ีเวทนาบางอยางซ่ึงมีดีเปนสมุฏฐานเกิดข้ึนใน 
โลกน้ี บุคคลพึงทราบไดเองอยางนี้ก็มี โลกสมมติวาเปนของจริงก็มีในขอนั้น สมณพราหมณ 
เหลาใดมีวาทะอยางนี้ มีทิฐอิยางนี้วา บุคคลน้ีไดเสวยสุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใด 
อยางหนึ่ง สุข ทุกขหรืออทุกขมสุขท้ังมวลนั้น มีการกระทําไวในปางกอนเปนเหตุ ยอม 
แลนไปสูส่ิงท่ีรูดวยตนเอง และแลนไปสูส่ิงท่ีสมมติกันวาเปนความจริงในโลก เพราะฉะน้ัน 
เรากลาววา เปนความผิดของสมณพราหมณเหลานัน้ เวทนาบางอยางมีเสมหะเปนสมุฏฐาน 
ก็มี ฯลฯ มีลมเปนสมุฏฐานกมี็ ฯลฯ มีรวมกันเปนสมุฏฐานก็มี ฯลฯเกดิแตเปล่ียนฤดกู็มี ฯลฯ 
เกิดแตรักษาตัวไมสมํ่าเสมอก็มี ฯลฯ เกดิจากการถูกทํารายก็มี ฯลฯ เวทนาบางอยางเกิดแตผล 
ของกรรมก็มี ยอมเกิดข้ึนในโลกนี้  ขอท่ีเวทนาบางอยางซ่ึงเกิดแตผลของกรรมเกิดข้ึนในโลกนี ้
บุคคลพึงทราบไดเองอยางนี้ก็มี โลกสมมติวาเปนของจริงก็มี ในขอนั้นสมณพราหมณเหลาใดมี 
วาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า บุคคลนี้ไดเสวยสุข ทุกข หรืออทุกขมสุขอยางใดอยางหนึ่ง  สุข 
ทุกข หรืออทุกขมสุขท้ังมวลนั้น มีการกระทําไวในปางกอนเปนเหตุ ยอมแลนไปสูส่ิงท่ีรูดวย 
ตนเอง และแลนไปสูส่ิงท่ีสมมติกันวาเปนความจริงในโลกเพราะฉะน้ันเรากลาววา เปนความ 
ผิดของสมณพราหมณเหลานัน้ ฯ  
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[๔๒๘] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โมฬยิสิวกปริพาชกไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกัขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิต 
ของพระองคแจมแจงนกั ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะจน 
ตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
[๔๒๙] เร่ืองด ี๑ เสมหะ ๑ ลม ๑ ดี เสมหะ ลม รวมกัน ๑ฤดู ๑ 
รักษาตัวไมสมํ่าเสมอ ๑ ถูกทําราย ๑ ผลของกรรม ๑เปนท่ี ๘ ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
อัฏฐสตปริยายสูตร 
[๔๓๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอันมีปริยายตาง ๆ๑๐๘ แกเธอ 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงธรรมปริยายนั้น กธ็รรมปริยายอันมีปริยาย  ๑๐๘ เปนไฉน ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย โดยปริยายหนึง่ เรากลาวเวทนา ๒ ก็มีโดยปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา ๓ ก็มี 
โดยปริยายหนึง่ เรากลาวเวทนา ๑๘ ก็มีโดยปริยายหนึ่ง เรากลาวเวทนา ๓๖ ก็มี โดยปริยายหนึ่ง 
เรากลาวเวทนา๑๐๘ ก็มี ฯ 
[๔๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย 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 คือจกัขุสัมผัสสชาเวทนา 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 ท่ีเปน 
อนาคต ๓๖ ท่ีเปนปจจุบัน ๓๖ เหลานี้เราเรียกวาเวทนา ๑๐๘ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมปริยาย 
อันมีปริยาย ๑๐๘ แมนี้แล ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
ภิกขุสูตร 
[๔๓๘] คร้ังนัน้แล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับฯลฯ คร้ันแลว 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เวทนาเปนไฉนหนอ ความเกิดข้ึนแหงเวทนา 
เปนไฉน ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนไฉน ความดับแหงเวทนาเปนไฉน 
ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงเวทนาเปนไฉน อะไรเปนคุณแหงเวทนา อะไรเปนโทษแหง 
เวทนา อะไรเปนอุบายเคร่ือสลัดออกแหงเวทนา พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
เวทนา ๓ เหลานี้ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นีเ้ราเรียกวาเวทนา เพราะ 
ผัสสะเกิดเวทนาจึงเกดิ ตัณหาเปนปฏิปทาเคร่ืองใหถึงเหตุเกิดแหงเวทนา เพราะผัสสะดับเวทนา 
จึงดับ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นีแ้หละคือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ เปนปฏิปทา 
เคร่ืองใหถึงความดับแหงเวทนาสุขโสมนัสเกิดข้ึนเพราะอาศัยเวทนาอันใด นีเ้ปนคุณแหงเวทนา 
เวทนาอันใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงเวทนา ความกําจดั 
ความละฉันทราคะในเวทนา นี้เปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ฯ 
จบสูตรท่ี ๓  
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ปุพพสูตร 
[๔๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือกอนแตตรัสรู คร้ังยังมิไดตรัสรู ยังเปนโพธิสัตวอยู 
เราไดมีความคิดอยางนีว้า เวทนาเปนไฉนหนอ ความเกดิข้ึนแหงเวทนาเปนไฉน ปฏิปทาเคร่ือง 
ใหถึงความเกดิข้ึนแหงเวทนาเปนไฉน ความดับแหงเวทนาเปนไฉน ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับ 
แหงเวทนาเปนไฉน อะไรเปนคุณแหงเวทนา อะไรเปนโทษแหงเวทนา อะไรเปนอุบายเคร่ือง 
สลัดออกแหงเวทนา เราไดมีความคิดอยางนี้วา เวทนา ๓ นี้ เหลานี้ คือ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา นี้เราเรียกวาเวทนา เพราะผัสสะเกิด เวทนาจึงเกดิ ตัณหา 
เปนปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความเกิดข้ึนแหงเวทนา ฯลฯ ความกําจัดความละฉันทราคะในเวทนา 
นี้เปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
ญาณสูตร 
[๔๔๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย จกัษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแกเรา 
ในธรรมท่ีเราไมเคยไดฟงมากอนวา นี้เวทนา ... นี้ความเกิดข้ึนแหงเวทนา... นี้ปฏิปทาเคร่ืองให 
ถึงความเกิดข้ึนแหงเวทนา... นี้ความดับแหงเวทนา... นี้ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหง 
เวทนา... นี้เปนคุณแหงเวทนา...นี้เปนโทษแหงเวทนา... นี้เปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหง 
เวทนา ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
ภิกขุสูตร 
[๔๔๑] คร้ังนัน้แล ภกิษุเปนอันมากเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ คร้ัน 
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เวทนาเปนไฉนหนอ ความเกดิข้ึนแหง  
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เวทนาเปนไฉน ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนไฉน ฯลฯ อะไรเปนคุณแหง 
เวทนา อะไรเปนโทษแหงเวทนาอะไรเปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ เหลานี ้ฯลฯ ความกําจัด ความละฉันทราคะในเวทนา 
นี้เปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ 
[๔๔๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ เหลานี ้เวทนา ๓ เปนไฉน คือ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ก็สมณะ หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรูความเกดิ 
ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ๓เหลานี้ ตามความเปนจริง 
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยังไมนับวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือเปนพราหมณในหมู 
พราหมณ และทานเหลานั้น ยอมไมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ หรือ 
ของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู สวนสมณะหรือพราหมณเหลา 
ใดเหลาหนึ่ง ยอมรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ๓ 
เหลานี้ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ นบัวาเปนสมณะในหมูสมณะหรือเปน 
พราหมณในหมูพราหมณ และทานเหลานัน้ยอมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ 
หรือของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจบัุนเขาถึงอยู ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
สมณพราหมณสูตรท่ี ๒ 
[๔๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ เหลานี ้เวทนา ๓ เปนไฉน  คือ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมรูความเกดิ  
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ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ๓ เหลานี้ ตามความเปนจริง ฯลฯ 
ยอมกระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะ หรือของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอัน 
ยิ่งเองในปจจบัุนเขาถึงอยู ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
สมณพราหมณสูตรท่ี ๓ 
[๔๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กส็มณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งยอมไมรูเวทนา 
ความเกิดข้ึนแหงเวทนา ความดับแหงเวทนา ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงเวทนา ฯลฯ ยอม 
กระทําใหแจงซ่ึงประโยชนของความเปนสมณะหรือของความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในปจจุบันเขาถึงอยู ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
สุทธิกสูตร 
[๔๔๕] ดกูรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ๓ เหลานี ้เวทนา ๓ เปนไฉน  คือ สุขเวทนา 
ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เวทนา ๓เหลานี้แล ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
นิรามิสสูตร 
[๔๔๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ปติมีอามิสมีอยู ปติไมมีอามิสมีอยู ปติท่ีไมมีอามิสกวา 
ปติท่ีไมมีอามิสมีอยู สุขมีอามิสมีอยู สุขไมมีอามิสมีอยู สุขไมมีอามิสกวาสุขไมมีอามิสมีอยู 
อุเบกขามีอามิสมีอยู อุเบกขาไมมีอามิสมีอยูอุเบกขาไมมีอามิสกวาอุเบกขาไมมีอามิสมีอยู 
วิโมกขมีอามิสมีอยู วิโมกขไมมีอามิสมีอยู วิโมกขไมมีอามิสกวาวิโมกขไมมีอามิสมีอยู ฯ  
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[๔๔๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กป็ติมีอามิสเปนไฉน กามคุณ ๕ เหลานี้ กามคุณ ๕ 
เปนไฉน คือ รูปท่ีพึงรูแจงดวยจักษุอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร 
ชวนใหกําหนดั ฯลฯ โผฏฐพัพะท่ีพึงรูแจงดวยกายอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก 
ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั ดกูรภิกษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ เหลานี้แล ปติเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
กามคุณ ๕ เหลานี้ เราเรียกวา ปติมีอามิส ฯ 
[๔๔๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กป็ติไมมีอามิสเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินยันี้ สงัด 
จากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติ   และสุขเกิแตวิเวกอยู   เธอ 
บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรเอกผุดข้ึน ไมมีวิตกวิจาร สงบไป 
มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู นี้เราเรียกวา ปติไมมีอามิส ฯ 
[๔๔๙] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กป็ติไมมีอามิสกวาปติไมมีอามิสเปนไฉน  ปติท่ีเกิดขึ้น 
แกภกิษุขีณาสพผูพิจารณาเหน็จิตซ่ึงหลุดพนแลวจากราคะ จากโทสะจากโมหะ นี้เรา 
เรียกวา ปติไมมีอามิสกวาปติไมมีอามิส ฯ 
[๔๕๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กสุ็ขมีอามิสเปนไฉน กามคุณ ๕ เหลานี้  กามคุณ ๕ 
เปนไฉน คือ รูปท่ีพึงรูแจงดวยจักษุอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก ชักใหใคร 
ชวนใหกําหนดั ฯลฯ โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกายอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก 
ชักใหใคร ชวนใหกําหนดั ดกูรภิกษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ เหลานี้ สุขโสมนัสเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยกามคุณ ๕ เหลานี้นี้เราเรียกวา สุขมีอามิส ฯ 
[๔๕๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กสุ็ขไมมีอามิสเปนไฉน ภกิษใุนธรรมวินยันี้  สงัดจากกาม 
สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ฯลฯ เธอมีอุเบกขา 
มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยเจา 
ท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขามีสติอยูเปนสุข นี้เราเรียกวา สุขไมมีอามิส ฯ 
[๔๕๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กสุ็ขไมมีอามิสกวาสุขไมมีอามิสเปนไฉน  สุขโสมนัส 
ท่ีเกิดขึ้นแกภกิษุขีณาสพผูพจิารณาเหน็จิตซ่ึงหลุดพนแลวจากราคะ จากโทสะ จากโมหะ นีเ้รา 
เรียกวาสุขไมมีอามิสกวาสุขไมมีอามิส ฯ 
[๔๕๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอุ็เบกขามีอามิสเปนไฉน กามคุณ ๕ เหลานี้ กามคุณ 
๕ เปนไฉน คือรูปท่ีพึงรูแจงดวยจักษุอันนาปรารถนา นาใครนาพอใจ นารัก ชักใหใคร  
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ชวนใหกําหนดั ฯลฯ โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกายอันนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก 
ชักใหใคร ชวนใหกําหนดัดกูรภิกษุท้ังหลาย กามคุณ ๕ เหลานี้แล อุเบกขาเกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยกามคุณ ๕เหลานี้ เราเรียกวา อุเบกขามีอามิส ฯ 
[๔๕๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กอุ็เบกขาไมมีอามิสเปนไฉน ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ บรรลุ 
จตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มี 
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู นี้เราเรียกวาอุเบกขาไมมีอามิส 
[๔๕๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอุ็เบกขาไมมีอามิสกวาอุเบกขาไมมีอามิสเปนไฉน 
อุเบกขาเกิดข้ึนแกภิกษุขีณาสพผูพิจารณาเห็นจิตซ่ึงหลุดพนแลวจาก ราคะจากโทสะ จากโมหะ 
นี้เราเรียกวา อุเบกขาไมมีอามิสกวาอุเบกขาไมมีอามิส ฯ 
[๔๕๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กว็ิโมกขมีอามิสเปนไฉน วิโมกขท่ีปฏิสังยุตดวยรูป ช่ือ 
วาวิโมกขมีอามิส วิโมกขท่ีไมปฏิสังยุตดวยรูป ช่ือวาวิโมกขไมมีอามิส ฯ 
[๔๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กว็ิโมกขไมมีอามิสกวาวิโมกขไมมีอามิสเปนไฉน วิโมกข 
เกิดข้ึนแกภิกษุขีณาสพผูพิจารณาเห็นจิตซ่ึงหลุดพนแลวจากราคะจากโทสะ จากโมหะ 
นี้เราเรียกวาวโิมกขไมมีอามิสกวาวิโมกขไมมีอามิส ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๑ 
จบอัฏฐสตปริยายวรรคท่ี ๓ 
__________________ 
๑. สิวกสูตร                         ๒. อัฏฐสตปริยายสูตร         ๓. ภิกขุสูตร 
๔. ปุพพสูตร                        ๕. ญาณสูตร                         ๖. ภิกขุสูตร 
๗. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑ ๘. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒ ๙. สมณพราหมณสูตรท่ี ๓ 
๑๐. สุทธิกสูตร                 ๑๑. นิรามิสสูตร ฯ 
จบเวทนาสังยตุต 
__________________  
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เปยยาลวรรคท่ี ๑ 
อมนาปสูตร 
[๔๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามผูประกอบดวยองค ๕ ยอมไมเปนท่ีชอบใจของ 
บุรุษโดยสวนเดียว องค ๕ เปนไฉน คือรูปไมสวย ๑ ไมมีโภคสมบัติ ๑ ไมมีมารยาท ๑ 
เกียจคราน ๑ ไมไดบุตรเพ่ือเขา ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย มาตุคามผูประกอบดวยองค ๕ เหลานี้ 
แล ยอมไมเปนท่ีชอบใจของบุรุษโดยสวนเดียว ฯ 
[๔๕๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามผูประกอบดวยองค ๕ ยอมเปนท่ีชอบใจของบุรุษ 
โดยสวนเดียว องค ๕ เปนไฉน คือ มีรูปสวย ๑ มีโภคสมบัติ ๑ มีมารยาท ๑ ขยันไม 
เกียจคราน ๑ ไดบุตรเพ่ือเขา ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามผูประกอบดวยองค ๕ เหลานี้แล 
ยอมเปนท่ีชอบใจของบุรุษโดยสวนเดยีว ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
มนาปสูตร 
[๔๖๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษผูประกอบดวยองค ๕ ยอมไมเปนท่ีชอบใจของมาตุ 
คามโดยสวนเดียว องค ๕ เปนไฉน คือ รูปไมสวย ๑ ไมมีโภคสมบัติ ๑  ไมมีมารยาท ๑ 
เกียจคราน ๑ ไมไดบุตรเพ่ือเขา ๑ ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุรุษผูประกอบดวยองค ๕ เหลานี้แล 
ยอมไมเปนท่ีชอบใจของมาตุคามโดยสวนเดียว ฯ 
[๔๖๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุรุษผูประกอบดวยองค ๕ ยอมเปนท่ีชอบใจของมาตุคาม 
โดยสวนเดียว องค ๕ เปนไฉน คือ มีรูปสวย ๑ มีโภคสมบัติ ๑ มีมารยาท ๑ ขยันไมเกยีจ  
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คราน ๑ ไดบุตรเพ่ือเขา ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุรุษผูประกอบดวยองค ๕ เหลานี้แล ยอม 
เปนท่ีชอบใจของมาตุคามโดยสวนเดียว ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
อาเวณกิสูตร 
[๔๖๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ความทุกขแผนกหนึ่งของมาตุคามท่ีตนจะตองเสวย เวน 
จากบุรุษ ๕ อยางนี้ ความทุกข ๕ อยางเปนไฉน คือ มาตุคามในโลกนี้ เม่ือยังกําลังสาว 
ไปสูสกุลผัวเวนจากญาติ อันนี้เปนความทุกขแผนกหนึ่งของมาตุคามขอตนท่ีตนจะตองเสวย เวน 
จากบุรุษ ฯ 
[๔๖๓] อีกประการหนึ่ง มาตุคามมีระดู อันนี้เปนความทุกขแผนกหนึง่ของมาตุคาม 
ขอท่ี ๒ ท่ีตนจะตองเสวย เวนจากบุรุษ ฯ 
[๔๖๔] อีกประการหนึ่ง มาตุคามมีครรภ อันนี้เปนความทุกขแผนกหนึ่งของมาตุคาม 
ขอท่ี ๓ ท่ีตนจะตองเสวย เวนจากบุรุษ ฯ 
[๔๖๕] อีกประการหนึ่ง มาตุคามคลอดบุตร อันนี้เปนความทุกขแผนกหนึ่ง 
ของมาตุคามขอท่ี ๔ ท่ีตนจะตองเสวย เวนจากบุรุษ ฯ 
[๔๖๖] อีกประการหนึ่ง มาตุคามเขาถึงความเปนหญิงบําเรอของบุรุษ  อันนี้เปนความ 
ทุกขแผนกหนึง่ของมาตุคามท่ี ๕ ที่ตนจะตองเสวย เวนจากบุรุษ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความ 
ทุกขแผนกหนึง่ของมาตุคามท่ีตนจะตองเสวย เวนจากบุรุษ ๕อยางนีแ้ล ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
มาตุคามสูตร 
[๔๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการโดยมากเม่ือ 
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก ธรรม ๓ ประการเปนไฉน คือ มาตุ  
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คามในโลกน้ี เวลาเชามีใจอันมลทิน คือความตระหน่ีกลุมรุมแลวอยูครองเรือน เวลาเท่ียงมี 
ใจอันความริษยากลุมรุมแลวอยูครองเรือนเวลาเย็นมีใจอันกามราคะกลุมรุมแลวอยูครองเรือน 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๓ ประการนี้แล โดยมากเม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
อนุรุทธสูตร 
[๔๖๘] คร้ังนัน้แล ทานพระอนุรุทธะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ คร้ัน 
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคได 
เห็นมาตุคามเม่ือแตกกายตายไป เขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวง 
จักษุของมนษุย ขาแตพระองคผูเจริญ มาตุคามผูประกอบดวยธรรมเทาไรหนอ เม่ือแตกกาย 
ตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
[๔๖๙] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ 
มาตุคามเปนผูไมมีศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มักโกรธ ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกร 
อนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาตนรก ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
อุปนาหีสูตร 
[๔๗๐] ดกูรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูไมมี  
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ศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มักผูกโกรธ ๑มีปญญาทราม ๑ ดูกรอนุรุทธะ 
มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ลเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
อิสสุกีสูตร 
[๔๗๑] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูไมมี 
ศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มีความริษยา ๑มีปญญาทราม ๑ ดูกรอนุรุทธะ 
มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ลเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ 
วนิิบาต นรก ฯ 
จบสูตรท่ี ๗ 
มัจฉรีสูตร 
[๔๗๒] ดกูรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูไม 
มีศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มีความตระหนี่ ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกรอนุรุทธะ 
มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนีแ้ลเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก ฯ 
จบสูตรท่ี ๘  
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อติจารีสูตร 
[๔๗๓] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูไมมีศรัทธา ๑ 
ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ ประพฤตินอกใจ ๑ มีปญญาทราม ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผู 
ประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
ทุสสีลสูตร 
[๔๗๔] ดกูรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูไมมีศรัทธา ๑ 
ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ เปนคนทุศีล ๑มีปญญาทราม ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบ 
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
อัปปสสุตสูตร 
[๔๗๕] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉน  คือ มาตุคามเปนผูไมมี 
ศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มีสุตะนอย ๑มีปญญาทราม ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคาม 
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๑  
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กุสีตสูตร 
[๔๗๖] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูไมมี 
ศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ เกียจคราน ๑มีปญญาทราม ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคาม 
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๒ 
มุฏฐัสสติสูตร 
[๔๗๗] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ  วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูไมมี 
ศรัทธา ๑ ไมมีหิริ ๑ ไมมีโอตตัปปะ ๑ มีสติหลง ๑มีปญญาทราม ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคาม 
ผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แลเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๓ 
ปญจเวรสูตร 
[๔๗๘] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเปนไฉนคือ มาตุคามเปนผูฆาสัตว ๑ 
ลักทรัพย ๑ ประพฤติผิดในกาม ๑ พูดเท็จ ๑ดื่มน้ําเมาคือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความ  
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ประมาท ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๔  
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อนุรุทธสูตร 
[๔๗๙] คร้ังนัน้แล ทานพระอนุรุทธะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ คร้ัน 
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคเห็น 
มาตุคามเม่ือแตกกายตายไปเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษขุองมนุษย 
ขาแตพระองคผูเจริญมาตุคามผูประกอบดวยธรรมเทาไรหนอ เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ มาตุคามเปน 
ผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ไมมักโกรธ ๑มีปญญา ๑ ดูกรอนรุุทธะ มาตุคามผูประกอบ 
ดวยธรรม ๕ ประการนี้แล เม่ือแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
อนุปนาหีสูตร 
[๔๘๐] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือมาตุคามเปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ 
มีโอตตัปปะ ๑ ไมผูกโกรธ ๑ มีปญญา ๑ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕  ประการ 
นี้แล เม่ือแตกกายตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
อนิสสุกีสูตร 
[๔๘๑] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ  มาตุคามเปนผูมีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ 
มีโอตตัปปะ ๑ ไมมีความริษยา ๑ มีปญญา ๑ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ 
ประการนี้แล เม่ือแตกกายตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ  
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อมัจฉรีสูตร 
[๔๘๒] ดกูรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เม่ือแตกกายตายไป 
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 มีปญญา ๑ ฯลฯ ปรารภความเพียร ๑ มีปญญา ๑ 
ฯลฯ มีสติตั้งม่ัน ๑ มีปญญา ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล 
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
ปญจสีลสูตร 
[๔๘๓] ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือมาตุคามเปนผูงดเวนจากการฆา 
สัตว ๑ จากการลักทรัพย ๑ จากการประพฤติผิดในกาม ๑ จากการพดูเท็จ ๑ จากการดืม่น้ําเมา 
คือสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ 
ประการนี้แลเมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
จบเปยยาลวรรค 
_____________________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. อมนาปสูตร         ๒. มนาปสูตร         ๓. อาเวณกิสูตร         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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มาตุคามพลวรรคท่ี ๓ 
วิสารทสูตร 
[๔๘๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กาํลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน 
กําลังคือรูป ๑ กําลังคือโภคะ ๑ กําลังคือญาติ ๑ กําลังคือบุตร ๑กําลังคือศีล ๑ กําลังของ 
มาตุคาม ๕ นีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามผูประกอบดวยกําลัง ๕ ประการน้ีแล เปนผู 
สามารถอยูครองเรือน ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
ปสสัยหสูตร 
[๔๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กาํลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน กําลัง 
คือรูป ๑ กําลังคือโภคะ ๑ กําลังคือญาติ ๑ กําลังคือบุตร ๑กําลังคือศีล ๑ กําลังของมาตุคาม 
๕ นี้แล ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามผูประกอบดวยกําลัง ๕ ประการนีแ้ล ยอมบังคับสามีอยู 
ครองเรือนได ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
อภิภยุยสูตร 
[๔๘๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กาํลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน กําลัง 
คือรูป ๑ กําลังคือโภคะ ๑ กําลังคือญาติ ๑ กําลังคือบุตร ๑กําลังคือศีล ๑ กําลังของมาตุคาม 
๕ นี้แล มาตุคามผูประกอบดวยกําลัง ๕ประการนี้ ยอมประพฤติขมข่ีสามีได ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
สวนบุรุษผูประกอบดวยกําลังอยางเดยีว ยอมประพฤติขมข่ีมาตุคามได กําลังอยางเดยีวเปนไฉน  
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ไดแก กําลังคือความเปนใหญ  กําลังคือรูป ยอมปองกันมาตุคามผูถูกบุรุษขมข่ีแลวได  กําลัง 
คือโภคะ กําลังคือญาติ กําลังคือบุตร กําลัง คือศีล ปองกันไมได ฯ 
จบสูตรท่ี ๓ 
อังคสูตร 
[๔๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กาํลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน กําลัง 
คือรูป ๑ กําลังคือโภคะ ๑ กําลังคือญาติ ๑ กําลังคือบุตร ๑กําลังคือศีล ๑ ฯ 
[๔๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กม็าตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูป แตไมประกอบดวย 
กําลังคือโภคะ อยางนี้ช่ือวายงัไมบริบูรณดวยองคนัน้ แตเม่ือมาตุคามประกอบดวยกําลังคือรูป 
และกําลังคือโภคะ อยางนี้ช่ือวาบริบูรณดวยองคนัน้ ก็มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูปและ 
กําลังคือโภคะ แตไมประกอบดวยกําลังคือญาติ อยางนี้ช่ือวายังไมบริบูรณดวยองคนัน้ แตเม่ือ 
มาตุคามประกอบดวยกําลังคือรูป กําลังคือโภคะ และกําลังคือญาติ อยางนี้ช่ือวาบริบูรณดวย 
องคนั้นก็มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูป กําลังคือโภคะ และกําลังคือญาติ แตไมประกอบ 
ดวยกําลังคือบุตร อยางนี้ช่ือวายังไมบริบูรณดวยองคนัน้ แตเม่ือมาตุคามประกอบดวยกําลังคือ 
รูป กําลังคือโภคะ กําลังคือญาติ และกําลังคือบุตร แตไมประกอบดวยกําลังคือศีล อยางนี ้
ช่ือวายังไมบริบูรณดวยองคนั้น แตเม่ือมาตุคามประกอบดวยกําลังคือรูป กําลังคือโภคะ กําลัง 
คือญาติ กําลังคือบุตร และกําลังคือศีล อยางนี้ช่ือวาบริบูรณดวยองคนัน้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
กําลังของมาตุคาม๕ ประการน้ีแล ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
นาสยิตถสูตร 
[๔๘๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กาํลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน กําลัง 
คือรูป ๑ กําลังคือโภคะ ๑ กําลังคือญาติ ๑ กําลังคือบุตร ๑กําลังคือศีล ๑ ฯ  
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[๔๙๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กม็าตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูป แตไมประกอบดวย 
กําลังคือศีล พวกญาติยอมยังมาตุคามนั้นใหพินาศ คือไมใหอยูในสกุล มาตุคามผูประกอบดวย 
กําลังคือรูปและกําลังคือโภคะ แตไมประกอบดวยกําลังคือศีล พวกญาตยิอมยังมาตุคามน้ันให 
พินาศ คือไมใหอยูในสกุล มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูป กําลังคือโภคะ และกําลังคือ 
ญาติ แตไมประกอบดวยกําลังคือศีล พวกญาติยอมยังมาตุคามนั้นใหพินาศ คือไมใหอยูในสกุล 
มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือรูป กําลังคือโภคะ กําลังคือญาติ และกําลังคือบุตร แตไม 
ประกอบดวยกําลังคือศีล พวกญาติยอมยังมาตุคามนั้นใหพินาศ คือไมใหอยูในสกุล แตเม่ือ 
มาตุคามประกอบดวยกําลังคือรูป กําลังคือโภคะ กําลังคือญาติกําลังคือบุตร และกําลังคือศีล 
พวกญาตยิอมยังมาตุคามน้ันใหอยูในสกุล ยอมไมใหพินาศ มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือศีล 
แตไมประกอบดวยกําลังคือรูปพวกญาติยอมยังมาตุคามน้ันใหอยูในสกุล ยอมไมใหพินาศ ก ็
มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือศีล แตไมประกอบดวยกําลังคือโภคะ พวกญาติยอมยังมาตุคามนั้น 
ใหอยูในสกุล ยอมไมใหพินาศ มาตุคามผูประกอบดวยกําลังคือศีล แตไมประกอบดวยกําลัง 
คือญาติ พวกญาติยอมยังมาตุคามนั้นใหอยูในสกุล ยอมไมใหพนิาศ มาตุคามผูประกอบดวย 
กําลังคือศีล แตไมประกอบดวยกําลังคือบุตร พวกญาตยิอมยังมาตุคามน้ันใหอยูในสกุล ยอม 
ไมใหพนิาศ  ดูกรภกิษุท้ังหลาย กําลังของมาตุคาม ๕ ประการน้ีแล ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
เหตุสูตร 
[๔๙๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กาํลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน 
กําลังคือรูป ๑ กําลังคือโภคะ ๑ กําลังคือญาติ ๑ กําลังคือบุตร ๑กําลังคือศีล ๑ ฯ 
[๔๙๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
เพราะกําลังคือรูปเปนเหตุ เพราะกําลังคือโภคะเปนเหตุ เพราะกําลังคือญาติเปนเหตุ หรือเพราะ  
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กําลังคือบุตรเปนเหตุ หามิได แตยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะกําลังคือศีลเปนเหตุ ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย กําลังของมาตุคาม๕ ประการน้ีแล ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
ฐานสูตร 
[๔๙๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฐานะ ๕ ประการน้ี อันมาตุคามผูมิไดทําบุญไวยากท่ีจะได 
ฐานะ ๕ ประการเปนไฉน คือ ขอเราพึงเกิดในสกุลอันสมควรนี้เปนฐานะขอท่ี ๑ อัน 
มาตุคามผูมิไดทําบุญไวยากท่ีจะได เกิดในสกุลอันสมควรแลว ขอเราพึงไปสูสกุลอันสมควร นี้ 
เปนฐานะขอท่ี ๒... เกดิในสกุลอันสมควรแลว ไปสูสกุลอันสมควรแลว ขอเราพึงอยูครอง 
เรือนปราศจากหญิงรวมสามี นี้เปนฐานะขอท่ี ๓ ... เกิดในสกุลอันสมควรแลว ไปสูสกุลอัน 
สมควรแลว อยูครองเรือนปราศจากหญิงรวมสามี ขอเราพึงมีบุตร นี้เปนฐานะขอท่ี ๔...เกิด 
ในสกุลอันสมควรแลว ไปสูสกุลอันสมควรแลว อยูครองเรือนปราศจากหญิงรวมสามี มีบุตร 
ขอเราประพฤติครอบงําสามี นี้เปนฐานะขอท่ี ๕ อันมาตุคามผูมิไดทําบุญไวยากท่ีจะได ดกูรภกิษ ุ
ท้ังหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้แล อันมาตุคามผูมิไดทําบุญไวยากท่ีจะได ฯ 
วิสารทสูตร 
[๔๙๔] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ฐานะ ๕ ประการน้ี อันมาตุคามผูทําบุญไวไดโดยงาย 
ฐานะ ๕ ประการเปนไฉน คือ ขอเราพึงเกิดในสกุลอันสมควรนี้เปนฐานะขอท่ี ๑ อันมาตุคาม 
ผูทําบุญไวไดโดยงาย เกิดในสกุลอันสมควรแลวขอเราพึงไปสูสกุลอันสมควร นี้เปนฐานะ  
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ขอท่ี ๒... เกิดในสกุลอันสมควรแลวไปสูสกุลอันสมควรแลว ขอเราพึงอยูครองเรือนปราศจาก 
หญิงรวมสามี นี้เปนฐานะขอท่ี ๓ ... เกิดในสกุลอันสมควรแลว ไปสูสกลุอันสมควรแลว อยู 
ครองเรือนปราศจากหญิงรวมสามี ขอเราพึงมีบุตร นี้เปนฐานะขอท่ี ๔ ... เกิดในสกุลอัน 
สมควรแลว ไปสูสกุลอันสมควรแลว อยูครองเรือนปราศจากหญิงรวมสามีมีบุตร ขอเราพึง 
ประพฤติครอบงําสามี นี้เปนฐานะขอท่ี ๕ อันมาตุคามผูทําบุญไว ไดโดยงาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย 
ฐานะ ๕ ประการนี้แล อันมาตุคามผูทําบุญไวไดโดยงาย ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
ปญจเวรสูตร 
[๔๙๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ เปนผูสามารถอยู 
ครองเรือน ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ มาตุคามเปนผูงดเวนจากการฆาสัตว ๑ จากการ 
ลักทรัพย ๑ จากการประพฤติผิดในกาม ๑ จากการพูดเท็จ ๑ จากการดื่มน้ําเมาคือสุราและ 
เมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ๑ดูกรภิกษุท้ังหลาย มาตุคามผูประกอบดวยธรรม ๕ ประการ 
นี้แล เปนผูสามารถอยูครองเรือน ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
วัฑฒิสูตร 
[๔๙๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวิกาเม่ือเจริญดวยวัฑฒิธรรม ๕ ประการยอมเจริญ 
ดวยวัฑฒิธรรมอันเปนอริยะ เปนผูถือเอาสาระและถือเอาส่ิงประเสริฐของกายไวได วฑัฒิธรรม 
๕ ประการเปนไฉน คือ อริยสาวิกายอมเจริญดวยศรัทธา ๑ ศีล ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวิกาเม่ือเจริญดวยวัฑฒิธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมเจริญดวย 
วัฑฒิธรรมอันเปนอริยะ เปนผูถือเอาสาระและถือเอาส่ิงประเสริฐแหงกายไวได ฯ  
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สตรีใดเจริญดวยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญา 
สตรีเชนนั้น เปนอุบาสิกาผูมีศีล ยอมถือสาระของตน 
ในโลกน้ีไวได ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบมาตุคามพลวรรคท่ี ๓ 
_______________________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. วิสารทสูตร                 ๒. ปสสัยหสูตร         ๓. อภิภยุยสูตร         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  คร้ังนั้นแล 
ปริพาชกชื่อวาชัมพุขาทกะ เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร 
คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่งณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดถาม 
ทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานสารีบุตรท่ีเรียกวา นิพพานๆ ดังนี้ นิพพานเปนไฉนหนอ ทาน 
พระสารีบุตรตอบวาดูกรผูมีอายุ ความส้ินราคะ ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ นี้เรียกวา 
นิพพาน ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกระทํา  นพิพานนัน้ 
ใหแจง ฯ 
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกระทํานพิพานนั้นให 
แจง ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบ  ความดําริชอบ 
วาจาชอบ การงานชอบ เล้ียงชีพชอบ เพียรชอบ ตั้งสติชอบต้ังใจชอบ นีแ้ลเปนมรรคา 
เปนปฏิปทาเพ่ือกระทํานิพพานน้ันใหแจง ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดนีัก เพื่อกระทํานิพพานใหแจง และเพียง 
พอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ 
[๔๙๘] ดูกรทานสารีบุตร ท่ีเรียกวา อรหัตๆ ดังนี้ อรหัตเปนไฉน ฯ  สา. ดูกรผูมี 
อายุ ธรรมเปนท่ีส้ินราคะ ธรรมเปนท่ีส้ินโทสะ ธรรมเปนท่ีส้ินโมหะ นี้เรียกวาอรหตั ฯ  
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ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกระทําอรหัตนั้นใหแจง ฯ 
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกระทําอรหัตนั้นใหแจง ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ 
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกระทําอรหัตนั้นใหแจง ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดนีัก เพื่อกระทําอรหัตนั้นใหแจง และเพยีง 
พอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ 
[๔๙๙] ดูกรทานสารีบุตร ใครหนอเปนธรรมวาทีในโลก ใครเปนผูปฏิบัติดีในโลก 
ใครเปนผูไปดแีลวในโลก ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ ทานผูใดแสดงธรรมเพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ ทานผูนัน้เปนธรรม 
วาทีในโลก อนึ่ง ทานผูใดปฏิบัติเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ ทานผูนัน้เปนผูปฏิบัติดีในโลก 
ราคะ โทสะ โมหะ อันทานผูใดละแลว ถอนรากเสียแลวทําใหเปนดังตาลยอดดวน กระทํา 
ไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา ทานผูนั้นเปนผูไปดีแลวในโลก ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อละราคะโทสะ โมหะนัน้ ฯ 
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อละราคะโทสะ โมหะ 
นั้น ฯ 
สา. อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ตั้งใจชอบ นี้แลเปน 
มรรคา เปนปฏิปทาเพ่ือละราคะ โทสะ โมหะนัน้ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดนีัก เพื่อละราคะ โทสะโมหะนั้น และ 
เพียงพอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ  
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กิมัตถิยสูตร 
วาดวยประโยชนแหงการประพฤติพรหมจรรย 
[๕๐๐] ดูกรทานสารีบุตร ทานอยูประพฤตพิรหมจรรยในพระสมณะโคดม เพื่อ 
ประโยชนอะไร ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ เราอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพื่อกําหนดรู 
ทุกข ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกําหนดรูทุกขนั้น ฯ 
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกําหนดรูทุกขนั้น ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ 
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกําหนดรูทุกขนั้น ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดนีัก เพื่อกําหนดรูทุกขนั้นและเพียงพอ 
เพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ 
[๕๐๑] ดกูรทานสารีบุตร ท่ีเรียกวา ถึงความโลงใจๆ ดังนี้ ดวยเหตุเพยีงเทาไร 
หนอแล จึงจะช่ือวาถึงความโลงใจ ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ เม่ือไรภกิษยุอมรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ือง 
สลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริง ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ล จงึจะช่ือวาถึงความโลง 
ใจ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกระทําความโลงใจนั้น 
ใหแจง ฯ 
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ  
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ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกระทําความโลงใจนั้น 
ใหแจง ฯ 
สา. อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบ ฯลฯ ตั้งใจชอบ นี้แลเปน 
มรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกระทําความโลงใจนั้นใหแจง ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดนีัก เพื่อกระทําความโลงใจ  นั้นใหแจง 
และเพยีงพอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ 
ปรมัสสาสัปปตตสูตร 
วาดวยผูมีความโลงใจยิ่ง 
[๕๐๒] ดูกรทานสารีบุตร ท่ีเรียกวา ถึงความโลงใจอยางยิง่ๆ ดังนี้ดวยเหตุเพียง 
เทาไรหนอแล จึงจะช่ือวาถึงความโลงใจอยางยิ่ง ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ เม่ือไรภกิษุรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ือง 
สลัดออกแหงผัสสายตนะ ๖ ตามความเปนจริงแลว เปนผูหลุดพนเพราะไมถือม่ัน ดวยเหตุ 
เพียงเทานี้แล จึงจะช่ือวาถึงความโลงใจอยางยิ่ง ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกระทําความโลงใจ 
อยางยิ่งนัน้ใหแจง ฯ 
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกระทําความโลงใจ 
อยางยิ่งนัน้ใหแจง ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ 
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกระทําความโลงใจอยางยิ่งนั้นใหแจง ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดนีัก เพื่อกระทําความโลงใจอยางยิ่งนัน้ให 
แจง และเพยีงพอเพ่ือความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ  
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         เวทนาปญหาสูตร 
วาดวยปญหาเร่ืองเวทนา 
[๕๐๓] ดกูรทานสารีบุตร ท่ีเรียกวา เวทนาๆ ดังนี้ เวทนาเปนไฉนหนอ ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ เวทนา ๓ อยางนี้ ๓ อยางเปนไฉน คือ สุขเวทนา  ทุกขเวทนา 
อทุกขมสุขเวทนา เวทนา ๓ อยาง นี้แล ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓ 
อยางนั้น ฯ 
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓ 
อยางนั้น ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือความเห็นชอบ ฯลฯ ตั้งใจชอบ 
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓ อยางนั้น ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดนีัก เพื่อกําหนดรูเวทนา ๓ อยางนั้น 
และเพยีงพอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ 
อาสวปญหาสูตร 
วาดวยเร่ืองิาสวะ 
[๕๐๔] ดูกรทานสารีบุตร ท่ีเรียกวา อาสวะๆ ดังนี้ อาสวะเปนไฉนหนอ ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ อาสวะ ๓ อยางนี้ คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ อาสวะ ๓ 
อยางนี้แล ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อละอาสวะเหลานั้น ฯ 
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อละอาสวะเหลานั้น ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ 
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อละอาสวะเหลานั้น ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดนีัก เพื่อละอาสวะเหลานั้นและเพียงพอ 
เพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ  
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[๕๐๕] ดกูรทานสารีบุตร ท่ีเรียกวา อวิชชาๆ ดังนี้ อวิชชาเปนไฉนหนอ ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ ความไมรูในทุกข ในเหตุเกดิแหงทุกข ในความดับทุกข ใน 
ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับทุกข นี้เรียกวาอวิชชา ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อละอวิชชาเหลานั้น ฯ 
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อละอวิชชาเหลานั้น ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ 
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อละอวิชชาเหลานั้น ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดนีัก เพื่อละอวชิชา เหลานั้น และเพยีงพอ 
เพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ 
[๕๐๖] ดกูรทานสารีบุตร ท่ีเรียกวา ตณัหาๆ ดังนี้ ตัณหาเปนไฉนหนอ ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ ตัณหา ๓ ประการนี้ คือ กามตัณหา ภวตัณหาวิภวตัณหา ตัณหา ๓ 
ประการนี้แล ฯ 
สา. ดูกรทานผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเหน็ชอบ ฯลฯ 
ตั้งใจชอบ นีแ้ลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพือ่ละตัณหาเหลานั้น ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดนีัก เพื่อละตัณหาเหลานัน้ และเพียงพอ 
เพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ  
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[๕๐๗] ดกูรทานสารีบุตร ท่ีเรียกวา โอฆะๆ ดังนี้ โอฆะเปนไฉนหนอ ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ โอฆะ ๔ ประการนี้ คือ กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ   อวิชโชฆะ 
โอฆะ ๔ ประการนี้แล ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อละโอฆะ  เหลานั้น ฯ 
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อละโอฆะเหลานั้น ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ 
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อละโอฆะเหลานั้น ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดนีัก เพื่อละโอฆะเหลานัน้และเพียงพอ 
เพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ 
[๕๐๘] ดกูรทานสารีบุตร ท่ีเรียกวา อุปาทานๆ ดังนี้ อุปาทานเปนไฉนหนอ ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ อุปาทาน ๔ ประการนี้ คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน  สีลัพพตุปาทาน 
อัตตวาทุปาทาน อุปาทาน ๔ ประการนี้แล ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อละอุปาทานเหลานั้น ฯ 
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อละอุปาทานเหลานั้น ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ 
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อละอุปาทานเหลานั้น ฯ  
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ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดนีัก เพื่อละอุปาทานเหลานั้นและเพียงพอ 
เพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ 
[๕๐๙] ดกูรทานสารีบุตร ท่ีเรียกวา ภพๆ ดงันี้ ภพเปนไฉนหนอ ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ ภพ ๓ เหลานี้ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพภพ ๓ เหลานี้แล ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกําหนดรูภพเหลานั้น ฯ 
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกําหนดรูภพเหลานั้น ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือ ความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ 
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกําหนดรูภพเหลานั้น ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดนีัก เพื่อกําหนดรูภพเหลานัน้ และเพียงพอ 
เพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ 
[๕๑๐] ดกูรทานสารีบุตร ท่ีเรียกวา ทุกขๆ ดังนี้ ทุกขเปนไฉนหนอ ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ สภาพทุกข ๓ ประการนี้ คือ สภาพทุกขคือทุกข   สภาพทุกขคือสังขาร 
สภาพทุกขคือความแปรปรวน สภาพทุกข ๓ ประการนี้แล ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกําหนดรูสภาพทุกข 
เหลานั้น ฯ 
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกําหนดรูสภาพทุกข 
เหลานั้น ฯ  
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สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ 
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกําหนดรูสภาพทุกขเหลานั้น ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดนีัก เพื่อกําหนดรูสภาพทุกขเหลานั้น 
และเพยีงพอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ 
[๕๑๑] ดูกรทานสารีบุตร ท่ีเรียกวา สักกายะๆ ดังนี้ สักกายะเปนไฉนหนอ ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ  อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้แล พระผูมีพระภาคตรัสวาสักกายะ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือ เพื่อกําหนดรูสักกายะนัน้ ฯ 
สา. มีอยู ผูมีอาย ุ
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉน เพื่อกําหนดรูสักกายะนัน้ ฯ 
สา. ดูกรทานผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือความเห็นชอบ ฯลฯ ตั้งใจ 
ชอบ นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทา เพื่อกําหนดรูสักกายะนั้น ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปทาดนีัก เพื่อกําหนดรูสักกายะนัน้ และเพียง 
พอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯ 
[๕๑๒] ดกูรทานสารีบุตร อะไรหนอ เปนการยากท่ีจะกระทําไดในธรรมวินัยนี้ ฯ 
สา. บรรพชา ผูมีอายุ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็ส่ิงอะไรอันบุคคลผูบวชแลว กระทําไดโดยยาก ฯ 
สา. ความยินดยีิ่ง ผูมีอายุ ฯ 
ช. ดูกรทานผูมีอายุ ก็ส่ิงอะไร อันภิกษุผูยนิดียิ่งแลวกระทําไดโดยยาก ฯ  
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สา. การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ผูมีอาย ุ
ช. ดูกรทานผูมีอายุ กภ็ิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว จะพึงเปนพระอรหนัต 
ไดนานเพียงไร ฯ 
สา. ไมนานนกั ผูมีอายุ ฯ 
จบชัมพุขาทกสังยุตต 
______________________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ 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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สามัณฑกสังยตุต 
[๕๑๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ ฝงแมน้ําคงคาใกลอุกกเจลนคร ในแควน 
วัชชี คร้ังนั้น ปริพาชกชื่อ สามัณฑกะ เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทาน 
พระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
คร้ันแลว ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานสารีบุตร ท่ีเรียกวา นิพพานๆ ดังนี้ นพิพาน 
เปนไฉนหนอ ทานพระสารีบุตรตอบวา ดกูรผูมีอายุ ความส้ินราคะ ความส้ินโทสะ ความส้ิน 
โมหะนี้เรียกวา นิพพาน ฯ 
ป. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคามีอยูหรือ ปฏิปทามีอยูหรือเพ่ือกระทํานพิพานนั้นใหแจง ฯ 
สา. มีอยู ผูมีอายุ ฯ 
ป. ดูกรทานผูมีอายุ ก็มรรคาเปนไฉน ปฏิปทาเปนไฉนเพือ่กระทํานิพพานน้ันใหแจง ฯ 
สา. ดูกรผูมีอายุ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ คือความเห็นชอบฯลฯ ตั้งใจชอบ 
นี้แลเปนมรรคา เปนปฏิปทาเพ่ือกระทํานพิพานนั้นใหแจง ฯ 
ป. ดูกรทานผูมีอายุ มรรคาดีนัก ปฏิปาดีนกั เพื่อกระทํานิพพานนั้นใหแจง และ 
เพียงพอเพื่อความไมประมาท นะทานสารีบุตร ฯลฯ 
[๕๑๔] ดูกรทานสารีบุตร อะไรหนอเปนการยากท่ีจะกระทําไดในธรรมวินัยนี้ ฯ 
สา. บรรพชา ผูมีอายุ ฯ 
ป. ดูกรภกิษุผูมีอายุ ก็ส่ิงอะไรอันบุคคลผูบวชแลวกระทําไดโดยยาก ฯ 
สา. ความยินดยีิ่ง ผูมีอายุ ฯ  
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ป. ดูกรทานผูมีอายุ ก็ส่ิงอะไรอันภิกษุผูยนิดียิ่งแลวกระทําไดโดยยาก ฯ 
สา. การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ผูมีอายุ ฯ 
ป. ดูกรทานผูมีอายุ กภ็ิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมแลว นานเทาไร  จึงจะได 
เปนพระอรหนัต 
สา. ไมนานนกั ผูมีอายุ ฯ 
รวมพระสูตรในสังยุตตนี้ เชนเดียวกับสูตรกอน ฯ 
จบสามัณฑกสังยุตต 
_____________________  
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โมคคัลลานสังยุตต 
[๕๑๕] สมัยหนึ่ง ทานพระมหาโมคคัลลานะอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุท้ัง 
หลายแลว ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดกลาว 
กะภิกษเุหลานัน้วา ดกูรผูมีอายุท้ังหลายขอ  โอกาส เม่ือเราหลีกเรนอยูในท่ีลับ ความปริวิตก 
แหงใจไดเกิดข้ึนอยางนีว้าท่ีเรียกวา ปฐมฌานๆ ดังนี้ ปฐมฌาน เปนไฉนหนอ เราไดมี 
ความคิดอยางนี้วาภิกษใุนพระธรรมวินัยนี ้สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน 
อันมีวิตกวิจาร มีปติ  และสุขเกิดแตวิเวกอยู นี้เรียกวา ปฐมฌาน เราก็สงัด จากกามสงัดจาก 
อกุศลธรรม เขาปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยูเม่ือเราอยู ดวยวิหารธรรมนี้ 
สัญญามนสิการอันประกอบดวยกามยอมฟุงซานคร้ังน้ันแล  พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวย 
พระฤทธ์ิ แลวไดตรัสวาโมคคัลลานะๆ เธอ อยาประมาทปฐมฌาน จงดาํรงจิตไวในปฐมฌาน 
จงกระทําจติใหเปนธรรมเอกผุดข้ึนในปฐมฌาน จงต้ังจติไวใหม่ันในปฐมฌานสมัยตอมา เรา 
สงัดจากกาม สงัด  จากอกุศลธรรม เขาปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร มีปตแิละสุขเกิดแตวเิวกอยู 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก พึงพูดคําใดวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห 
แลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ บุคคลเม่ือจะพูดใหถูกพึงพูดคํานั้นกะเราวา สาวกอันพระศาสดา 
ทรงอนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ ฯ 
[๕๑๖] ท่ีเรียกวา ทุติยฌานๆ ดังนี้ ทุติยฌานเปนไฉนหนอ เราไดมีความคิดอยาง 
นี้วา ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี ้เขาทุติยฌานอันมีความผองใสแหง  จิตในภายใน เปนธรรมเอกผุด 
ข้ึน ไมมีวิตกวจิาร เพราะวิตกวิจารสงบไปมีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู นี้เรียกวาทุตยิฌาน  
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เราก็เขาทุติยฌานอันมีความผองใสแหง จติในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตกวจิาร เพราะ 
วิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เม่ือเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอัน 
ประกอบ ดวยวิตกยอมฟุงซาน คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธ์ิ  แลวได 
ตรัสวา โมคคัลลานะๆ เธออยาประมาททุตยิฌาน จงดํารงจิตไวใน  ทุตยิฌาน จงกระทําจิตให 
เปนธรรมเอกผุดข้ึนในทุตยิฌาน จงต้ังจิตไวใหม่ันในทุติย  ฌาน สมัยตอมา เราเขาทุติยฌานอันมี 
ความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวติกวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติ 
และสุขเกิดแตสมาธิ อยู ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ก็บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก พงึพูดคําใดวา สาวกอัน 
พระ ศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ บุคคลเม่ือจะพูดใหถูกพึงพูด  คํานั้นกะ 
เราวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ ฯ 
[๕๑๗] ท่ีเรียกวา ตติยฌานๆ ดังนี้ ตติยฌานเปนไฉนหนอ เราไดมีความ  คิดอยาง 
นี้วาภิกษใุนพระธรรมวินัยนี ้มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะเสวยสุขดวย นามกาย เพราะ 
ปติส้ินไป เขาตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ 
อยูเปนสุข นี้เรียกวาตติยฌาน---เราก็มีอุเบกขา มีสติ มี สัมปชัญญะ เสวยสุข ดวยนามกาย 
เพราะปติส้ินไปเขาตติยฌานท่ีพระอริยเจา ท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา 
มีสติอยูเปนสุข เม่ือเราอยูดวย  วหิารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันประกอบดวยปติยอมฟุงซาน 
คร้ังนั้นแล พระผูมี  พระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธ์ิ แลวไดตรัสวาโมคคัลลานะๆ เธออยา 
ประมาท ตติยฌาน จงดํารงจติไวในตติยฌาน จงกระทําจติใหเปนธรรมเอกผุดข้ึนในตติยฌาน 
จงต้ังจิตไวในตติยฌาน สมัยตอมาเรามีอุเบกขา มีสติ มีสัม ปชัญญะ เสวยสุขดวย 
นามกาย เพราะปติส้ินไปเขาตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย  สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมี 
อุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดูกรผูมีอายุท้ังหลายก็บุคคลเม่ือจะพูดใหถูกพงึพูดคําใดวา สาวกอัน 
พระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึง ความเปนผูรูยิ่งใหญ บุคคลเม่ือจะพูดใหถูกพึงพูดคํานั้นกะเราวา 
สาวกอัน พระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ ฯ  
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[๕๑๘] ท่ีเรียกวา จตุตถฌานๆ ดังนี้ จตุตถฌานเปนไฉนหนอ เราไดมีความคิด 
อยางนี้วา ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุขเพราะละสุขละทุกข 
และดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู นี้เรียกวาจตุตถฌาน 
เราก็เขาจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละ  สุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได 
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยูเม่ือเราอยูดวยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันประกอบดวย 
สุขยอมฟุงซานคร้ังน้ัน แล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธ์ิ แลวไดตรัสวา 
โมคคัลลานะๆ  เธออยาประมาทจตุตถฌาน จงดํารงจิตไวในจตุตถฌาน จงกระทําจติใหเปนธรรม 
เอกผุดข้ึนในจตุตถฌาน จงต้ังจิตไวใหม่ันในจตุตถฌาน สมัยตอมา เราเขาจตุตถฌานอันไมมี 
ทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆได มีอุเบกขาเปนเหตุ 
ใหสติบริสุทธ์ิอยู ดูกรผูมีอายุท้ังหลายก็บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก พึงพูดคําใดวา สาวกอันพระ 
ศาสดาทรงอนุเคราะหแลวถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก พึงพดูคํานั้นกะเราวา 
สาวกอันพระศาสดาทรง อนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ ฯ 
[๕๑๙] ท่ีเรียกวา อากาสานญัจายตนฌานๆ ดังนี้ อากาสานัญจายตนฌานเปนไฉน 
หนอ เราไดมีความคิดอยางนี้วา ภิกษใุนพระธรรมวินัยนีเ้ขาอากาสานัญจายตนฌานดวยคํานึง 
วา อากาศหาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาเสียไดเพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได เพราะไมกระ 
ทําไวในใจซ่ึงนานัตตสัญญาโดยประการทัง้ปวง นี้เรียกวาอากาสานัญจายตนฌาน เราก็เขาอากา 
สานัญจายตนฌานดวยคํานึงวา อากาศหาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาเสียได เพราะดับปฏิฆ 
สัญญาเสียได เพราะไมกระทําไวในใจซ่ึงนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง เม่ือเราอยูดวย  วหิาร 
ธรรมนี้ สัญญามนสิการอันประกอบดวยรูป สัญญายอมฟุงซานคร้ังน้ันแลพระผูมีพระภาค  
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เสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธ์ิ แลวไดตรัสวาโมคคัลลานะๆ  เธออยาประมาท 
อากาสานัญจายตนฌาน จงดาํรงจิตไวในอากาสานัญจายตนฌานจงกระทําจิตใหเปนธรรมเอก 
ผุดข้ึนในอากาสานัญจายตนฌานจงต้ังจิตไวใหม่ันใน  อากาสานัญจายตนฌาน สมัยตอมา เราเขา 
อากาสานัญจายตนฌานดวยคํานึงวา อากาศหาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาเสียได เพราะดับปฏิฆ 
สัญญาเสียไดเพราะไมกระทําไวในใจซ่ึงนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงดูกรผูมีอายุท้ังหลาย 
ก็บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก พึงพดูคําใดวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรูยิ่ง 
ใหญ บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก พึงพูดคํานั้นกะเราวา สาวก อันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว 
ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ ฯ 
[๕๒๐] ท่ีเรียกวา วิญญาณัญจายตนฌานๆ ดังนี้ วิญญาณญัจายตนฌาน เปน  ไฉน 
หนอ เราไดมีความคิดอยางนี้วา ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี ้เขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยคํานึง 
วา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวง นี้เรียกวา 
วิญญาณัญจายตนฌาน เราก็เขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยคํานึงวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได เพราะ 
ลวงอากาสานัญจายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวง เม่ือเราอยูดวยวหิารธรรมนี้ สัญญามนสิ 
การอันประกอบดวยอากาสานัญจายตนะยอมฟุงซาน คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสดจ็เขาไปหา 
เราดวยพระฤทธ์ิ แลวไดตรัสวา โมคคัลลานะๆ เธออยาประมาทวิญญาณัญจายตนฌาน 
จงดํารงจิตไวในวิญญาณัญจายตนฌาน จงกระทําจิตใหเปนธรรมเอกผุดข้ึนในวิญญาณัญจายตนฌาน 
จงต้ังจิตไวใหม่ันในวิญญาณัญจายตนฌาน สมัยตอมา เราเขาวิญญาณญัจายตนฌานดวยคํานึงวา 
วิญญาณ  หาท่ีสุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวงดกูรผูมีอายุท้ัง 
หลาย ก็บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก พึงพูดคําใดวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห ถึงความ 
เปนผูรูยิ่งใหญ บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก พึงพดูคํานั้นกะเราวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห 
แลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ ฯ  
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[๕๒๑] ท่ีเรียกวา อากิญจัญญายตนฌานๆ ดงันี้ อากิญจัญญายตนฌานเปนไฉน 
หนอเราไดมีความคิดอยางนีว้า ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยคํานึง 
วา ส่ิงอะไรหนอยหนึ่งไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌาน  เสียไดโดยประการท้ังปวง นี้เรียกวา 
อากิญจัญญายตนฌาน เราก็เขาอากิญจัญญายตนฌานดวยคํานึงวา ส่ิงอะไรหนอยหน่ึงไมมี เพราะ 
ลวงวิญญาณัญจายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวง เม่ือเราอยูดวยวหิารธรรมนี้ สัญญามนสิ 
การอันประกอบดวยวิญญาณญัจายตนะยอมฟุงซาน คร้ังนั้นแล พระผูมีภาคเสด็จเขาไปหาเรา 
ดวยพระฤทธ์ิ แลวไดตรัสวา โมคคัลลานะๆ เธออยาประมาทอากิญจัญญายตนฌาน 
จงดํารงจิตไวในอากิญจัญญายตนฌาน จงกระทําจิตใหเปนธรรมเอกผุดข้ึนในอากิญจญัญายตนฌาน 
จงต้ังจิตไวใหม่ันในอากิญจญัญายตนฌานสมัยตอมาเราเขาอากิญจัญญายตนฌานดวยคํานึงวา 
ส่ิงอะไรหนอยหนึ่งไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌาณเสียไดโดยประการท้ังปวง ดูกรผูมีอาย ุ
ท้ังหลาย ก็บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก พึงพูดคําใดวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความ 
เปนผูรูยิ่งใหญ บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก พึงพดูคํานั้นกะเราวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะห 
แลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ ฯ 
[๕๒๒] ท่ีเรียกวา เนวสัญญานาสัญญายตนฌานๆ ดังนี้ เนวสัญญานาสัญญายตน 
ฌานเปนไฉนหนอ เราไดมีความคิดอยางนี้วา ภิกษใุนพระธรรมวินัยนีเ้ขาเนวสัญญานาสัญ 
ญายตนฌาน เพราะลวงอากญิจัญญายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวง นี้เรียกวาเนวสัญญานาสัญญาย 
ตนฌาน เราก็เขาเนวสัญญา นาสัญญายตนฌาน เพราะลวงอากิญจัญญายตนฌานเสียไดโดยประ 
การท้ังปวง เม่ือเราอยูดวยวหิารธรรมนี้ สัญญามนสิการอันประกอบดวยอากิญจัญญายตนะยอมฟุง 
ซาน คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธ์ิ แลวได ตรัสวาโมคคัลลานะ  
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โมคคัลลานะเธออยาประมาทเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน จงดํารงจิตไวในเนวสัญญานา 
สัญญายตนฌาน จงกระทําจติใหเปนธรรมเอกผุดข้ึน ในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน จงต้ัง 
จิตไวใหม่ันในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน สมัยตอมา เราเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
เพราะลวงอากญิจัญญายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวง ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ก็บุคคลเม่ือจะ 
พูดใหถูก พึงพดูคําใดวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ บุคคล 
เม่ือจะพูดใหถูก พึงพูดคํานั้นกะเราวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว  ถึงความเปน 
ผูรูยิ่งใหญ ฯ 
[๕๒๓] ท่ีเรียกวา อนิมิตตเจโตสมาธิๆ ดังนี้ อนิมิตตเจโตสมาธิเปนไฉนหนอ 
เราไดมีความคิดอยางนีว้า ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้ เขาอนิมิตตเจโตสมาธิอยู เพราะไมกระทํา 
ไวในใจซ่ึงนิมิตท้ังปวง นี้เรียกวาอนิมิตตเจโตสมาธิเราก็เขาอนิมิตตเจโตสมาธิอยู เพราะไมกระ 
ทําไวในใจซ่ึงนิมิตทั้งปวง เม่ือเราอยูดวยวหิารธรรมนี้ วญิญาณอันซานไปตามซ่ึงอนิมิตยอมมี 
คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธ์ิ แลวไดตรัสวา โมคคัลลานะ 
โมคคัลลานะ เธออยาประมาทอนิมิตตเจโตสมาธิ จงดํารงจิตไวในอนิมิตตเจโตสมาธิ จงกระทําจติ 
ใหเปนธรรมเอกผุดข้ึนในอนิมิตตเจโตสมาธิ จงต้ังจิตไวใหม่ันในอนิมิตตเจโตสมาธิ สมัยตอมา 
เราเขาอนิมิตตเจโตสมาธิอยู เพราะไมกระทําไวในใจซ่ึงนิมิตทั้งปวงดกูรผูมีอายุท้ังหลาย ก็บุคคล 
เม่ือจะพูดใหถูก พึงพูดคําใดวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความเปนผูรูยิ่งใหญ 
บุคคลเม่ือจะพูดใหถูก พึงพูดคํานั้นกะเราวา สาวกอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลว ถึงความ 
เปนผูรูยิ่งใหญ ฯ 
[๕๒๔] คร้ังนัน้แล ทานพระมหาโมคคัลลานะหายจากพระวหิารเชตวนัไปปรากฏใน 
ดาวดึงสเทวโลก เหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดแขนท่ีคู หรือพึงคูแขนท่ีเหยยีด ฉะนั้น คร้ังนั้นแล 
ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๕๐๐ องค เขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู ไหวทานพระ 
มหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ทานพระมหาโมค 
คัลลานะไดพดูกะทาวสักกะจอมเทพวา ดกูรจอมเทพ การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะดีนัก เพราะ  
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เหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนัก ... การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนกั เพราะเหตุ 
แหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา ขาแตพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข การถึงพระพุทธเจาเปน 
สรณะดีนกัเพราะเหตแุหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือแตกกายตาย 
ไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนัก ... การถึงพระสงฆเปนสรณะ 
ดีนัก เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือแตกกายตายไปยอม 
เขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
[๕๒๕] คร้ังนัน้ ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๖๐๐ องค ฯลฯ ๗๐๐ องค ฯลฯ 
๘๐๐ องค ฯลฯ ฯ 
[๕๒๖] คร้ังนัน้แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๘๔,๐๐๐ องค เขาไปหาทาน 
พระมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับยืนอยู ณ ท่ีควร 
สวนขางหนึ่ง คร้ันแลวทานพระมหาโมคคัลลานะไดพดูกะทาวสักกะจอมเทพวา ดกูรจอมเทพ 
การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะดีนกั เพราะเหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ สัตวบางพวก 
ในโลกน้ี เม่ือแตกกายตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนัก ... 
การถึงพระสงฆเปนสรณะดนีัก เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกน้ี 
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา  ขาแตทานพระโมค 
คัลลานะผูนิรทุกข การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะดีนัก เพราะเหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปน 
สรณะ สัตวบางพวกในโลกนี้ เม่ือแตกกายตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การถึงพระธรรม 
เปนสรณะดีนกั ... การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนัก เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ 
สัตวบางพวกในโลกน้ีเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
[๕๒๗] คร้ังนัน้แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๕๐๐ องค เขาไปหาทานพระมหา 
โมคคัลลานะถึงท่ีอยู ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง  
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คร้ันแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดพดูกะทาวสักกะจอมเทพวา ดกูรจอมเทพ การประกอบ 
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
เปนพระอรหนัตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก 
เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผู 
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดังนี้ ดีนกั เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเล่ือมใส 
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค ดูกรจอมเทพ การประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรม 
อันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว อันผูไดบรรลุพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาด ู
ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูเฉพาะตน ดังนี้ ดีนกั เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความ 
เล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม สัตวบางพวกในโลกนี้ เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค ดูกรจอมเทพ การประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา 
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ 
คือ คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี้ พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปน ผูควรของคํานับ 
ควรของตอนรับ ควรของทําบุญ ควรทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา ดังนี ้
ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระสงฆ สัตวบางพวกใน 
โลกน้ี เม่ือแตกกายตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรจอมเทพ การประกอบดวยศีลท่ี 
พระอริยเจาใครแลว อันไมขาด ไมทลุ ไมดาง ไมพรอย เปนไทย วิญูชนสรรเสริญ อัน 
ตัณหาและทิฐลูิบคลําไมได เปนไปเพื่อสมาธิ ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยศีลท่ี 
พระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข การประกอบดวยความเล่ือมใส 
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ... ดีนัก เพราะ 
เหตุแหงการประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือ 
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกขการประกอบ 
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ... ดีนกั 
เพราะเหตุการประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรม สัตวบางพวกในโลกน้ี  
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เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข การประกอบ 
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติ 
ดีแลว ... ดนีัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระสงฆ สัตว 
บางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาแตทานพระโมคคัลลานะ 
ผูนิรทุกข การประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว ไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ ดีนัก เพราะ 
เหตุแหงการประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
[๕๒๘] คร้ังนัน้แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๖๐๐ องค ... ฯลฯ๗๐๐ องค ฯลฯ 
๘๐๐ องค ฯลฯ ฯ 
[๕๒๙] คร้ังนัน้ ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๘๔,๐๐๐ องค เขาไปหาทานพระมหา 
โมคคัลลานะถึงท่ีอยู ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
คร้ันแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดพดูกะทาวสักกะจอมเทพวา ดกูรจอมเทพ การประกอบ 
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองค 
นั้น ... ดีนกัเพราะเหตแุหงการประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจา สัตว 
บางพวกในโลกนี้ เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรจอมเทพ การประกอบ 
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ... ดีนกั 
เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระธรรม สัตวบางพวกในโลกน้ี 
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรจอมเทพ การประกอบดวยความเล่ือมใส 
อันไมหวั่นไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว ... ดีนกั 
เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระสงฆ สัตวบางพวกในโลกน้ี 
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดูกรจอมเทพการประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจา 
ใครแลว อันไมขาด ... ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว สัตวบาง 
พวกในโลกนี้ เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา ขาแต 
ทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข การประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา  
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แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ... ดีนกั เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความ 
เล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค การประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระธรรมวา พระธรรมอัน 
พระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ...ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหว 
ในพระธรรมสัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การประกอบ 
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติ 
ดีแลว ... ดนีัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระสงฆ สัตว 
บางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค การประกอบดวยศีลท่ีพระอริย 
เจาใครแลวอันไมขาด ...  ดีนกั เพราะเหตุแหงการประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลวสัตวบาง 
พวกในโลกนี้ เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ 
[๕๓๐] คร้ังนัน้ ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๕๐๐ องค เขาไปหาทานพระมหาโมค 
คัลลานะถึงท่ีอยู ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
คร้ันแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดพดูกะทาวสักกะจอมเทพวา ดกูรจอมเทพ การถึงพระ 
พุทธเจาเปนสรณะดนีัก เพราะเหตุแหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกน้ี 
เม่ือแตกกายตายไปยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ 
๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ วรรณะ สุข ยศ ความเปนใหญ รูป เสียง  กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 
อันเปนทิพย ดกูรจอมเทพ การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนกั เพราะเหตุแหงการถึงพระธรรมเปน 
สรณะ สัตวบางพวกในโลกนี้ เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้น 
ยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ วรรณะ สุข ยศ ความเปนใหญ 
รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันเปนทิพย การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนักเพราะเหตแุหงการ 
ถึงพระสงฆเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ วรรณะ สุข ยศ 
ความเปนใหญ รูป เสียงกล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันเปนทิพย ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา 
ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะดนีัก เพราะเหตุแหงการถึง  
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พระพุทธเจาเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ ๑๐ประการ คือ ดวยอายุ ... อันเปนทิพย การ 
ถึงพระธรรมเปนสรณะดนีกั ...การถึงพระสงฆเปนสรณะดีนัก เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆ 
เปนสรณะ สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือแตกกายตายไปแลว ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขา 
เหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ วรรณะสุข ยศ ความ 
เปนใหญ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อันเปนทิพย ฯ 
[๕๓๑] คร้ังนัน้แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๖๐๐ องค ฯลฯ๗๐๐ องค ฯลฯ 
๘๐๐ องค ฯลฯ ฯ 
[๕๓๒] คร้ังนัน้แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๘๔,๐๐๐ องค เขาไปหาทานพระ 
มหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง คร้ันแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดพูดกะทาวสักกะจอมเทพวา ดูกรจอมเทพ การ 
ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะดนีักเพราะเหตแุหงการถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ สัตวบางพวก 
ในโลกน้ี เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวก 
อ่ืนดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ... อันเปนทิพย การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนกั... 
การถึงพระสงฆเปนสรณะดนีัก เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะสัตวบางพวกในโลก 
นี้ เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอื่นดวย 
ฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ... อันเปนทิพย ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา ขาแตทานพระ 
โมคคัลลานะผูนิรทุกข การถึงพระพุทธเจาเปนสรณะดนีัก ... การถึงพระธรรมเปนสรณะดีนกั ... 
การถึงพระสงฆเปนสรณะดนีัก เพราะเหตุแหงการถึงพระสงฆเปนสรณะ สัตวบางพวกในโลก 
นี้ เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอื่น 
ดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ... อันเปนทิพย ฯ 
[๕๓๓] คร้ังนัน้แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๕๐๐ องค เขาไปหาทานพระมหา 
โมคคัลลานะถึงท่ีอยู ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง คร้ันแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดพูดกะทาวสักกะจอมเทพวา ดูกรจอมเทพ การ  
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ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค 
พระองคนั้นเปนพระอรหนัต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดังนี้ ดีนกั เพราะเหตุ 
แหงการประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา สัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือ 
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้น ยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ 
๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ ... อันเปนทิพยดกูรจอมเทพ การประกอบดวยความเล่ือมใสอัน 
ไมหวัน่ไหวในพระธรรมวา ธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ... ดกูรจอมเทพ การประกอบ 
ดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดี 
แลว ... ดกูรจอมเทพ การประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว อันไมขาด...เปนไปเพื่อสมาธิ 
ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลวสัตวบางพวกในโลกน้ี เม่ือ 
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ 
๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ... อันเปนทิพย ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา ขาแตทานพระโมคคัลลานะ 
ผูนิรทุกขการประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ 
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ... ในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว... ใน 
พระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว... การประกอบดวยศีลท่ี 
พระอริยเจาใครแลว อันไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยศีล 
ท่ีพระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค 
เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ ... โผฏฐัพพะ อัน 
เปนทิพย ฯ 
[๕๓๔] คร้ังนัน้แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๖๐๐ องค ฯลฯ ๗๐๐ องค ฯลฯ 
๘๐๐ องค ฯลฯ ฯ 
[๕๓๕] คร้ังนัน้แล ทาวสักกะจอมเทพกับเทวดา ๘๔,๐๐๐ องค เขาไปหาทานพระ 
มหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู ไหวทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ไดประทับยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขาง 
หนึ่ง คร้ันแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดพูดกะทาวสักกะจอมเทพวา ดูกรจอมเทพ การ 
ประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค  
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พระองคนั้น... ในพระธรรมวา  พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว... ในพระสงฆ 
วา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดีแลว... การประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจา 
ใครแลวอันไมขาด... เปนไปเพื่อสมาธิ ดีนัก เพราะเหตุแหงการประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจา 
ใครแลว สัตวบางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เขาเหลานั้น 
ยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือดวยอายุ วรรณะ สุข ยศ ความเปน 
ใหญ รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะอันเปนทิพย ทาวสักกะจอมเทพตรัสวา ขาแตทาน 
พระโมคคัลลานะผูนิรทุกขการประกอบดวยความเล่ือมใสอันไมหวัน่ไหวในพระพุทธเจาวา แม 
เพราะเหตุนี้ๆพระผูมีพระภาคพระองคนั้น... ในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัส 
ดีแลว... ในพระสงฆวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค ผูปฏิบัติดีแลว...การประกอบ 
ดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว อันไมขาด ... เปนไปเพื่อสมาธิ ดีนักเพราะเหตแุหงการประกอบ 
ดวยศีลท่ีพระอริยเจาใครแลว สัตวบางพวกในโลกน้ีเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค เขาเหลานั้นยอมครอบงําเทวดาพวกอ่ืนดวยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ดวยอายุ... 
โผฏฐัพพะ อันเปนทิพย ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
[๕๓๖] คร้ังนัน้แล จันทนเทพบุตร ฯลฯ คร้ังนั้นแล สุยามเทพบุตรฯลฯ คร้ังนั้น 
แล สันตุสิตเทพบุตร ฯลฯ คร้ังนั้นแล สุนิมมิตเทพบุตร ฯลฯ คร้ังนั้นแล วสวัตตีเทพบุตร 
ฯลฯ(เปยยาล ๕ ประการนี้ พึงใหพิสดารเหมือนทาวสักกะจอมเทพ) ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๑ 
จบโมคคัลลานสังยุตต 
_______________________  
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รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. สวิตักกสูตร ๒. อวิตักกสูตร ๓. สุขปญหาสูตร๔. อุเปกขปญหาสูตร 
๕. อากาสานญัจายตนสูตร ๖. วิญญาณัญจายตนสูตร ๗. อากิญจัญญายตน 
สูตร  ๘. เนวสัญญานาสัญญายตนสูตร ๙. อนิมิตตสูตร ๑๐. สักก 
สูตร ๑๑. จันทนสูตร ฯ 
_____________________  
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จิตตคหปติปุจฉาสังยุตต 
สังโยชนสูตร 
[๕๓๗] สมัยหนึ่ง ภกิษุผูเถระมากดวยกันอยูท่ีอัมพาฏกวัน ใกลราวปามัจฉิกาสณฑ 
ก็สมัยนั้นแล ภิกษุผูเถระมากดวยกนักลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตนั่งประชุมสนทนากันท่ีโรง 
กลมไดสนทนากันวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้ คือสังโยชนกด็ี สังโยชนยีธรรมก็ด ี
มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะตางกันหรือวามีอรรถเหมือนกนั พยัญชนะเทานั้นตางกนั บรรดา 
ภิกษุผูเถระเหลานั้นภิกษุผูเถระบางพวกพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้ 
คือสังโยชนกด็ี สังโยชนียธรรมก็ดี มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน บางพวกพยากรณ 
อยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้ คือ สังโยชนก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดี มีอรรถ 
เหมือนกนั พยญัชนะเทานัน้ตางกัน ฯ 
[๕๓๘] ก็สมัยนั้นแล จิตตคฤหบดีไดไปยังบานสวยช่ือมิคปถกะดวยกรณียกิจบางอยาง 
ไดสดับขาววา ภิกษุผูเถระมากดวยกนักลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว นั่งประชุมกนัท่ีโรง 
กลม ไดสนทนากันวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลายธรรมเหลานี้ คือ สังโยชนก็ดี สังโยชนียธรรมก็ด ี
มีอรรถตางกัน มีพยัญชนะตางกัน หรือวามีอรรถเหมือนกนั พยัญชนะเทานั้นตางกนั บรรดา 
ภิกษุผูเถระเหลานั้นภิกษุผูเถระบางพวกพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้ 
คือสังโยชนกด็ี สังโยชนียธรรมก็ดี มีอรรถตางกันและมีพยัญชนะตางกัน บางพวกพยากรณ 
อยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้ คือ สังโยชนก็ดีสังโยชนียธรรมก็ดี มีอรรถ 
เหมือนกนั พยญัชนะเทานัน้ตางกัน ฯ 
[๕๓๙] คร้ังนัน้แล จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาภิกษุผูเถระท้ังหลายถึงท่ีอยูไหวแลวนั่ง ณ 
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดถามภิกษุผูเถระท้ังหลายวา ขาแตทานท้ังหลายผูเจริญ กระผมได 
สดับขาววา ภกิษุผูเถระมากดวยกันกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัตแลว นั่งประชุมกันท่ีโรงกลม 
ไดสนทนากนัวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้ คือ สังโยชนกด็ี สังโยชนียธรรมก็ดี  
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มีอรรถตางกันมีพยัญชนะตางกัน หรือวามีอรรถเหมือนกนั พยัญชนะเทานั้นตางกนั ภกิษุผูเถระ 
บางพวกพยากรณอยางนีว้า ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้ คือ สังโยชนก็ด ี
สังโยชนียธรรมก็ดี มีอรรถตางกันและมีพยญัชนะตางกนั บางพวกพยากรณอยางนีว้า ดูกรทาน 
ผูมีอายุท้ังหลาย ธรรมเหลานี ้คือ สังโยชนกด็ี สังโยชนียธรรมก็ดี มีอรรถเหมือนกัน พยัญชนะ 
เทานั้นตางกนั ดังนี้หรือ ภิกษุเหลานั้นตอบวา อยางนัน้คฤหบดี จิตตคฤหบดีไดกลาววา 
ขาแตทานผูเจริญท้ังหลายธรรมเหลานี้ คือ สังโยชนก็ดี สังโยชนียธรรมก็ดี มีอรรถตางกัน และมี 
พยัญชนะตางกัน ถากระนั้นกระผมจักอุปมาใหฟง เพราะวิญูชนบางพวกในโลกน้ียอมเขาใจ 
เนื้อความแหงภาษิตแมดวยขออุปมา ฯ 
[๕๔๐] ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย เปรียบเหมือนโคดําตัวหนึ่งโคขาวตัวหนึ่ง เขาผูก 
ดวยทามหรือเชือกเสนเดยีวกัน ผูใดแลพึงกลาวอยางนี้วา โคดําติดกับโคขาว โคขาวติดกับโคดํา 
ดังนี้ ผูนั้นช่ือวากลาวถูกละหรือ ฯ 
ภิ. ไมถูก คฤหบดี เพราะโคดาํไมติดกับโคขาว แมโคขาวกไ็มติดกับโคดํา ทามหรือ 
เชือกท่ีผูกโคท้ังสองนั้น ช่ือวาเปนเคร่ืองผูก ฯ 
จิตต. ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล จักษุไมติดกับรูปรูปไมติดกับ 
จักษุ ฉันทราคะท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยจกัษแุละรูปท้ัง ๒ นัน้ ช่ือวาเปนเครื่องติด หูไมตดิกับเสียง 
เสียงไมติดกับหู ฉันทราคะท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยหูและเสียงท้ัง ๒ นั้น ช่ือวาเปนเคร่ืองติด จมูก 
ไมติดกับกล่ิน กล่ินไมติดกับจมูกฉันทราคะท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยจมูกและกล่ินท้ัง ๒ นั้น ช่ือวา 
เปนเคร่ืองติด ล้ินไมติดกับรส รสไมติดกับล้ิน ฉันทราคะท่ีเกิดข้ึนเพราะอาศัยล้ินและรสท้ัง ๒ 
นั้นช่ือวาเปนเคร่ืองติด กายไมติดกับโผฏฐัพพะ โผฏฐัพพะไมตดิกับกาย ฉันทราคะ  ท่ีเกิดขึ้น 
เพราะอาศัยกายและโผฏฐัพพะท้ัง ๒ นั้น ช่ือวาเปนเคร่ืองติด ใจไมติดกับธรรมารมณ ธรรมารมณ 
ไมติดกับใจ ฉันทราคะท่ีเกดิข้ึนเพราะอาศัยใจและธรรมารมณท้ัง ๒ นัน้ ช่ือวาเปนเครื่องติด 
ภิ. ดูกรคฤหบดี การท่ีปญญาจักษุของทานหย่ังทราบในพระพุทธพจนท่ีลึกซ้ึง ช่ือวาเปน 
ลาภของทาน ทานไดดแีลว ฯ 
จบสูตรท่ี ๑  
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อิสิทัตตสูตรท่ี ๑ 
[๕๔๑] สมัยหนึ่ง ภิกษุผูเถระมากดวยกันอยูท่ีอัมพาฏกวนั ใกลราวปา  มัจฉิกาสณฑ 
คร้ังนั้นแล จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาภกิษุผูเถระเหลานั้นไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง 
คร้ันแลว ไดอาราธนาวา ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย ขอพระเถระท้ังหลาย โปรดรับภตัตาหาร 
ของกระผมในวันพรุงนี้ ภิกษผูุเถระท้ังหลายไดรับอาราธนาโดยดุษณภีาพ คร้ังนั้นแล จิตตคฤหบด ี
ทราบการรับอาราธนาของภิกษุผูเถระท้ังหลายแลว ลุกจากท่ีนั่ง กราบไหว กระทําประทักษณิแลว 
จากไป ฯ 
[๕๔๒] คร้ังนัน้แล พอลวงราตรีนั้นไป เปนเวลาเชา ภิกษุผูเถระท้ังหลายนุงแลวถือ 
บาตรและจีวร พากันเขาไปยงันิเวสนของจติตคฤหบดี แลวนั่งบนอาสนะท่ีตบแตงไวถวาย 
คร้ังนั้นแล จิตตคฤหบดีเขาไปหาภิกษุผูเถระท้ังหลายไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว 
ไดถามพระเถระผูเปนประธานวาขาแตพระเถระผูเจริญ คําท่ีกลาวกันวา ความตางแหงธาตุๆ 
ดังนี้ ความตางแหงธาตุ พระผูมีพระภาคตรัสไวดวยเหตุเทาไรหนอแล ฯ 
[๕๔๓] เม่ือจติตคฤหบดีถามอยางนี้แลว พระเถระผูเปนประธานไดนิ่งอยู แมคร้ังท่ี ๒ 
จิตตคฤหบดีไดถามพระเถระผูเปนประธานวา ขาแตพระเถระผูเจริญ คําท่ีกลาวกันวา ความตาง 
แหงธาตุๆ ดังนี้ ความตางแหงธาตุ พระผูมีพระภาคตรสัไวดวยเหตุเทาไรหนอแล แมคร้ังท่ี 
๒ พระเถระผูเปนประธานกไ็ดนิ่งอยู แมคร้ังท่ี ๓ จิตตคฤหบดีก็ไดถามพระเถระผูเปนประธานวา 
ขาแตพระเถระผูเจริญ คําท่ีกลาวกันวา ความตางแหงธาตุๆ ดังนี้ ความตางแหงธาตุ พระผูมี 
พระภาคตรัสไวดวยเหตุเทาไรหนอแล แมคร้ังท่ี ๓ พระเถระผูเปนประธานก็ไดนิ่งอยู ฯ 
[๕๔๔] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานอิสิทัตตะเปนผูใหมกวาทุกองคในภิกษสุงฆหมูนั้น 
คร้ังนั้นแล ทานอิสิทัตตะไดขอโอกาสกะพระเถระผูเปนประธานวาขาแตพระเถระผูเจริญ กระผม 
ขอพยากรณปญหาขอนั้นของจิตตคฤหบด ี
พระเถระกลาววา ดูกรทานอิสิทัตตะ เชิญทานพยากรณปญหาขอนั้นของจิตตคฤหบดี 
เถิด ฯ  
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อิ. ดูกรคฤหบดี ก็ทานกลาวถามอยางนี้วา ขาแตพระเถระผูเจริญ คําท่ีกลาวกันวา 
ความตางแหงธาตุๆ ดังนี้ ความตางแหงธาตุ พระผูมีพระภาคตรัสไวดวยเหตุเทาไรหนอแล 
ดังนี้หรือ 
จิตต. อยางนัน้ ทานผูเจริญ ฯ 
อิ. ดูกรคฤหบดี ความตางแหงธาตุ พระผูมีพระภาคตรสัไวดังนี้ คือ  จักขุธาตุ รูปธาตุ 
จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุคันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ 
ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุโผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ 
ธัมมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ดูกรคฤหบดี ความตางแหงธาตุ พระผูมีพระภาคตรัสไวดวยเหต ุ
เทานี้แล ฯ 
[๕๔๕] คร้ังนัน้แล จิตตคฤหบดีช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของทานอิสิทัตตะแลวได 
อังคาสภิกษุผูเถระท้ังหลายใหอ่ิมหนําเพียงพอ ดวยขาทนียโภชนยีาหารอันประณีต ดวยมือของตน 
คร้ังนั้นแล ภกิษุผูเถระท้ังหลายฉันเสร็จแลว ลดมือจากบาตรแลว ลุกข้ึนจากอาสนะหลีกไป 
คร้ังนั้นแล พระเถระผูเปนประธานไดกลาวกะทานอิสิทัตตะวา ดีแลว ทานอิสิทัตตะ ปญหา 
ขอนั้นแจมแจงแกทาน ---มิไดแจมแจงแกเรา ดูกรทานอิสิทัตตะ ตอไป ถาปญหาเชนนี้พึงมีมา 
แมโดยประการอ่ืนในกาลใด ทานนั่นแหละพึงกลาวตอบปญหาเชนนัน้ในกาลนัน้ ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
อิสิทัตตสูตรท่ี ๒ 
[๕๔๖] สมัยหนึ่ง ภิกษุผูเถระมากดวยกันอยูท่ีอัมพาฏกวนั ใกลราวปามัจฉิกาสณฑ 
คร้ังนั้นแล จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาภกิษุผูเถระท้ังหลายถึงท่ีอยูไหวแลวน่ัง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
คร้ันแลวไดอาราธนาวา ขาแตทานท้ังหลายผูเจริญ ขอพระเถระท้ังหลายโปรดรับภัตตาหารของ 
กระผมในวันพรุงนี้ ภิกษุผูเถระท้ังหลายรับอาราธนาโดยดุษณภีาพ คร้ังนั้นแล จิตตคฤหบดี 
ทราบการรับอาราธนาของภิกษุผูเถระท้ังหลายแลว ลุกจากอาสนะ ไหวกระทําประทักษิณแลว 
จากไป ฯ  
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[๕๔๗] คร้ังนัน้แล พอลวงราตรีนั้นไปเปนเวลาเชา ภกิษผูุเถระท้ังหลาย  นุงแลว 
ถือบาตรและจวีรพากันเขาไปยังนิเวสนของจิตตคฤหบดแีลวนั่งบนอาสนะท่ีตบแตงไวถวาย คร้ัง 
นั้นแล จิตตคฤหบดีเขาไปหาภิกษุผูเถระท้ังหลาย ไหวแลวจึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน 
แลวไดถามพระเถระผูเปนประธานวา ขาแตพระเถระผูเจริญ ทิฐิหลายอยางยอมเกิดข้ึนในโลก 
ดังนี้วา โลกเท่ียงบาง โลกไมเท่ียงบาง โลกมีท่ีสุดบาง โลกไมมีท่ีสุดบาง ชีพอันนั้น สรีระ 
ก็อันนั้นบาง ชีพเปนอ่ืน สรีระก็เปนอ่ืนบาง สัตวตายแลวยอมเปนอีกบาง สัตวตายแลวยอม 
ไมเปน อีกบาง สัตวตายแลวยอมเปนอีกกมี็ ยอมไมเปนอีกก็มีบาง สัตวตายแลวยอมเปนอีก 
ก็หามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดบาง (ก็ทิฐ ิ๖๒ อยางเหลานี้ ไดกลาวไวในพรหมชาลสูตร) 
ขาแตทานผูเจริญ เม่ืออะไรมี ทิฐิเหลานี้จงึมี เม่ืออะไรไมมี ทิฐิเหลานีจ้ึงไมมี ฯ 
[๕๔๘] เม่ือจติตคฤหบดีไดถามอยางนี้แลว พระเถระผูเปนประธานไดนิ่งอยู แมคร้ัง 
ท่ี ๒ ฯลฯ แมคร้ังท่ี ๓ จิตตคฤหบดีไดถามพระเถระผูเปนประธานวา ขาแตพระเถระผูเจริญ ทิฐ ิ
หลายอยางยอมเกิดข้ึนในโลกดังนีว้า โลกเท่ียงบางโลกไมเท่ียงบาง โลกมีท่ีสุดบาง โลกไมมี 
ท่ีสุดบาง ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้นบางชีพเปนอ่ืน สรีระกเ็ปนอ่ืนบาง สัตวตายแลวยอม 
เปนอีกบาง สัตวตายแลวยอมไมเปนอีกบาง สัตวตายแลวยอมเปนอีกกมี็ ยอมไมเปนอีกก็มีบาง 
สัตวตายแลวยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกกห็ามิไดบาง แมคร้ังท่ี ๓ พระเถระผูเปน 
ประธานก็ไดนิ่งอยู ฯ 
[๕๔๙] ก็สมัยนั้นแล ทานพระอิสิทัตตะเปนผูใหมกวาทุกองคในภิกษสุงฆหมูนั้น คร้ัง 
นั้นแล ทานพระอิสิทัตตะไดขอโอกาสกะพระเถระผูเปนประธานวาขาแตพระเถระผูเจริญ กระผม 
ขอพยากรณปญหาขอนั้นของจิตตคฤหบดี พระเถระกลาววา ดูกรทานอิสิทัตตะ ทานจงพยากรณ 
ปญหาขอนั้นของจิตตคฤหบดีเถิดทานอิสิทัตตะไดถามวา ดูกรคฤหบด ีก็ทานถามอยางนี้วา 
ขาแตพระเถระผูเจริญทิฐิหลายอยางยอมเกดิข้ึนในโลกดงันี้วา โลกเท่ียงบาง โลกไมเท่ียง 
บาง โลกมีท่ีสุดบาง โลกไมมีท่ีสุดบาง ฯลฯ ขาแตทานผูเจริญ เม่ืออะไรมี ทิฐิเหลานี้จงึมี 
เม่ืออะไรไมมี ทิฐิเหลานี้จึงไมมี ดังนี้หรือ จิตตคฤหบดีกลาววา อยางนัน้ทานผูเจริญ ฯ  
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อิ. ดูกรคฤหบดี ทิฐิหลายอยางยอมเกิดข้ึนในโลกดังนีว้า โลกเท่ียงบาง โลกไม 
เท่ียงบาง... สัตวตายแลวยอมเปนอีกกห็ามิได ยอมไมเปนอีกก็หามิไดบาง(ทิฐิ ๖๒ เหลานี้ 
ไดกลาวไวแลวในพรหมชาลสูตร) ดูกรคฤหบดี เม่ือสักกายทิฐิมี ทิฐเิหลานี้ก็มี เม่ือสักกาย 
ทิฐิไมมี ทิฐิเหลานี้ก็ไมมี ฯ 
[๕๕๐] จิตต. ขาแตทานผูเจริญ ก็สักกายทิฐิยอมเกดิมีไดอยางไร ฯ 
อิ. ดูกรคฤหบดี ปุถุชนในโลกน้ี ผูไมไดสดบั ไมเห็นพระอริยเจาไมฉลาดในธรรม 
ของพระอริยเจา ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยเจา ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรม 
ของสัตบุรุษ ไมไดรับแนะนาํในธรรมของสัตบุรุษยอมเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ เห็นตนมี 
รูป ๑ เห็นรูปในตน ๑ เห็นตนในรูป ๑เห็นเวทนาโดยความเปนตน ๑ เห็นตนมีเวทนา ๑ 
เห็นเวทนาในตน ๑ เหน็ตนในเวทนา ๑ เห็นสัญญาโดยความเปนตน ๑ เห็นตนมีสัญญา ๑ 
เห็นสัญญาในตน ๑ เหน็ตนในสัญญา ๑ เห็นสังขารโดยความเปนตน ๑ เห็นตนมีสังขาร ๑ 
เห็นสังขารในตน ๑ เหน็ตนในสังขาร ๑ เห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ เหน็ตนมีวิญญาณ ๑ 
เห็นวิญญาณในตน ๑ เห็นตนในวิญญาณ ๑ ดูกรคฤหบดสัีกกายทิฐยิอมเกิดมีไดอยางนี้ 
แล ฯ 
[๕๕๑] จิตต. ขาแตทานผูเจริญ ก็สักกายทิฐิยอมไมเกิดมีไดอยางไร ฯ 
อิ. ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในพระธรรมวนิัยนี้ ผูไดสดบัแลว ไดเห็นพระอริยเจา 
ฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยเจาไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดใน 
ธรรมของสัตบุรุษ ไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษยอมไมเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ไมเหน็ 
ตนมีรูป ๑ ไมเห็นรูปในตน ๑ ไมเหน็ตนในรูป ๑ ไมเหน็เวทนาโดยความเปนตน ๑ ไมเห็น 
ตนมีเวทนา ๑ ไมเห็นเวทนาในตน ๑ ไมเหน็ตนในเวทนา ๑ ไมเหน็สัญญาโดยความเปนตน ๑ 
ไมเห็นตนมีสัญญา ๑ ไมเหน็สัญญาในตน ๑ ไมเห็นตนในสัญญา ๑ ไมเห็นสังขารโดยความ 
เปนตน ๑ ไมเห็นตนมีสังขาร ๑ ไมเห็นสังขารในตน ๑ ไมเห็นตนในสังขาร ๑ ไมเหน็วิญญาณ 
โดยความเปนตน ๑ ไมเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ไมเหน็วิญญาณในตน ๑ ไมเห็นตนในวญิญาณ ๑ 
ดูกรคฤหบดี สักกายทิฐยิอมไมเกิดมไีดอยางนี้แล ฯ  
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จิตต. ขาแตทานผูเจริญ พระคุณเจาอิสิทัตตะมาจากไหน ฯ 
อิ. ดูกรคฤหบดี อาตมภาพมาจากอวนัตีชนบท ฯ 
จิตต. ขาแตทานผูเจริญ กุลบุตรมีนามวาอิสิทัตตะในอวันตีชนบทเปนสหายท่ีไม 
เคยเหน็กันของขาพเจา ไดออกบรรพชามีอยู พระคุณเจาไดเหน็ทานหรือไม ฯ 
อิ. ไดเหน็ คฤหบดี ฯ 
จิตต. ขาแตทานผูเจริญ เดี๋ยวนี้ ทานผูมีอายรูุปนั้นอยูท่ีไหนหนอ ฯ 
[๕๕๒] เม่ือจติตคฤหบดีไดถามอยางนี้ ทานอิสิทัตตะไดนิ่งอยู ฯ 
จิตต. ขาแตทานผูเจริญ ทานอิสิทัตตะของขาพเจา คือพระคุณเจาหรือ ฯ 
อิ. ใชละ คฤหบดี ฯ 
จิตต. ขาแตทานผูเจริญ ขอใหพระคุณเจาอิสิทัตตะจงชอบใจอัมพาฏกวันอันเปนท่ีนา 
ร่ืนรมยใกลราวปามัจฉิกาสณฑเถิด ขาพเจาจักบํารุงดวยจีวรบิณฑบาต เสนาสนะ และคิลาน 
เภสัชบริขาร 
อิ. ดูกรคฤหบดี ทานกลาวดแีลว ฯ 
[๕๕๓] คร้ังนัน้แล จิตตคฤหบดีช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของทานพระอิสิทัตตะแลว ได 
อังคาสภิกษุผูเถระท้ังหลายใหอ่ิมหนําสําราญ ดวยขาทนยีะโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของ 
ตน คร้ังนั้นแล ภิกษุผูเถระท้ังหลายฉันเสร็จแลว ลดมือจากบาตร ลุกข้ึนจากอาสนะกลับไป 
ลําดับนั้นแล พระเถระผูเปนประธานไดใหโอกาสทานพระอิสิทัตตะวา ดีแลว ทานอิสิทัตตะ 
ปญหาขอนั้นแจมแจงแกทาน มิไดแจมแจงแกผม ตอไป ถาปญหาเชนนี้พึงมีมาแมโดยประการ 
อ่ืนในกาลใด ทานนั่นแหละพึงกลาวตอบปญหาเชนนัน้ในกาลนัน้คร้ังนั้นแล ทานอิสิทัตตะได 
เก็บเสนาสนะ ถือเอาบาตรและจีวร เดินทางออกจากราวปาช่ือมัจฉิกาสณฑไมไดกลับมาอีก 
เหมือนกับภิกษุรูปอ่ืนท่ีไดออกเดินทางจากไป ฯ 
จบสูตรท่ี ๓  
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มหกสูตร 
[๕๕๔] สมัยหนึ่ง ภกิษุผูเถระมากรูปอยูท่ีอัมพาฏกวัน ใกลราวปามัจฉิกาสณฑ คร้ัง 
นั้นแล จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาภิกษุผูเถระท้ังหลาย ไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน 
แลวไดอาราธนาวา ขาแตทานท้ังหลายผูเจริญขอพระเถระท้ังหลายจงรับภัตตาหารท่ีโรงโคของ 
ขาพเจาในวันพรุงนี้ ภิกษุผูเถระท้ังหลายไดรับอาราธนาโดยดุษณภีาพ คร้ังนั้นแล จิตตคฤหบดี 
ทราบการรับอาราธนาของภิกษุผูเถระท้ังหลายแลว ลุกจากท่ีนั่งไหวทําประทักษณิแลวจากไป ฯ 
[๕๕๕] คร้ังนัน้แล พอลวงราตรีนั้นไป เปนเวลาเชา ภิกษุผูเถระท้ังหลายนุงแลว 
ถือบาตรและจวีรเขาไปยังโรงโคของจิตตคฤหบดี ไดนั่ง ณอาสนะท่ีไดตบแตงไว คร้ังนั้นแล 
จิตตคฤหบดี ไดอังคาสภิกษผูุเถระท้ังหลายใหอ่ิมหนําสําราญเพียงพอ ดวยขาวปายาสเจือดวย 
เนยใสอยางประณีต ดวยมือของตนเอง คร้ังน้ันแล ภกิษุผูเถระท้ังหลายฉันเสร็จแลว ลดมือ 
จากบาตร ลุกจากอาสนะแลวจากไป แมจิตตคฤหบดีไดส่ังทาสกรรมกรวา พวกทานจงท้ิงสวน 
ท่ีเหลือเสีย แลวจึงไดตามไปสงภิกษุผูเถระท้ังหลายขางหลังๆ ก็โดยสมัยนั้นแลไดเกิดรอนจัด 
ภิกษุผูเถระท้ังหลายไดเดินไปดวยกายท่ีคลายกับจะหดเขาฉะน้ัน(จะเปอย) ท้ังท่ีไดฉันโภชนะ 
อ่ิมแลว ฯ 
[๕๕๖] ก็โดยสมัยนั้นแล ทานพระมหกะเปนผูออนกวาทุกองคในภิกษุสงฆหมูนั้น 
คร้ังนั้นแล ทานพระมหกะไดพูดกะพระเถระผูเปนประธานวา ขาแตทานผูเจริญ เปนการดีที 
เดียวท่ีพึงมีลมเย็นพดัมา และพึงมีแดดออน ท้ังฝนพึงโปรยลงมาทีละเม็ดๆ พระเถระกลาววา 
ทานมหกะ เปนการดีทีเดยีวท่ีพึงมีลมเย็นพัดมา และพึงมีแดดออน ท้ังฝนพึงโปรยลงมาทีละ 
เม็ดๆ คร้ังนั้นแลทานพระมหกะไดบันดาลอิทธาภิสังขารใหมีลมเย็นพดัมา และมีแดดออน ท้ัง 
ใหมีฝนโปรยลงมาทีละเม็ดๆ ฯ 
[๕๕๗] คร้ังนัน้แล จิตตคฤหบดีไดคิดวา ภกิษุผูออนกวาทุกองคในภิกษุสงฆหมูนี ้
เปนผูมีฤทธานุภาพเห็นปานนี้ทีเดยีว คร้ังน้ันแล ทานพระมหกะไปถึงอารามแลว ไดถามพระ  
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เถระผูเปนประธานวา ขาแตทานผูเจริญ การบันดาลอิทธาภิสังขารเทานี้เปนการเพียงพอหรือ 
พระเถระผูเปนประธานไดกลาววา ทานมหกะ การบันดาลอิทธาภิสังขารเทานี้เปนการเพียงพอ 
ทานมหกะ การบันดาลอิทธาภิสังขารเพียงเทานี้เปนอันเราทําแลว เปนอันเราบูชาแลว คร้ันนั้น 
แล ภิกษุผูเถระท้ังหลายไดไปตามท่ีอยู แมทานมหกะก็ไดไปยังท่ีอยูของตน คร้ังนั้นแล  จิตต 
คฤหบดีเขาไปหาทานพระมหกะถึงท่ีอยู ไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง  คร้ันแลวไดขอรองวา 
ขาแตทานผูเจริญ ขอพระคุณเจามหกะจงแสดงอิทธิปาฏิหารยท่ีเปนอุตริมนุสธรรมแกขาพเจาเถิด 
ทานพระมหกะพูดวา ดกูรคฤหบดีถาเชนนั้น ทานจงปูผาหมท่ีระเบียง แลวจงเอาฟอนหญามา 
โปรยลงท่ีผานั้นจิตตคฤหบดไีดรับคําทานพระมหกะแลวจึงปูผาหมท่ีระเบียง แลวเอาฟอนหญามา 
โปรยลงท่ีผานั้น คร้ังนั้นแล ทานพระมหกะไดเขาไปสูวหิารใสลูกดานแลวไดบันดาลอิทธาภิ 
สังขารใหเปลวไฟแลบออกมาโดยชองลูกดานและระหวางลูกดานไหมหญา ไมไหมผาหม คร้ังนั้น 
จิตตคฤหบดีไดสลัดผาหมแลว สลดใจ (ตกใจ)ขนลุกชัน ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
ลําดับนั้นแล ทานพระมหกะไดออกจากวหิาร (หองใน) ไดถามจิตตคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี 
การบันดาลอิทธาภิสังขารเทานี้ เปนการเพียงพอหรือ จติตคฤหบดีไดกลาววา ทานมหกะผูเจริญ 
การบันดาลอิทธาภิสังขารเทานี้เปนการเพียงพอ ทานมหกะผูเจริญ การบันดาลอิทธาภิสังขารเพียง 
เทานี้ เปนอันทานกระทําแลว เปนอันทานบูชาแลว ขอพระคุณเจามหกะจงชอบใจอัมพาฏกว 
นารามท่ีนาร่ืนรมยใกลราวปามัจฉิกาสณฑเถิดขาพเจาจักบํารุงดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ 
และคิลานเภสัชบริขาร ทานพระมหกะไดกลาววา ดูกรคฤหบดี นั่นทานกลาวดแีลว คร้ังนั้นแล 
ทานพระมหกะไดเก็บเสนาสนะ ถือบาตรและจวีรเดินทางออกจากราวปาช่ือมัจฉิกาสณฑ ไมได 
กลับมาอีก เหมือนกับภกิษุรูปอ่ืนๆ ท่ีเดินทางจากไป ฉะนั้น ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
กามภูสูตรท่ี ๑ 
[๕๕๘] สมัยหนึ่ง ทานพระกามภูอยูท่ีอัมพาฏกวัน ใกลราวปามัจฉิกาสณฑ คร้ังนั้นแล 
จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาทานพระกามภูถึงท่ีอยู ไหว แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน  
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แลวทานพระกามภูไดกลาวกะจิตตคฤหบดีวาดกูรคฤหบดี พระผูมีพระภาคไดตรัสประพันธ 
คาถาไวดังนีว้า 
เธอจงดูรถอันไมมีโทษ มีหลังคาขาว มีเพลาเดียว ไมมีทุกขแลน 
ไปถึงท่ีหมาย ตัดกระแสตัณหาขาด ไมมีกเิลสเคร่ืองผูกพัน ฯ 
[๕๕๙] ดูกรคฤหบดี ทานพงึเห็นเนื้อความแหงคาถาประพันธนี้ ท่ีพระผูมีพระภาค 
ตรัสไวโดยยอโดยพิสดารอยางไรหนอ ฯ 
จิ. ขาแตทานผูเจริญ คาถาประพันธนี้ พระผูมีพระภาคตรัสหรือ ฯ 
กา. อยางนัน้ คฤหบดี ฯ 
จิ. ขาแตทานผูเจริญ ถาเชนนัน้ ขอทานโปรดรอคอยอยูครูหนึ่ง จนกวากระผมจักเพงเนือ้ความ 
แหงคาถาประพันธนั้นได ฯ 
คร้ังนั้นแล จิตตคฤหบดีนิ่งอยูครูหนึ่ง จึงไดตอบทานกามภูวาขาแตทานผูเจริญ คําวา 
ไมมีโทษน้ัน เปนช่ือของศีล คําวา มีหลังคาขาวนั้น เปนช่ือของวิมุตติ คําวา มีเพลาเดยีว 
นั้น เปนช่ือของสติ คําวา ยอมแลนไปนั้น เปนช่ือของการกาวไปและการถอยกลับ คําวา 
รถนั้น เปนช่ือของรางกายนีซ่ึ้งประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ มีมารดาบิดาเปนแดนเกดิ เจริญข้ึน 
ดวยขาวสุกและขนมสด มีความไมเท่ียง ตองลูบไล นวดเฟน มีการแตกทําลายและกระจัด 
กระจายเปนธรรมดา ขาแตทานผูเจริญ ราคะ โทสะ โมหะ ช่ือวาทุกข ทุกขเหลานั้นอันภิกษุผู 
ขีณาสพละไดแลว ตัดมูลรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอ 
ไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนัน้ ภิกษุผูขีณาสพพระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ไมมีทุกข คําวา แลน 
ไปถึงท่ีหมาย นั้นเปนช่ือของพระอรหันต คําวา กระแสนั้น เปนช่ือของตัณหา ตณัหานั้น อันภิกษ ุ
ผูขีณาสพละไดแลว ตดัมูลรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึน 
อีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูขีณาสพพระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ตัดกระแสตัณหา 
ขาด ราคะ โทสะ โมหะ ช่ือวากิเลสเคร่ืองผูกพัน กิเลสเคร่ืองผูกพันเหลานั้น อันภกิษุผู 
ขีณาสพละไดแลว ตัดมูลรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึน 
อีกตอไปเปนธรรมดา เพราะเหตุนั้น ภิกษุผูขีณาสพพระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ผูไมมีกิเลส 
เคร่ืองผูกพัน ขาแตทานผูเจริญ คาถาประพันธท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไววา  
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เธอจงดูรถอันไมมีโทษ มีหลังคาขาว มีเพลาเดียว ไมมีทุกข 
แลนไปถึงท่ีหมาย ตัดกระแสตัณหาขาด ไมมีกิเลสเคร่ืองผูกพัน 
ดังนี ้
กระผมยอมรูท่ัวถึงเนื้อความแหงคาถาประพันธนี้ ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวโดยยอได 
โดยพิสดารอยางนี้ ฯ 
กา. ดูกรคฤหบดี การท่ีปญญาจักษุของทานหยั่งทราบในพระพุทธพจนท่ีลึกซ้ึงนี้ ช่ือ 
วาเปนลาภของทาน ทานไดดีแลว ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
กามภูสูตรท่ี ๒ 
[๕๖๐] สมัยหนึ่ง ทานพระกามภูอยูท่ีอัมพาฏกวัน ใกลราวปามัจฉิกาสณฑคร้ังนั้นแล 
จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาทานพระกามภูถึงท่ีอยู ไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวได 
ถามทานพระกามภวูา ขาแตทานผูเจริญ สังขารมีเทาไรหนอแล ทานพระกามภูตอบวา ดูกร 
คฤหบดี สังขารมี ๓ คือ กายสังขารวจีสังขาร จิตตสังขาร 
[๕๖๑] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ช่ืนชมอนุโมทนาภาษิต 
ของทานพระกามภู แลวไดถามปญหายิ่งข้ึนไปอีกวา ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสังขารเปนไฉน 
วจีสังขารเปนไฉน จิตตสังขารเปนไฉน ฯ 
กา. ดูกรคฤหบดี ลมหายใจเขาและลมหายใจออกแลช่ือวากายสังขาร  วติกวิจารชื่อวา 
วจีสังขาร สัญญาและเวทนาช่ือวาจิตตสังขาร ฯ 
[๕๖๒] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ไดถามปญหายิ่งข้ึนไปอีก 
วา ขาแตทานผูเจริญ ก็เพราะเหตุไร ลมหายใจเขาและลมหายใจออกจึงช่ือวากายสังขาร วิตก 
วิจารจึงช่ือวาวจีสังขาร สัญญาและเวทนาจึงช่ือวาจิตตสังขาร ฯ  
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กา. ดูกรคฤหบดี ลมหายใจเขาและลมหายใจออกเปนของเกิดที่กายธรรมเหลานี้เนื่อง 
ดวยกาย ฉะนัน้ ลมหายใจเขาและลมหายใจออกจึงช่ือวากายสังขาร บุคคลยอมตรึกตรอง 
กอนแลว จึงเปลงวาจาภายหลัง ฉะนั้น วิตกวิจารจงึช่ือวาวจีสังขาร สัญญาและเวทนาเปนของ 
เกิดที่จิต ธรรมเหลานี้เนื่องดวยจติฉะน้ัน สัญญาและเวทนาจึงช่ือวาจิตตสังขาร ฯ 
[๕๖๓] จติตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ไดถามปญหายิ่งข้ึนไป 
อีกวา ขาแตทานผูเจริญ ก็สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติเกิดมีไดอยางไร ฯ 
กา. ดูกรคฤหบดี ภิกษุเม่ือจะเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ไมไดคิดอยางนี้วา เรา 
จักเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบาง เรากําลังเขาสัญญาเวทยิตนิโรธบางเราเขาสัญญาเวทยตินิโรธแลว 
บาง โดยท่ีถูกกอนแตจะเขา ทานไดอบรมจิตท่ีจะนอมไปเพ่ือความเปนจิตแท (จิตดัง้เดิม) ฯ 
[๕๖๔] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ไดถามปญหายิ่งข้ึนไป 
อีกวา ขาแตทานผูเจริญ ก็เม่ือภิกษเุขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู ธรรมเหลาไหนดับกอน คือ กาย 
สังขาร วจีสังขาร หรือจิตตสังขารดับกอน ฯ 
กา. ดูกรคฤหบดี เม่ือภกิษุเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู วจีสังขารดับกอน  ตอจากนั้น 
กายสังขารดับ ตอจากนั้นจิตตสังขารจึงดับ ฯ 
[๕๖๕] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ไดถามปญหา  ยิ่งข้ึนไป 
อีกวา ขาแตทานผูเจริญ คนท่ีตายแลว ทํากาละแลว กับภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ ท้ังสอง 
นี้มีความตางกนัอยางไร ฯ 
กา. ดูกรคฤหบดี คนท่ีตายแลว ทํากาละแลว มีกายสังขารดับสงบ  มีวจีสังขาร 
ดับสงบ มีจิตตสังขารดับสงบ มีอายุส้ินไป ไออุนสงบ อินทรียแตกกระจาย สวนภิกษุผูเขา 
สัญญาเวทยิตนิโรธ กายสังขารดับสงบ วจีสังขารดับสงบ จิตตสังขารดับสงบ (แต) ยังไมส้ิน 
อายุ ไออุนยังไมสงบ อินทรียผองใส ดูกรคฤหบดี คนตายแลว ทํากาละแลว กับภกิษุผูเขา 
สัญญาเวทยิตนิโรธมีความตางกันอยางนี้ ฯ 
[๕๖๖] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลวได ถามปญหายิง่ข้ึนไปอีก 
วา ขาแตทานผูเจริญ ก็การออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ยอมมีอยางไร ฯ  
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กา. ดูกรคฤหบดี ภิกษุเม่ือจะออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ไมไดคิดอยางนี ้
วา เราจักออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติบาง เรากําลังออกจากสัญญาเวทยิตนโิรธสมาบัติ 
บาง เราออกจากสัญญาเวทยตินิโรธสมาบัติแลวบางโดยท่ีแท กอนแตจะออก ทานไดอบรมจิต 
ท่ีนอมเขาไปเพื่อความเปนจติแท ฯ 
[๕๖๗] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ไดถามปญหายิ่งข้ึนไป 
อีกวา ขาแตทานผูเจริญ ก็เม่ือภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ  ธรรมเหลาไหนเกิด 
กอน คือกายสังขาร วจีสังขาร หรือจิตตสังขารเกิดกอน ฯ 
กา. ดูกรคฤหบดี เม่ือภกิษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ จิตตสังขารเกิดกอน 
ตอจากนั้นกายสังขารจึงเกิด ตอจากนั้นวจสัีงขารจึงเกิด ฯ 
[๕๖๘] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ไดถามปญหายิ่งข้ึนไป 
อีกวา ขาแตทานผูเจริญ ก็ผัสสะเทาไร ยอมถูกตองภิกษุผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ฯ 
กา. ดูกรคฤหบดี ผัสสะ ๓ อยาง คือ ๑ สุญญผัสสะ อนิมิตตผัสสะ  อัปปณิหิต 
ผัสสะ ยอมถูกตองภิกษุผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ฯ 
[๕๖๙] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ไดถามปญหายิ่งข้ึนไปอีกวา ขา 
แตทานผูเจริญ ก็จิตของภกิษผูุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ยอมเปนธรรมชาตินอมไปสู 
อะไร โนมไปสูอะไร เง้ือมไปสูอะไร ฯ 
กา. ดูกรคฤหบดี จิตของภกิษุผูออกจากสัญญาเวทยิตนโิรธสมาบัติ  ยอมเปน 
ธรรมชาตินอมไปสูวิเวก โนมไปสูวิเวก เง้ือมไปสูวิเวก ฯ 
[๕๗๐] จิตตคฤหบดีกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ดังนี้แลว ช่ืนชม  อนุโมทนาภาษิต 
ของทานพระกามภูแลว ไดถามปญหายิ่งข้ึนไปอีกวา ขาแตทานผูเจริญ ก็ธรรมเทาไร ยอมมี 
อุปการะมากแกสัญญาเวทยตินิโรธสมาบัติ ฯ 
กา. ดูกรคฤหบดี ทานถามปญหาท่ีควรจะถามกอนลาชาไปหนอย แตวาอาตมาจักพยา 
กรณปญหาแกทาน ดูกรคฤหบดี ธรรม ๒ อยาง คือ สมถะ ๑วิปสสนา ๑ ยอมมีอุปการะมาก 
แกสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ฯ 
จบสูตรท่ี ๖  
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โคทัตตสูตร 
[๕๗๑] สมัยหนึ่ง ทานพระโคทัตตะอยูท่ีอัมพาฏกวัน ใกลราวปามัจฉิกาสณฑ คร้ัง 
นั้นแล จิตตคฤหบดีไดเขาไปหาทานพระโคทัตตะถึงท่ีอยู ไหวแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง 
คร้ันแลวทานพระโคทัตตะไดถามจิตตคฤหบดีวา ดูกรคฤหบดี ธรรมเหลานี้ คือ อัปปมาณาเจโต 
วิมุติ อากิญจัญญาเจโตวิมุติ   สูญญตาเจโตวิมุติ และอนิมิตตาเจโตวิมุติ มีอรรถตางกัน มี 
พยัญชนะตางกันหรือวามีอรรถเหมือนกนั ตางกันแตพยัญชนะเทานัน้ จิตตคฤหบดีตอบวา ขา 
แตทานผูเจริญ ปริยายท่ีเปนเหตุใหธรรมเหลานี้อาศัยแลว เปนธรรมมีอรรถตางกันมีพยัญชนะ 
ตางกัน มีอยู และปริยายท่ีเปนเหตุใหธรรมเหลานี้อาศัยแลว เปนธรรมมีอรรถเหมือนกัน ตาง 
กันแตพยัญชนะเทานั้น มีอยู ฯ 
[๕๗๒] ขาแตทานผูเจริญ กป็ริยายท่ีเปนเหตุใหธรรมเหลานี้อาศัยแลวเปนธรรมมีอรรถ 
ตางกัน และมีพยัญชนะตางกันเปนไฉน ขาแตทานผูเจริญ ภิกษใุนพระธรรมวินัยนี้ มีจิต 
ประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓  ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี ้
ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจ 
อันประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียด 
เบียนอยูมีใจประกอบดวยกรุณา...ประกอบดวยมุทิตา...ประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศ 
หนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน โดยนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน  เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง 
แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย 
ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนอยู ขาแตทานผูเจริญ นี้เรียก 
วา อัปปมาณาเจโตวิมุติ ฯ 
[๕๗๓] ขาแตทานผูเจริญ กอ็ากิญจัญญาเจโตวิมุติเปนไฉน ขาแตทาน  ผูเจริญ ภิกษ ุ
ในพระธรรมวนิัยนี้ กาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวงแลว เขาอากิญจัญญายตน 
ฌานดวยมนสิการวา อะไรๆ หนอยหน่ึงไมมีดังนี้อยูนี้เรียกวา อากิญจัญญาเจโตวิมุติ ฯ  
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[๕๗๔] ขาแตทานผูเจริญก็สูญญตาเจโตวิมุติเปนไฉน ขาแตทานผูเจริญ  ภิกษใุนพระ 
ธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ตาม อยูโคนตนไมก็ตาม อยูในเรือนวางเปลากต็าม ยอมพิจารณาเห็น 
ดังนี้วา นี้วางเปลาจากตนหรือจากส่ิงท่ีเนื่องในตน นี้เรียกวา สูญญตาเจโตวิมุติ ฯ 
[๕๗๕] ขาแตทานผูเจริญ กอ็นิมิตตาเจโตวิมุติเปนไฉน ขาแตทานผูเจริญ ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้ ยอมเขาถึงอนิมิตตาเจโตสมาธิเพราะไมมนสิการถึงนิมิตทั้งปวงอยู นีเ้รียกวา 
อนิมิตตาเจโตวิมุติ ขาแตทานผูเจริญ นี้คือปริยายท่ีเปนเหตุใหธรรมเหลานี้อาศัยแลว มีอรรถ 
ตางกันและมพียัญชนะตางกัน ฯ 
[๕๗๖] ขาแตทานผูเจริญ กป็ริยายท่ีเปนเหตุใหธรรมเหลานี้อาศัยแลว มีอรรถเปนอัน 
เดียวกัน ตางกนัแตพยัญชนะเทานั้นเปนไฉน ขาแตทานผูเจริญ ราคะโทสะ โมหะ ช่ือวา 
กิเลสกระทําประมาณ กเิลสเหลานั้นอันภิกษุผูขีณาสพ ละไดแลว ตัดมูลรากขาดแลว ทําให 
เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา อัปปมาณาเจโตวิมุติอันไม 
กําเริบมีประมาณเทาใด เจโตวิมุติบัณฑิตกลาววาเปนเลิศกวาอัปปมาณาเจโตวิมุติเหลานั้น ก ็
เจโตวิมุติอันไมกําเริบนั้นวางเปลาจากราคะ โทสะ โมหะ ราคะ โทสะ โมหะ ช่ือวาเปนกิเลส 
เคร่ืองกังวล กิเลสเหลานั้นอันภิกษุผูขีณาสพ ละไดแลว ตดัมูลรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือน 
ตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา อากิญจัญญาเจโตวิมุติอันไมกําเริบมี 
ประมาณเทาใด เจโตวิมุติบัณฑิตกลาววา เปนเลิศกวาอากิญจัญญาเจโตวิมุติเหลานัน้ ก็เจโตวิมุต ิ
อันไมกําเริบนัน้วางเปลาจากราคะโทสะ โมหะ ราคะ โทสะ โมหะ ช่ือวาเปนกิเลสเคร่ือง 
กระทํานิมิต (เคร่ืองหมาย) กเิลสเหลานั้นอันภิกษุผูขีณาสพ ละไดแลว ตดัมูลรากขาดแลว 
ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา อนิมิตตาเจโตวิมุต ิ
อันไมกําเริบมีประมาณเทาใด เจโตวิมุติบัณฑิตกลาววา เปนเลิศกวาอนิมิตตาเจโตวมุิติเหลานั้น 
ก็เจโตวิมุติอันไมกําเริบนั้นวางเปลาจากราคะ โทสะ โมหะขาแตทานผูเจริญ ปริยายนี้เปนเหตุ 
ใหธรรมเหลานี้อาศัยแลว มีอรรถเปนอันเดียวกัน ตางกนัแตพยัญชนะเทานั้น ทานพระโคทัตตะ 
กลาววา ดูกรคฤหบดี การท่ีปญญาจักษุของทานหยั่งทราบในพระพุทธพจนท่ีลึกซ้ึง ช่ือวาเปน 
ลาภของทานทานไดดแีลว ฯ 
จบสูตรท่ี ๗  
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นิคัณฐสูตร 
[๕๗๗] ก็สมัยนั้นแล นิครณฐนาฏบุตรไดไปถึงราวปาช่ือวามัจฉิกาสณฑ พรอมดวย 
นิครณฐบริษัทเปนอันมาก จติตคฤหบดีไดสดับขาววา นคิรณฐนาฏบุตรไดมาถึงราวปาช่ือวา 
มัจฉิกาสณฑพรอมดวยนิครณฐบริษัทเปนอันมาก คร้ังน้ันแลจิตตคฤหบดีพรอมดวยอุบาสกหลาย 
คนเขาไปหานคิรณฐนาฏบุตรแลว ไดปราศรัยกับนิครณฐนาฏบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอให 
ระลึกถึงกันไปแลว จึงไดนัง่ ณท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวนิครณฐนาฏบุตรไดถามจิตตคฤหบด ี
วา ดูกรคฤหบดีทานยอมเช่ือตอพระสมณโคดมวา สมาธิท่ีไมมีวิตกวิจารมีอยู ความดบัวิตกวิจารม ี
อยูหรือ จิตตคฤหบดีกลาววา ทานผูเจริญ ขาพเจาไมไดเช่ือตอพระผูมีพระภาคในขอนีว้า 
สมาธิอันไมมีวิตกวิจารมีอยู ความดับแหงวติกวิจารมีอยู ฯ 
[๕๗๘] เม่ือจติตคฤหบดีกลาวอยางนีแ้ลว นิครณฐนาฏบตุรแลดูบริษัทของตนแลวจึง 
ประกาศวา ทานผูเจริญท้ังหลายจงดูเร่ืองนี ้จิตตคฤหบดนีี้เปนคนตรงไมโออวด ไมมีมารยาจริง 
เพียงใด จิตตคฤหบดีผูเขาใจวา พึงมีการดบัวิตกวิจารนัน้ ก็เทากับวาเขาใจวา พึงกั้นกางลมได 
ดวยขาย หรือจิตตคฤหบดีผูเขาใจวาพึงมีการดับวิตกวิจารนั้น ก็เทากับวาเขาใจวา พึงกั้นกาง 
กระแสน้ําคงคาไดดวยฝามือของตน จิตตคฤหบดีกลาววา ทานผูเจริญ ทานยอมเขาใจเปนไฉน 
คือญาณกับศรัทธาอะไรประณีตกวากัน ฯ 
นิครณฐ. ดกูรคฤหบดี ญาณนั่นแหละประณีตกวาศรัทธา ฯ 
จิตต. ทานผูเจริญ ขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดียววา เราสงัดจากกามสงัดจาก 
อกุศลธรรม เขาปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปติและสุขอันเกดิแตวเิวกอยูขาพเจายอมจํานงหวังไดที 
เดียววา เราเขาทุติยฌาน ฯลฯ เพราะวติกวิจารสงบไปขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดยีววา เพราะ 
ปติส้ินไป ฯลฯ เขาตติยฌาน ขาพเจายอมจาํนงหวังไดทีเดียววา เราเขาจตุตถฌาณ ฯลฯ เพราะ 
ละสุขละทุกขและดับโสมนสั โทมนัสกอนๆ ได ทานผูเจริญ ขาพเจารูเห็นอยูอยางนี้ จักไม 
เช่ือสมณะหรือพราหมณใดๆ วาสมาธิอันไมมีวิตกวิจารมีอยู ความดับแหงวิตกวิจารมีอยู ฯ  
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[๕๗๙] เม่ือจิตตคฤหบดีกลาวอยางนีแ้ลว นิครณฐนาฏบตุรไดแลดูบริษัทของตนแลว 
จึงประกาศวา ทานผูเจริญท้ังหลายจงดเูร่ืองนี้ จิตตคฤหบดีนี้เปนคนไมตรง โออวด มีมารยาจริง 
เพียงใด จิตตคฤหบดีกลาววา ทานผูเจริญกข็าพเจาทราบคําท่ีทานพูดเม่ือสักครูนี้แหละวา ทาน 
ผูเจริญท้ังหลายจงดูเร่ืองนี้จติตคฤหบดีนี้เปนคนตรง ไมโออวด ไมมีมารยาจริงเพยีงใด และ 
ทราบคําท่ีทานพูดเดีย๋วนีว้า ทานผูเจริญท้ังหลายจงดเูร่ืองนี้ จิตตคฤหบดีนี้เปนคนไมตรง โออวด 
มีมารยาจริงเพยีงใด ถาคําพูดคร้ังกอนของทานเปนจริง คําพูดคร้ังหลังของทานก็ผิด ถาคําพูด 
คร้ังหลังของทานเปนจริง คําพูดคร้ังกอนของทานก็ผิด กป็ญหาท่ีมีเหตุผล ๑๐ ขอนี้ยอมมาถึง 
แกทาน เม่ือทานเขาใจเนื้อความแหงปญหาเหลานั้นกเ็ชิญบอกกับนิครณฐบริษัท ปญหา ๑๐ ขอนี ้
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 คร้ันจิตตคฤหบดีไดถามปญหาท่ีมีเหตุผล ๑๐ 
ขอนี้กะนิครณนาฏบุตรเสร็จแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป ฯ 
จบสูตรท่ี ๘ 
อเจลสูตร 
[๕๘๐] ก็สมัยนั้นแล อเจลกสัสปไดเคยเปนสหายของจติตคฤหบดี เม่ือคร้ังยังเปน 
คฤหัสถ ไดไปถึงราวปามัจฉิกาสณฑ จิตตคฤหบดีไดสดบัขาววาอเจลกสัสปผูเคยเปนสหาย 
ของเราเม่ือคร้ังยังเปนคฤหัสถ ไดมาถึงราวปาช่ือมัจฉิกาสณฑ คร้ังนั้นแล จิตตคฤหบดีไดเขาไป 
หาอเจลกัสสปแลว ไดปราศรัยกับอเจลกัสสป คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว 
จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามอเจลกัสสปวา ทานกัสสปผูเจริญ ทานบวชมานาน 
เทาไร อเจลกสัสปตอบวา ดูกรคฤหบดี เราบวชมาไดประมาณ ๓๐ ป ฯ  
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จิตต. ทานผูเจริญ ก็ตลอดเวลา ๓๐ ปมานี้ อุตตริมนุสสธรรมอะไรๆ  ท่ีเปน 
ญาณทัสสนะวิเศษช้ันเยีย่มอยางบริบูรณ อันทานบรรลุแลว เปนธรรมเคร่ืองอยูผาสุก มีอยู 
หรือ ฯ 
อ. ดูกรคฤหบดี ตลอดเวลา ๓๐ ปมานี้ อุตตริมนุสสธรรมอะไรๆ ท่ีเปนญาณทัสสนะ 
วิเศษช้ันเยีย่มอยางบริบูรณ อันเราบรรลุแลว เปนธรรมเคร่ือง อยูผาสุก ไมมี นอกจากการประพฤติ 
เปลือย การเปนคนโลน และการสลัดฝุน ฯ 
[๕๘๑] เม่ืออเจลกัสสปกลาวอยางนี้ จิตตคฤหบดีไดกลาววา ทานผูเจริญ ความเปน 
ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีมาแลวหนอเพราะในอเจลบรรพชา 
ตลอดเวลา ๓๐ ป อุตตริมนุสธรรมอะไรๆ ท่ีเปนญาณทัสสนะวิเศษช้ันเยีย่มอยางบริบูรณ 
เปนธรรมอันทานบรรลุแลว เปนธรรมเคร่ืองอยูผาสุก ไมมี นอกจากการประพฤติเปลือย การ 
เปนคนโลน และการสลัดฝุน ฯ 
อ. ดูกรคฤหบดี ก็ทานไดเขาถึงความเปนอุบาสกมาแลวนานเทาไร ฯ 
จิตต. ทานผูเจริญ สําหรับขาพเจาไดเขาถึงความเปนอุบาสกมาแลว ๓๐ป ฯ 
อ. ดูกรคฤหบดี ก็ตลอดเวลา ๓๐ ปมานี้ อุตตริมนุสสธรรมอะไรๆ ท่ีเปนญาณ 
ทัสสนะวิเศษชั้นเยีย่มอยางบริบูรณ อันทานบรรลุแลว เปนธรรมเคร่ืองอยูผาสุก มีอยูหรือ ฯ 
จิตต. ทานผูเจริญ แมคฤหัสถก็พึงมีธรรมเชนนั้นได เพราะขาพเจายอมจํานงหวังได 
ทีเดียววา เราสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌานมีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวกอยู ขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดยีววาเราเขาทุตยิฌาน ... ขาพเจายอมจํานงหวงัไดที 
เดียววา มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยกาย เพราะปติส้ินไป เขาตติยฌาน ... 
ขาพเจายอมจํานงหวังไดทีเดยีววา เราเขาจตุตถฌาน ... กแ็หละขาพเจาพึงพยากรณกอนพระผูมี 
พระภาคไซร ก็จะไมเปนการนาอัศจรรย สําหรับขอท่ีพระผูมีพระภาคจะพึงทรงพยากรณ ขาพเจาวา 
ไมมีสังโยชนท่ีจิตตคฤหบดปีระกอบแลว (มีแลว)จะพึงเปนเหตุใหกลับมาสูโลกน้ีอีก ฯ 
[๕๘๒] เม่ือจติตคฤหบดีกลาวอยางนี้ อเจลกัสสปไดกลาววา ทานผูเจริญ ความเปน 
ธรรมท่ีพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีมาแลวหนอ เพราะในพระธรรมวินัย  
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มีคฤหัสถผูนุงหมขาว จกับรรลุอุตตริมนุสสธรรมท่ีเปนญาณทัสสนะวิเศษช้ันเยีย่มอยางบริบูรณ เปน 
เคร่ืองอยูผาสุกเชนนัน้ดูกรคฤหบดี ขาพเจาพึงไดบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวนิัยนี้ ฯ 
คร้ังนั้นแล จิตตคฤหบดีไดพาเอาอเจลกัสสปเขาไปหาภกิษุผูเถระถึงท่ีอยูแลวกลาววา 
ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย อเจลกัสสปผูนี้เคยเปนสหายของขาพเจาเม่ือคร้ังยังเปนคฤหัสถ ขอ 
พระเถระท้ังหลายจงใหอเจลกัสสปผูนี้บรรพชาอุปสมบทเถิด ขาพเจาจกับํารุงเธอดวยจวีร 
บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริกขาร อเจลกัสสปไดบรรพชาอุปสมบทในพระธรรม 
วินัยแลว ทานพระกัสสปอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมู อยูผูเดยีว ไมประมาท 
มีความเพยีรมีใจแนวแน กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลาย 
ออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา 
ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลวกจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืน เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี 
ก็แลทานพระกัสสปไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย ฯ 
จบสูตรท่ี ๙ 
คิลานสูตร 
[๕๘๓] ก็สมัยนั้นแล จิตตคฤหบดีปวย เปนทุกข มีไขหนกั คร้ังนั้นแล อารามเทวดา 
วนเทวดา รุกขเทวดา (และ) เทวดาท่ีสิงสถิตอยูท่ีตนไมเปนยา หญาและพญาไม มารวม 
ประชุมกันแลวกลาวกับจิตตคฤหบดีวา ดกูรคฤหบดี ทานจงปรารถนาวา ขอใหเราเปนพระเจา 
จักรพรรดิราชในอนาคตเถิดเม่ือพวกเทวดากลาวอยางนี้แลว จิตตคฤหบดีจึงไดกลาวกะเทวดา 
เหลานั้นวา แมการเปนเชนนัน้ก็เปนของไมเท่ียง ไมยั่งยืน จําจะตองละไป ฯ 
[๕๘๔] เม่ือจติตคฤหบดีกลาวอยางนีแ้ลว พวกมิตรสหายญาติสาโลหิตของจิตต 
คฤหบดีไดกลาวกะจิตตคฤหบดีวา ขาแตทานผูเปนบุตรนาย ทานจงต้ังสติไว อยาเพอไป ฯ 
จิตต. ฉันไดพดูอะไรออกไปบางหรือ ท่ีเปนเหตุใหพวกทานท้ังหลาย  กลาวกะฉัน 
อยางนี้วา ขาแตทานผูเปนบุตรนาย ทานจงต้ังสติไว อยาเพอไป ฯ  
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มิตร. ขาแตทานผูเปนบุตรนาย ทานไดพูดอยางนี้วา แมการเปนเชนนัน้ก็เปนของไม 
เท่ียง ไมยั่งยืน จําจะตองละไป ฯ 
จิตต. จริงอยางนั้น อารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา (และ) เทวดาท่ีสิงสถิต 
อยูท่ีตนไมเปนยา หญาและพญาไมไดกลาวกะเราอยางนี้วา ดกูรคฤหบดีทานจงตั้งปรารถนาวา 
ขอใหเราไดเปนพระเจาจักรวรรดิราชในอนาคตกาล ฉันจึงไดกลาวกะเทวดาเหลานั้นวา แมการ 
เปนเชนนัน้ก็เปนของไมเท่ียง ไมยั่งยนื จําจะตองละไป ฯ 
มิตร. ขาแตทานผูเปนบุตรนาย ก็อารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา(และ) เทวดา 
ท่ีสิงสถิตอยูท่ีตนไมเปนยา หญาและพญาไมเหลานั้น เหน็อํานาจประโยชนอะไร จึงไดกลาว 
วา ดูกรคฤหบดี ทานจงปรารถนาวา ขอใหเราไดเปนพระเจาจกัรพรรดิราชในอนาคตเถิด ฯ 
จิตต. อารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา (และ) เทวดาท่ีสิงสถิตอยูท่ีตนไมเปนยา 
หญาและพญาไมเหลานั้น มีความคิดอยางนี้วา จิตตคฤหบดีผูนี้เปนผูมีศีล มีกัลยาณธรรม ถา 
เธอจักปรารถนาวา ขอใหเราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชในอนาคตไซร การปรารถนาดวยใจของ 
เธอผูมีศีลนี้จักสําเร็จไดเพราะศีลบริสุทธ์ิ ผูประกอบดวยธรรมยอมเพิ่มกําลังใหผูท่ีประกอบดวย 
ธรรมอารามเทวดา วนเทวดา รุกขเทวดา (และ) เทวดาท่ีสิงสถิตอยูท่ีตนไมเปนยา  หญา 
และพญาไมเหลานั้น เห็นอํานาจประโยชนดังกลาวมานี้ จงึไดกลาววาดกูรคฤหบดี ทานจง 
ปรารถนาวา ขอใหเราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชในอนาคตเถิด ฉันจึงไดกลาวกะเทวดาเหลา 
นั้นวา แมการเปนเชนนัน้ก็เปนของไมเท่ียงไมยั่งยนื จําจะตองละไป ฯ 
มิตร. ขาแตทานผูเปนบุตรนาย ถาเชนนั้น ขอทานจงกลาวสอนพวกขาพเจาบาง ฯ 
[๕๘๕] จิตต. ฉะนั้น พวกทานพึงศึกษาอยางนี้วา พวกเราจักประกอบดวยศรัทธา 
อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจาวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต 
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะเสด็จไปดีแลว รูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ี 
ควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผู 
จําแนกธรรมพวกเราจักประกอบดวยศรัทธาอันไมหวัน่ไหวในพระธรรมวา พระธรรมอันพระผูมี 
พระภาคตรัสดีแลว อันผูปฏิบัติจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอม 
เขามา อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน พวกเราจักประกอบดวยศรัทธาอันไมหวัน่ไหวในพระสงฆวา  
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พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม ปฏิบัติชอบ 
นี่คือคูแหงบุรุษ ๔ไดแกบุรุษบุคคล ๘ นี้คือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค เปนผูควรของ 
คํานับเปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรของทําบุญ เปนผูควรกระทําอัญชลี เปนนาบุญของโลก 
ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา อน่ึง ไทยธรรมทุกชนิดในตระกลู จักเปนของควรแบงกับทานผูมีศีล 
มีกัลยาณธรรม พวกทานพึงศึกษาอยางนี้แล คร้ังนั้นแล จติตคฤหบดี คร้ันแนะนํามิตรสหาย 
ญาติสาโลหิตใหเล่ือมใสในพระพุทธเจาพระธรรม พระสงฆ และจาคะแลว ไดกระทํากาละ 
(ตาย) ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
จบจิตตคหปติปุจฉา ฯ 
____________________________________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. สังโยชนสูตร ๒. อิสิทัตตสูตรท่ี ๑ ๓. อิสิทัตตสูตรท่ี ๒  ๔. มหกสูตร 
๕. กามภูสูตรท่ี ๑ ๖. กามภสููตรท่ี ๒ ๗. โคทัตตสูตร๘. นิคัณฐสูตร 
๙. อเจลสูตร ๑๐. คิลานสูตร ฯ 
_______________________  
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คามณิสังยุตต 
จัณฑสูตร 
[๕๘๖] คร้ังนัน้แล นายจัณฑคามณีเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคม 
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระองคผูเจริญ อะไร 
หนอ เปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหบุคคลบางคนในโลกนี้ ถึงความนับวา เปนคนดุ เปนคนดุ ก็อะไร 
หนอเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหบุคคลบางคนในโลกนี้ถึงความนับวา เปนคนสงบเสง่ียม เปน 
คนสงบเสง่ียมพระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรนายคามณี คนบางคนในโลกน้ียังละราคะไมได 
เพราะเปนผูยังละราคะไมได คนอ่ืนจึงยัว่ใหโกรธ คนท่ียงัละราคะไมไดคนอ่ืนยัว่ใหโกรธ ยอม 
แสดงความโกรธใหปรากฏ ผูนั้นจึงนับไดวาเปนคนดุ คนบางคนในโลกน้ียังละโทสะไมได เพราะ 
เปนผูยังละโทสะไมได คนอ่ืนจึงยัว่ใหโกรธคนท่ียังละโทสะไมไดคนอ่ืนยั่วใหโกรธ ยอมแสดง 
ความโกรธใหปรากฏ ผูนั้นจงึนับไดวาเปนคนดุ คนบางคนในโลกนีย้ังละโมหะไมได เพราะเปน 
ผูยังละโมหะไมได คนอ่ืนจึงยั่วใหโกรธ คนท่ียังละโมหะไมไดอันคนอื่นยั่วใหโกรธ ยอมแสดง 
ความโกรธใหปรากฏ ผูนั้นจงึนับไดวาเปนคนดุ ดูกรนายคามณี นี้เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองให 
คนบางคนในโลกน้ีถึงความนับวาเปนคนดุ เปนคนดุ ฯ 
[๕๘๗] ดูกรนายคามณี อนึ่ง คนบางคนในโลกน้ีละราคะไดแลว เพราะเปนผูละ 
ราคะได คนอ่ืนจึงยัว่ไมโกรธ คนท่ีละราคะไดแลวอันคนอ่ืนยัว่ใหโกรธก็ไมแสดงความโกรธให 
ปรากฏ ผูนั้นจงึนับไดวา เปนคนสงบเสง่ียม คนบางคนในโลกน้ีละโทสะไดแลว เพราะเปน 
ผูละโทสะได คนอ่ืนจึงยัว่ไมโกรธ คนท่ีละโทสะไดแลวอันคนอ่ืนยัว่ใหโกรธ ก็ไมแสดงความ 
โกรธใหปรากฏ ผูนั้นจึงนับไดวา เปนคนสงบเสง่ียม คนบางคนในโลกนี้ละโมหะไดแลว เพราะ 
เปนผูละ โมหะได คนอ่ืนจึงยั่วไมโกรธ คนท่ีละโมหะไดแลวอันคนอ่ืนยั่วใหโกรธ ก็ไมแสดง 
ความโกรธใหปรากฏ ผูนั้นจงึนับไดวา เปนคนสงบเสง่ียม ดูกรนายคามณี นี้เปนเหตุเปน 
ปจจัยเครื่องใหคนบางคนในโลกน้ีถึงความนับวา เปนคนสงบเสง่ียมเปนคนสงบเสง่ียม ฯ  
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[๕๘๘] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายจัณฑคามณีไดกราบทูลพระผูมีพระ 
ภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงยิ่งนกั พระธรรมเทศนา 
ของพระองคแจมแจงยิ่งนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน 
หงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีปด บอกหนทางใหแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวัง 
วา คนมีจกัษุจกัเห็นรูปฉะน้ัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค กับท้ัง 
พระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก 
ผูถึงสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
จบสูตรท่ี ๑ 
ตาลปุตตสูตร 
[๕๘๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเวฬวุันกลันทกนิวาปสถาน 
ใกลพระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล พอบานนักเตนรํานามวาตาลบุตร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคแลว 
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระ 
องคเคยไดยินคําของนักเตนรํา ผูเปนอาจารยและปาจารยกอนๆกลาววา นักเตนรําคนใดทํา 
ใหคนหัวเราะ ร่ืนเริง ดวยคําจริงบาง คําเท็จบางในทามกลางสถานเตนรํา ในทามกลางสถาน 
มหรสพ ผูนั้นเม่ือแตกกายตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาผูราเริง ในขอนีพ้ระผูมี 
พระภาคตรัสอยางไร  พระผูมีพระภาคตรสัวา อยาเลยนายคามณี ขอพักขอนี้เสียเถิด ทาน 
อยาถามขอนี้กะเราเลย ฯ 
[๕๙๐] แมคร้ังท่ี ๒ ... แมคร้ังท่ี ๓ พอบานนักเตนรํานามวาตาลบุตรก็ไดทูลถามพระ 
ผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเคยไดยนิคําของนักเตนรํา ผูเปนอาจารยและ 
ปาจารยกอนๆ กลาววา นักเตนรําคนใดทําใหคนหวัเราะ ร่ืนเริง ดวยคําจริงบาง คําเท็จบาง 
ในทามกลางสถานเตนรํา ในทามกลางสถานมหรสพ ผูนัน้เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงความ 
เปนสหายของเทวดาผูราเริง ในขอนี้พระผูมีพระภาคตรัสอยางไร ฯ  
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[๕๙๑] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรนายคามณี เราหามทานไมไดแลววา อยาเลย 
นายคามณี ขอพักขอนี้เสียเถิด ทานอยาถามขอนี้กะเราเลย แตเราจกัพยากรณใหทาน ดูกร 
นายคามณี เม่ือกอนสัตวท้ังหลายยังไมปราศจากราคะอันกิเลสเคร่ืองผูกคือราคะผูกไว นกัเตนรํา 
รวบรวมเขาไวซ่ึงธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั ในทามกลางสถานเตนรํา ในทามกลาง 
สถานมหรสพ แกสัตวเหลานั้นมากยิ่งข้ึน เม่ือกอนสัตวท้ังหลายยังไมปราศจากโทสะ อันกิเลส 
เคร่ืองผูกคือโทสะผูกไว นักเตนรํารวบรวมเขาไวซ่ึงธรรมเปนท่ีตั้งแหงโทสะ ในทามกลางสถาน 
เตนรํา ในทามกลางสถานมหรสพ แกสัตวเหลานัน้มากยิ่งข้ึน เม่ือกอนสัตวท้ังหลายยังไม 
ปราศจากโมหะ อันกเิลสเคร่ืองผูกคือโมหะผูกไว นักเตนรํายอมรวบรวมไวซ่ึงธรรมอันเปนท่ีตั้ง 
แหงโมหะ ในทามกลางสถานเตนรํา ในทามกลางสถานมหรสพ แกสัตวเหลานัน้มากยิ่งข้ึน 
นักเตนรํานั้น ตนเองก็มัวเมาประมาท ตั้งอยูในความประมาท เม่ือแตกกายตายไป ยอมบังเกิด 
ในนรกช่ือปหาสะอนึ่ง ถาเขามีความเหน็อยางนีว้า นักเตนรําคนใดทําใหคนหวัเราะ ร่ืนเริงดวย 
คําจริงบาง คําเท็จบาง ในทามกลางสถานเตนรํา ในทามกลางสถานมหรสพผูนั้นเม่ือแตกกาย 
ตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทวดาช่ือปหาสะ ความเหน็ของเขานั้นเปนความเห็นผิด 
ดูกรนายคามณี ก็เรายอมกลาวคติสองอยางคือ นรกหรือกําเนิดสัตวเดยีรัจฉาน อยางใดอยาง 
หนึ่ง ของบุคคลผูมีความเห็นผิด ฯ 
[๕๙๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พอบานนักเตนรํานามวาตาลบุตรรองไห 
สะอ้ืน น้ําตาไหล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนายคามณี เราไดหามทานแลวมิใชหรือวา 
อยาเลย นายคามณี ขอพักขอนี้เสียเถิด อยาถามขอนี้กะเราเลย ฯ 
คามณี. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมไดรองไหถึงขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสอยาง 
นี้กะขาพระองคหรอก แตวาขาพระองคถูกนักเตนรําผูเปนอาจารยและปาจารยกอนๆ ลอลวงให 
หลงส้ินกาลนานวา นกัเตนรําคนใดทําใหคนหัวเราะร่ืนเริง ดวยคําจริงบาง คําเท็จบาง ในทาม 
กลางสถานเตนรํา ในทามกลางสถานมหรสพ ผูนั้นเม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงความเปน 
สหายของเทวดาช่ือปหาสะขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงยิ่งนกั ขา  
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แตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงยิ่งนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศ 
ธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทางหรือตามประทีป 
ในท่ีมืดดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูป ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระ 
ผูมีพระภาคกบัท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบท ใน 
สํานักของพระผูมีพระภาคนายนฏคามณนีามวาตาลบุตรไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักพระผูมี 
พระภาคแลวทานพระตาลบุตรอุปสมบทไมนาน หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความ 
เพียร มีใจแนวแน ฯลฯ ก็แลทานพระตาลบุตรเปนพระอรหันตองคหนึง่ ในจํานวนพระ 
อรหันตท้ังหลาย ฯ 
จบสูตรท่ี ๒ 
โยธาชีวสูตร 
[๕๙๓] คร้ังนัน้แล นายบานนักรบอาชีพเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ 
คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับคําของนักรบ 
อาชีพท้ังอาจารยและปาจารยกอนๆ กลาวกันอยางนี้วา นักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายามใน 
สงคราม คนอ่ืนฆาผูนั้นซ่ึงกาํลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย ผูนัน้เม่ือตายไป ยอมเขาถึง 
ความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต ในขอนี้พระผูมีพระภาคตรัสวาอยางไร พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา อยาเลยนายบาน ขอพักขอนี้เสียเถิด อยาถามขอนี้กะเราเลย แมคร้ังท่ี ๒ ฯลฯ แม 
คร้ังท่ี ๓ นายบานนักรบอาชีพไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญขาพระองคไดสดับ 
คําของนักรบอาชีพทั้งอาจารยและปาจารยกอนๆ กลาวกนัอยางนีว้า นกัรบอาชีพคนใดอุตสาหะ 
พยายามในสงคราม คนอ่ืนฆาผูนั้นซ่ึงกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย ผูนั้นเม่ือตายไป 
ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต ในขอนี้พระผูมีพระภาคจะตรัสวากระไร พระผู  
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มีพระภาคตรัสวาดูกรนายบาน เราหามทานไมไดแลววา อยาเลยนายบาน ของดขอนี้เสียเถิด 
อยาถามเราถึงขอนี้เลย แตเราจักพยากรณใหทาน ดกูรนายบาน นกัรบอาชีพคนใดอุตสาหะ 
พยายามในสงคราม ผูนั้นยึดหนวงจิตกระทําไวไมดี ตั้งจติไวไมดีกอนวา สัตวเหลานีจ้งถูกฆา 
จงถูกแทง จงขาดสูญ จงพินาศ หรือวาอยาไดมีคนอ่ืนฆาผูนั้นซ่ึงกําลังอุตสาหะพยายามใหถึง 
ความตาย ผูนัน้เม่ือตายไป ยอมเกิดในนรกชื่อสรชิต ก็ถาเขามีความเห็นอยางนี้วา นักรบอาชีพ 
คนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม คนอ่ืนฆาผูนั้นซ่ึงกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย ผูนัน้ 
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต ดังนี้ไซร ความเหน็ของผูนั้นเปน 
ความเหน็ผิด ดูกรนายบาน ก็เรายอมกลาวคติ ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่งคือ นรกหรือกําเนิด 
สัตวเดียรัจฉานของบุคคลผูมีความเหน็ผิด ฯ 
[๕๙๔] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายบานนกัรบอาชีพรองไหสอ้ืน น้ําตา 
ไหล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนายบาน เราไดหามทานแลวมิใชหรือวา อยาเลยนายบาน ของด 
ขอนี้เสียเถิด อยาถามเราถึงขอนี้เลย เขาทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมไดรองไหถึง 
ขอท่ีพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้กะขาพระองคหรอก แตวาขาพระองคถูกนักรบอาชีพท้ังอาจารย 
และปาจารยกอนๆลอลวงใหหลงส้ินกาลนานวา นักรบอาชีพคนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม 
คนอ่ืนฆาผูนั้นซ่ึงกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย นกัรบอาชีพคนนั้นเม่ือตายไป ยอมเขา 
ถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต ดังน้ี ขาแตพระองคผูเจริญพระธรรมเทศนาของพระองค 
แจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาค 
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดจุหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคนหลงทาง 
หรือสองไฟในท่ีมืดดวยหวงัวา คนมีจกัษจุักไดเห็นรูป ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค 
ขอถึงพระผูมีพระภาค กับท้ังพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรด 
ทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป ฯ 
จบสูตรท่ี ๓  
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หัตถาโรหสูตร 
[๕๙๕] คร้ังนัน้แล นายทหารชางไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประ ทับ ฯลฯ 
จนตลอดชีวิต ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ฯ 
จบสูตรท่ี ๔ 
อัสสาโรหสูตร 
[๕๙๖] คร้ังนัน้แล นายทหารมาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมแลว 
นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคไดสดับคําของทหารมา ท้ังอาจารยและปาจารยกอนๆ พดูกนัวา ทหารมาคนใดอุตสาหะ 
พยายามในสงคราม คนอ่ืนฆาผูนั้นซ่ึงกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย ทหารมาผูนั้นเม่ือ 
ตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต ในขอนี้พระผูมีพระภาคจะตรัสวากระไร 
พระผูมีพระภาคตรัสวา อยาเลยของดขอนี้เสียเถิด อยาถามเราถึงขอนี้เลยแมคร้ังท่ี ๒ ฯลฯ แม 
คร้ังท่ี ๓ นายทหารมาไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับคํา 
ของทหารมาท้ังอาจารยและปาจารยคนกอนๆพูดกันวา ทหารมาคนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม 
คนอ่ืนฆาผูนั้นเม่ือตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต ในขอนี้พระผูมีพระภาค 
จะตรัสวากระไร พระผูมีพระภาคตรัสวา แนะนาย เราหามไมไดแนแลววา อยาเลยนายของด 
ขอนี้เสียเถิด อยาถามเราถึงขอนี้เลย แตเราจักพยากรณใหทาน แนะนายทหารมาคนใดอุตสาหะ 
พยายามในสงคราม ผูนั้นยึดหนวงจิตกระทําไวไมดี ตั้งจติไวไมดีกอนวา สัตวเหลานีจ้งถูกฆา 
จงถูกแทง จงขาดสูญ จงพินาศ หรือวาจงอยามี คนอ่ืนฆาผูนั้นซ่ึงกําลังอุตสาหะพยายามใหถึง 
ความตาย ทหารมาผูนั้นเม่ือตายไป ยอมบังเกิดในนรกช่ือสรชิต อนึ่ง ถาเขามีความเห็นวา  
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ทหารมาคนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม คนอ่ืนฆาผูนั้นซ่ึงกําลังอุตสาหะพยายามใหถึงความตาย 
ทหารมาผูนั้นเม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาเหลาสรชิต ดังน้ีไซร ความเหน็ 
ของเขาน้ันเปนความเห็นผิด แนะนาย ก็เรากลาวคติ ๒ อยางอยางใดอยางหนึ่ง คือ นรกหรือ 
กําเนิดสัตวเดยีรัจฉาน ของบุคคลผูมีความเห็น  ผิด ฯ 
[๕๙๗] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายทหารมารองไห น้ําตาไหล พระผูมี 
พระภาคตรัสวา แนะนาย เราไดหามทานอยางนี้แลวมิใชหรือวาอยาเลยนาย ของดขอนี้เสียเถิด 
อยาถามเราถึงขอนี้เลย เขาทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมิไดรองไหถึงขอท่ีพระผูมี 
พระภาคตรัสกะขาพระองคหรอก แตวาขาพระองคถูกทหารมาท้ังอาจารยและปาจารยกอนๆ 
ลอลวงใหหลงส้ินกาลนานวา ทหารมาคนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม คนอ่ืนฆาผูนั้นซ่ึงกําลัง 
อุตสาหะพยายามใหถึงความตาย ทหารมาผูนั้นเม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดา 
เหลาสรชิต ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย 
ดุจหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปดบอกทางใหแกคนหลงทาง หรือสองไฟในท่ีมืดดวยหวังวา คนมี 
จักษุจกัไดเหน็รูปฉะน้ัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคกบัท้ังพระธรรม 
และภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก  ผูถึงพระ 
รัตนตรัยเปนสรณะ จนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
จบสูตรท่ี ๕ 
ภูมกสูตร 
[๕๙๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาวาริกอัมพวัน ใกลเมืองนาฬันทา 
คร้ังนั้นแล นายบานนามวาอสิพันธกบุตร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ  
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องคผูเจริญ พวกพราหมณชาวปจฉาภูมิ มีคณโฑน้ําติดตวั ประดับพวงมาลัยสาหราย อาบน้ําทุก 
เชาเย็น บําเรอไฟ พราหมณเหลานั้นช่ือวายังสัตวท่ีตายทํากาละแลวใหเปนข้ึน ใหรูชอบ ชวนให 
เขาสวรรค ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพทุธเจา สามารถ 
กระทําใหสัตวโลกท้ังหมด เม่ือตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคไดหรือ พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดูกรนายคามณี ถาอยางนั้น เราจักยอนถามทานในขอนี้ ปญหาควรแกทานดวยประการใด 
ทานพึงพยากรณปญหาขอนัน้ดวยประการนั้น ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษในโลกนี ้
ฆาสัตวลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มากไป 
ดวยอภิชฌา มีจิตพยาบาท มีความเหน็ผิด หมูมหาชนมาประชุมกันแลวพึงสวดวิงวอน 
สรรเสริญ ประนมมือเดินเวยีนรอบผูนั้นวา ขอบุรุษนี้เม่ือตายไปจงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ทาน 
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นเม่ือตายไปพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคเพราะเหตุการ 
สวดวิงวอน เพราะเหตุการสรรเสริญ หรือเพราะเหตุการประนมมือเดนิเวยีนรอบดังนี้หรือ ฯ 
คา. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
[๕๙๙] พ. ดูกรนายคามณี เปรียบเหมือนบุรุษโยนหนิกอนหนาใหญลงในหวงน้ําลึก 
หมูมหาชนพึงมาประชุมกันแลวสวดวิงวอน สรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบหินนัน้วา ขอจง 
โผลข้ึนเถิดทานกอนหนิ ขอจงลอยข้ึนเถิดทานกอนหิน ขอจงข้ึนบกเถิดทานกอนหิน ทานจะ 
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน กอนหินนั้นพงึโผลข้ึน พึงลอยข้ึน หรือพึงข้ึนบก เพราะเหตุการ 
สวดวิงวอน สรรเสริญประนมมือเดินเวียนรอบของหมูมหาชนบางหรือ ฯ 
คา. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ฉันนัน้เหมือนกัน บุรุษคนใดฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดใน 
กาม พูดเท็จ พดูสอเสียด พูดคําหยาบ พดูเพอเจอ มากไปดวยอภิชฌา มีจิตพยาบาท 
มีความเหน็ผิด หมูมหาชนพงึมาประชุมกนัแลวสวดวิงวอน สรรเสริญ ประนมมือเดนิเวยีน 
รอบบุรุษนั้นวา ขอบุรุษนี้เม่ือตายไป  จงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ก็จริง แตบุรุษนั้น 
เม่ือตาย พึงเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ฯ  
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[๖๐๐] ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษในโลกนี้เวนจาก 
ปาณาติบาต อทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจาผรุสวาจา สัมผัปปลาปะ 
ไมมากไปดวยอภิชฌา มีจิตไมพยาบาท มีความเหน็ชอบหมูมหาชนพึงมาประชุมกันแลวสวด 
วิงวอน สรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นวา ขอบุรุษนี้เม่ือตายไป จงเขาถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นเม่ือตายไป พึงเขาถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาตนรก เพราะเหตุการสวดวิงวอน สรรเสริญ หรือเพราะเหตุการประนมมือเดิน 
เวียนรอบของหมูมหาชนบางหรือ ฯ 
คา. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
[๖๐๑] พ. ดูกรนายคามณี เปรียบเหมือนบุรุษลงยังหวงน้ําลึกแลวพึงทุบหมอเนยใส 
หรือหมอน้ํามัน กอนกรวดหรือกอนหินท่ีมีอยูในหมอนั้น พึงจมลง เนยใสหรือน้ํามันท่ีมีอยูใน 
หมอนั้นพึงลอยข้ึน หมูมหาชนพึงมาประชุมกันแลวสวดวิงวอน สรรเสริญ ประนมมือเดิน 
เวียนรอบเนยใสหรือน้ํามันนัน้วาขอจงจมลงเถิดทานเนยใสและน้ํามัน ขอจงดําลงเถิดทานเนย 
ใสและนํ้ามัน ขอจงลงภายใตเถิดทานเนยใสและน้ํามัน ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
เนยใสและนํ้ามันนั้นพึงจมลง พึงดําลง พึงลงภายใต เพราะเหตุการสวดวิงวอน  สรรเสริญ 
หรือเพราะเหตุการประนมมือเดินเวียนรอบของหมูมหาชนบางหรือ ฯ 
คา. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ฉันนัน้เหมือนกัน บุรุษใดเวนจากปาณาติบาต  อทินนาทาน 
กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท ปสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผัปปลาปะไมมากไปดวยอภิชฌา มีจิตไม 
พยาบาท มีความเห็นชอบ หมูมหาชนจะพากันมาประชุมแลวสวดวิงวอน สรรเสริญ ประนม 
มือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นวา ขอบุรุษนี้เม่ือตายไป จงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ก็จริง 
แตบุรุษนั้นเม่ือตายไปพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาท่ี 322 
[๖๐๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายบานนามวาอสิพันธกบุตรไดกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ขาแต 
พระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดย 
อเนกปริยาย ดจุหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือสองไฟในท่ีมืด 
ดวยหวังวา คนมีจักษุ จักเหน็รูป ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมี 
พระภาคกับท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขา พระองค วา 
เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฯ 
จบสูตรท่ี ๖ 
เทศนาสูตร 
[๖๐๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาวาริกอัมพวัน ใกลเมืองนาฬันทา 
คร้ังนั้นนายบานนามวาอสิพนัธกบุตร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผู 
มีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงเกื้อกูลอนุเคราะหสัตวท่ัวหนาอยูมิใชหรือ พระผูมีพระภาคตรัสตอบ 
วา อยางนัน้นายคามณี ตถาคตเกื้อกูลอนุเคราะหสัตวท่ัวหนาอยู ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เม่ือเชนนั้น เพราะเหตุไรพระผูมีพระภาคจงึทรงแสดง 
ธรรมโดยเคารพแกคนบางพวก ไมทรงแสดงธรรมโดยเคารพเหมือนอยางนั้นแกคนบางพวก ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ถาอยางนัน้เราจักทวนถามทานถึงในขอนี้ ปญหาควรแกทานดวย 
ประการใด ทานพึงพยากรณปญหานั้นดวยประการนั้น ดกูรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอ 
นั้นเปนไฉน นาของคฤหบดีชาวนาในโลกนี้มีอยู ๓ชนดิ คือ ชนิดหนึง่เปนนาดี ชนดิหนึ่ง 
เปนนาปานกลาง ชนิดหนึ่งเปนนาเลวมีดนิเหลว เค็ม พืน้ดินเลว ทานจะสําคัญความขอนั้น 
เปนไฉน คฤหบดีชาวนาตองการจะหวานพชื จะพึงหวานในนาไหนกอนเลา ฯ  
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คา. คฤหบดีชาวนาตองการจะหวานพืช พึงหวานพืชในนาดีกอน คร้ันหวานในนานัน้ 
แลว พึงหวานในนาปานกลาง คร้ันหวานในนาปานกลางนั้นแลวในนาเลว มีดินเหลว เค็ม 
พื้นดินเลว พึงหวานบางไมหวานบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะท่ีสุดจักเปนอาหารโค ฯ 
[๖๐๔] พ. ดูกรนายคามณี เปรียบเหมือนนาดีฉันใด เรายอมแสดงธรรมอันงามใน 
เบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ 
บริบูรณส้ินเชิง แกภกิษแุละภิกษณุีของเราเหลานั้น (กอน) ฉันนัน้ ขอนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะภกิษแุละภกิษณุีเหลานี้มีเราเปนท่ีพึง่ มีเราเปนท่ีเรน มีเราเปนท่ีตานทาน มีเราเปนสรณะ 
อยู ดูกรนายคามณี นาเลว มีดนิเหลว เค็ม พืน้ดินเลวฉันใด เรายอมแสดงธรรมอันงาม ใน 
เบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ 
บริบูรณส้ินเชิง แกอัญเดยีรถีย สมณะ พราหมณและปริพาชกของเราเหลานั้น (ในท่ีสุด) ฉันนัน้ ฯ 
[๖๐๕] ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะอัญเดียรถีย สมณะ พราหมณและปริพาชกจะ 
พึงรูธรรมแมบทเดียว ความรูของเขาน้ันพงึเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกเขาส้ินกาลนาน ดูกรนาย 
คามณี บุรุษมีขวดน้ํา ๓ ใบ คือ ขวดน้ําใบหน่ึงไมมีชอง ใสน้ําไมได เจาของไมใช ใบหนึ่งไมมี 
ชอง ใสน้ําได เจาของใชใบหนึ่งมีชอง ใสน้ําได เจาของใช ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญ 
ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษคนโนนตองการจะกรอกน้ําใส พึงกรอกน้ําใสในขวดไมมีชองใสน้ํา 
ไมได เจาของไมใช หรือขวดน้ําไมมีชอง ใสน้ําได เจาของใช หรือวาขวดน้ําท่ีมีชอง ใสน้ําได 
เจาของใชกอน ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษคนโนนตองการจะกรอกน้ําใส พึงกรอกนํ้าใสในขวดน้ํา 
ไมมีชอง ใสน้าํไมได เจาของไมใช แลวพึงกรอกน้ําใสในขวดน้าํไมมีชอง ใสน้ําได เจาของใช 
แลวพึงกรอกน้ําใสในขวดน้ํามีชอง ใสน้าํได เจาของใชบาง ไมกรอกใสบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะท่ีสุดจกัเปนน้ําสําหรับลางส่ิงของ ฯ  
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[๖๐๖] พ. ดกูรนายคามณี ขวดน้ําไมมีชอง ใสน้ําไมได เจาของไมใชฉันใด เรายอม 
แสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุดประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ 
ท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง แกภกิษุและภกิษณุขีองเราเหลานัน้ ฉันนั้น ขอนั้น 
เพราะเหตุไร เพราะภิกษแุละภิกษณุีเหลานี้ มีเราเปนท่ีพึ่ง มีเราเปนท่ีเรน มีเราเปนท่ีตานทาน 
มีเราเปนสรณะอยู ดกูรนายคามณี ขวดน้ําไมมีชอง ใสน้าํได เจาของใช ฉันใด เรายอมแสดง 
ธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถท้ัง 
พยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง แกอุบาสกและอุบาสิกาของเราเหลานั้น (เปนท่ีสอง) ฉันนั้น 
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะอุบาสกและอุบาสิกาเหลานี้ มีเราเปนที่พึ่ง มีเราเปนที่เรน มีเราเปน 
ท่ีตานทานมีเราเปนสรณะอยู ดูกรนายคามณี ขวดน้ํามีชอง ใสน้ําได ท้ังเจาของใช ฉันใด 
เรายอมแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอม 
ท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง แกอัญเดยีรถียสมณะ พราหมณ และปริพาชก 
ของเราเหลานัน้ (ในท่ีสุด) ฉันนั้น ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะแมไฉนอัญเดียรถีย สมณะ 
พราหมณ และปริพาชกจะพึงรูท่ัวถึงธรรมนั้นแมบทเดยีว ความรูนั้นกพ็งึเปนไปเพื่อประโยชน 
สุขแกเขาส้ินกาลนาน ฯ 
[๖๐๗] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายบานนามวาอสิพันธกบุตรไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองค 
ผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนก 
ปริยาย ดจุหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือสองไฟในท่ีมืดดวย 
หวังวา คนมีจกัษุจกัเหน็รูปได ฉันนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค 
กับท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปน 
อุบาสกผูถึงรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป ฯ 
จบสูตรท่ี ๗  
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อสังขาสูตร 
[๖๐๘] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาวาริกอัมพวัน ใกลเมืองนาฬันทา 
คร้ังนั้นแล นายบานนามวาอสิพันธกบุตร สาวกของนิครณถเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
ดูกรนายคามณี นิครณถนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวกอยางไร อสิพันธกบุตรทูลวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ นิครณถนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวกอยางนี้วา ผูท่ีฆาสัตวตองไปอบาย 
ตกนรกท้ังหมด ผูท่ีลักทรัพยตองไปอบายตกนรกท้ังหมด ผูท่ีประพฤติผิดในกาม ตองไป 
อบายตกนรกทั้งหมด ผูท่ีพดูเท็จตองไปอบายตกนรกท้ังหมดกรรมใดๆ มาก กรรมนั้นๆ ยอมนํา 
บุคคลไป นิครณถนาฏบุตรยอมแสดงธรรมแกพวกสาวกอยางนี้แล พระเจาขา ฯ 
[๖๐๙] พ. ดูกรนายคามณี ก็นคิรณถนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวกวา กรรมใดๆ 
มาก กรรมนั้นๆ ยอมนําบุคคลไป เม่ือเปนเชนนั้น ใครๆจกัไมไปอบาย ตกนรก ตามคําของ 
นิครณถนาฏบุตร ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษฆาสัตวรวมทั้งสมัย 
และไมใชสมัย ท้ังกลางคืนและกลางวัน สมัยท่ีเขาฆาสัตว หรือสมัยท่ีเขาไมฆาสัตว สมัยไหนมาก 
กวากนั ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษฆาสัตวรวมท้ังสมัยและมิใชสมัย ท้ังกลางคืนและ 
กลางวัน สมัยท่ีเขาฆาสัตวนอยกวา สมัยท่ีเขาไมไดฆาสัตวมากกวาพระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ก็นิครณถนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวกวา กรรมใดๆ มาก 
กรรมนั้นๆ ยอมนําบุคคลนั้นไป เม่ือเปนเชนนั้น ใครๆ จกัไมไปอบาย ตกนรก ตามคําของ 
นิครณถนาฏบุตร ฯ 
[๖๑๐] ดกูรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษลักทรัพยรวมท้ังสมัย 
และมิใชสมัย ท้ังกลางคืนและกลางวนั สมัยท่ีเขาลักทรัพย หรือสมัยท่ีเขาไมไดลักทรัพย สมัย 
ไหนมากกวากนั ฯ  
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คา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษลักทรัพยรวมทั้งสมัยและมิใชสมัย ท้ังกลางคืนและ 
กลางวัน สมัยท่ีเขาลักทรัพยนอยกวา สวนสมัยท่ีเขามิไดลักทรัพยมากกวา พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ก็นิครณถนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวกวา กรรมใดๆ มาก 
กรรมนั้นๆ ยอมนําบุคคลนั้นไป เม่ือเปนเชนนั้น ใครๆ จกัไมไปอบาย ตกนรก ตามคําของ 
นิครณถนาฏบุตร ฯ 
[๖๑๑] ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษประพฤติผิดในกาม 
รวมท้ังสมัยและมิใชสมัย ท้ังกลางคืนและกลางวัน สมัยท่ีเขาประพฤติผิดในกาม หรือสมัยท่ี 
เขามิไดประพฤติผิดในกาม สมัยไหนมากกวากนั ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษประพฤติผิดในกามรวมทัง้สมัยและมิใชสมัย ท้ังกลาง 
คืนและกลางวนั สมัยท่ีเขาประพฤติผิดในกามน้ันนอยกวา สวนสมัยท่ีเขามิไดประพฤติผิดในกาม 
นั้นมากกวา พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ก็นิครณถนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวกวากรรมใดๆ มาก 
กรรมนั้นๆ ยอมนําบุคคลไป เม่ือเปนเชนนัน้ ใครๆ จักไมไปอบาย ตกนรก ตามคําของ 
นิครณถนาฏบุตร ฯ 
[๖๑๒] ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษพูดเท็จรวมท้ังสมัย 
และมิใชสมัย ท้ังกลางคืนและกลางวนั สมัยท่ีเขาพูดเท็จ หรือสมัยท่ีเขามิไดพูดเท็จ สมัยไหน 
มากกวากัน 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษพูดเท็จรวมท้ังสมัยและมิใชสมัย ท้ังกลางคืนและ 
กลางวัน สมัยท่ีเขาพูดเท็จนัน้นอยกวา สวนสมัยท่ีเขามิไดพูดเท็จนั้นมากกวา พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ก็นิครณถนาฏบุตรแสดงธรรมแกพวกสาวก กรรมใดๆ มาก 
กรรมนั้นๆ ยอมนําบุคคลไป เม่ือเปนเชนนัน้ ใครๆ จักไมไปอบาย ตกนรก ตามคําของ 
นิครณถนาฏบุตร ฯ  
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[๖๑๓] ดูกรนายคามณี ศาสดาบางทานในโลกน้ี มักพูดอยางนี้ มักเหน็อยางนีว้า 
ผูฆาสัตวตองไปอบายตกนรกท้ังหมด ผูท่ีลักทรัพยตองไปอบายตกนรกท้ังหมด ผูท่ีประพฤติผิด 
ในกามตองไปอบายตกนรกทั้งหมด ผูท่ีพดูเท็จตองไปอบายตกนรกท้ังหมด ฯ 
[๖๑๔] ดูกรนายคามณี สาวกท่ีเล่ือมใสในศาสดาน้ัน ยอมมีความคิดอยางนี้วา 
ศาสดาของเรากลาวอยางนี้ เห็นอยางนี้วา ผูท่ีฆาสัตวตองไปอบายตกนรกท้ังหมด สาวกของ 
ศาสดาน้ันกลับไดความเห็นวา สัตวท่ีเราฆามีอยู แมเรากต็องไปอบาย ตองตกนรก เขายังไม 
ละวาจานั้น ยังไมละความคิดน้ัน ยังไมสละความเหน็นั้น ยอมต้ังอยูในนรก เหมือนถูกนํามา 
ขังไว ฉะนั้น (สาวกของศาสดานั้นมีความคิดอยางนีว้า) ศาสดาของเรากลาวอยางนี้ เห็นอยาง 
นี้วา ผูท่ีลักทรัพยตองไปอบายตกนรกท้ังหมด สาวกของศาสดานั้นกลับไดความเห็นวาทรัพย 
ท่ีเราลักมีอยู แมเราก็ตองไปอบาย ตองตกนรก เขายังไมละวาจานั้น ยังไมละความคิดน้ัน ยัง 
ไมละความเหน็นั้น ยอมต้ังอยูในนรก เหมือนถูกนํามาขังไว ฉะนั้น ศาสดาของเรากลาวอยางนี ้
มีความเหน็อยางนี้วา ผูท่ีประพฤติผิดในกามตองไปอบายตกนรกท้ังหมด สาวกของศาสดานั้น 
กลับไดความเห็นวา กาเมสุมิจฉาจารที่เราประพฤติมีอยู แมเราตองไปอบาย ตองตกนรก เขา 
ยังไมละวาจานั้น ยังไมละความคิดนัน้ ยังไมสละความเห็นนั้น ยอมต้ังอยูในนรก เหมือนถูก 
นํามาขังไว ฉะนั้น ศาสดาของเรากลาวอยางนี้ มีความเหน็อยางนีว้า ผูท่ีพูดเท็จตองไปอบายตก 
นรกท้ังหมด สาวกของศาสดานั้นกลับไดความเหน็วา คําเท็จท่ีเราพูดมีอยู แมเราตองไปอบาย 
ตองตกนรก เขายังไมละวาจานั้น ยังไมละความคิดนัน้ ยังไมสละความเห็นนั้น ยอมต้ังอยูใน 
นรก เหมือนถูกนํามาขังไวฉะนั้น ฯ 
[๖๑๕] ดูกรนายคามณี กพ็ระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงถึงพรอมดวยวิชชา 
และจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีผูฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปน 
ศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูมีโชค เสด็จอุบัติข้ึนในโลกนี้  
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ตถาคตน้ันทรงตําหนิติเตียน ปาณาติบาต และตรัสวา จงงดเวนจากปาณาติบาต ทรงตําหนิต ิ
เตียนอทินนาทานและตรัสวา จงงดเวนจากอทินนาทาน ทรงตําหนิติเตียนกาเมสุมิจฉาจาร 
และตรัสวาจงงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ทรงตําหนิติเตียนมุสาวาท และตรัสวา จงงดเวนจาก 
มุสาวาท โดยอเนกปริยาย สาวกเปนผูเล่ือมใสในพระศาสดานั้น ยอมฃพิจารณาเห็นดงันี้วา พระ 
ผูมีพระภาคทรงตําหนิติเตยีนปาณาติบาตโดยอเนกปริยายและตรัสวา จงเวนจากปาณาติบาต 
ก็สัตวท่ีเราฆามีอยูมากมาย ขอท่ีเราฆาสัตวมากมายน้ัน ไมดีไมงาม เราแลพึงเดือดรอนเพราะขอ 
นี้เปนปจจัยแท เราจักไมไดทําบาปกรรมนั้นหามิได เขาพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละปาณา 
ติบาตน้ันดวย ยอมงดเวนจากปาณาติบาตตอไปดวย เปนอันวาเขาละบาปกรรม กาวลวงบาป 
กรรมไดดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๖๑๖] สาวกนัน้ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา พระผูมีพระภาคทรงตําหนิติเตยีนอทินนา 
ทานโดยอเนกปริยาย และตรัสวา จงงดเวนจากอทินนาทานทรัพยท่ีเราลักมีอยูมากมาย ขอท่ี 
เราลักทรัพยมากมายน้ัน ไมดี ไมงาม เราแลพึงเดือดรอน เพราะขอนั้นเปนปจจยัแท เราจักไม 
ไดทําบาปกรรมนั้นหามิได เขาพิจารณาเหน็ดังนี้แลว ยอมละอทินนาทานน้ันดวย ยอมงดเวน 
จากอทินนาทานตอไปดวย เปนอันวาเขาละบาปกรรม กาวลวงบาปกรรมได ดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๖๑๗] สาวกนั้นยอมพจิารณาเหน็ดังนีว้า พระผูมีพระภาคทรงตําหนิตเิตียนกาเมสุมิจ 
ฉาจารโดยอเนกปริยาย และตรัสวา จงงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารเราประพฤติผิดในกามมีอยูมาก 
มาย ขอท่ีเราประพฤติผิดในกามมากมายนัน้ ไมดีไมงาม เราแลพึงเดือดรอนเพราะขอนั้นเปน 
ปจจัยแท เราจกัไมไดทําบาปกรรมนั้นหามไิด เขาพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมละกาเมสุมิจฉาจาร 
นั้นดวย ยอมงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารตอไปดวย เปนอันวาเขาละบาปกรรมกาวลวงบาปกรรม 
ไดดวยประการอยางนี้ ฯ 
[๖๑๘] สาวกนั้นยอมพจิารณาเหน็ดังนีว้า พระผูมีพระภาคทรงตําหนิตเิตียนมุสาวาท 
โดยอเนกปริยาย และตรัสวา จงงดเวนจากมุสาวาท ก็เราพูดเท็จมีอยูมากมาย ขอท่ีเราพูดเท็จ 
มากมายนัน้ ไมดี ไมงาม เราแลพึงเดือดรอนเพราะขอนัน้เปนปจจยัแท เราจักไมไดทําบาปกรรม 
นั้นหามิได เขาพิจารณาเห็นดังนี้แลวยอมละมุสาวาทนัน้ดวย ยอมงดเวนจากมุสาวาทตอไปดวย 
เปนอันวาเขาละบาปกรรม กาวลวงบาปกรรมได ดวยประการอยางนี้ ฯ  
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[๖๑๙] สาวกนัน้ละปาณาติบาต งดเวนจากปาณาติบาต ละอทินนาทาน  งดเวนจาก 
อทินนาทาน ละกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร ละมุสาวาท งดเวนจากมุสาวาท 
ละปสุณาวาจา งดเวนจากปสุณาวาจา ละผรุสวาจา งด เวนจากผรุสวาจา ละสัมผัปลาปะ งด 
เวนจากสัมผัปลาปะ ละอภิชฌา ไมโลภมากละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมมีจิตพยาบาท 
ละความเหน็ผิด มีความเห็นชอบ ดูกรนายคามณี อริยสาวกน้ันนั่นแล ปราศจากอภิชฌา 
ปราศจากพยาบาทอยางนี้ ไมหลงงมงาย มีความรูสึกตัว มีสติ มีใจประกอบดวยเมตตแผ 
ไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ือง 
ขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย 
ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู ดกูรนายคามณี คนเปา 
สังขผูมีกําลังพึงยังบุคคลใหรูแจงท้ัง ๔ ทิศไดโดยไมยากเลย ฉันใด กรรมท่ีทําพอประมาณอันใด 
ในเมตตาเจโตวิมุติอันบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลวอยางนี้ กรรมนั้นจะไมเหลือ ไมตั้งอยูใน 
รูปาพจรนั้น ฉันนั้นเหมือนกนั ดูกรนายคามณี อริยสาวกนั้นนั่นแล ปราศจากอภิชฌา ปราศจาก 
พยาบาทแลวอยางนี้ ไมหลงงมงายรูสึกตัว มีสติ มีใจประกอบดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวย 
มุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกัน 
ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง  เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน 
ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ 
เบียดเบียนอยู ดูกรนายคามณีคนเปาสังขผูมีกําลัง พึงยังบุคคลใหรูแจงท้ัง ๔ ทิศไดโดยไมยาก 
ฉันใด กรรมท่ีทําพอประมาณในอุเบกขาเจโตวิมุติท่ีบุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลวอยางนี้กรรม 
นั้นจะไมเหลือ ไมตั้งอยูในรูปาพจรนั้น ฉันนั้นเหมือนกนั เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว 
นายบานนามวาอสิพันธกบุตรสาวกนิครณถไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค 
แจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงพระรัตนตรัย 
เปนสรณะจนตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป พระเจาขา ฯ 
จบสูตรท่ี ๘  
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กุลสูตร 
[๖๒๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสดจ็จาริกไปในโกศลชนบท  พรอมดวยภิกษุสงฆ 
เปนอันมาก เสด็จถึงนาฬนัทคามไดยินวา สมัยนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาวาริก 
อัมพวันใกลนาฬันทคาม สมัยนั้นแล ชาวนาฬันทคามมีภกิษุหาไดยาก เล้ียงชีวิตอยูไดโดยฝดเคือง 
เกล่ือนกลาดดวยกระดกูตองจับจายดวยสลาก (บัตรปนสวน) สมัยนั้นแล นิครณถนาฏบุตร 
อาศัยอยูในนาฬันทคาม พรอมดวยบรษิัทนคิรณถเปนอันมาก คร้ังนั้น นายบานนามวาอสิพันธก 
บุตรสาวกนิครณถ เขาไปหานิครณถนาฏบุตรยังท่ีอยู ไหวแลวนั่ง  ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ัน 
แลว นิครณถนาฏบุตรไดพดูกับนายคามณีอสิพันธกบุตรวา มาเถิดนายคามณี จงยกวาทะแก 
พระสมณโคดม กิตติศัพทอันงามของทานจักขจรไปอยางนี้วา นายคามณีอสิพันธกบุตรยกวาทะ 
แกพระสมณะโคดมผูมีฤทธ์ิมากอยางนี้ มีอานุภาพมากอยางนี้ นายคามณีถามวา ทานผูเจริญ 
ขาพเจาจะยกวาทะแกพระสมณะโคดมผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากอยางไร นิครณถนาฏบุตร 
กลาววามาเถิดทานคามณี จงเขาไปหาพระสมณโคดม คร้ันแลวจงกลาวกะพระสมณโคดม 
อยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงสรรเสริญความเอ็นดู การตามรักษา ความ 
อนุเคราะหสกลุท้ังหลาย โดยอเนกปริยายมิใชหรือ ถาพระสมณโคดมถูกทานถามอยางนี้แลว 
ทรงพยากรณอยางนี้วา อยางนั้นนายคามณี  ตถาคตสรรเสริญความเอ็นดู การตามรักษา ความ 
อนุเคราะหสกลุท้ังหลาย โดยอเนกปริยาย ทานจงกลาวกะพระสมณโคดมน้ันอยางนีว้า ขาแต 
พระองคผูเจริญ เม่ือเชนนั้นทําไมพระผูมีพระภาคกับภกิษุสงฆเปนอันมากจึงเท่ียวจาริกอยูใน 
นาฬันทคามอันเกิดทุพภกิขภัย เล้ียงชีวิตอยูไดโดยฝดเคือง เกล่ือนกลาดดวยกระดูก ตองจับ 
จายดวยสลากเลา พระผูมีพระภาคทรงปฏิบัติเพื่อตัดรอนสกุล เพื่อใหสกุลเส่ือมเพื่อใหสกุล 
คับแคน ดูกรนายคามณี พระสมณโคดมอันทานถามปญหา ๒ เง่ือนนี้แลว จะไมอาจคาย จะ 
ไมอาจกลืน (กลืนไมเขาคายไมออก) ไดเลย ฯ 
[๖๒๑] นายอสิพันธกบุตรรับคํานิครณถนาฏบุตรแลว ลุกจากอาสนะไหวนิครณถนาฏ 
บุตรทําประทักษิณแลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง  
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ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี 
พระภาคทรงสรรเสริญความเอ็นดู การตามรักษา ความอนุเคราะหสกุลท้ังหลาย โดยอเนกปริยาย 
มิใชหรือ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา อยางนั้น นายคามณ ีตถาคตสรรเสริญความเอ็นด ูการ 
ตามรักษา ความอนุเคราะหสกุลท้ังหลาย โดยอเนกปริยาย ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเชนนั้น ทําไมพระผูมีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆเปน 
อันมาก จึงเท่ียวจาริกอยูในนาฬันทคามอันเกิดทุพภิกขภัย เล้ียงชีวิตอยูไดโดยฝดเคือง เกล่ือน 
กลาดดวยกระดูก ตองจับจายดวยสลากเลาพระผูมีพระภาคปฏิบัติเพื่อตัดรอนสกุล เพือ่ให 
สกุลเส่ือม ปฏิบัติเพื่อใหสกลุคับแคน ฯ 
[๖๒๒] พ. ดูกรนายคามณี แตภัทรกัปนีไ้ป ๙๑ กัป ท่ีเราระลึกไดเราไมรูสึกวาเคย 
เบียดเบียนสกลุไหนๆ ดวยการถือเอาภิกษาท่ีสุกแลวเลย อนึ่งเลาสกุลเหลาใดม่ังค่ัง มีทรัพย 
มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีทรัพยคือเคร่ืองอุปกรณมาก มีทรัพยคือขาวเปลือก 
มาก สกุลท้ังปวงนั้นเจริญข้ึนเพราะการใหทาน เพราะสัจจะและสัญญมะ ดูกรนายคามณี เหตุ 
ปจจัย ๘ อยางเพ่ือความคับแคนแหงสกุลท้ังหลาย คือ สกลุท้ังหลายถึงความคับแคนจากพระราชา 
๑ จากโจร ๑ จากไฟ ๑ จากน้าํ ๑ ทรัพยท่ีฝงไวเคล่ือนจากที่ ๑ ยอมวิบัตเิพราะการงานท่ีประกอบ 
ไมดี ๑ ทรัพยในสกุลเกิดเปนถานไฟ ๑ คนในสกุลใชจายโภคทรัพยเหลานั้นฟุมเฟอย ให 
พินาศสูญหายไป ๑ ความไมเท่ียงเปนท่ี ๘ดูกรนายคามณี เหตุปจจยั ๘ อยางเหลานีแ้ล เพื่อ 
ความคับแคนของสกุลท้ังหลายเม่ือเหตุปจจัย ๘ อยางเหลานี้มีอยู ผูใดพึงวาเราอยางนี้วา พระ 
ผูมีพระภาคปฏิบัติเพื่อใหสกุลขาดสูญ เพื่อใหสกุลเส่ือม เพื่อใหสกุลคับแคน ดังนี้ ผูนั้นยัง 
ไมละวาจานั้น ยังไมละความคิดนั้น ยังไมสละทิฐินั้น ตองดิ่งลงในนรกแนแท ฯ 
เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายคามณีอสิพันธกบุตรไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนักขาแตพระองคผู 
เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควา 
เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะจนตลอด ชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป พระเจาขา ฯ 
จบสูตรท่ี ๙  
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มณิจฬูกสูตร 
[๖๒๓] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวหิารเวฬวุันกลันทกนิวาปสถาน 
ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนั้นแล เม่ือราชบริษัทนั่งประชุมกันในพระราชวังสังสนทนากันวา 
ทองและเงินยอมควรแกสมณศากยบุตร สมณศากยบุตรยอมยินดีทองและเงิน ยอมรับทองและ 
เงิน ฯ 
[๖๒๔] ก็สมัยนั้นแล นายบานนามวามณิจฬูกะน่ังอยูในบริษัทนั้น คร้ังน้ัน นายบานนามวา 
มณิจฬูกะไดกลาวกะบริษัทนั้นวา ทานผูเจริญอยาไดกลาวอยางนี้ ทองและเงินไมควรแกสมณ 
ศากยบุตร สมณศากยบุตรยอมไมยินดีทองและเงิน ยอมไมรับทองและเงิน สมณศากยบุตรหาม 
แกวและทอง ปราศจากทองและเงิน นายบานมณิจฬูกะไมอาจใหบริษทันั้นยนิยอมได ฯ 
[๖๒๕] คร้ังนัน้  นายบานจฬูกะจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขา 
แตพระองคผูเจริญ เม่ือราชบริษัทนั่งประชุมกันในพระราชวังสังสนทนากันวา ทองและเงินยอม 
ควรแกสมณศากยบุตร สมณศากยบุตรยอมยินดีทองและเงิน เม่ือราชบริษัทกลาวอยางนี้ ขา 
พระองคไดกลาวกะบริษัทนัน้วา ทานผูเจริญอยาไดกลาวอยางนี้ ทองและเงินยอมไมควรแกสมณ 
ศากยบุตรสมณศากยบุตรยอมไมยินดีทองและเงิน ยอมไมรับทองและเงิน สมณศากยบุตร 
หามแกวและทอง ปราศจากทองและเงิน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมอาจใหบริษัทนั้น 
ยินยอมได เม่ือขาพระองคพยากรณอยางนี ้เปนอันกลาวตามคําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไม 
กลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะ 
ท่ีถูกไรๆ จะไมถึงฐานะอันวญิูชนพึงติเตียนไดแลหรือ พระเจาขา ฯ 
[๖๒๖] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดีละ นายคามณี เม่ือทานพยากรณอยางนี้ เปนอัน 
กลาวตามคําท่ีเรากลาวแลว ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ัง 
การคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ จะไมถึงฐานะอันวิญูชนพงึติเตียนได เพราะวาทองและเงินไมควร  
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แกสมณศากยบุตร สมณศากยบุตรยอมไมยนิดีทองและเงิน สมณศากยบุตรหามแกวและทอง 
ปราศจากทองและเงิน ดูกรนายคามณี ทองและเงินควรแกผูใด เบญจกามคุณก็ควรแกผูนั้น 
เบญจกามคุณควรแกผูใด ทองและเงินก็ควรแกผูนัน้ ดูกรนายคามณี ทานพึงทรงความท่ีควรแก 
เบญจกามคุณนั้นโดยสวนเดยีววา ไมใชธรรมของสมณะ ไมใชธรรมของศากยบุตร อนึ่งเลา 
เรากลาวอยางนี้วา ผูตองการหญาพึงแสวงหาหญาผูตองการไมพึงแสวงหาไม ผูตองการเกวยีน 
พึงแสวงหาเกวียน ผูตองการบุรุษพึง แสวงหาบุรุษ เรามิไดกลาววา สมณศากยบุตรพงึยินดี พึง 
แสวงหาทองและเงินโดยปริยายอะไรเลย ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๐ 
คันธภกสูตร 
[๖๒๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อุรุเวลกปัปะ นิคมของมัลลกษัตริย 
ในมัลลรัฐ คร้ังนั้นแล นายบานนามวา คันธภกะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูเจริญขาพระองคขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดง 
เหตุเกดิและเหตุดับแหงทุกขแกขาพระองคเถิด พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนายคามณี  ก็เราพึง 
ปรารภอดีตกาลแสดงเหตุเกดิและเหตุดับแหงทุกขแกทานวา ในอดีตกาลไดมีแลวอยางนี้ ความ 
สงสัย ความเคลือบแคลงในขอนั้นจะพึงมีแกทาน ถาเราปรารภอนาคตกาลแสดงเหตุเกิดและ 
เหตุดับแหงทุกขแกทานวา ในอนาคตกาลจักมีอยางนี้ แมในขอนั้น ความสงสัย ความ 
เคลือบแคลง จะพึงมีแกทานอนึ่งเลา เราน่ังอยู ณ ท่ีนีแ้หละ จักแสดงเหตุเกิดและเหตุดับ 
แหงทุกขแกทานซ่ึงนั่งอยูท่ีนี่เหมือนกัน ทานจงฟงคํานัน้ จงใสใจใหดี เราจักกลาว นาย 
คันธภกคามณทูีลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้วา ดกูรนายคามณี  
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ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความโศก ความรํ่าไร ความทุกข  โทมนัสและอุปายาส พึง 
เกิดข้ึนแกทาน เพราะหมูมนษุยในอุรุเวลกปัปนิคมตายถูกจองจํา เส่ือมทรัพย หรือถูกติเตียน 
มีแกทานหรือ ฯ 
คา. มีอยู พระเจาขา ท่ีความโศก ความรํ่าไร ความทุกขโทมนัสและอุปายาส พึง 
เกิดมีแกขาพระองค เพราะหมูมนุษยในอุรุเวลกัปปนิคมตาย ถูกจองจํา เส่ือมทรัพยหรือถูก 
ติเตียน ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ก็ความโศก ความรํ่าไร ความทุกข โทมนัสและอุปายาส ไม 
พึงเกิดข้ึนแกทาน เพราะหมูมนุษยในอุรุเวลกัปปนิคมตาย ถูกจองจําเส่ือมทรัพยหรือถูก 
ติเตียน มีอยูแกทานหรือ ฯ 
คา. มีอยู พระเจาขา ท่ีความโศก ความรํ่าไร ความทุกข โทมนัสและอุปายาส 
ไมพึงเกดิมีแกขาพระองค เพราะหมูมนษุย ในอุรุเวลกัปปนิคมตายถูกจองจํา เส่ือม 
ทรัพยหรือถูกติเตียน ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี อะไรเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหความโศก ความรํ่าไร ความทุกข 
โทมนัสและอุปายาส พึงเกิดข้ึนแกทาน เพราะหมูมนษุยชาวอุรุเวลกัปปนิคมบางพวกตาย ถูก 
จองจํา เส่ือมทรัพยหรือถูกติเตียน กห็รือวาอะไรเปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหความโศก ความ 
รํ่าไร ความทุกขโทมนัสและอุปายาส ไมพงึเกิดมีข้ึนแกทาน เพราะหมูมนุษยชาวอุรุเวลกัปป 
นิคมบางพวกตายถูกจองจํา เส่ือมทรัพยหรือถูกติเตียน ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ ความโศก ความรํ่าไร ความทุกขโทมนัสและอุปายาส 
พึงเกิดข้ึนแกขาพระองค เพราะหมูมนษุยชาวอุรุเวลกัปปนิคมเหลาใดตาย ถูกจองจํา เส่ือม 
ทรัพยหรือเพราะถูกติเตียน กเ็พราะขาพระองค มีฉันทราคะ ในหมูมนษุยชาวอุรุเวลกัปปนิคม 
เหลานั้น สวนความโศก ความรํ่าไรความทุกขโทมนัสและอุปายาส ไมพึงเกิดขึ้นแกขาพระองค 
เพราะหมูมนุษยชาวอุรุเวลกปัปนิคมเหลาใดตาย ถูกจองจาํ เส่ือมทรัพยหรือถูกติเตียน ก็เพราะ 
ขาพระองคไมมีฉันทราคะในหมูมนษุยชาวอุรุเวลกัปปนคิมเหลานั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ทานจงนําไปซ่ึงทุกขอันใดดวยธรรมท่ีเห็นแลวทราบแลว บรรลุ 
แลวโดยไมประกอบดวยกาล หยั่งลงแลว ท้ังอดีตและอนาคตทุกขเปนอดีตกาลอยางใดอยางหนึ่ง  
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เม่ือเกิด ยอมเกดิข้ึน ทุกขท้ังหมดนั้นมีฉันทะเปนมูล มีฉันทะเปนเหตุ เพราะฉันทะเปนมูล 
แหงทุกข ทุกขเปนอนาคตกาลอยางใดอยางหน่ึงเม่ือเกิด จกัเกิดข้ึน ทุกขท้ังหมดนัน้มีฉันทะ 
เปนมูล มีฉันทะเปนเหตุ เพราะฉันทะเปนมูลแหงทุกข ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว พระดํารัสนี้วาทุกขเปนอดีต 
กาลอยางใดอยางหนึ่งเม่ือเกดิ ยอมเกดิข้ึน ทุกขท้ังหมดนัน้มีฉันทะเปนมูล มีฉันทะเปนเหตุ 
เพราะฉันทะเปนมูลแหงทุกข ทุกขเปนอนาคตกาลอยางใดอยางหนึ่ง เม่ือเกิด จกัเกดิข้ึน ทุกข 
ท้ังหมดนัน้มีฉันทะเปนมูล มีฉันทะเปนเหตุ เพราะฉันทะเปนมูลแหงทุกข ดังนี้ พระผูมีพระ 
ภาคตรัสดีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ กุมารนามวาจิรวาสีบุตรของขาพระองคมีอยู เขาอาศัยอยู 
ภายนอกนคร ขาพระองคลุกข้ึนแตเชาตรู สงบุรุษไปดวย ส่ังวา แนะนาย เจาจงไป จงทราบ 
กุมารจิวาสี ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษนั้นยังไมมาเพยีงใด ความกระวนกระวายใจยอมมีแก 
ขาพระองควา อะไรๆ อยาเบียดเบียนจิรวาสีกุมารเลย ดังนี้เพียงนั้นๆ 
[๖๒๘] พ. ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความโศก ความรํ่าไร  ความทุกข 
โทมนัสและอุปายาส พึงเกิดข้ึนแกทาน เพราะจิรวาสีกุมารตาย ถูกจองจํา เส่ือมทรัพยหรือถูก 
ติเตียนหรือ ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ แมเม่ือจิรวาสีกมุารยังมีชีวิตอยู ขาพระองคยงัมีความกระ 
วนกระวายใจ ไฉนความโศก ความรํ่าไร ความทุกขโทมนัสและอุปายาส จักไมเกดิข้ึนแกขา 
พระองค เพราะจิรวาสีกุมารตาย ถูกจองจํา เส่ือมทรัพยหรือถูกติเตียนเลา พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ขอนั้นพึงทราบโดยปริยายน้ีวา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งเม่ือเกิด 
ยอมเกิดข้ึน ทุกขท้ังหมดนัน้มีฉันทะเปนมูล มีฉันทะเปนเหตุเพราะฉันทะเปนมูลแหงทุกข ดูกร 
นายคามณี  ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนเม่ือใด ทานไมไดเห็นมารดาของจิรวาสีกุมาร ไม 
ไดฟงเสียง เม่ือนั้น ทานมีความพอใจ ความกําหนดัหรือความรักในมารดาของจิรวาสีกุมาร 
หรือ ฯ 
คา. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ  
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พ. เพราะอาศัยการเห็นหรือการฟง ทานจึงมีความพอใจ ความกําหนัดหรือความรัก 
ในมารดาของจิรวาสีกุมารหรือ ฯ 
คา. อยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ความโศก ความรํ่าไร ความทุกข โทมนัส 
และอุปายาส พึงเกิดข้ึนแกทาน เพราะมารดาของจิรวาสีกุมารตายถูกจาํจอง เส่ือมทรัพยหรือ 
ถูกติเตียนหรือ ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ แมเม่ือมารดาของจิรวาสีกุมารมีชีวิตอยูขาพระองคพึงมีความ 
กระวนกระวายใจ ไฉนความโศก ความรํ่าไร  ความทุกขโทมนัสและอุปายาส จักไมเกิดข้ึนแก 
ขาพระองค เพราะมารดาของจิรวาสีกุมารตาย ถูกจองจํา  เส่ือมทรัพยหรือถูกติเตียนเลา พระ 
เจาขา ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ทานพึงทราบความขอนั้นโดยปริยายนีว้า ทุกขอยางใดอยางหนึ่ง 
เม่ือเกิด ยอมเกดิข้ึน ทุกขท้ังหมดนั้นมีฉันทะเปนมูล มีฉันทะเปนเหตุ เพราะฉันทะเปนมูล 
เหตุแหงทุกข ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๑ 
ราสิยสูตร 
[๖๒๙] คร้ังนัน้แล นายบานนามวาราสิยะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดบัมาวาพระสมณโคดมติเตียนตบะท้ังปวง เขาไปวา 
เขาไปดาบุคคลท้ังปวงผูมีตบะ ทรงชีพอยูอยางเศราหมอง โดยสวนเดียว ดังนี้ ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ชนเหลาใดไดกลาวแลวอยางนีว้า พระสมณโคดมติเตียนตบะท้ังปวง เขาไปวา เขาไป  
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ดาบุคคลท้ังปวงผูมีตบะ ทรงชีพอยูอยางเศราหมอง โดยสวนเดยีว ดังนี้ ชนเหลานัน้เปนอัน 
กลาวตามคําท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําอันไมจริง และพยากรณ 
ธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ จะไมถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนได 
แลหรือ พระเจาขา ฯ 
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรนายคามณี ชนเหลาใดไดกลาวแลวอยางนีว้า พระสมณ 
โคดมติเตียนตบะท้ังปวง เขาไปวา เขาไปดาบุคคลท้ังปวงผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง 
โดยสวนเดียว ดังนี้ ชนเหลานั้นยอมไมเปนอันกลาวตามคําท่ีเรากลาวแลว และกลาวตูเราดวย 
คําเท็จ ไมเปนจริง ฯ 
[๖๓๐] ดูกรนายคามณี บรรพชิตไมควรเสพสวนสุด ๒ อยางนี้ คือ ๑. การประกอบ 
ตนใหพัวพนัดวยกามสุขในกามท้ังหลาย อันเปนธรรมเลวทรามเปนของชาวบาน เปนของปุถุชน 
ไมใชเปนของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ๒. การประกอบตนใหเหนด็เหนือ่ยลําบาก 
เปลา ซ่ึงเปนทุกข ไมใชเปนของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ดูกรนายคามณี ขอ 
ปฏิบัติสายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุด ๒ อยางนั้น อันพระตถาคตตรัสรูดวยปญญาอันยิ่งแลว 
กระทําใหเกดิจักษุ กระทําใหเกิดญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู 
เพื่อนิพพาน ดกูรนายคามณี ก็ขอปฏิบัติสายกลางอันพระตถาคตตรัสรูดวยปญญาอันยิง่ 
แลว กระทําใหเกิดจักษุ กระทําใหเกิดญาณยอมเปนไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อ 
ตรัสรู เพื่อนิพพานนั้นเปนไฉน คืออริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ นี้แล คือ สัมมาทิฐิ ฯลฯ 
สัมมาสมาธิ ดูกรนายคามณี ขอปฏิบัติสายกลางนี้แล อันตถาคตตรัสรูดวยปญญาอันยิง่แลว 
กระทําใหเกดิจักษุ กระทําใหเกิดญาณ ยอมเปนไปเพื่อความสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู 
เพื่อนิพพาน ฯ 
[๖๓๑] ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวก 
เปนไฉน คือ บุคคลบริโภคกามบางคนในโลกน้ี แสวงหาทรัพยโดยไมชอบธรรม โดย  
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ความผลุนผลัน คร้ันแลวไมเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย ไมจําแนกทาน ไมทําบุญ ๑ ก็บุคคลผูบริ 
โภคกามบางคนในโลกน้ีแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยความผลุนผลัน คร้ันแลวเล้ียง 
ตัวใหเปนสุขสบาย แตไมจาํแนกทาน ไมทําบุญ ๑ บุคคลผูบริโภคกามบางคนในโลกน้ีแสวงหา 
โภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยความผลุนผลัน คร้ันแลวเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย จําแนกทาน 
ทําบุญ ๑ ฯ 
[๖๓๒] ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกามบางคนในโลกน้ี แสวงหาโภคทรัพยโดย 
ชอบธรรม และไมชอบธรรม โดยความผลุนผลันบาง โดยความไมผลุนผลันบาง คร้ันแลวไม 
เล้ียงตัวใหสุขสบาย ไมจําแนกทาน ไมทําบุญบุคคลผูบริโภคกามบางคนในโลกน้ี แสวงหา 
โภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยความผลุนผลันบาง โดยความไมผลุนผลันบาง 
คร้ันแลวเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย แตไมจาํแนกทาน ไมทําบุญ บุคคลผูบริโภคกามบางคนใน 
โลกน้ีแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยความผลุนผลันบาง โดยความไม 
ผลุนผลันบาง คร้ันแลวเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย จําแนกทาน ทําบุญ ฯ 
[๖๓๓] ดกูรนายคามณี อนึ่ง บุคคลผูบริโภคกามบางคนในโลกนี้  แสวงหาโภคทรัพย 
โดยชอบธรรม โดยไมผลุนผลัน คร้ันแลวไมเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย ไมจําแนกทาน ไมทําบุญ 
ก็บุคคลผูบริโภคกามบางคนในโลกน้ีแสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมผลุนผลัน คร้ัน 
แลวเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย แตไมจําแนกทาน ไมทําบุญ ก็บุคคลผูบริโภคกามบางคนในโลกน้ี 
แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยไมผลุนผลัน คร้ันแลวเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย จําแนกทาน 
ทําบุญ แตยังเปนคนละโมภ หลงพัวพนั ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเคร่ืองสลัดออก บริโภค 
ทรัพยนั้นอยู ดกูรนายคามณี อนึ่ง บุคคลผูบริโภคกามบางคนในโลกน้ี แสวงหาโภคทรัพย 
โดยชอบธรรม โดยไมผลุนผลัน คร้ันแลวเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย จําแนกทาน ทําบุญ และไม 
ละโมภ ไมหลงไมพัวพนั มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเคร่ือนสลัดออก บริโภคทรัพยนั้นอยู ฯ 
[๖๓๔] ดูกรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น ผูบริโภคกามท่ีแสวงหา 
โภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยความผลุนผลัน คร้ันแลวไมเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย ไมจําแนก  
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ทาน ไมทําบุญ นี้พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถานพึงถูกติเตียนโดย ๓ สถานเปนไฉน คือ สถาน 
ท่ี ๑ พึงถูกติเตียนดังนี้วาแสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยความผลุนผลัน สถานที่ ๒ 
พึงถูกติเตียนดงันี้วา ไมเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย สถานท่ี ๓ พึงถูกติเตียนดังนีว้า ไมจาํแนกทาน 
ไมทําบุญ ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกามเชนนี้ พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถานเหลานี้ ฯ 
[๖๓๕] ดกูรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น ผูบริโภคกามท่ีแสวงหา 
โภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยความผลุนผลัน คร้ันแลวเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย แตไม 
จําแนกทาน ไมทําบุญนี้ พึงถูกติเตียนโดย๒ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว พึงถูกติเตียน 
โดย ๒ สถานเปนไฉนคือ สถานท่ี ๑ พึงถูกติเตียนดังนีว้า แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบ 
ธรรม โดยความผลุนผลัน สถานท่ี ๒ พึงถูกติเตียนดังนีว้า ไมจําแนกทาน ไมทําบุญ  ควร 
สรรเสริญโดยสถานเดียวเปนไฉน ควรสรรเสริญโดยสถานเดียววา เล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย 
ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกามเชนนี ้พึงถูกติเตียนโดย๒ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถาน 
เดียวนี้ ฯ 
[๖๓๖] ดกูรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น ผูบริโภคกามท่ีแสวงหา 
โภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยความผลุนผลัน คร้ันแลวเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย จําแนกทาน 
ทําบุญนี้ พึงถูกติเตียนโดยสถานอยางเดยีว ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน พึงถูกติเตียนโดย 
สถานเดียวเปนไฉน คือ พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียววา แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม 
โดยความผลุนผลันควรสรรเสริญโดย ๒ สถานเปนไฉน คือ สถานท่ี ๑ ควรสรรเสริญดังนี้วา 
เล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย สถานที่ ๒ ควรสรรเสริญดังนี้วา จําแนกทาน ทําบุญดูกรนายคามณี 
บุคคลผูบริโภคกามเชนนี้ พงึถูกติเตียนโดยสถานเดียว ควรสรรเสริญโดย ๒ สถานเหลานี้ ฯ 
[๖๓๗] ดกูรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น ผูบริโภคกามท่ีแสวง 
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยผลุนผลันบาง โดยไมผลุนผลันบาง คร้ันแลว 
ไมเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย ไมจําแนกทาน ไมทําบุญนี้ ควรสรรเสริญโดยสถานเดยีว พึงถูก 
ติเตียนโดย ๓ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวเปนไฉน คือ ควรสรรเสริญโดยสถาน  
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เดียวดังนีว้า แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน พึงถูกติเตียนโดย ๓ 
สถานเปนไฉน คือสถานท่ี ๑ พึงถูกติเตียนดังนีว้า แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดย 
ความผลุนผลัน สถานท่ี ๒ พึงถูกติเตียนดงันี้วา ไมเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย สถานท่ี ๓ พึงถูก 
ติเตียนดังนีว้า ไมจําแนกทาน ไมทําบุญ ดูกรนายคามณี บุคคลบริโภคกามเชนนี้ ควร 
สรรเสริญโดยสถานเดียว พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถานเหลานี้ ฯ 
[๖๓๘] ดกูรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น ผูบริโภคกามท่ีแสวงหา 
โภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยผลุนผลันบาง โดยไมผลุนผลันบาง คร้ันแลวเล้ียง 
ตัวใหเปนสุขสบาย แตไมจาํแนกทาน ไมทําบุญนี้ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน พึงถูกติเตียน 
โดย ๒ สถาน ควรสรรเสริญโดย๒ สถานเปนไฉน คือ สถานท่ี ๑ ควรสรรเสริญดังนี้วา 
แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน สถานท่ี ๒ ควรสรรเสริญดังนี้วา เล้ียง 
ตัวใหเปนสุขสบาย พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถานเปนไฉน คือ สถานท่ี ๑ พึงถูกติเตียนดงันี้วา 
แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม โดยความผลุนผลันสถานท่ี ๒ พึงถูกติเตียนดงันี้วา ไม 
จําแนกทาน ไมทําบุญ ดูกรนายคามณีบุคคลผูบริโภคกามเชนนี้ ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน 
พึงถูกติเตียน ๒ สถานเหลานี้ ฯ 
[๖๓๙] ดกูรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกน้ัน ผูบริโภคกามท่ีแสวงหา 
โภคทรัพยโดยชอบธรรมและไมชอบธรรม โดยผลุนผลันบาง โดยไมผลุนผลันบาง คร้ันแลว 
เล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย จําแนกทาน ทําบุญนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓ สถาน พึงถูกติเตียนโดย 
สถานเดียว ควรสรรเสริญโดย๓ สถานเปนไฉน คือ สถานท่ี ๑ ควรสรรเสริญดังนี้วา แสวง 
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน สถานท่ี ๒ ควรสรรเสริญดังนี้วา เล้ียงตัว 
ใหเปนสุขสบาย สถานท่ี ๓ ควรสรรเสริญดังนี้วา จําแนกทาน ทําบุญ พึงถูกติเตียนโดยสถาน 
เดียวเปนไฉน คือ พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวดังนีว้า แสวงหาโภคทรัพยโดยไมชอบธรรม 
โดยความผลุนผลัน ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกามเชนนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓ สถาน พึง 
ถูกติเตียนโดยสถานเดียวนี้ ฯ  
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[๖๔๐] ดูกรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกน้ัน ผูบริโภคกามท่ีแสวงหา 
โภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน คร้ันแลวไมเล้ียงตัวใหสุขสบาย ไมจําแนกทาน 
ไมทําบุญนี้ ควรสรรเสริญโดยสถานเดยีว พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถาน ควรสรรเสริญโดย 
สถานเดียวเปนไฉน คือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวดังนี้วา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม 
โดยความไมผลุนผลันพึงถูกติเตียนโดย ๒ สถานเปนไฉน คือ สถานท่ี ๑ พึงถูกติเตียนดัง 
นี้วา ไมเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย สถานท่ี ๒ พึงถูกติเตียนดังนีว้า ไมจาํแนกทาน ไมทําบุญ 
ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกามเชนนี ้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวพึงถูกติเตียนโดย ๒ 
สถานเหลานี้ ฯ 
[๖๔๑] ดูกรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกน้ัน ผูบริโภคกามท่ีแสวง 
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน คร้ันแลวเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย แตไม 
จําแนกทาน ไมทําบุญนี้ ควรสรรเสริญโดย ๒ สถานพึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว ควรสรร 
เสริญโดย ๒ สถานเปนไฉน คือ สถานท่ี ๑ ควรสรรเสริญดังนี้วา แสวงหาโภคทรัพยโดย 
ชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน สถานท่ี ๒ ควรสรรเสริญดังนี้วา เล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย พึง 
ถูกติเตียนโดยสถานเดียวเปนไฉน คือ พึงติเตียนโดยสถานเดียวดังนี้วา ไมจําแนกทาน 
ไมทําบุญ ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกามเชนนี้ ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน พึงถูกติเตียน 
โดยสถานเดียวนี้ ฯ 
[๖๔๒] ดกูรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จาํพวกนั้น ผูบริโภคกามท่ีแสวง 
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน คร้ันแลวเล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย จําแนก 
ทาน ทําบุญ แตยังเปนคนละโมภ หลง พัวพันไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเคร่ืองสลัดออก 
บริโภคโภคทรัพยนี้ ควรสรรเสริญโดย ๓ สถาน พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว ควรสรรเสริญ 
โดย ๓ สถานเปนไฉน คือ สถานท่ี ๑ ควรสรรเสริญดังนี้วา แสวงหาโภคทรัพยโดย 
ชอบธรรมโดยความไมผลุนผลัน สถานท่ี ๒ ควรสรรเสริญดังนี้วา เล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย 
สถานท่ี ๓ ควรสรรเสริญดังนี้วา จําแนกทาน ทําบุญ พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวเปนไฉน คือ  
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พึงถูกติเตียนโดยสถานเดยีวดังนี้วา เปนคนละโมภ หลงพัวพัน ไมเหน็โทษ ไมมีปญญาเคร่ือง 
สลัดออก บริโภคโภคทรัพย ดูกรนายคามณี บุคคลผูบริโภคกามเชนนี ้ควรสรรเสริญโดย ๓ 
สถาน พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวนี้ ฯ 
[๖๔๓] ดูกรนายคามณี ในบุคคลผูบริโภคกาม ๓ จําพวกนั้น ผูบริโภคกามท่ีแสวง 
หาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน คร้ันแลวเล้ียงตัว ใหเปนสุขสบาย จําแนก 
ทาน ทําบุญ และไมละโมภ ไมหลง ไมพวัพัน มีปรกติเหน็โทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัด 
ออก บริโภคโภคทรัพยนี้ ควรสรรเสริญโดย ๔ สถาน ควรสรรเสริญโดย ๔ สถานเปนไฉน 
คือ สถานท่ี ๑ ควรสรรเสริญดังนี้วา แสวงหาโภคทรัพยโดยชอบธรรม โดยความไมผลุนผลัน 
สถานท่ี ๒ ควรสรรเสริญดังนี้วา เล้ียงตัวใหเปนสุขสบาย สถานท่ี ๓ ควรสรรเสริญดังนี้วา 
จําแนกทาน ทําบุญ สถานท่ี ๔ ควรสรรเสริญดังนี้วา เปนคนไมละโมภ ไมหลง ไมพัวพัน 
มีปรกติเห็นโทษ มีปญญาเปนเคร่ืองสลัดออกบริโภคโภคทรัพย ดกูรนายคามณี บุคคลผูบริโภค 
กามเชนนี้ ควรสรรเสริญโดย๔ สถานเหลานี้ ฯ 
[๖๔๔] ดกูรนายคามณี บุคคลผูมีตบะ ทรงชีพอยูอยางเศราหมอง ๓ จําพวกนี้ มี 
ปรากฏอยูในโลก ๓ จําพวกเปนไฉน คือ บุคคลผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมองบางคน 
ในโลกน้ี เปนผูมีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิตดวยคิดวาไฉนหนอ เราพึงบรรลุกุศลธรรม พึง 
ทําใหแจงซ่ึงอุตริมนุสธรรมท่ีเปนญาณทัศนะวเิศษช้ันเยีย่ม อยางบริบูรณ ดังนี้ เขายอมทําตัว 
ใหรอนรนกระวนกระวาย แตก็ไมบรรลุกุศลธรรม ทําใหแจงซ่ึงอุตริมนุสธรรมท่ีเปนญาณทัศนะ 
วิเศษช้ันเยีย่มอยางบริบูรณไมได ๑ ดกูรนายคามณี ก็บุคคลผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง 
บางคนในโลกนี้ เปนผูมีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิตดวยคิดวา ไฉนหนอ เราพึงบรรลุกุศล 
ธรรม พึงทําใหแจงซ่ึงอุตริมนุสธรรม ท่ีเปนญาณทัศนะวิเศษช้ันเยี่ยมอยางบริบูรณ ดงันี้ เขา 
ยอมทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย บรรลุกุศลธรรมอยางเดียว แตกระทําใหแจงซ่ึงอุตริมนุส  
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ธรรมท่ีเปนญาณทัศนะวิเศษช้ันเยีย่มอยางบริบูรณไมได ๑ ดูกรนายคามณี ก็บุคคลผูมีตบะทรง 
ชีพอยูอยางเศราหมองบางคนในโลกน้ี เปนผูมีศรัทธา ออกบวชเปนบรรพชิตดวยคิดวา ไฉนหนอ 
เราพึงบรรลุกุศลธรรม พึงทําใหแจงซ่ึงอุตริมนุสธรรมท่ีเปนญาณทัศนะวิเศษช้ันเยี่ยมอยางบริบูรณ 
ดังนี้ เขายอมทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย ไดบรรลุกุศลธรรม และทําใหแจงซ่ึงอุตริมนุส 
ธรรมท่ีเปนญาณทัศนะวิเศษช้ันเยีย่มอยางบริบูรณ ๑ ฯ 
[๖๔๕] ดูกรนายคามณี ในบรรดาบุคคลผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง ๓ จําพวก 
นั้น ผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง ท่ีทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย ไมไดบรรลุกุศลธรรม 
ทําใหแจงซ่ึงอุตริมนุสธรรมท่ีเปนญาณทัศนะวเิศษช้ันเยีย่มอยางบริบูรณไมไดนี้ พึงถูกติเตียน 
โดย ๓ สถาน พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถานเปนไฉน คือ สถานท่ี ๑ พึงถูกติเตียนดังนีว้า ทํา 
ตัวใหรอนรนกระวนกระวาย สถานท่ี ๒ พึงถูกติเตียนดงันี้วา ไมไดบรรลุกุศลธรรม สถานท่ี๓ 
พึงถูกติเตียนดงันี้วา ทําใหแจงซ่ึงอุตริมนุสธรรม ท่ีเปนญาณทัศนะวิเศษชั้นเยีย่มอยางบริบูรณ 
ไมได ดกูรนายคามณี บุคคลผูมีตบะทรงชีพอยางเศราหมองนี้ พึงถูกตเิตียนโดย ๓ สถาน 
เหลานี้ ฯ 
[๖๔๖] ดูกรนายคามณี ในบรรดาบุคคลผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง ๓ จําพวก 
นั้น ผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง ท่ีทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย ไดบรรลุกุศลธรรม 
เทานั้น แตทําใหแจงซ่ึงอุตริมนุสธรรมช้ันเยี่ยมอยางบริบูรณไมไดนี้ พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถาน 
ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถานเปนไฉน คือ สถานท่ี ๑ พึงถูก 
ติเตียนดังนีว้า ทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย สถานท่ี ๒ พึงถูกติเตียนดงันี้วา ทําใหแจงซ่ึง 
อุตริมนุสธรรมท่ีเปนญาณทัศนะวเิศษช้ันเยี่ยมอยางบริบูรณไมได ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว 
เปนไฉน คือ ควรสรรเสริญโดยสถานเดยีวดังนี้วา ไดบรรลุกุศลธรรม ดูกรนายคามณี  บุคคล 
ผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมองเชนนี้ พงึถูกติเตียนโดย ๒ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถาน 
เดียวนี้ ฯ 
[๖๔๗] ดูกรนายคามณี ในบรรดาบุคคลผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง ๓ จําพวกนั้น 
ผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมอง ท่ีทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย ไดบรรลุกุศลธรรม และ  
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ทําใหแจงซ่ึงอุตริมนุสธรรมท่ีเปนญาณทัศนะวเิศษช้ันเยีย่มอยางบริบูรณนี้ พึงถูกตเิตียนโดย 
สถานเดียว ควรสรรเสริญโดย๒ สถาน พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวเปนไฉน คือ พึงถูก 
ติเตียนโดยสถานเดียวดังนี้วา ทําตัวใหรอนรนกระวนกระวาย ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน 
เปนไฉนคือ สถานท่ี ๑ ควรสรรเสริญดังนี้วา ไดบรรลุกศุลธรรม สถานท่ี ๒ ควรสรรเสริญ 
ดังนี้วา ทําใหแจงซ่ึงอุตริมนสุธรรม ท่ีเปนญาณทัศนะวิเศษช้ันเยีย่มอยางบริบูรณได ดูกร 
นายคามณี บุคคลผูมีตบะทรงชีพอยูอยางเศราหมองเชนนีพ้ึงถูกติเตียนโดยสถานเดยีว ควร 
สรรเสริญโดย ๒ สถานเหลานี้ ฯ 
[๖๔๘] ดูกรนายคามณี ธรรม ๓ อยางนี้ เปนของอันบุคคลพึงเห็นเอง  หาความ 
ทรุดโทรมมิได ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะ 
พึงรูเฉพาะตน ธรรม ๓ อยางเปนไฉน คือ การท่ีบุคคลเปนผูกําหนัดต้ังใจท่ีจะเบียดเบียนตน 
เองบาง ตั้งใจที่จะเบียดเบียนผูอ่ืนบาง ตั้งใจท่ีจะเบียดเบียนท้ังตนเองท้ังผูอ่ืนบาง เพราะราคะ 
เปนเหตุ เม่ือละราคะไดแลวยอมไมตั้งใจท่ีจะเบียดเบียนตนเองบาง ยอมไมตั้งใจท่ีจะเบียดเบียน 
ผูอ่ืนบางยอมไมตั้งใจท่ีจะเบียดเบียนท้ังตนเองท้ังผูอ่ืนบาง นี้เปนธรรมอันบุคคลพึงเห็นเองหา 
ความทรุดโทรมมิได ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวญิูชน 
จะพึงรูเฉพาะตน ๑ 
การท่ีบุคคลผูถูกโทสะประทุษรายแลว ตัง้ใจท่ีจะเบียดเบียนตนเองบาง  ตั้งใจท่ีจะเบียด 
เบียนผูอ่ืนบาง ต้ังใจท่ีจะเบียดเบียนท้ังตนเองท้ังผูอ่ืนบาง เพราะโทสะเปนเหตุ เม่ือละโทสะ 
ไดแลว ยอมไมตั้งใจท่ีจะเบียดเบียนตนเองบาง ยอมไมตั้งใจท่ีจะเบียดเบียนผูอ่ืนบาง ยอมไมตั้งใจ 
ท่ีจะเบยีดเบียนท้ังตนเองท้ังผูอ่ืนบาง นี้เปนธรรมอันบุคคลพึงเห็นเอง หาความทรุดโทรมมิได 
ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพงึรูเฉพาะตน ๑ 
การท่ีบุคคลผูหลงแลว ตั้งใจจะเบียดเบียนตนเองบาง ตัง้ใจจะเบียดเบียนผูอ่ืนบาง 
ตั้งใจจะเบียดเบียนท้ังตนเองท้ังผูอ่ืนบาง เพราะโมหะเปนเหตุ เม่ือละโมหะไดแลว ยอมไม  
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ตั้งใจท่ีจะเบียดเบียนตนเองบาง ยอมไมตัง้ใจท่ีจะเบียดเบียนผูอ่ืนบาง ยอมไมตั้งใจท่ีจะเบียด 
เบียนท้ังตนเองท้ังผูอ่ืนบางนี้เปนธรรมอันบุคคลพึงเห็นเอง หาความทรุดโทรมมิได ไมประกอบ 
ดวยกาลควรเรียกใหมาดู ควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพงึรู เฉพาะตน ๑ 
ดูกรนายคามณี ธรรม ๓ อยางนี้แล เปนของอันบุคคลพึงเห็นเอง หาความทรุดโทรม 
มิได ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกใหมาด ูควรนอมเขามาในตน อันวิญูชนจะพึงรูเฉพาะตน ฯ 
เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสดังนีแ้ลว นายบานนามวาราสิยะไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ พระ 
ธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนกั  พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดจุหงาย 
ของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือสองไฟในท่ีมืดดวยหวังวา คนมี 
จักษุจกัเห็นรูป ฉะนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคกับท้ังพระธรรม 
และพระภิกษสุงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึง 
พระรัตนตรัยเปนสรณะ ตั้งแตวันนี้เปนตนไปจนตลอดชีวิต ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๒ 
ปาฏลิยสูตร 
[๖๔๙] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อุตตรนคิมแหงชาวโกฬิยะในแควน 
โกฬิยะ คร้ังนัน้แล นายบานนามวาปาฏลิยะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับมาวา พระสมณโคดมทรงรูจักมายา ขาแตพระองคผูเจริญ 
ชนเหลาใดกลาวอยางนีว้า พระสมณโคดมทรงรูจักมายา ดังนี้ ชนเหลานั้นเปนอันกลาวตาม 
พระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณ  
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ธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆจะไมถึงฐานะอันวญิูชนจะติเตียนไดแล 
หรือ เพราะวาขาพระองคไมประสงคจะกลาวตูพระผูมีพระภาคเลย พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
ดูกรนายคามณี ชนเหลาใดกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมทรงทราบมายา ดังนี้ ชนเหลานั้นเปน 
อันกลาวตามคําท่ีเรากลาวแลว ยอมไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม 
ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ ยอมไมถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได ฯ 
คา. ขาวเลาลือขอนั้นจริงเทียวพระองค แตพวกขาพระองค มิไดเชื่อถือสมณพราหมณ 
พวกนั้นวา พระสมณโคดมทรงรูจักมายา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาววา พระสมณโคดมมีมายา ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ผูใดแลพดูอยางนีว้า เรารูจักมายา ผูนัน้ยอมจะพูดอยางนีว้า เรา 
มีมายา ฯ 
คา. ขาแตพระผูมีพระภาค ขอนั้นยอมเปนดังนั้นเทียว ขาแตพระสุคต ขอนั้นยอมเปน 
ดังนั้นเทียว ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ถาเชนนัน้ เราจักยอนถามทานในขอนี้ ทานพึงแกตามท่ีทาน 
ชอบใจ ฯ 
[๖๕๐] ดกูรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานยอมรูจกัพวกอํามาตย 
ผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬยิะหรือ ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมรูจักพวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาว 
โกฬิยะ พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พวกอํามาตยผูมีมวยผมยาว 
แหงชาวโกฬยิะมีประโยชนอยางไร ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ พวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬิยะมีประโยชนดังน้ี 
คือ เพื่อปองกนัพวกโจรแหงชาวโกฬิยะ เพื่อละความเปนคนนําขาวแหงชาวโกฬยิะ ขาแต 
พระองคผูเจริญ พวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬยิะมีประโยชนอยางนี้ พระเจาขา ฯ  
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พ. ดูกรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานยอมรูจักอํามาตยผูมีมวย 
ผมยาวในนิคมแหงชาวโกฬยิะวา เปนคนมีศีลหรือเปนคนทุศีล ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมรูจักพวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาว 
โกฬิยะวาเปนคนทุศีล มีธรรมเลวทรามและพวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงโกฬิยะ เปนพวก 
หนึ่งในจํานวนบุคคลผูทุศีลมีธรรมเลวทรามในโลก ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ผูใดแลพึงพูดอยางนีว้า นายบานนามวาปาฏลิยะรูจักพวกอํามาตย 
ผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬยิะ ซ่ึงเปนคนทุศีล มีธรรมเลวทราม  แมนายบานปาฏลิยะก็เปนคน 
ทุศีล มีธรรมเลวทราม ดังน้ี ผูนั้นเม่ือพูดถึงพึงพูดถูกหรือหนอแล ฯ 
คา. หาเปนเชนนั้นไม พระเจาขา พวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬยิะเปน 
พวกหนึ่ง ขาพระองคเปนพวกหน่ึง พวกอํามาตย ผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬยิะเปนคนมีธรรม 
เปนอยางหน่ึง ขาพระองคเปนคนมีธรรมเปนอยางหนึ่ง ฯ 
พ. ดูกรนายคามณี ก็ท่ีจริง ทานจักไมไดเปนดังนีว้า นายบานนามวาปาฏลิยะ รูจัก 
พวกอํามาตยผูมีมวยผมยาวแหงชาวโกฬยิะ ซ่ึงเปนคนทุศีล มีธรรมเลวทราม แตนายบานปาฏลิยะ 
ไมใชเปนคนทุศีล มีธรรมเลวทราม ฉะนัน้ตถาคตจักไมไดเปนดังนี้วา ตถาคตรูจักมายา แตวา 
ตถาคตไมมีมายา ฯ 
[๖๕๑] ดูกรนายคามณี เรารูชัดทั้งมายา ผลของมายา และตลอดถึงความท่ีบุคคลผูมี 
มายาปฏิบัติอยางไรแลว เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ วินบิาต นรก เรารูชัดทั้ง 
ปาณาติบาต ผลของปาณาติบาต และตลอดถึงความท่ีบุคคลผูฆาสัตวปฏิบัติอยางไรแลว เม่ือ 
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก เรารูชัดทั้งอทินนาทาน ผลของอทินนาทาน 
และตลอดถึงความท่ีบุคคลผูลักทรัพยปฏิบัติอยางไรแลว เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก เรารูชัดทัง้กาเมสุมิจฉาจาร ผลของกาเมสุมิจฉาจาร และตลอดถึงความ 
ท่ีบุคคลผูประพฤติผิดในกามปฏิบัติอยางไรแลว เม่ือแตกกายตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ 
วินิบาต นรก เรารูชัดทั้งมุสาวาท ผลของมุสาวาทและตลอดถึงความท่ีบุคคลผูพูดเท็จปฏิบัติ  
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อยางไรแลว เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก เรารูชัดทั้งปสุณา 
วาจา ผลของปสุณวาจาและตลอดถึงความท่ีบุคคลกลาวคําสอเสียดปฏิบัติอยางไรแลว เม่ือแตก 
กายตายไปยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เรารูชัดทัง้ผรุสวาจา ผลของผรุสวาจาและ 
ตลอดถึงความท่ีบุคคลผูกลาวคําหยาบปฏิบัติอยางไรแลว เม่ือแตกกายตายไป  ยอมเขาถึงอบาย 
ทุคติ วินิบาต นรก เรารูชัดทัง้สัมผัปปลาปะ ผลของสัมผัปปลาปะ และตลอดถึงความท่ีบุคคล 
ผูพูดเพอเจอปฏิบัติอยางไรแลว เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
เรารูชัดทั้งอภชิฌาผลของอภิชฌาและตลอดถึงความท่ีบุคคลผูมีอภิชฌาปฏิบัติอยางไรแลว เม่ือ 
แตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก เรารูชัดทั้งความพยาบาทประทุษรายเขา 
ผลของความพยาบาทประทุษรายเขา และตลอดถึงความท่ีบุคคลผูมีจิตพยาบาทปฏิบัติอยางไรแลว 
เม่ือแตกกายตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ  วินิบาต นรก เรารูชัดทั้งมิจฉาทิฐิ ผลของ 
มิจฉาทิฐิ และตลอดถึงความท่ีบุคคลผูเปนมิจฉาทิฐิปฏิบัติอยางไรแลว เม่ือแตกกายตายไป 
ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก ฯ 
[๖๕๒] ดูกรนายคามณี มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้ มีทิฐอิยางนี้วา 
บุคคลผูฆาสัตวทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน บุคคลผูลักทรัพยทุกคนตองเสวยทุกข 
โทมนัสในปจจุบัน บุคคลผูประพฤติผิดในกามคุณทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน 
บุคคลผูพูดเท็จทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน ฯ 
[๖๕๓] ดกูรนายคามณี กแ็หละบุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวาเปน ผูประดับดวย 
ดอกไม ใสตุมหู อาบน้ํา ลูบไลดีแลว ตบแตงผมและหนวดแลวใหบําเรอตนดวยความใคร 
กับสตรี เหมือนกับพระราชา ชนท้ังหลายพูดถึงบุคคลนั้นอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ ชายคน 
นี้ไดทําอะไร จึงเปนผูประดับดวยดอกไมใสตุมหู อาบน้ํา ลูบไลดีแลว ตบแตงผมและหนวด 
แลว ใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา ชนท้ังหลายไดพดูถึงชายคนนั้นอยาง 
นี้วาดกูรทานผูเจริญ ชายคนนี้ขมขาศึกของพระราชาแลวฆามันเสีย พระราชาทรงโสมนัส ได 
ทรงพระราชทานรางวัล ฉะนั้น ชายคนนี้จงึเปนผูประดับดวยดอกไมใสตุมหู อาบน้ํา ลูบไล  
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ดีแลว ตบแตงผมและหนวดแลว ใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา ดูกร 
นายคามณี บุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวาถูกเขาเอาเชือกท่ีเหนยีวแนนมัดแขนไพลหลังอยาง 
ม่ันคงแลว โกนศีรษะเสียแลวพาตระเวนไปตามถนนตามตรอก ดวยบัณเฑาะวเสียงสนั่น แลว 
ออกทางประตูดานทิศทักษิณ แลวตัดศีรษะเสียทางดานทักษิณของพระนคร ชนท้ังหลายไดพดู 
ถึงบุคคลนั้นอยางนีว้า ดูกรทานผูเจริญ ชายคนน้ีไดทําอะไรไว จึงถูกเขาเอาเชือกท่ีเหนียวแนน 
มัดแขนไพลหลังอยางม่ันคงแลว โกนศีรษะเสีย แลวพาตระเวนไปตามถนนตามตรอก ดวย 
บัณเฑาะวเสียงสนั่น แลวออกทางประตูดานทิศทักษณิ แลวตัดศีรษะเสียทางดานทักษณิของ 
พระนคร ชนท้ังหลายไดพดูถึงชายคนนีว้า ดกูรทานผูเจริญ ชายคนนีฆ้าบุรุษหรือสตรีท่ีมีเวรกับ 
พระราชา ฉะนั้นพระราชาท้ังหลายจึงรับส่ังใหจับเขาแลวกระทํากรรมกรณเหน็ปานนี้ ดังนี้ ดูกร 
นายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เหตุการณเชนนี้ ทานไดเห็นหรือไดฟงมาบาง 
ไหม ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุการณเชนนี้ ขาพระองคไดเห็นมาแลวดวย ไดฟงมา 
แลวดวย จักไดฟงตอไปอีกดวย ฯ 
[๖๕๔] พ. ดกูรนายคามณี ในสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณ  พวกท่ีมีวาทะ 
อยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า บุคคลผูฆาสัตวทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน ดังนี้ เขาเหลา 
นั้นพูดจริงหรือเท็จ ฯ 
คา. พูดเท็จ พระเจาขา ฯ 
พ. ก็พวกที่กลาวเท็จเปลาๆ นั้น เปนคนมีศีลหรือเปนคนทุศีลเลา ฯ 
คา. เปนคนทุศีล พระเจาขา ฯ 
พ. ก็พวกท่ีเปนคนทุศีลมีธรรมเลวทรามนั้น เปนคนปฏิบัติผิดหรือเปนคนปฏิบัติชอบ 
เลา ฯ 
คา. เปนคนปฏิบัติผิด พระเจาขา ฯ 
พ. ก็พวกที่ปฏิบัติผิดนั้น เปนคนมีความเหน็ผิดหรือเปนคนมีความเห็นชอบเลา ฯ 
คา. เปนคนมีความเหน็ผิด พระเจาขา ฯ  
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พ. ก็สมควรละหรือท่ีจะเล่ือมใสในพวกท่ีมีความเหน็ผิดเหลานั้น ฯ 
คา. ไมสมควรเลย พระเจาขา ฯ 
[๖๕๕] พ. ดูกรนายคามณี บุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวาเปนผูประดับดวยดอกไม 
ใสตุมหู ฯลฯ แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือน กับพระราชา ชนท้ังหลายพูดถึงบุคคล 
นั้นอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ ชายคนนี้ไดทําอะไร จึงเปนผูประดับดวยดอกไม ใสตุมหู ฯลฯ 
ใหบําเรอตนดวยความใครกบัสตรีเหมือนกับพระราชา ชนท้ังหลายไดพากันพูดถึงชายคนนี้อยาง 
นี้วา ดกูรทานผูเจริญ ชายคนนี้ขมข่ี ลักเอาทรัพยของขาศึกของพระราชา พระราชาทรงโสมนัส 
ไดพระราชทานรางวัลแกเขา ฉะนั้น ชายคนน้ีจึงประดับดวยดอกไม ใสตุมหู ฯลฯ ใหบําเรอ 
ตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา ดูกรนายคามณีบุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวา 
ถูกเขาเอาเชือกท่ีเหนยีวมัดแขนไพลหลังอยางม่ันคงแลว ฯลฯ ตัดศีรษะทางดานทิศทักษิณของ 
พระนคร ชนท้ังหลายไดพากันพูดถึงบุคคลน้ันอยางนีว้า ดูกรทานผูเจริญ ชายคนนี้ไดทําอะไร 
จึงถูกเขาเอาเชือกท่ีเหนยีวมัดแขนเอามือไพลหลังอยางม่ันคงแลว ฯลฯ ตัดศีรษะเสียทางดาน 
ทักษิณของพระนคร ดูกรทานผูเจริญชายคนนี้ลักทรัพยเปนสวนหนึ่งแหงโจรกรรมจากบานบาง 
จากปาบาง ฉะนั้น พระราชาจึงรับส่ังใหจับเขาแลวทํากรรมกรณเหน็ปานนี้ ดูกรนายคามณี ทาน 
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เหตุการณเชนนี้ทานไดเหน็หรือไดฟงมาแลวบางไหม ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุการณเชนนีข้าพระองคไดเห็นมาแลวดวยไดฟงมาแลว 
ดวย จักไดฟงตอไปอีกดวย ฯ 
[๖๕๖] พ. ดูกรนายคามณี สมณพราหมณพวกท่ีมีวาทะอยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า 
บุคคลผูลักทรัพยทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน ดังนี้ เขาเหลานั้นพูดจริงหรือเท็จ ฯ 
คา. พูดเท็จ พระเจาขา ฯลฯ 
พ. ก็สมควรละหรือท่ีจะเล่ือมใสในพวกท่ีมีความเหน็ผิดเหลานั้น ฯ 
คา. ไมสมควรเลย พระเจาขา ฯ 
[๖๕๗] ดูกรนายคามณี ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวาเปนผูประดับดวยดอกไม 
ใสตุมหู ฯลฯ แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา ชนท้ังหลายไดพากัน  
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พูดถึงบุคคลนั้นอยางนีว้า ดกูรทานผูเจริญ ชายคนนี้ไดทําอะไร จึงเปนผูประดับดวยดอกไม 
ใสตุมหู ฯลฯ แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา ชนท้ังหลายไดพากัน 
พูดถึงคนนั้นอยางนีว้า  ดูกรทานผูเจริญ ชายคนนี้ประพฤติผิดในภรรยาของขาศึกของพระราชา 
พระราชาทรงโสมนัสไดพระราชทานรางวัลแกเขา เพราะเหตุนั้น ชายคนน้ีจึงเปนผูประดับดวย 
ดอกไม ใสตุมหู ฯลฯ แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกบัพระราชา ดกูรนายคามณ ี
บุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวาถูกเขาเอาเชือกท่ีเหนียวมัดแขนไพลหลังอยางม่ันคง ฯลฯ แลว 
ตัดศีรษะเสียทางดานทักษิณของพระนคร ชนท้ังหลายไดพากันพูดถึงบุคคลนั้นอยางนี้วา ดกูรทาน 
ผูเจริญ ชายคนนี้ไดกระทําอะไรไวจึงถูกเขาเอาเชือกท่ีเหนยีวมัดแขนไพลหลังอยางม่ันคง ฯลฯ 
แลวตัดศีรษะเสียทางดานทักษิณของพระนคร ชนท้ังหลายพากนัพูดถึงคนน้ันอยางนีว้า ดูกร 
ทานผูเจริญ ชายคนนี้ประพฤติผิดในกุลสตรีในกุลธิดา ฉะนั้นพระราชาท้ังหลายจึงรับส่ังใหจับ 
เขา แลวกระทํากรรมกรณเหน็ปานนี้ ดกูรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เหตุการณ 
เชนนี้ทานไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางไหม ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุการณเชนนีข้าพระองคไดเห็นมาแลวดวยไดฟงมาแลว 
ดวย จักไดฟงตอไปอีกดวย ฯ 
[๖๕๘] พ. ดูกรนายคามณี ในสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณพวกท่ีมีวาทะ 
อยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า บุคคลผูประพฤติผิดในกามคุณทุกคนตองเสวยทุกขโทมนัสในปจจุบัน 
ดังนี้เขาเหลานัน้พูดจริงหรือเท็จ ฯ 
คา. พูดเท็จ พระเจาขา ฯลฯ 
พ. ก็สมควรละหรือท่ีจะเล่ือมใสในพวกท่ีมีความเหน็ผิดเหลานั้น ฯ 
คา. ไมสมควรเลย พระเจาขา ฯ 
[๖๕๙] พ. ดูกรนายคามณี กบุ็คคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวาเปนผูประดับดวย 
ดอกไม ใสตุมหู อาบน้ํา ลูบไลดีแลว ตบแตงผมและหนวด แลวใหบําเรอตนดวยความใคร 
กับสตรีเหมือนกับพระราชา ชนท้ังหลายไดพากันพูดถึงบุคคลนั้นอยางนี้วา ดกูรทานผูเจริญ ชาย  
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คนนี้ไดทําอะไร จึงเปนผูประดับดวยดอกไม ใสตุมหู อาบนํ้า ลูบไลดีแลว ตบแตงผมและ 
หนวด แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรีเหมือนกับพระราชา ชนท้ังหลายไดพากันพูดถึง 
คนนั้นอยางนีว้า ดูกรทานผูเจริญ ชายคนนีทํ้าพระราชาใหทรงพระสรวลไดดวยการพูดเท็จ 
พระราชาทรงโสมนัสไดพระราชทานรางวลัแกเขา ฉะนัน้ชายคนนัน้จงึเปนผูประดับดวยดอกไม 
ใสตุมหู อาบน้าํ ลูบไลดีแลว ตบแตงผมและหนวด แลวใหบําเรอตนดวยความใครกับสตรี 
เหมือนกับพระราชา ดูกรนายคามณี บุคคลบางคนในโลกนี้ ปรากฏวาถูกเขาเอาเชือกท่ีเหนยีว 
มัดแขนไพลหลังอยางม่ันคงแลวโกนหัวเสียแลวพาตระเวนไปตามถนนตามตรอกดวยบัณเฑาะว 
เสียงสนั่น แลวออกทางประตูดานทิศทักษณิ แลวตดัศีรษะเสียทางดานทักษิณของพระนคร ชน 
ท้ังหลายไดพากันพูดถึงบุคคลน้ันอยางนีว้า ดูกรทานผูเจริญ ชายคนนี้ไดทําอะไร จึงถูกเอาเชือก 
ท่ีเหนยีวมัดแขนไพลหลังอยางม่ันคงแลวโกนหวัเสีย แลวพาตระเวนไปตามถนนตามตรอก ดวย 
บัณเฑาะวเสียงสนั่น แลวออกทางประตูดานทิศทักษณิ แลวตัดศีรษะเสียทางดานทักษณิของ 
พระนคร ชนท้ังหลายไดพากันพูดถึงคนนัน้อยางนีว้า ดกูรทานผูเจริญ ชายคนนี้ทําลายประโยชน 
ของคฤหบดีบาง ของบุตรแหงคฤหบดีบาง ดวยการพูดเท็จ ฉะนั้น พระราชาจึงรับส่ังใหจับ 
เขาแลวกระทํากรรมกรณเหน็ปานนี้ ดกูรนายคามณี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เหตุการณ 
เชนนี้ ทานไดเห็นหรือไดฟงมาแลวบางไหม ฯ 
คา. ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุการณเชนนี้ ขาพระองคไดเห็นมาแลวดวย ไดฟงมา 
แลวดวย จักไดฟงตอไปอีกดวย ฯ 
[๖๖๐] พ. ดกูรนายคามณี ในสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณพวกท่ีมีวาทะ 
อยางนี้ มีทิฐิอยางนีว้า บุคคลผูพูดเท็จทุกคนตองเสวยทุกขและโทมนสัในปจจุบัน ดังนี ้
เขาเหลานั้นพดูจริงหรือเท็จ ฯ 
คา. พูดเท็จ พระเจาขา ฯ 
พ. ก็พวกที่กลาวเท็จเปลาๆ นั้น เปนคนมีศีลหรือเปนคนทุศีลเลา ฯ 
คา. เปนคนทุศีล พระเจาขา ฯ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาท่ี 353 
พ. ก็พวกที่เปนคนทุศีลมีธรรมอันเลวทรามน้ัน เปนคนปฏิบัติผิดหรือเปนคนปฏิบัต ิ
ชอบเลา ฯ 
คา. เปนคนปฏิบัติผิด พระเจาขา ฯ 
พ. ก็พวกที่ปฏิบัติผิดนั้น เปนคนมีความเหน็ผิดหรือเปนคนมีความเห็นชอบเลา ฯ 
คา. เปนคนมีความเหน็ผิด พระเจาขา ฯ 
พ. ก็สมควรละหรือท่ีจะเล่ือมใสในพวกท่ีมีความเหน็ผิดเหลานั้น ฯ 
คา. ไมมควรเลย พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ไมเคยมีมา ขาพระองคมีเรือนพักอยูหลังหนึ่ง ในเรือนพักนัน้มีเตียงนอน มีท่ีนั่ง มี 
หมอน้ํา มีประทีปน้ํามัน ขาพระองคจะแจกจายแกสมณะหรือพราหมณผูเขาไปอยูในเรือนพัก 
นั้นตามสติกําลัง ฯ 
[๖๖๑] ขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองเคยมีมาแลว ศาสดา ๔ ทานซ่ึงมี ความเห็น มี 
ความพอใจ มีความชอบใจตางๆ กัน พากันเขาไปอยูในเรือนพักนัน้ ศาสดาทานหน่ึงมีวาทะ 
อยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบาก 
ท่ีทําดีทําช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูผุดขึ้นไมมี 
สมณพราหมณผูดําเนนิไปดีปฏิบัติชอบ กระทําใหโลกนี้และโลกหนาแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
แลวสอนผูอ่ืนใหรูตาม ไมมีในโลก ฯ 
[๖๖๒] ศาสดาทานหน่ึงมีวาทะอยางนี้ มีความเหน็อยางนี้วา ทานมีผล  การบูชามีผล 
การเซนสรวงมีผล ผลวิบากท่ีทําดีทําช่ัวมีอยู โลกน้ีมี โลกหนามีมารดามี บิดามี สัตวผูผุดเกิดขึ้นมี 
สมณพราหมณผูดําเนนิไปมี ปฏิบัติชอบ กระทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวย 
ตนเอง แลวสอนผูอ่ืนใหรูตามมีอยูในโลก ฯ  
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[๖๖๓] ศาสดาทานหน่ึงมีวาทะอยางนี้ มีความเหน็อยางนี้วา เม่ือบุคคลทําเอง ใช 
ใหผูอ่ืนทํา ตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตัด เบียดเบียนเอง ใชใหผูอ่ืนเบียดเบยีน ทําเขาใหเศราโศกเอง 
ใชผูอ่ืนทําเขาใหเศราโศก ทําเขาใหลําบากเองใชผูอ่ืนทําเขาใหลําบาก ดิน้รนเอง ทําเขาใหดิน้รน 
ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดท่ีตอปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดยีว ซุมอยูท่ีทางเปล่ียว 
ทําชูภรรยาเขา พูดเท็จ ผูทําไมเช่ือวาทําบาป แมหากผูใดจะใชจักร ซ่ึงมีคมโดยรอบเหมือน 
มีดโกน สังหารเหลาสัตวในปฐพีนี้ใหเปนลานเปนกองมังสะอันเดยีวกนั บาปท่ีมีการทําเชนนั้น 
เปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา  แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเอง 
ใชใหผูอ่ืนฆา ตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตัด เบียดเบียนเอง ใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน บาปท่ีมีการทําเชนนั้น 
เปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหเอง 
ใชใหผูอ่ืนให บูชาเอง ใชใหผูอ่ืนบูชา บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมี 
บุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย การสํารวม การกลาวคําสัตย  บุญท่ีมีการ 
ทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ฯ 
[๖๖๔] ศาสดาทานหน่ึงมีวาทะอยางนี้ มีความเหน็อยางนี้วา เม่ือบุคคลทําเอง ใชให 
ผูอ่ืนทํา ตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตดั เบียดเบียนเอง ใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง 
ใชผูอ่ืนทําเขาใหเศราโศก ทําเขาใหลําบากเองใชผูอ่ืนทําเขาใหลําบาก ดิน้รนเอง ทําใหเขา 
ดิ้นรน ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดท่ีตอ  ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดยีว ซุมอยูท่ี 
ทางเปล่ียว ทําชูภรรยาเขา พดูเท็จ ผูทําช่ือวาทําบาป แมหากผูใดจะใชจกัรซ่ึงมีคมโดยรอบเหมือน 
มีดโกน สังหารเหลาสัตวในปฐพีนี้ใหเปนลานเปนกองมังสะอันเดยีวกนั บาปท่ีมีการทําเชนนั้น 
เปนเหตุ ยอมมีแกเขา มีบาปถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเอง ใช 
ใหผูอ่ืนฆา ตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตัด เบียดเบียนเอง ใชผูอ่ืนใหเบียดเบียน บาปท่ีมีการทําเชน 
นั้น เปนเหตุยอมมีแกเขา มีบาปมาถึงเขาแมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหเอง 
ใชใหผูอ่ืนให บูชาเองใชใหผูอ่ืนบูชา บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา มีบุญมาถึง 
เขา ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย การสํารวม การกลาวคําสัตย บุญท่ีมีการทําเชนนั้น  
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เปนเหตุยอมมีแกเขา มีบุญมาถึงเขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีความสงสัยสนเทห 
วา บรรดาสมณพราหมณผูเจริญเหลานี้ ใครหนอพูดจริง ใครหนอพูดเท็จ ฯ 
[๖๖๕] พ. ดูกรนายคามณี ธรรมสมาธิมีอยู ถาทานต้ังอยูในธรรมสมาธินั้น พึงได 
จิตตสมาธิไซร เม่ือเปนเชนนี ้ทานพึงละความสงสัยนี้ได ดูกรนายคามณี ก็ธรรมสมาธิเปน 
ไฉน พระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ดกูรนายคามณีเปนผูละปาณาติบาต งดเวนปาณาติบาต 
เปนผูละอทินนาทาน งดเวนอทินนาทานเปนผูละกาเมสุมิจฉาจาร งดเวนกาเมสุมิจฉาจาร เปน 
ผูละมุสาวาท งดเวนมุสาวาทเปนผูละปสุณาวาจา งดเวนปสุณาวาจา เปนผูละผรุสวาจา 
งดเวนผรุสวาจา เปนผูละสัมผัปปลาปะ งดเวนสัมผัปปลาปะ เปนผูละอภิชฌา ไมมากดวย 
อภิชฌาเปนผูละความพยาบาทประทุษรายมีจิตไมพยาบาท เปนผูละความเห็นผิด มีความเหน็ 
ชอบ ฯ 
[๖๖๖] ดูกรนายคามณี พระอริยสาวกนัน้ ผูซ่ึงปราศจากอภิชฌาปราศจากพยาบาท 
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนา  มีใจประกอบดวยเมตตาแผไป 
ตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกันตามนัยนี ้ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ือง 
ขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย 
ถึงความเปนใหญหาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู พระอริยสาวกนัน้ยอมพิจารณา 
เห็นดังนี้วาศาสดาผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซน 
สรวงไมมีผล ผลวิบากท่ีทําดีทําช่ัวไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตว 
ผูผุดเกิดขึ้นไมมี สมณพราหมณผูดําเนนิไปดี ปฏิบัติชอบกระทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงดวย 
ปญญาอันยิ่งดวยตนเอง แลวสอนหมูสัตวใหรูตาม ไมมีในโลก ถาถอยคําของศาสดานั้นเปน 
ความจริง ขอท่ีเราสํารวมกายสํารวมวาจา สํารวมใจ ๑ ขอท่ีเราจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค เมื่อ 
แตกกายตายไป ๑ท้ังสองนี้เปนการถือเอาชัยชนะในขอนี้ เพราะเราผูไมเบียดเบียนใครๆ คือผู 
สะดุงหรือผูม่ันคง เปนผูปฏิบัติไมผิด ความปราโมทยยอมเกิดแกพระอริยสาวกน้ัน เม่ือเกิด 
ปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข  
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เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน ดูกรนายคามณี นี้แลธรรมสมาธิ ถาทานตั้งอยูในธรรมสมาธินั้น พึง 
ไดจิตตสมาธิไซร เม่ือเปนเชนนี้ ทานพึงละความสงสัยนี้ได ฯ 
[๖๖๗] ดกูรนายคามณี พระอริยสาวกน้ัน ผูซ่ึงปราศจากอภิชฌา  ปราศจากพยาบาท 
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนามีใจประกอบดวยเมตตาแผไป 
ตลอดทิศหนึ่งอยู ... พระอริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา ศาสดาผูมีวาทะอยางนี้ มีความ 
เห็นอยางนี้วา ทานมีผล การบูชามีผล การเซนสรวงมีผล ผลวิบากท่ีทําดีทําช่ัวมีอยู โลกนี้มี 
โลกหนามี มารดามี บิดามี สัตวผูผุดเกิดขึน้มี สมณพราหมณผูดําเนนิไปดี ปฏิบัติชอบ กระทํา 
โลกน้ีและโลกหนาใหแจง ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง แลวสอนผูอ่ืนใหรูตามมีอยูในโลก 
ดังนี้ ถาถอยคําของศาสดาผูนั้นเปนความจริง ขอท่ีเราสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ ๑ 
ขอท่ีเราจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค เม่ือแตกกายตายไป ๑ ท้ังสองนี้เปนการถือเอาชัยชนะในขอนี ้
เพราะเราผูไมเบียดเบียนใคร คือผูสะดุงหรือผูม่ันคง เปนผูปฏิบัติไมผิด ความปราโมทยยอม 
เกิดข้ึนแกพระอริยสาวกนัน้ เม่ือปราโมทยแลว ยอมเกดิปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ 
เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน ดูกรนายคามณี นี้แลธรรมสมาธิ 
ถาทานตั้งอยูในธรรมสมาธินั้น พึงไดจิตตสมาธิไซร เม่ือเปนเชนนี้ทานพึงละความสงสัยนี ้
ได ฯ 
[๖๖๘] ดูกรนายคามณี พระอริยสาวกนัน้ ผูซ่ึงปราศจากอภิชฌา  ปราศจากพยาบาท 
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนามีใจประกอบดวยเมตตาแผไป 
ตลอดทิศหนึ่งอยู ... พระอริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา ศาสดาผูมีวาทะอยางนี้ มีความ 
เห็นอยางนี้วา เม่ือบุคคลทําเอง ใชใหผูอ่ืนทํา ตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตัด เบียดเบียนเอง ใชให 
ผูอ่ืนใหเบยีดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง ใชผูอ่ืนทําเขาใหเศราโศก ทําเขาใหลําบากเอง ใชผูอ่ืน 
ทําเขาใหลําบาก ดิ้นรนเอง ทําเขาใหดิน้รน ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดท่ีตอ ปลนไมใหเหลือ 
ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดยีว ซุมอยูในท่ีเปล่ียว ทําชูภรรยาเขา พูดเท็จผูทําช่ือวาไมทําบาป 
แมหากผูใดจะใชจักรซ่ึงมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหารเหลาสัตวในปฐพนีี้ ใหเปน 
ลาน ใหเปนกองมังสะอันเดยีวกัน บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมา  
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ถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเอง ใชใหผูอ่ืนฆา ตัดเอง ใชให 
ผูอ่ืนตัด เบียดเบียนเองใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา 
ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหเอง ใชใหผูอ่ืนให  บูชาเอง 
ใชใหผูอ่ืนบูชา บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน 
การทรมานอินทรีย การสํารวม การกลาวคําสัตยบุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแก 
เขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดังนี้ ถาถอยคําของศาสดานั้นเปนความจริง ขอท่ีเราสํารวมกาย สํารวม 
วาจา สํารวมใจ ๑ ขอท่ีเราจกัเขาถึงสุคติโลกสวรรค เมื่อแตกกายตายไป ๑ ท้ังสองนี้เปนการ 
ถือเอาชัยชนะในขอนี้ เพราะวาเราผูไมเบียดเบียนใครๆ คือ ผูสะดุงหรือผูม่ันคงเปนผูปฏิบัติไม 
ผิด ความปราโมทยยอมเกิดแกพระอริยสาวกน้ัน เม่ือปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เม่ือมีปติใน 
ใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน ดูกรนาย 
คามณี นี้แลธรรมสมาธิ ถาทานต้ังอยูในธรรมสมาธินั้นพึงไดจิตตสมาธิไซร เม่ือเปนเชนนี้ ทาน 
พึงละความสงสัยนี้ได ฯ 
[๖๖๙] ดูกรนายคามณี พระอริยสาวกน้ัน ผูซ่ึงปราศจากอภิชฌา  ปราศจากพยาบาท 
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนามีใจประกอบดวยเมตตาแผไป 
ตลอดทิศหนึ่งอยู ... เม่ือบุคคลทําเอง ใชใหผูอ่ืนทําตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตดั เบียดเบียนเอง ใช 
ผูอ่ืนใหเบยีดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง ใชผูอ่ืนทําเขาใหเศราโศก ทําเขาใหลําบากเอง ใชผูอ่ืน 
ทําเขาใหลําบากดิ้นรนเอง ทําเขาใหดิน้รน ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดท่ีตอ ปลนไมใหเหลือทํา 
โจรกรรมในเรือนหลังเดยีว ซุมอยูท่ีทางเปล่ียว ทําชูภรรยาเขา พดูเท็จ ผูทําช่ือวาทําบาป แม 
หากผูใดจะใชจักรมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหารเหลาสัตวในปฐพีนี้ ใหเปนลานเปนกอง 
มังสะอันเดยีวกัน  บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา มีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคล 
จะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเองใชใหผูอ่ืนฆา ตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตัด เบียดเบียนเอง 
ใชผูอ่ืนใหเบียดเบียนบาปทีมี่การทําเชนนัน้เปนเหตุยอมมีแกเขา มีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคล 
จะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหเอง ใชใหผูอ่ืนให บูชาเอง ใชใหผูอ่ืนบูชา บุญท่ีมีการทํา  
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เชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา มีบุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย การสํารวม 
การกลาวคําสัตย บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา มีบุญมาถึงเขา ดังนี้ ถาถอยคํา 
ของศาสดาน้ันเปนความจริง ขอท่ีเราสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ ๑ ขอท่ีเราจักเขาถึง 
สุคติโลกสวรรค เมื่อแตกกายตายไป ๑ ท้ังสองนี้เปนการถือเอาชัยชนะในขอนี้ เพราะเราผูไม 
เบียดเบียนใครๆ คือ ผูสะดุงหรือผูม่ันคง เปนผูปฏิบัติไมผิด ความปราโมทยยอมเกิดแกพระ 
อริยสาวกน้ัน เม่ือปราโมทยแลว ยอมเกดิปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ  เธอมีกาย 
สงบแลว ยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน ดูกรนายคามณี นีแ้ลธรรมสมาธิ ถา 
ทานต้ังอยูในธรรมสมาธินั้น พึงไดจิตตสมาธิไซรเม่ือเปนเชนนี้ ทานพึงละความสงสัยนี้ได ฯ 
[๖๗๐] ดกูรนายคามณี พระอริยสาวกน้ัน ผูซ่ึงปราศจากอภิชฌา  ปราศจากพยาบาท 
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนามีใจประกอบดวยกรุณาแผไป 
ตลอดทิศหนึ่งอยู ... มีใจประกอบดวยมุทิตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ... พระอริยสาวกนั้นผูซ่ึง 
ปราศจากอภิชฌา ปราศจากพยาบาทแลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะ 
หนา มีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตาม 
นัยนี้ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ดวย 
ใจประกอบอุเบกขาไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิไดไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน 
อยู พระอริยสาวกนัน้ยอมพจิารณาเหน็ดังนี้วาศาสดาผูมีวาทะอยางนี้ มีความเหน็อยางนี้วา 
ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากท่ีทําดีทําช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี โลก 
หนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี สัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี สมณพราหมณผูดําเนินไปดี ปฏิบัติชอบ 
กระทําโลกนี้และโลกหนาใหแจง ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว สอนผูอ่ืนใหรูตาม ไมมีในโลก 
ถาถอยคําของศาสดานั้นเปนความจริง ขอท่ีเราสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ ๑ ขอท่ีเราจัก 
เขาถึงสุคติโลกสวรรค เม่ือแตกกายตายไป ๑ ท้ังสองนี้เปนการถือเอาชัยชนะในขอนี้ เพราะเรา 
ผูไมเบียดเบียนใครๆคือ ผูสะดุงหรือผูม่ันคง เปนผูปฏิบัติไมผิด ความปราโมทย ยอมเกิดแก 
พระอริยสาวกนั้น เม่ือปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกาย 
สงบแลว ยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน ดูกรนายคามณี นีแ้ลธรรมสมาธิ ถาทาน 
ตั้งอยูในธรรมสมาธินั้น พึงไดจิตตสมาธิไซร เม่ือเปนเชนนี้ ทานพึงละความสงสัยนี้ได ฯ  
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[๖๗๑] ดูกรนายคามณี พระอริยสาวกน้ัน ผูซ่ึงปราศจากอภิชฌา  ปราศจากพยาบาท 
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนามีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไป 
ตลอดทิศหนึ่งอยู ... พระอริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา ศาสดาผูมีวาทะอยางนี้ มีความเหน็ 
อยางนี้วา ทานมีผล การบูชามีผลการเซนสรวงมีผล ผลวิบากท่ีทําดีทําชั่วมีอยู โลกน้ีมี โลก 
หนามี มารดามี บิดามีสัตวผูผุดเกิดขึ้นมี สมณพราหมณผูดําเนินไปดี ปฏิบัติชอบ กระทํา 
โลกน้ีและโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิง่ดวยตนเองแลว สอนผูอ่ืนใหรูตาม มีอยูในโลกดังนี ้
ถาถอยคําของศาสดานั้นเปนความจริง ขอท่ีเราสํารวมกาย สํารวมวาจาสํารวมใจ ๑ ขอท่ีเราจกั 
เขาถึงสุคติโลกสวรรค เม่ือแตกกายตายไป ๑ ท้ังสองนี้เปนการถือเอาชัยชนะในขอนัน้ เพราะ 
เราผูไมเบียดเบียนใครๆ คือ ผูสะดุงหรือผูม่ันคง เปนผูปฏิบัติชอบ ความปราโมทยยอมเกิด 
แกพระอริยสาวกน้ัน เม่ือปราโมทยแลว ยอมเกิดปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมี 
กายสงบแลวยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน ดูกรนายคามณี นี้แลธรรมสมาธิ   ถา 
ทานต้ังอยูในธรรมสมาธินั้น พึงไดจิตตสมาธิไซร เม่ือเปนเชนนี้ ทานพึงละความสงสัยนี้ได ฯ 
[๖๗๒] ดูกรนายคามณี พระอริยสาวกนัน้ ผูซ่ึงปราศจากอภิชฌา  ปราศจากพยาบาท 
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนามีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไป 
ตลอดทิศท่ีหนึง่อยู ... พระอริยสาวกนั้นยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา ศาสดาผูมีวาทะอยางนี้ มี 
ความเหน็อยางนี้วา เม่ือบุคคลทําเองใชใหผูอ่ืนทํา ตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตดั เบียดเบียนเอง ใชผู 
อ่ืนใหเบียดเบียนทําเขาใหเศราโศกเอง ใชผูอ่ืนทําเขาใหเศราโศก ทําเขาใหลําบากเอง ใชผูอ่ืน 
ทําเขาใหลําบาก ดิ้นรนเอง ทําเขาใหดิน้รน ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดท่ีตอปลนไมใหเหลือ ทํา 
โจรกรรมในเรือนหลังเดยีว ซุมอยูท่ีทางเปล่ียว ทําชูภรรยาเขาพูดเท็จ ผูทําไมช่ือวาทําบาป 
แมหากผูใดจะใชจักรซ่ึงมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกนสังหารเหลาสัตวในปฐพี ใหเปนลานเปน 
กองมังสะอันเดียวกัน บาปท่ีมีการทําเชนนัน้เปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหาก 
บุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเอง ใชใหผูอ่ืนฆา ตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตัด เบียดเบียน 
เองใชผูอ่ืนใหเบียดเบียน บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา 
แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหเอง ใชใหผูอ่ืนใหบูชาเอง ใชใหผูอ่ืนบูชา บุญท่ี 
มีการทําเชนนัน้เปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย 
การสํารวม การกลาวคําสัตยบุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา  
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ถาถอยคําของศาสดาผูนั้นเปนความจริง ขอท่ีเราสํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ ๑ ขอท่ีเรา 
จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค เมื่อแตกกายตายไป ๑ ท้ังสองนี้เปนการถือเอาชัยชนะในขอนี้ เพราะ 
เราผูไมเบียดเบียนใครๆ คือ ผูสะดุงหรือผูม่ันคง เปนผูปฏิบัติไมผิด ความปราโมทยยอมเกิด 
แกพระอริยสาวกน้ัน เม่ือปราโมทยแลวยอมเกิดปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมี 
กายสงบแลว ยอมไดเสวยสุขเม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน ดกูรนายคามณี นีแ้ลธรรมสมาธิ ถา 
ทานต้ังม่ันอยูในธรรมสมาธินั้น พึงไดจิตตสมาธิไซร เม่ือเปนเชนนี้ ทานพึงละความสงสัยนี้ได ฯ 
[๖๗๓] ดกูรนายคามณี พระอริยสาวกน้ัน ผูซ่ึงปราศจากอภิชฌา  ปราศจากพยาบาท 
แลวอยางนี้ เปนผูไมฟนเฟอน มีสัมปชัญญะ มีสติเฉพาะหนามีใจประกอบดวยอุเบกขาแผไป 
ตลอดทิศท่ี ๑ อยู ทิศท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกันตามนัยนี ้ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง 
แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย หา 
ประมาณมิได ไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนอยู พระอริยสาวกน้ันยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา 
ศาสดาผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา เม่ือบุคคลทําเอง ใชใหผูอ่ืนทํา ตัดเอง ใชให 
ผูอ่ืนตัด เบียดเบียนเอง ใชผูอ่ืนใหเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง ใชผูอ่ืนทําเขาใหเศราโศก 
ทําเขาใหลําบากเอง ใชผูอ่ืนทําเขาใหลําบาก ดิ้นรนเอง ทําเขาใหดิน้รน ฆาสัตว ลักทรัพย 
ตัดท่ีตอ ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูท่ีทางเปล่ียว ทําชูภรรยาเขา 
พูดเท็จ ผูทําช่ือวาทําบาป แมหากผูใดจะใชจักรซ่ึงมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหารเหลาสัตว 
ในปฐพนีี้ ใหเปนลานเปนกองมังสะอันเดยีวกัน บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา มี 
บาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเอง ใชใหผูอ่ืนฆาตัดเอง ใชให 
ผูอ่ืนตัด เบียดเบียนเอง ใชผูอ่ืนใหเบียดเบียน บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ  ยอมมีแกเขา มี 
บาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหเอง ใชใหผูอ่ืนให บูชาเอง 
ใชใหผูอ่ืนบูชา บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา มีบุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน 
การทรมานอินทรีย การสํารวม การกลาวคําสัตย บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุยอมมีแกเขา 
มีบุญมาถึงเขา ดังนี้ ถาถอยคําของศาสดานั้นเปนความจริง ขอท่ีเราสํารวมกาย สํารวมวาจา 
สํารวมใจ ๑ ขอท่ีเราจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค เมื่อแตกกายตายไป ๑ท้ังสองนี้เปนการถือเอา 
ชัยชนะในขอนี้ เพราะเราผูไมเบียดเบียนใครๆ คือ ผูสะดุงหรือผูม่ันคง เปนผูปฏิบัติไมผิด 
ความปราโมทยยอมเกิดแกพระอริยสาวกนัน้ เม่ือปราโมทยแลว ยอมเกดิปติ เม่ือมีปตใินใจ  
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กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข จิตยอมต้ังม่ัน ดูกรนายคามณ ี
นี้แลธรรมสมาธิ ถาทานต้ังอยูในธรรมสมาธินั้น พึงไดจิตตสมาธิไซร เม่ือเปนเชนนี้ทานพึงละ 
ความสงสัยนี้ได ฯ 
เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายบานนามวาปาฏลิยะ ไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระธรรมเทศนาของพระองคแจมแจงนัก พระผูมีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย 
ดุจหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือสองไฟในท่ีมืดดวยหวังวา 
คนมีจักษจุักแลเห็นรูป ฉะนัน้ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค กับท้ัง 
พระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก 
ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ ตั้งแตวนันี้เปนตนไปจนตลอดชีวิต ฯ 
จบสูตรท่ี ๑๓ 
จบคามณิสังยตุต 
____________________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. จันทสูตร         ๒. ตาลปุตตสูตร ๓. โยธาชีวสูตร ๔. หตัถาโรหสูตร 
๕. อัสสาโรหสูตร ๖. ภูมกสูตร ๗. เทศนาสูตร ๘. อสังขาสูตร 
๙. กุลสูตร ๑๐. มณิจฬูสูตร ๑๑. คันธภกสูตร ๑๒. ราสิยสูตร 
๑๓. ปาฏลิยสูตร ฯ 
_____________________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค - หนาท่ี 362 
อสังขตสังยุตต วรรคท่ี ๑ 
[๖๗๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี ้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณ 
ฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวตัถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกร 
ภิกษุท้ังหลาย เราจะแสดงอสังขตะและทางท่ีจะใหถึงอสังขตะแกทานท้ังหลาย เธอท้ังหลาย 
จงฟง ดูกรภิกษุท้ังหลายก็อสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความส้ินราคะ ความส้ิน 
โทสะ ความส้ินโมหะ นี้เรียกวาอสังขตะ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน 
กายคตาสติ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อสังขตะเราแสดงแลวแกเธอ 
ท้ังหลาย ทางที่จะใหถึงอสังขตะเราแสดงแลวแกเธอท้ังหลาย ดังนีแ้ล ดูกรภกิษุท้ังหลาย กิจ 
ใดอันศาสดาผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ผูอนุเคราะหพึงกระทําแกสาวกท้ังหลาย กิจนั้นอันเรา 
อาศัยความอนเุคราะห กระทําแลวแกเธอท้ังหลาย ดูกรภกิษุท้ังหลาย นัน่โคนไม นั่นเรือน 
วาง ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายจงเพง อยาประมาท อยาไดเปนผูเดอืดรอนในภายหลัง 
เลย นี้เปนอนศุาสนีของเราเพ่ือเธอท้ังหลาย ฯ 
[๖๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจะแสดงอสังขตะและทางท่ีจะใหถึงอสังขตะแกเธอท้ัง 
หลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อสังขตะเปนไฉน  ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความ 
ส้ินราคะ ความส้ินโทสะ นี้เรียกวาอสังขตะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะ 
ใหถึงอสังขตะเปนไฉน สมถะและวิปสนา นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ฯลฯ 
[๖๗๖] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กท็างท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน สมาธิท่ีมีท้ังวิตกวิจาร 
สมาธิท่ีไมมีวิตก มีแตวิจาร สมาธิท่ีไมมีท้ังวิตกวิจาร นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ฯ  
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[๖๗๗] ดกูรภกิษุท้ังหลาย ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน สุญญตสมาธิ อนิมิตต 
สมาธิ อัปปณิหิตสมาธิ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ฯ 
[๖๗๘] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กท็างท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน สติปฏฐาน ๔ นี้เรียก 
วาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ฯ 
[๖๗๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กท็างท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน สัมมัปปธาน ๔ นี ้
เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ฯ 
[๖๘๐] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กท็างท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน อิทธิบาท ๔ นี้เรียกวา 
ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ฯ 
[๖๘๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กท็างท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน อินทรีย ๕ นี้เรียกวา 
ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ฯ 
[๖๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย กท็างท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน พละ ๕ นี้เรียกวา 
ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ฯ 
[๖๘๓] ดกูรภกิษุท้ังหลาย กท็างท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน โพชฌงค ๗ นี้เรียก 
วาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ฯ 
[๖๘๔] ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กท็างท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน อริยมรรคประกอบ 
ดวยองค ๘ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ฯ 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อสังขตะเราแสดงแลวแกเธอท้ังหลาย ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเรา 
แสดงแลวแกเธอท้ังหลาย ดงันี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย กิจใดอันศาสดาผูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูล ผูอนุเคราะหพึงกระทําแกสาวกท้ังหลาย กิจนัน้เราอาศัยความอนเุคราะหกระทําแลวแก 
เธอท้ังหลาย ดกูรภิกษุท้ังหลาย นั่นโคนไมนั่นเรือนวาง ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจง 
เพง อยาประมาท อยาไดเปนผูเดือดรอนในภายหลังเลย นีเ้ปนอนุศาสนขีองเราเพ่ือเธอท้ังหลาย ฯ 
จบนิพพานสังยุตต ปฐมวรรค 
______________________  
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รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. กายคตาสตสูิตร                 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 วรรคท่ี ๒ 
[๖๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงอสังขตะ และทางที่จะใหถึงอสังขตะแกเธอ 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อสังขตะเปนไฉนดกูรภกิษุท้ังหลาย ความ 
ส้ินราคะ ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ นีเ้รียกวาอสังขตะดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึง 
อสังขตะเปนไฉน คือสมถะ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อสังขตะและ 
ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ เราแสดงแลวแกเธอท้ังหลาย ดังนี้แล ดูกรภิกษท้ัุงหลาย กิจใดอัน 
ศาสดาพึงแสวงหาประโยชนเกื้อกูล ผูอนุเคราะห พึงทําแกสาวกท้ังหลาย กิจนั้นอันเราอาศัย 
ความอนุเคราะหทําแลวแกเธอท้ังหลาย ดกูรภิกษุท้ังหลาย นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง ดูกรภกิษ ุ
ท้ังหลายเธอท้ังหลายจงเพง อยาประมาท อยาไดเปนผูเดอืดรอนในภายหลังเลย นี้เปน 
อนุศาสนีของเรา เพื่อเธอท้ังหลาย ฯ 
[๖๘๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงอสังขตะและทางท่ีจะใหถึงอสังขตะแกเธอ 
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อสังขตะเปนไฉนดกูรภกิษุท้ังหลาย ความ 
ส้ินราคะ ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ นีเ้รียกวาอสังขตะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ทางท่ีจะให 
ถึงอสังขตะเปนไฉน คือ วิปสนานี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
อสังขตะและทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ เราแสดงแลวแกเธอท้ังหลาย ดังนี้แล ฯลฯ นี้เปน 
อนุศาสนีของเราเพ่ือเธอท้ังหลาย ฯ 
[๖๘๗] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน คือสมาธิมีท้ังวิตก 
วิจาร นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๖๘๘] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน คือสมาธิไมมีวิตก 
มีแตวิจาร นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๖๘๙] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน คือสมาธิไมมีวิตก 
ไมมีวิจาร นีเ้รียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ  
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[๖๙๐] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน คือสุญญตสมาธิ 
นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๖๙๑] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน คืออนิมิตตสมาธิ 
นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๖๙๒] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน คืออัปปณิหิตสมาธิ 
นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๖๙๓] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส มีสัมปชัญญะ  มีสติ พิจารณาเห็นกาย 
ในกายอยู พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๖๙๔] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสติ พิจารณาเห็นเวทนา 
ในเวทนาทั้งหลายอยู พึงกําจดัอภิชฌาและโทมนัสใน โลกเสียได นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึง 
อสังขตะ ... ฯ 
[๖๙๕] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดกูรภิกษท้ัุงหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสติ พิจารณาเห็นจิตใน 
จิตอยู พึงกําจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได นี้  เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๖๙๖] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเพยีรเคร่ืองเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสติ พิจารณาเห็นธรรม 
ในธรรมท้ังหลายอยู พึงกําจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึง 
อสังขตะ ... ฯ 
[๖๙๗] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมยังความพอใจใหเกิดข้ึน พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว 
เพื่อยังธรรมอันเปนบาปอกศุลท่ียังไมเกิดไมใหเกิดข้ึน นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ  
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[๖๙๘] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมยังความพอใจใหเกิดข้ึน พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว 
เพื่อละธรรมอันเปนบาปอกศุลท่ีเกิดขึ้นแลว นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๖๙๙] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมยังความพอใจใหเกิดข้ึน พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว 
เพื่อยังธรรมอันเปนกุศลท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๐๐] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมยังความพอใจใหเกิดข้ึน พยายามปรารภความเพียร ประคองจิต ตั้งจิตไว 
เพื่อความต้ังอยู ความไมเลอะเลือนความเพิ่มพูน ความไพบูลย ความเจริญ ความบริบูรณ 
แหงธรรมอันเปนกุศลท่ีเกิดข้ึนแลว นีเ้รียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๐๑] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวา 
ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๐๒] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวา 
ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๐๓] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวา 
ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๐๔] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิมังสาสมาธิและปธานสังขาร นี้เรียกวา 
ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๐๕] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เจริญสัทธินทรีย อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ 
ความสละ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ  
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[๗๐๖] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญวิริยินทรียอันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ 
ความสละ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๐๗] ... ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสตินทรียอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพ่ือ 
ความสละ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๐๘] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสมาธินทรียอันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ 
ความสละ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๐๙] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญปญญินทรียอันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ 
ความสละ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๑๐] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธาพละอันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ 
ความสละ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๑๑] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญวิริยพละอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ นอมไปเพ่ือ 
ความสละ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๑๒] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติพละอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ 
ความสละ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๑๓] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสมาธิพละอันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ 
ความสละ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ  
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[๗๑๔] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญปญญาพละอันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ 
ความสละ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๑๕] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไป 
เพื่อความสละ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๑๖] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค ... 
วิริยสัมโพชฌงค ... ปติสัมโพชฌงค ... ปสสัทธิสัมโพชฌงค ...สมาธิสัมโพชฌงค... อุเบกขาสัม 
โพชฌงคอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธนอมไปเพื่อความสละ นี้เรียกวาทางท่ีจะให 
ถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๑๗] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาทิฐิอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ นอมไปเพ่ือ 
ความสละ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๑๘] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาสังกัปปะ ... สัมมาวาจา ...สัมมากัมมันตะ ... สัมมาอาชีวะ ... 
สัมมาวายามะ ... สัมมาสติอันอาศัยวเิวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพ่ือความสละ นี้เรียกวา 
ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ ... ฯ 
[๗๑๙] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทางท่ีจะใหถึงอสังขตะเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย 
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปเพื่อ 
ความสละ นี้เรียกวาทางท่ีจะใหถึงอสังขตะดูกรภกิษุท้ังหลาย อสังขตะและทางท่ีจะใหถึงอสังขตะ 
เราแสดงแลวแกเธอท้ังหลาย ดังนี้แล ดกูรภกิษุท้ังหลาย กจิใดอันศาสดาผูแสวงหาประโยชน 
เกื้อกูลผูอนุเคราะห พึงกระทําแกสาวกท้ังหลาย กิจนั้นอันเราอาศัยความอนุเคราะหกระทํา 
แลวแกเธอท้ังหลาย ดูกรภิกษุท้ังหลาย นัน่โคนไม นั่นเรือนวาง ดกูรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ัง  
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หลายจงเพง อยาประมาท อยาไดเปนผูมีความเดือดรอนในภายหลังเลย นี้เปนอนุศาสนีของเรา 
เพื่อเธอท้ังหลาย ฯ 
[๗๒๐] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงที่สุดและทางที่จะใหถึงท่ีสุดแกเธอท้ังหลาย 
เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ท่ีสุดเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๒๑] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันหาอาสวะมิได และทางท่ีจะใหถึง 
ธรรมอันหาอาสวะมิไดแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมอันหาอาสวะ 
มิไดเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๒๒] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ีจริงแล และทางท่ีจะใหถึงธรรมท่ี 
จริงแทแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดกูรภิกษุท้ังหลายก็ธรรมท่ีจริงแทเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๒๓] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันเปนฝง และทางท่ีจะใหถึงธรรม 
อันเปนฝงแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภกิษุท้ังหลายก็ธรรมอันเปนฝงเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๒๔] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันละเอียด และทางท่ีจะใหถึงธรรม 
อันละเอียดแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภกิษุท้ังหลายก็ธรรมอันละเอียดเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๒๕] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันเห็นไดแสนยาก  และทางท่ีจะให 
ถึงธรรมอันเห็นไดแสนยากแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็ธรรมอัน 
เห็นไดแสนยากเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๒๖] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันไมครํ่าครา และทางท่ีจะใหถึงธรรม 
อันไมครํ่าคราแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมอันไมครํ่าคราเปน 
ไฉน ฯลฯ 
[๗๒๗] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันยั่งยืน และทางท่ีจะใหถึงธรรม 
อันยั่งยนืแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภกิษุท้ังหลายก็ธรรมอันยั่งยืนเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๒๘] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันไมทรุดโทรม และทางท่ีจะให 
ถึงธรรมอันไมทรุดโทรมแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมอันไม 
ทรุดโทรมเปนไฉน ฯลฯ  
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[๗๒๙] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันใครๆ ไมพึงเหน็ดวยจักษุวิญญาณ 
และทางท่ีจะใหถึงธรรมอันใครๆ ไมพึงเหน็ดวยจกัษวุิญญาณแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมอันใครๆ ไมพึงเห็นดวยจักษวุญิญาณเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๓๐] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันไมมีกิเลสเคร่ืองใหเนิ่นชา และ 
ทางท่ีจะใหถึงธรรมอันไมมีกิเลสเคร่ืองใหเนิ่นชาแกเธอท้ังหลายเธอท้ังหลายจงฟง ดกูรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ก็ธรรมอันไมมีกิเลสเคร่ืองใหเนิน่ชา  เปนไฉน ฯลฯ 
[๗๓๑] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันสงบ และทางท่ีจะใหถึงธรรมอัน 
สงบแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมอันสงบเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๓๒] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันไมตาย และทางท่ีจะใหถึงธรรม 
อันไมตายแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภกิษุท้ังหลายก็ธรรมอันไมตายเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๓๓] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันประณีต และทางท่ีจะใหถึงธรรม 
อันประณีตแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมอันประณีตเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๓๔] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันเยือกเย็น และทางท่ีจะใหถึงธรรม 
อันเยือกเย็นแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมอันเยือกเยน็เปน 
ไฉน ฯลฯ 
[๗๓๕] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันปลอดภัย และทางที่จะใหถึงธรรม 
อันปลอดภัยแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมอันปลอดภยัเปน 
ไฉน ฯลฯ 
[๗๓๖] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมเปนท่ีส้ินตัณหา และทางท่ีจะใหถึง 
ธรรมเปนท่ีส้ินตัณหาแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมเปนท่ีส้ิน 
ตัณหาเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๓๗] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันอัศจรรย และทางท่ีจะใหถึงธรรม 
อันอัศจรรยแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมอันอัศจรรยเปนไฉน ฯลฯ  
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[๗๓๘] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันไมเคยมีเคยเปนและทางที่จะให 
ถึงธรรมอันไมเคยมีเคยเปนแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมอันไม 
เคยมีเคยเปนเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๓๙] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงความไมมีทุกข และทางท่ีจะใหถึงความไม 
มีทุกขแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดกูรภิกษุท้ังหลายก็ความไมมีทุกขเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๔๐] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันหาทุกขมิได และทางท่ีจะใหถึง 
ธรรมอันหาทุกขมิไดแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรมอันหาทุกขมิ 
ไดเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๔๑] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงนิพพาน และทางท่ีจะใหถึงนิพพานแก 
เธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็นพิพานเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๔๒] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันหาความเบียดเบียนมิได และ 
ทางท่ีจะใหถึงธรรมอันหาความเบียดเบียนมิไดแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดกูรภิกษุท้ังหลาย 
ก็ธรรมอันหาความเบียดเบียนมิไดเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๔๓] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันปราศจากความกําหนัด และทาง 
ท่ีจะใหถึงธรรมอันปราศจากความกําหนัดแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
ก็ธรรมอันปราศจากความกําหนัดเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๔๔] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงความบริสุทธ์ิ และทางท่ีจะใหถึงความ 
บริสุทธ์ิแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดกูรภิกษุท้ังหลายก็ความบริสุทธ์ิเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๔๕] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงความพน และทางท่ีจะใหถึงความพนแก 
เธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ความพนเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๔๖] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมอันหาความอาลัยมิได  และทางท่ีจะ 
ใหถึงธรรมอันหาความอาลัยมิไดแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ธรรม 
อันหาความอาลัยมิไดเปนไฉน ฯลฯ  
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[๗๔๗] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจะแสดงที่พึ่ง และทางที่จะใหถึงท่ีพึง่แกเธอท้ัง 
หลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ท่ีพึ่งเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๔๘] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงที่เรน และทางที่จะใหถึงท่ีเรนแกเธอท้ัง 
หลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ท่ีเรนเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๔๙] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงที่ตานทาน และทางท่ีจะใหถึงท่ีตานทาน 
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ท่ีตานทานเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๕๐] ... ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงสรณะ และทางท่ีจะใหถึงสรณะแกเธอท้ัง 
หลาย เธอท้ังหลายจงฟง ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สรณะเปนไฉน ฯลฯ 
[๗๕๑] ... ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมเปนท่ีไปในเบ้ืองหนาและทางท่ีจะให 
ถึงธรรมเปนท่ีไปในเบ้ืองหนาแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟงดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธรรมเปนท่ี 
ไปในเบ้ืองหนาเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความส้ินราคะ ความส้ินโทสะ ความส้ินโมหะ นี ้
เรียกวา ธรรมเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา ดกูรภกิษุท้ังหลาย กท็างท่ีจะใหถึงธรรมเปนท่ีไปในเบ้ือง 
หนาเปนไฉนทางท่ีจะใหถึงธรรมเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา คือ กายคตาสติ นี้เรียกวา ทางท่ีจะ 
ใหถึงธรรมเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ธรรมเปนท่ีไปในเบื้องหนาและทางท่ีจะให 
ถึงธรรมเปนท่ีไปในเบ้ืองหนา เราแสดงแลวแกเธอท้ังหลายดังนีแ้ล ดูกรภิกษุท้ังหลาย กิจใด 
อันศาสดาผูแสวงหาประโยชนเกื้อกูลผูอนุเคราะห พึงทําแกสาวกท้ังหลาย กิจนั่นอันเราอาศัย 
ความอนุเคราะห ทําแลวแกเธอท้ังหลาย ดกูรภิกษุท้ังหลาย นั่นโคนไม นั่นเรือนวาง ดูกร 
ภิกษุท้ังหลายเธอทั้งหลายจงเพง อยาประมาท อยาไดเปนผูมีความเดือดรอนในภายหลังเลย 
นี้เปนอนุศาสนีของเราเพ่ือเธอท้ังหลาย (พึงขยายความใหพิสดารเหมือนอยางอสังขตะ) 
จบวรรคท่ี ๒ 
___________________ 
รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ 
๑. อสังขตสูตร         ๒. อันตสูตร                 ๓. อนาสวสูตร         ๔. สัจจสูตร 
๕. ปารสูตร                 ๖. นิปุณสูตร                         ๗. สุทุทฺทสสูตร         ๘. อชัชชรสูตร  
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๙. ธุวสูตร                 ๑๐. อปโลกินสูตร                 ๑๑. อนทัิสสนสูตร         ๑๒. นิปปปญจสูตร 
๑๓. สันตสูตร         ๑๔. อมตสูตร                 ๑๕. ปณีตสูตร         ๑๖. สิวสูตร 
๑๗. เขมสูตร         ๑๘. ตัณหกัขยสูตร                 ๑๙. อัจฉริยสูตร         ๒๐. อัพภุตสูตร 
๒๑. อนีตกิสูตร         ๒๒. อนีติกธรรมสูตร         ๒๓. นพิพานสูตร         ๒๔. อัพยาปชฌสูตร 
๒๕. วิราคสูตร         ๒๖. สุทธิสูตร                 ๒๗. มุตติสูตร         ๒๘. อนาลยสูตร 
๒๙. ทีปสูตร                 ๓๐. เลณสูตร                 ๓๑. ตาณสูตร        ๓๒. สรณสูตร 
๓๓. ปรายนสูตร ฯ 
จบอสังขตสังยุตต 
_____________________  
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อัพยากตสังยตุต 
เขมาเถรีสูตร 
[๗๕๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล พระเขมาภกิษณุีเม่ือเท่ียวจาริกไปใน 
แควนโกศล เขาอยู ณ ท่ีโตรณวัตถุ  ในระหวางพระนครสาวัตถีกับเมืองสาเกต คร้ังนั้น 
พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จออกจากเมืองสาเกตจะไปยังพระนครสาวตัถี ประทับแรม ๑ ราตรีท่ี 
โตรณวัตถุ ระหวางพระนครสาวัตถีกับเมืองสาเกต คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลตรัสเรียก 
ราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสส่ังวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานจงไปดูใหรูวา ณ ท่ีโตรณวัตถุมีสมณะหรือ 
พราหมณซ่ึงสมควรท่ีเราจะพึงเขาไปหา ณ วนันี้หรือไม ราชบุรุษนั้นทูลรับพระดํารัสของพระเจา 
ปเสนทิโกศลแลว เท่ียวไปยงัโตรณวัตถุจนท่ัว กไ็มไดพบเห็นสมณะหรือพราหมณซ่ึงสมควรท่ี 
พระเจาปเสนทิโกศลจะพึงเสด็จเขาไปหา ฯ 
[๗๕๓] ราชบุรุษนั้นไดพบพระเขมาภิกษุณ ีซ่ึงเขาอาศัยอยู ท่ีโตรณวตัถุ  คร้ันพบแลว 
ไดเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลถึงท่ีประทับ คร้ันแลวไดกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลวา พระ 
พุทธเจาขา ท่ีโตรณวัตถุ ไมมีสมณะหรือพราหมณซ่ึงสมควรท่ีพระองคจะพึงเสด็จเขาไปหา 
เลย มีภิกษุณนีามวาเขมา เปนสาวิกาของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
และพระแมเจานั้นมีกิตติศัพทอันงามฟุงขจรไปแลวอยางนี้วา พระแมเจาเขมาภิกษุณเีปนบัณฑติ 
เฉียบแหลมมีปญญา เปนพหูสูต มีถอยคําไพเราะ มีปฏิภาณเปนอยางดี ขอเชิญพระองคเสด็จ 
เขาไปหาพระแมเจานัน้เถิด ขอเดชะ ฯ 
[๗๕๔] คร้ังนัน้แล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปหาพระเขมาภิกษุณถึีงท่ีอยู ทรง 
ไหวพระเขมาภิกษณุีแลว ประทับอยู ณ ท่ีสมควรสวนขางหนึ่ง  คร้ันแลวไดตรัสถามพระเขมา 
ภิกษณุวีา ขาแตแมเจา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิหรือหนอ พระเขมาภกิษณุีถวาย 
พระพรวา ขอถวายพระพร ปญหานี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคมิไดทรงพยากรณ ฯ  
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ป. ขาแตแมเจา ก็สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมไมเกดิอีกหรือ ฯ 
ข. ขอถวายพระพร แมปญหานี้ก็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
ป. ขาแตแมเจา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกกมี็ ยอมไมเกดิอีกก็มีหรือ 
หนอ ฯ 
ข. ขอถวายพระพร ปญหานี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
ป. ขาแตแมเจา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอมไมเกิดอีกก ็
หามิไดหรือ ฯ 
ข. ขอถวายพระพร แมปญหานี้ก็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณอีก 
เหมือนกนั ฯ 
[๗๕๕] ป. เม่ือขาพเจาถามวา ขาแตแมเจา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก 
หรือ ทานก็ตอบวา ขอถวายพระพร ปญหานี้เปนปญหาที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ เม่ือ 
ขาพเจาถามวา ขาแตแมเจา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมไมเกิดอีกหรือ ทานก็ตอบวา ขอ 
ถวายพระพร แมปญหานีก้็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ เม่ือขาพเจาถามวา ขา 
แตแมเจาสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกดิอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีหรือ ทานก็ตอบวาขอ 
ถวายพระพร ปญหานี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ เม่ือขาพเจาถามวา ขาแต 
แมเจา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ ทานก ็
ตอบวา ขอถวายพระพร แมปญหานี้ก็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ขาแตแมเจา 
อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณปญหานี ้ฯ 
[๗๕๖] ข. ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น อาตมภาพจักขอยอนถามมหาบพิตรในปญหา 
ขอนี้บาง ปญหาขอนั้นพอพระทัยมหาบพติรอยางใด มหาบพิตรพึงทรงพยากรณปญหาขอนั้น 
อยางนั้นเถิด ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มหาบพิตรมีคํานวณ 
นักประเมิน หรือนักประมาณไรๆซ่ึงสามารถจะคํานวณทรายในแมน้ําคงคาวา ทรายมีประมาณ 
เทานี้ หรือวามีทรายเทานี้รอยเม็ด หรือวามีทรายเทานี้พนัเม็ด หรือวามีทรายเทานี้แสนเม็ด 
หรือไม ฯ  
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ป. ไมมีเลย แมเจา ฯ 
ข. และมหาบพิตรมีนักคํานวณ นักประเมิน หรือนักประมาณไรๆซ่ึงสามารถจะ 
คํานวณน้ําในมหาสมุทรวา น้ํามีเทานี้อาฬหกะ หรือวามีน้ําเทานี้รอยอาฬหกะ หรือวามีน้ําเทานี ้
พันอาฬหกะ หรือวามีน้ําเทานี้แสนอาฬหกะ หรือไมขอถวายพระพร ฯ 
ป. ไมมีเลย แมเจา ฯ 
ข. นั่นเพราะเหตุไร ขอถวายพระพร ฯ 
ป. ขาแตแมเจา  เพราะวามหาสมุทรเปนของลึก ประมาณไมได หยั่งถึงไดโดยยาก ฯ 
[๗๕๗] ข. ฉันนั้นนั่นแล มหาบพิตร บุคคลเม่ือจะบัญญัตสัิตว พึงบัญญัติดวยรูป 
ใด รูปนั้นอันพระตถาคตละไดแลว ตดัรากขาดแลว กระทําใหไมมีท่ีตั้ง ดุจตาลยอดดวน กระทํา 
ไมใหมีไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรมหาบพิตร พระตถาคตพนจากการบัญญัติวาเปนรูป 
เปนของลึก ประมาณไมไดหยั่งถึงไดโดยยาก ดจุมหาสมุทรฉะนั้น คําวา สัตวเบ้ืองหนา 
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี ยอมไมเกิดอีกกด็ี ยอมเกดิและไมเกิดอีกก็ดี ยอมเกิดอีกก็หามิได 
ยอมไมเกดิอีกก็หามิไดก็ดี ยอมไมควร เม่ือบุคคลบัญญัติสัตว พึงบัญญัติดวยเวทนาใด ... เม่ือ 
บัญญัติสัตว พึงบัญญัติดวยสัญญาใด ... เม่ือบุคคลบัญญัติสัตว พึงบัญญัติดวยสังขารเหลาใด ... 
เม่ือบัญญัติสัตว พึงบัญญัติดวยวิญญาณใด วิญญาณน้ัน อันพระตถาคตละไดแลว ตัดรากขาด 
แลว กระทําใหไมมีท่ีตั้ง ดจุตาลยอดดวนกระทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกร 
มหาบพิตร พระตถาคตพนแลวจากการบัญญัติวาเปนวิญญาณ เปนของลึก ประมาณไมได หยั่ง 
ถึงไดโดยยาก ดุจมหาสมุทรฉะนั้น คําวาสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกิดกด็ี ยอมไมเกิด 
ก็ดี ยอมเกิดอีกและไมเกิดอีกก็ดี ยอมเกดิอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกกห็ามิไดกด็ี กย็อมไมควร ฯ 
คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลทรงยินดี อนุโมทนาภาษิตของพระเขมาภิกษณุี เสดจ็ 
ลุกจากอาสนะ ไหวพระเขมาภิกษณุีทรงกระทําประทักษณิแลวเสด็จจากไป ฯ 
[๗๕๘] สมัยตอมา พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ทรง 
อภิวาทพระผูมีพระภาคแลว ประทับ ณ ท่ีสมควรสวนหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาค  
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วา ขาแตพระองคผูเจริญ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว  ยอมเกิดอีกหรือ พระผูมีพระภาคตรัสวา 
ดูกรมหาบพิตร ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีอาตมภาพไมพยากรณ ฯ 
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกหรือ ฯ 
พ. ขอถวายพระพร แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาท่ีอาตมภาพไมพยากรณเหมือนกัน ฯ 
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีก 
ก็มีหรือ ฯ 
พ. ขอถวายพระพร ปญหาขอนี้เปนปญหาที่อาตมภาพไมพยากรณ ฯ 
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอมไม 
เกิดอีกกห็ามิไดหรือ ฯ 
พ. ขอถวายพระพร แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาท่ีอาตมภาพไมพยากรณอีกนัน่แหละ ฯ 
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือขาพระองคทูลถามวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว  ยอม 
เกิดอีกหรือ พระองคก็ตรัสตอบวา ขอถวายพระพร ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีอาตมภาพไม 
พยากรณ ฯลฯ ขาแตพรองคผูเจริญ เม่ือขาพระองคทูลถามวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม 
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ พระองคกต็รัสตอบวา ขอถวายพระพร แมปญหา 
ขอนี้ก็เปนปญหาท่ีอาตมภาพไมพยากรณอีกนั่นแหละ ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรเลาเปนเหตุ 
เปนปจจยัใหพระผูมีพระภาคไมพยากรณปญหาขอนั้น ฯ 
[๗๕๙] พ. ขอถวายพระพร ถาอยางนั้น อาตมภาพจักยอนถามมหาบพติรในปญหา 
ขอนั้นบาง ปญหาขอนั้นพอพระทัยมหาบพิตรอยางใด มหาบพิตรพึงทรงพยากรณปญหาขอนั้น 
อยางนั้นเถิด ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน มหาบพิตรทรงมี 
นักคํานวณ นกัประเมิน หรือนักประมาณไรๆ ซ่ึงสามารถจะคํานวณเม็ดทรายในแมน้ําคงคาวา 
เม็ดทรายมีประมาณเทานี้ ฯลฯ หรือวามีทรายประมาณเทานี้แสนเม็ดหรือไม ฯ 
ป. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ  
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พ. และมหาบพิตรทรงมีนักคํานวณ นักประเมิน หรือนกัประมาณไรๆซ่ึงสามารถ 
จะคํานวณน้ําในมหาสมุทรวา มีน้ําเทานี้อาฬหกะ ฯลฯ หรือวามีน้ําเทานี้แสนอาฬหกะหรือไม ฯ 
ป. ไมมีเลย พระเจาขา ฯ 
พ. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร มหาบพิตร ฯ 
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวามหาสมุทรเปนของลึกประมาณไมไดหยั่งถึงได 
โดยยาก พระเจาขา ฯ 
[๗๖๐] พ. ฉันนั้นนั่นแล มหาบพิตร บุคคลเม่ือจะบัญญัตสัิตว พึงบัญญัติดวยรูป 
ใด รูปนั้นอันตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหไมมีท่ีตั้ง ดุจตาลยอดดวน กระทํา 
ไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา ดูกรมหาบพิตร ตถาคตพนจากการบัญญัติวาเปนรูป 
เปนของลึก ประมาณไมไดหยั่งถึงไดโดยยากดจุมหาสมทุร ฉะนั้น คําวา สัตวเบ้ืองหนาแต 
ตายแลวยอมเกิดอีกกด็ี ยอมไมเกิดอีกก็ดี ยอมเกิดอีกและไมเกิดอีกก็ดี ยอมเกิดอีกก็หามิได 
ยอมไมเกดิอีกก็หามิไดก็ดี ยอมไมควร บุคคลเม่ือจะบัญญัติสัตว พึงบัญญัติดวยเวทนาใด ... เม่ือ 
บัญญัติสัตว พึงบัญญัติดวยสัญญาใด ... เม่ือบัญญัติสัตว พึงบัญญัติดวยสังขารเหลาใด ... เม่ือ 
บัญญัติสัตว พึงบัญญัติดวยวญิญาณใดวิญญาณน้ันอันตถาคตละไดแลว ตัดรากขาดแลว 
กระทําใหไมมีท่ีตั้ง ดุจตาลยอดดวน กระทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา 
ดูกรมหาบพิตรตถาคตพนแลวจากการบัญญัติวาเปนวิญญาณ เปนของลึก ประมาณไมได 
หยั่งถึงไดโดยยาก ดจุมหาสมุทร ฉะนั้น คําวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกด็ี ยอม 
ไมเกิดอีกก็ดี ยอมเกิดอีกและไมเกิดอีกก็ดี ยอมเกิดอีกก็หามิไดยอมไมเกดิอีกกห็ามิไดก็ด ี
ยอมไมควร ฯ 
[๗๖๑] ป. อัศจรรยจริง พระเจาขา ไมเคยมี พระเจาขา ในขอท่ีอรรถกับอรรถ 
พยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดากับของสาวิกา ยอมเทียบกนัได สมกันได ไมผิด 
เพี้ยนในบทท่ีสําคัญ ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึ่งขาพระพุทธเจาไดไปหาพระเขมาภิกษณุี ไต 
ถามความขอนี้มาคร้ังหนึ่งแลว แมแมเจารูปนั้นก็ไดพยากรณความขอนีด้วยบทเหลานี ้ดวยพยัญ  
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ชนะเหลานี้ แกขาพระพุทธเจา ดุจพระผูมีพระภาคเหมือนกัน นาอัศจรรย พระเจาขา 
ไมเคยมีมาพระเจาขา ในขอท่ีอรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะ ของพระศาสดากับ 
ของสาวก ยอมเทียบกนัได สมกันได ไมผิดเพี้ยนในบทท่ีสําคัญ ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระพุทธเจามีกิจมาก มีกรณียมาก ถากระไร จึงขอทูลลาไปในบัดนี้ ฯ 
พ. ขอถวายพระพร บัดนี้ มหาบพิตรทรงทราบกาลอันสมควรเถิด คร้ังนั้นแล พระ 
เจาปเสนทิโกศลทรงยินดีอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค เสด็จลุกข้ึนจากอาสนะ 
ทรงอภิวาทพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณแลวเสด็จกลับไป ฯ 
                                                                จบสูตรท่ี ๑ 
                                                                อนุราธสูตร 
        [๗๖๒] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้ 
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กฏูาคารศาลา ในปามหาวนั  ใกลนครเวสาลี 
ก็สมัยนั้นแล ทานพระอนุราธะก็อยูในกุฎีในปาท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค คร้ังนั้นแล พวก 
ปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนเปนอันมาก เขาไปหาทานพระอนรุาธะถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระอนุราธะ 
คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดถามทาน 
พระอนุราธะวา ดูกรทานอนรุาธะ พระตถาคตผูเปนอุดมบุรุษผูเปนบรมบุรุษ ทรงบรรลุถึงธรรม 
อันควรบรรลุอยางยอดเยีย่มแลว เม่ือจะทรงบัญญัติขอนั้น ยอมทรงบัญญัติในฐานะท้ัง ๔นี้ คือ 
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก สัตวเบ้ืองหนา 
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ไมเกิดอีกก็มี หรือวาสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิ 
ได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ทานพระอนุราธะตอบวา ดูกรทานท้ังหลาย พระตถาคตผูเปนอุดม 
บุรุษ ผูเปนบรมบุรุษ ทรงบรรลุถึงธรรมอันสมควรบรรลุอยางยอดเยีย่มแลว เม่ือจะทรงบัญญัติขอนั้น  
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ยอมทรงบัญญัตินอกจากฐานะท้ัง ๔ นี้ คือ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก สัตวเบ้ือง 
หนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มีไมเกิดอีกก็มี 
หรือวาสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอมไมเกิด อีกกห็ามิได ฯ 
[๗๖๓] เม่ือทานพระอนุราธะกลาวอยางนีแ้ลว พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนเหลานั้นได 
กลาวกะทานพระอนุราธะวา ก็ภิกษุรูปนี้ชะรอยจกัเปนภกิษุใหม บวชแลวไมนาน หรือเปนพระ 
เถระแตหากเปนพระเขลา ไมฉลาด คร้ังนั้นแล พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนเหลานั้น ไดรุกราน 
ทานพระอนุราธะดวยวาทะวาเปนภิกษุใหมและดวยวาทะวาเปนพระเขลา แลวไดพากันลุกข้ึน 
จากอาสนะหลีกไป เม่ือพวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนเหลานั้นหลีกไปแลวไมนาน ทานพระอนุราธะ 
ไดมีความคิดดงันี้วา ถาวาพวกปริพาชกเหลานั้นพึงถามยิ่งข้ึนไป เราจะพยากรณแตพวกปริพาชก 
ผูถือลัทธิอ่ืนเหลานั้นอยางไรหนอ จึงจะเปนอันกลาวตามพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว จะ 
ไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตาม 
วาทะท่ีถูกไรๆ จะไมถึงฐานะอันวิญูชนพงึติเตียนได ฯ 
[๗๖๔] คร้ังนัน้แล ทานพระอนุราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาสขาพระองคอยูท่ีกุฎีในปาในท่ีไมไกลพระผูมีพระภาค 
ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ังนั้น พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนเปนอันมาก ไดเขาไปหาขาพระองคถึง 
ท่ีอยูไดปราศรัยกับขาพระองค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงไดนั่ง ณ ท่ี 
ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดถามขาพระองควา ดูกรทานอนรุาธะ พระตถาคตผูเปนอุดมบุรุษ 
เปนบรมบุรุษ ทรงบรรลุถึงธรรมอันควรบรรลุอยางยอดเยี่ยมแลว เม่ือทรงบัญญัติขอนั้น ยอมทรง 
บัญญัติในฐานะท้ัง ๔ นี้ คือ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก ฯลฯ หรือวาสัตวเบ้ืองหนา 
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิไดยอมไมเกิดอีกก็หามิได ดงันี้ ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือ 
พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนเหลานั้นกลาวอยางนี้แลว ขาพระองคไดตอบเขาเหลานั้นวา ดูกรทาน 
ท้ังหลาย พระตถาคตผูเปนอุดมบุรุษ เปนบรมบุรุษ ทรงบรรลุถึงธรรมอันควรบรรลุอยางยอดเยี่ยม  
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แลว เม่ือทรงบัญญัติขอนั้น  ยอมทรงบัญญัตินอกจากฐานะท้ัง ๔ นี้ คือ สัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
แลวยอมเกิดอีก ฯลฯ หรือวาสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก ็
หามิได ดังน้ี ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือขาพระองคกลาวอยางนี้แลว พวกปริพาชกผูถือลัทธิ 
อ่ืนเหลานั้นไดกลาวกะขาพระองควา กภ็ิกษุรูปนี้ชะรอยจักเปนภิกษุใหม บวชแลวไมนาน หรือ 
วาเปนพระเถระแตหากเปนพระเขลา ไมฉลาด ขาแตพระองคผูเจริญ พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืน 
เหลานั้น ไดรุกรานขาพระองคดวยวาทะวาเปนภกิษุใหม และดวยวาทะวาเปนพระเขลา แลว 
ไดพากนัลุกข้ึนจากอาสนะหลีกไป ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือพวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนเหลานั้น 
หลีกไปแลวไมนาน ขาพระองคไดมีความคิดวา ถาพวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนเหลานั้นพึงถามเรา 
ยิ่งข้ึนไปไซร เราจะพยากรณแกพวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนเหลานั้นอยางไรจึงจะเปนอันกลาวตาม 
พระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณ 
ธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ จะไมถึงฐานะอันวิญูชนพึงติเตียนได 
ดังนี้ พระเจาขา ฯ 
[๗๖๕] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูป 
เท่ียงหรือไมเท่ียง ทานพระอนุราธะกราบทูลวาไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
อ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดาควรหรือหนอท่ีจะตาม 
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา ฯ 
อ. ไมควรเลย พระเจาขา ฯ 
พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง ฯ 
อ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯ 
พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา ฯ 
อ. เปนทุกข พระเจาขา ฯ  
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พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะ 
ตามเห็นส่ิงนัน้วา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ฯ 
อ. ไมควรเลย พระเจาขา ฯ 
[๗๖๖] พ. ดูกรอนุราธะ เพราะเหตุนั้นแล รูปอยางใดอยางหนึ่งท้ังท่ีเปนอดีต 
อนาคตและปจจุบัน เปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดีละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีต 
ก็ดี อยูในท่ีไกลก็ดี ในท่ีใกลก็ดี รูปนั้นท้ังหมดเธอพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง 
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... 
วิญญาณอยางใดอยางหน่ึงท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจบัุน เปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ด ี
หยาบกด็ี ละเอียดกด็ี เลวก็ดี ประณีตกด็ี อยูในท่ีไกลก็ดี ในท่ีใกลกด็ี เวทนา...สัญญา ... 
สังขาร ... วิญญาณท้ังหมด ทานพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของ 
เรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา ดกูรอนุราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลวเห็นอยูอยาง 
นี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในรูป ยอมเบ่ือหนายท้ังในเวทนา ยอมเบ่ือหนายท้ังในสัญญา ยอม 
เบ่ือหนายท้ังในสังขารยอมเบ่ือหนายทั้งในวิญญาณ เม่ือเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะ 
คลายกําหนดัจงึหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา 
ชาติส้ินแลวพรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้ 
มิไดมีดังนี้ ฯ 
[๗๖๗] ดกูรอนุราธะ 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 เธอยอมเหน็วา  สัตว 
ในรูปหรือ ฯ 
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. เธอเห็นวาสัตวอ่ืนจากรูปหรือ ฯ 
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. เธอเห็นวา สัตวในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณหรือ ฯ 
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. เธอเห็นวา สัตวอ่ืนจากเวทนา 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. ดกูรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอเห็นวา สัตวนี้ไม 
มีรูป ไมมีเวทนา ไมมีสัญญา ไมมีสังขาร ไมมีวิญญาณหรือ ฯ 
อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรอนุราธะ ก็เธอหาสัตวในขันธ ๕ นี้โดยจริง โดยแท ไมไดในปจจบัุน ควร 
หรือท่ีเธอจะพยากรณวา ดกูรทานท้ังหลาย พระตถาคตผูเปนอุดมบุรุษ ทรงบรรลุถึงธรรมอันควร 
บรรลุอยางยอดเยีย่มแลว เม่ือทรงบัญญัติขอนั้น ยอมทรงบัญญัตินอกจากฐานะท้ัง ๔ นี้ คือ 
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก ฯลฯ หรือวาสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หา 
มิได ยอมไมเกดิอีกกห็ามิได ดังนี้ ฯ 
อ. ไมควรเลย พระเจาขา ฯ  
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พ. สาธุ สาธุ อนุราธะ ดูกรอนุราธะ ในกาลกอนดวย ในบัดนี้ดวย  เรายอมบัญญัติ 
ทุกขและความดับแหงทุกข ฯ 
                                                                        จบสูตรท่ี ๒ 
                                                                สาริปุตตโกฏฐิตสูตรท่ี ๑ 
[๗๗๑] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะอยู  ณ ปาอิสิปตนมฤค- 
ทายวัน ใกลเมืองพาราณสี คร้ังนั้นแล เปนเวลาเย็น ทานพระมหาโกฏฐิตะออกจากท่ีหลีกเรน 
ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอให 
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทาน 
พระสารีบุตร สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกหรือ ทานพระสารีบุตรตอบวาดกูรทาน 
ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
ม. ดูกรทาน สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกหรือ ฯ 
ส. ดูกรทาน แมปญหาขอนี้กเ็ปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
ม. ดูกรทาน สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีหรือ ฯ 
ส. ดูกรทาน ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณอีกเหมือนกัน ฯ 
ม. ดูกรทาน สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หา 
มิไดหรือ ฯ 
ส. ดูกรทาน แมปญหาขอนี้กเ็ปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณอีกเหมือน 
กัน ฯ 
ม. ดูกรทาน เม่ือผมถามวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกหรือ  ทานก็ตอบ 
วา ดูกรทาน ปญหาขอนี้พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯลฯ เม่ือผมถามวา ดูกรทาน สัตว  
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เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกกห็ามิได ยอมไมเกดิอีกก็หามิไดหรือ ทานก็ตอบวา ดูกรทาน 
แมปญหาขอนีก้็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณอีกเหมือนกัน ดูกรทาน อะไรเลาเปน 
เหตุเปนปจจยัใหพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณปญหานั้น ฯ 
[๗๗๒] ส. ดกูรทาน คําวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก  สัตวเบ้ืองหนาแต 
ตายแลวยอมไมเกิดอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี สัตว 
เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกกห็ามิได ยอมไมเกดิอีกก็หามิได นี้ยอมเปนคําท่ีหมายถึงรูป 
ดูกรทาน คําวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก 
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอกีกมี็ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม 
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได นีย้อมเปนคําท่ีหมายถึงเวทนา ดูกรทาน คําวาสัตว 
เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก สัตวเบ้ืองหนา 
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอกีกมี็ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกห็า 
มิได ยอมไมเกดิอีกกห็ามิได นี้ยอมเปนคําท่ีหมายถึงสัญญา ดูกรทาน คําวาสัตวเบ้ืองหนาแต 
ตายแลวยอมเกิดอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกดิอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกดิอีกก็มีสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอมไม 
เกิดอีกก็หามิได นี้ยอมเปนคําท่ีหมายถึงสังขาร คําวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีก 
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีก สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไม 
เกิดอีกก็มี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดนีย้อม 
เปนคําท่ีหมายถึงวิญญาณ ดกูรทาน นี่แหละเปนเหตุเปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคไมทรง 
พยากรณปญหาขอนั้น ฯ 
                                                                จบสูตรท่ี ๓ 
                                                        สาริปุตตโกฏฐิตสูตรท่ี ๒ 
[๗๗๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะอยู ณ ปาอิสิปตนมฤค 
ทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ฯลฯ ไดมีคําถามอยางนั้นเหมือนกันวา ดูกรทาน อะไรเลา เปน 
เหตุเปนปจจยัใหพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนั้น ฯ  
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[๗๗๔] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทาน ความเห็นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีกกด็ ีสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกกด็ี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม 
เกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีก็ดี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกกมี็  ยอมไมเกดิอีกก็มีก็ด ี
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว  ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกดิอีกกห็ามิไดก็ดี ดังนี้ ยอมเกิดมีแก 
บุคคลผูไมรูไมเห็นรูปตามความเปนจริง ไมรูไมเห็นเหตุเกิดแหงรูปตามความเปนจริง 
ไมรูไมเห็นความดับแหงรูป ตามความเปนจริง ไมรูไมเหน็ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดบัแหงรูป 
ตามความเปนจริง ความเหน็วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกด็ ีสัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
แลวยอมไมเกดิอีกก็ดี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีก็ดี สัตว 
เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกกห็ามิได ยอมไมเกดิอีกก็หามิไดก็ดี ยอมเกิดมีแกบุคคล 
ผูไมรูไมเห็นเวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณ ตามความเปนจริง ไมรูไมเห็นเหตุเกดิแหง 
เวทนาสัญญา สังขาร วิญญาณ ตามความเปนจริง ไมรูไมเห็นความดับแหงเวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามความเปนจริง ไมรูไมเปนปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหง 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามความเปนจริง ฯ 
[๗๗๕] ดกูรทาน ก็แตความเห็นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี สัตว 
เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกก็ดี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิด 
อีกก็มีก็ด ีสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกกห็ามิได ยอมไมเกดิอีกก็หามิไดก็ดี ยอมไมเกิด 
มีแกบุคคลผูรูผูเห็นรูปตามความเปนจริง รูเห็นเหตุเกดิแหงรูปตามความเปนจริง รูเห็นความดับ 
แหงรูปตามความเปนจริง รูเห็นปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงรูปตามความเปนจริง ความเห็นวา 
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมไมเกิดอีกก็ด ีสัตว 
เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มีก็ด ีสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม 
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ี ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูรูผูเห็นเวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ตามความเปนจริง รูเห็นเหตุเกิดแหงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตาม 
ความเปนจริง รูเห็นความดับแหงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามความเปนจริง รูเห็น 
ปฏิปทาเคร่ืองใหถึงความดับแหงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ตามความเปนจริง ฯ 
                                                                จบสูตรท่ี ๔  
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                                                                สาริปุตตโกฏฐิตสูตรท่ี ๓ 
[๗๗๖] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะอยู  ณ ปาอิสิปตนมฤค 
ทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ฯลฯ ไดมีคําถามอยางนั้นเหมือนกันวา ดูกรทาน อะไรเลาเปนเหตุ 
เปนปจจยัใหพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนัน้ ฯ 
[๗๗๗] ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทาน ความเห็นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีกกด็ ีฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ด ี
ยอมเกิดมีแกบุคคลผูยังไมปราศจากความกาํหนัดความพอใจ ความรัก ความระหาย ความ 
เรารอน ความทะยานอยากในรูปความเหน็วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกด็ ีฯลฯ 
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ี ยอมเกดิมีแกบุคคลผู 
ยังไมปราศจากความกําหนดั ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความเรารอน  ความทะยาน 
อยากในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวญิญาณ ฯ 
[๗๗๘] ดกูรทาน ความเห็นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกด็ ีฯลฯ สัตว 
เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกกห็ามิได ยอมไมเกดิอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ด ี
ยอมไมเกดิมีแกบุคคลผูปราศจากความกําหนัดความพอใจ ความรัก ความระหาย ความเรารอน 
ความทะยานอยากในรูปความเห็นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็ดี ฯลฯ สัตวเบ้ือง 
หนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูปราศจาก 
ความกําหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความเรารอน ความทะยานอยากในเวทนา 
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ดูกรทาน นี้แลเปนเหตุเปนปจจยัใหพระผูมีพระภาคไมทรง 
พยากรณปญหาขอนั้น ฯ 
                                                                จบสูตรท่ี ๕  
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                                                                สาริปุตตโกฏฐิตสูตรท่ี ๔ 
[๗๗๙] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะอยู ณ ปาอิสิปตนมฤค 
ทายวัน ใกลเมืองพาราณสี คร้ังนั้นแล ในเวลาเย็น ทาน พระสารีบุตรออกจากท่ีหลีกเรนแลว 
ไดเขาไปหาทานพระมหาโกฏฐิตะถึงท่ีอยูไดปราศรัยกับทานพระมหาโกฏฐิตะ คร้ันผานการปราศรัย 
พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวทานพระสารีบุตรไดถามทาน 
พระมหาโกฏฐิตะวา ดูกรทานมหาโกฏฐิตะ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกหรือ ฯลฯ 
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดหรือ ฯลฯ เม่ือผมถาม 
แลวดังนี้ ทานก็ตอบวา ดกูรทาน แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ 
ดูกรทาน ก็อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจยั ใหพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนัน้ ฯ 
[๗๘๐] ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกรทาน ความเหน็วา สัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
แลวยอมเกิดอีกก็ดี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกก็ดี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกดิอีกก็มีกด็ี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิได ยอมไม 
เกิดอีกก็หามิไดก็ดี ยอมเกดิมีแกบุคคลผูมีรูปเปนท่ีมายินดี ผูยินดแีลวในรูป ผูหมกมุนแลว 
ในรูป ผูไมรูไมเห็นความดับแหงรูปตามความเปนจริง ความเห็นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีกกด็ ีฯลฯสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ด ี
ยอมเกิดมีแกบุคคลผูมีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนท่ีมายินดี ผูยนิดีแลวหมกมุนแลว 
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ผูไมรูไมเหน็ความดับแหงเวทนา แหงสัญญา 
แหงสังขาร แหงวิญญาณ ตามความเปนจริง ฯ 
[๗๘๑] ดูกรทาน ความเห็นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกด็ ีฯลฯ สัตว 
เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกกห็ามิได ยอมไมเกดิอีกก็หามิไดก็ดี ยอมไมเกิดมีแกบุคคลผูไม 
มีรูปเปนท่ีมายนิดี ผูไมยนิดแีลวในรูป ผูรูเห็นความดับแหงรูป ตามความเปนจริง ความเห็น 
วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกด็ ีฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หา  
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มิได ยอมไมเกดิอีกกห็ามิไดก็ดี ยอมไมเกดิมีแกบุคคลผูไมมีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
เปนท่ีมายินดี ผูไมยินดแีลว ไมหมกมุนแลวในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ ผูรู 
เห็นความดับแหงเวทนา แหงสัญญา แหงสังขาร แหงวิญญาณ ตามความเปนจริง ดูกรทาน 
นี้แลเปนเหตุเปนปจจยัใหพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนัน้ ฯ 
[๗๘๒] ทานพระสารีบุตรถามวา ดูกรทาน ก็ปริยายแมอ่ืนซ่ึงเปนเหตุใหพระผูมีพระ 
ภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนั้นพึงมีหรือ ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา พึงมีทาน คือ ความ 
เห็นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดีฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิ 
อีกก็หามไิด ยอมไมเกิดอีกกห็ามิไดกด็ียอมเกิดมีแกบุคคลผูมีภพเปนท่ีมายินดี ผูยินดแีลวใน 
ภพ ผูหมกมุนแลวในภพผูไมรูไมเห็นความดับแหงภพตามความเปนจริง ฯ 
[๗๘๓] ดกูรทาน   ความเห็นวา   สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว   ยอมเกิดอีกก็ดี ฯลฯ 
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ี ยอมไมเกิดมีแกบุคคล 
ผูไมมีภพเปนท่ีมายินดี ผูไมยินดแีลวในภพ ผูไมหมกมุนแลวในภพ ผูรูผูเห็นความดบัแหงภพ 
ตามความเปนจริง ดูกรทาน แมขอนี้ก็เปนปริยายใหพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณปญหา 
ขอนั้นเหมือนกัน ฯ 
[๗๘๔] ทานพระสารีบุตรถามวา ดูกรทาน ก็ปริยายแมอ่ืน ซ่ึงเปนเหตุใหพระผูมี 
พระภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนั้น พึงมีหรือ  ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา พึงมีทาน คือ 
ความเหน็วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดีฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิด 
อีกก็หามไิด ยอมไมเกิดอีกกห็ามิไดกด็ียอมเกิดมีแกบุคคลผูมีอุปาทานเปนที่มายินดี ผูยินด ี
แลวในอุปาทาน ผูหมกมุนแลวในอุปาทาน ผูไมรูไมเหน็ความดับแหงอุปาทาน ตามความ 
เปนจริง ฯ 
[๗๘๕] ดูกรทาน ความเห็นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกด็ ีฯลฯ 
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ี ยอมไมเกิดมีแกบุคคล 
ผูไมมีอุปาทานเปนท่ีมายนิดี ผูไมยินดีแลวในอุปาทาน ผูไมหมกมุนแลวในอุปาทาน ผูรูผูเห็น  
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ความดับแหงอุปาทานตามความเปนจริง ดกูรทาน แมขอนี้ก็เปนปริยายใหพระผูมีพระภาคไม 
ทรงพยากรณปญหาขอนั้น ฯ 
[๗๘๖] ทานพระสารีบุตรถามวา ดูกรทาน ก็ปริยายแมอ่ืนอีก ซ่ึงเปนเหตุใหพระผูมี 
พระภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนั้นพึงมีหรือ ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา พึงมีทาน คือ 
ความเหน็วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็ดีฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม 
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ียอมเกดิมีแกบุคคลผูมีตัณหาเปนท่ีมายินดี ผูยินด ี
แลวในตัณหา ผูหมกมุนแลวในตัณหา ผูไมรูไมเห็นความดับแหงตัณหาตามความเปนจริง ฯ 
[๗๘๗] ดกูรทาน ความเห็นวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกด็ ีฯลฯ 
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หา มิไดกด็ี ยอมไมเกิดมีแก 
บุคคลผูไมมีตัณหาเปนท่ีมายินดี ผูไมยินดแีลวในตัณหาผูรูผูเห็นความดับแหงตัณหา ตาม 
ความเปนจริง ดูกรทาน ขอนีแ้ลเปนปริยายใหพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณปญหาขอนั้น ฯ 
ส. ดูกรทาน กป็ริยายแมอ่ืนซ่ึงเปนเหตุใหพระผูมีพระภาคไมทรง  พยากรณปญหา 
ขอนี้ พึงมีหรือ ฯ 
ม. ดูกรทาน บัดนี้ ทานยังปรารถนาอะไรในปญหาขอนี้ยิง่ข้ึนไปกวานีอี้ก ดูกรทาน 
สารีบุตร วัตรเพ่ือบัญญัติยอมไมมีแกภิกษผูุพนวิเศษแลวเพราะความส้ินไปแหงตัณหา ฯ 
                                                                        จบสูตรท่ี ๖ 
                                                                โมคคัลลานสูตร 
[๗๘๘] คร้ังนัน้แล วัจฉโคตรปริพาชกเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานะถึงท่ีอยู ได 
ปราศรัยกับทานพระมหาโมคคัลลานะ คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ 
ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลวไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา ดูกรทานโมคคัลลานะ โลก  
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เท่ียงหรือ ทานพระมหาโมคคัลลานะตอบวา ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาค 
ไมทรงพยากรณ ฯ 
ว. ดูกรทานโมคคัลลานะ โลกไมเท่ียงหรือ ฯ 
ม. ดูกรวจัฉะ แมปญหาขอนีก้็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
ว. ดูกรทานโมคคัลลานะ โลกมีท่ีสุดหรือ ฯ 
ม. ดูกรวจัฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
ว. ดูกรทานโมคคัลลานะ โลกไมมีท่ีสุดหรือ ฯ 
ม. ดูกรวจัฉะ แมปญหาขอนีก้็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
ว. ดูกรทานโมคคัลลานะ ชีพก็อันนั้นหรือ ฯ 
ม. ดูกรวจัฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
ว. ดูกรโมคคัลลานะ ชีพเปนอ่ืน สรีระก็เปนอ่ืนหรือ ฯ 
ม. ดูกรวจัฉะ แมปญหาขอนีก้็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
ว. ดูกรโมคคัลลานะ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกหรือ ฯ 
ม. ดูกรวจัฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
ว. ดูกรโมคคัลลานะ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมไมเกดิอีกหรือ ฯ 
ม. ดูกรวจัฉะ แมปญหาขอนีก้็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
ว. ดูกรโมคคัลลานะ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกก็มี 
หรือ ฯ 
ม. ดูกรวจัฉะ ปญหาขอนี้ก็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
ว. ดูกรทานโมคคัลลานะ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอมไม 
เกิดอีกก็หามิไดหรือ ฯ 
ม. ดูกรวจัฉะ แมปญหาขอนีก้็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
[๗๘๙] ว. ดกูรทานโมคคัลลานะ อะไรหนอ  เปนเหตุเปนปจจยั  ใหพวกปริพาชก 
ผูถือลัทธิอ่ืน เม่ือถูกถามอยางนั้นแลว พยากรณอยางนี้วา โลกเท่ียงบางโลกไมเท่ียงบาง โลกมี  
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ท่ีสุดบาง โลกไมมีท่ีสุดบาง ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้บาง ชีพเปนอยางอ่ืน สรีระก็เปนอยาง 
อ่ืนบาง สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกบาง สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกดิอีกบาง 
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอกีกมี็บาง สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม 
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกรทานโมคคัลลานะ ก็อะไรเลาเปนเหตุเปนปจจยั 
ใหพระสมณโคดม เม่ือถูกถามอยางนั้นแลว ไมทรงพยากรณอยางนีว้า โลกเท่ียงกด็ี โลกไม 
เท่ียงก็ด ีโลกมีท่ีสุดก็ดี โลกไมมีท่ีสุดก็ดีชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นก็ดี ชีพเปนอยางอ่ืน 
สรีระก็เปนอยางอ่ืนก็ดีสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็ดี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม 
ไมเกิดอีกก็ดี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกกมี็ก็ดี สัตวเบ้ืองหนาแต 
ตายแลว ยอมเกดิอีกกห็ามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ี ฯ 
[๗๙๐] ม. ดกูรวัจฉะ  ก็เพราะพวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืน  ยอมตามเหน็จักษวุา นั่น 
ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา ปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนยอมตามเห็นหู... จมูก... ล้ิน... 
กาย... ใจวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา เพราะเหตุนัน้ เม่ือพวกปริพาชกผูถือ 
ลัทธิอ่ืนถูกถามอยางนั้นแลว จึงพยากรณอยางนีว้า โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีกกห็ามิได ไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกรวัจฉะ สวนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ยอมทรงพิจารณาเหน็จักษุวา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา ยอมทรง 
พิจารณาเห็น หู... จมูก... ล้ิน... กาย... ใจวานั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตน 
ของเรา เพราะฉะน้ัน เม่ือพระตถาคตถูกถามอยางนั้นแลว จึงไมทรงพยากรณอยางนี้วา 
โลกเท่ียงก็ดี ฯลฯสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอมไมเกิดอีกกห็ามิไดก็ดี ฯ 
[๗๙๑] คร้ังนัน้แล  วัจฉโคตรปริพาชกลุกข้ึนจากท่ีนั่งแลว  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง 
ท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง 
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ โลกเท่ียง 
หรือ พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีเราไมพยากรณ ฯลฯ 
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไม 
เกิดอีกก็หามิไดหรือ ฯ  
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พ. ดูกรวจัฉะ แมปญหาขอนีเ้ราก็ไมพยากรณ ฯ 
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเลา เปนเหตุเปนปจจยั ใหพวกปริพาชกผูถือลัทธิ 
อ่ืน เม่ือถูกถามอยางนั้นแลว ยอมพยากรณอยางนี้วา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแต 
ตายแลวยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเลาเปน 
เหตุเปนปจจยัใหพระโคดมผูเจริญเม่ือถูกทูลถามอยางนั้นแลว จึงไมทรงพยากรณอยางนี้วา โลก 
เท่ียงก็ด ีฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ี ฯ 
[๗๙๒] พ. ดกูรวจัฉะ พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนยอมตามเห็นจกัษวุา  นั่นของเรา 
นั่นเปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนยอมตามเห็น หู... จมูก... ล้ิน... 
กาย... ใจวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา เพราะเหตุนัน้ เม่ือพวกปริพาชก 
ผูถือลัทธิอ่ืนถูกถามอยางนั้นแลว จึงพยากรณอยางนีว้า โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแต 
ตายแลวยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกรวจัฉะ สวนพระตถาคตอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา ยอมทรงพิจารณาเหน็จกัษุวา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน 
ของเรา ยอมทรงพิจารณาเหน็ หู... จมกู... ล้ิน... กาย... ใจวา นัน่ไมใชของเรา 
นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา เพราะเหตุนั้นเม่ือตถาคตถูกถามอยางนั้นแลว จึงไมทรง 
พยากรณอยางนี้วา โลกเท่ียงก็ดี ฯลฯสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิได ยอมไม 
เกิดอีกก็หามิไดก็ดี ฯ 
[๗๙๓] ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรย ไมเคยมี ในขอท่ีอรรถกับอรรถ 
พยัญชนะกบัพยัญชนะ ของศาสดากับของสาวก ยอมเทียบกันไดสมกนัได ไมผิดเพีย้นกันใน 
บทท่ีสําคัญ ขาแตพระโคดมผูเจริญ เม่ือกี้นีข้าพระองคไดเขาไปหาสมณมหาโมคคัลลานะแลว 
ไดถามความขอนี้ แมสมณมหาโมคคัลลานะกไ็ดพยากรณความขอนี้ ดวยบทเหลานี้ดวยพยัญชนะ 
เหลานี้ แกขาพระองค ดุจพระโคดมผูเจริญเหมือนกนั ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาอัศจรรยไม 
เคยมี ในขอท่ีอรรถกับอรรถ พยัญชนะกับพยัญชนะ ของศาสดากับของสาวกยอมเทียบกันได 
สมกันได ไมผิดเพี้ยนกันในบทท่ีสําคัญ ฯ 
                                                                        จบสูตรท่ี ๗  
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                                                                        วัจฉสูตร 
[๗๙๔] คร้ังนัน้แล วัจฉโคตรปริพาชกไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควาขาแตพระโคดมผูเจริญ โลกเท่ียงหรือ พระผู 
มีพระภาคตอบวา ดูกรวัจฉะปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีเราไมพยากรณ ฯลฯ 
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไม 
เกิดอีกก็หามิไดหรือ ฯ 
พ. ดูกรวจัฉะ แมปญหาขอนีก้็เปนปญหาท่ีเราไมพยากรณอีกเหมือนกัน ฯ 
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเลา เปนเหตุเปนปจจยั ใหพวกปริพาชกผูถือลัทธิ 
อ่ืน เม่ือถูกถามอยางนั้นแลว พยากรณอยางนี้วา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอมไมเกิดอีกกห็ามิไดบาง ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเลา เปนเหตุเปน 
ปจจัยใหพระโคดมผูเจริญเม่ือถูกทูลถามอยางนั้นแลว ไมทรงพยากรณอยางนีว้าโลกเท่ียง 
ก็ดี ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกกห็ามิไดกด็ี ฯ 
[๗๙๕] พ. ดูกรวัจฉะ พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืน ยอมเหน็รูปโดยความเปนตน ยอม 
เห็นตนวามีรูป ยอมเหน็รูปในตน หรือยอมเห็นตนในรูป ฯลฯ ยอมเหน็วิญญาณโดยความเปน 
ตน ยอมเห็นตนวามีวิญญาณ ยอมเหน็วิญญาณในตน หรือยอมเห็นตนในวิญญาณ เพราะฉะน้ัน 
พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืน เม่ือถูกถามอยางนั้นแลว จึงพยากรณอยางนีว้า โลกเท่ียงบาง 
ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกรวัจฉะ 
สวนพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมไมเหน็รูปโดยความเปนตน ยอมไมเหน็ตนวามี 
รูป ยอมไมเหน็รูปในตน หรือยอมไมเหน็ตนในรูป ฯลฯ ยอมไมเหน็วญิญาณโดยความเปนตน 
ยอมไมเหน็ตนวามีวิญญาณ ยอมไมเหน็วญิญาณในตนหรือยอมไมเหน็ตนในวิญญาณ เพราะ  
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ฉะนั้น เม่ือตถาคตถูกถามอยางนั้น จึงไมพยากรณอยางนีว้าโลกเท่ียงกด็ี ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนา 
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ี ฯ 
[๗๙๖] คร้ังนัน้แล วัจฉโคตรปริพาชกลุกข้ึนจากท่ีนั่งแลว ไดเขาไปหาทานพระมหา 
โมคคัลลานะถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระมหาโมคคัลลานะ คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึก 
ถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดถามทานพระมหาโมคคัลลานะวา 
ดูกรทานโมคคัลลานะ โลกเท่ียงหรือ ทานพระมหาโมคคัลลานะตอบวา ดูกรวัจฉะ ปญหา 
ขอนี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯลฯ 
ว. ดูกรทานโมคคัลลานะ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกห็า มิได  ยอมไมเกิด 
อีกก็หามไิดหรือ ฯ 
พ. ดูกรวจัฉะ แมปญหาขอนีก้็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณอีกเหมือน 
กัน ฯ 
ว. ดูกรทานโมคคัลลานะ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยใหพวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืน 
เม่ือถูกถามอยางนั้น ยอมพยากรณอยางนี้วา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม 
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง ดูกรทานโมคคัลลานะ ก็อะไรหนอ เปนเหตุเปน 
ปจจัยใหพระสมณโคดมเม่ือถูกทูลถามอยางนั้นแลว ยอมไมทรงพยากรณอยางนี้วา โลกเท่ียงก็ด ี
ฯลฯสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดก็ดี ฯ 
[๗๙๗] ดกูรวจัฉะ พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนยอมเหน็รูปโดยความเปนตน ยอมเห็น 
ตนวามีรูป ยอมเห็นรูปในตน หรือยอมเหน็ตนในรูป ฯลฯ ยอมเหน็วญิญาณโดยความเปนตน 
ยอมเห็นตนวามีวิญญาณ ยอมเห็นวิญญาณในตนหรือยอมเห็นตนในวญิญาณ เพราะฉะน้ัน 
พวกปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืน เม่ือถูกถามอยางนั้น จึงพยากรณอยางนีว้า โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตว 
เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกกห็ามิได ยอมไมเกดิอีกก็หามิไดบาง ดูกรวัจฉะ สวนพระตถาคต 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมไมทรงเห็นรูปโดยความเปนตน ยอมไมทรงเห็นตนวามีรูป ยอม 
ไมทรงเห็นรูปในตน หรือยอมไมทรงเห็นตนในรูป ฯลฯ ยอมไมทรงเหน็วิญญาณโดยความเปน  
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ตน ยอมไมทรงเห็นตนวามีวญิญาณ ยอมไมทรงเห็นวิญญาณในตน หรือยอมไมทรงเห็นตนใน 
วิญญาณ เพราะฉะนัน้ เม่ือพระตถาคตถูกทูลถามอยางนั้น จึงไมทรงพยากรณอยางนี้วา โลก 
เท่ียงก็ด ีโลกไมเท่ียงกด็ี โลกมีท่ีสุดก็ดี โลกไมมีท่ีสุดก็ดี ชีพก็อันนัน้ สรีระก็อันนัน้กด็ี ชีพ 
เปนอยางอ่ืน สรีระก็เปนอยางอ่ืนก็ดี สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็ดีสัตวเบ้ืองหนา 
แตตายแลวยอมไมเกิดอีกก็ด ีสัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกดิอีกก็มีก็ด ี
สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดกด็ี ฯ 
[๗๙๘] ดูกรทานโมคคัลลานะ นาอัศจรรย ไมเคยมี ในขอท่ีอรรถกับอรรถ พยัญชนะ 
กับพยัญชนะ ของศาสดากับของสาวก ยอมเทียบกนัได สมกันได ไมผิดเพี้ยนกันในบทท่ีสําคัญ 
ดูกรทานโมคคัลลานะ เม่ือกีน้ี้ขาพเจาไดเขาไปเฝาพระสมณโคดม ไดทูลถามเร่ืองนี้ แมพระ 
สมณโคดมก็ไดทรงพยากรณเร่ืองนี้ดวยบทเหลานี้ ดวยพยัญชนะเหลานี้ แกขาพเจา ดุจ 
ทานโมคคัลลานะเหมือนกนัดูกรทานโมคคัลลานะ นาอัศจรรย ไมเคยมี ในขอท่ีอรรถกับอรรถ 
พยัญชนะกับพยัญชนะ ของศาสดากับของสาวก ยอมเทียบกันได สมกนัได ไมผิดเพีย้น 
กันในบทท่ีสําคัญ ฯ 
                                                                        จบสูตรท่ี ๘ 
                                                                        กุตุหลสาลาสูตร 
[๗๙๙] คร้ังนัน้แล วัจฉโคตรปริพาชกไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ เม่ือวันกอนๆ โนน 
พวกสมณพราหมณและปริพาชกผูถือลัทธิอ่ืนมากดวยกนั นั่งประชุมกนัในศาลาวุนวาย ไดเกิดมี 
การสนทนาข้ึนในระหวางวา ปูรณกัสสปน้ีแลเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีช่ือเสียง มี 
เกียรตยิศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี ปูรณกัสสปน้ันยอมพยากรณสาวกผูกระทํากาล  
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กิริยาลวงไปแลวในอุปบัติท้ังหลายวา ทานโนนบังเกิดในภพโนน ทานโนนบังเกิดในภพโนน 
ดังนี้ แมสาวกคนใดของทานปูรณกัสสปนั้น เปนบุรุษสูงสุด เปนบุรุษยอดเยี่ยม บรรลุความปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยมแลว ทานปูรณกัสสปก็ยอมพยากรณสาวกแมนั้นผูกระทํากาลกริิยาลวงไปแลวใน 
อุปบัติท้ังหลายวา ทานโนนบังเกิดในภพโนน ทานโนนบังเกิดในภพโนน ดังนี้ แมมักขลิโคสาล... 
แมนิครณฐนาฏบุตร... แมสญชัยเวลัฏฐบุตร... แมปกุธกจัจานะ... แมอชิตเกสกัมพลก็เปนเจา 
หมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีช่ือเสียง มีเกยีรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี แม 
ทานอชิตเกสกมัพลนั้นกย็อมพยากรณสาวกผูกระทํากาลกริิยาลวงไปแลวในอุปบัติท้ังหลายวา 
ทานโนนบังเกดิในภพโนนทานโนนบังเกดิในภพโนน ดังนี้ แมสาวกใดของทานอชิตเกส 
กัมพลนั้นเปนบุรุษสูงสุด เปนบุรุษยอดเยีย่ม ไดบรรลุความปฏิบัติอันยอดเยีย่มแลว ทานอชิตเกส 
กัมพลก็ยอมพยากรณสาวกผูกระทํากาลกิริยาลวงไปแลวแมนั้นในอุปบัติท้ังหลายวา ทานโนน 
บังเกิดในภพโนน ทานโนนบังเกิดในภพโนน ดังนีเ้หมือนกัน แมพระสมณโคดมน้ีกเ็ปนเจาหมูเจา 
คณะ เปนคณาจารย มีช่ือเสียง มีเกียรตยิศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี แมพระ 
สมณโคดมน้ัน ก็ทรงพยากรณสาวกผูกระทํากาลกิริยาลวงไปแลวในอุปบัติท้ังหลายวา ทานโนน 
บังเกิดในภพโนน ทานโนนบังเกิดในภพโนน ดังนี้ และสาวกของพระสมณโคดมนัน้ รูปใด 
เปนบุรุษสูงสุด เปนบุรุษยอดเยีย่ม ไดบรรลุความปฏิบัติอันยอดเยี่ยมแลว พระสมณโคดมก ็
ทรงพยากรณสาวกรูปนั้น ผูกระทํากาลกิริยาลวงไปแลวในอุปบัติท้ังหลายวา ทานโนนเกิดในภพ 
โนน ทานโนนบังเกิดในภพโนน ดังนี้เหมือนกัน ยิ่งกวานั้นพระสมณโคดมน้ันยังทรงพยากรณ 
สาวกรูปนั้นอยางนีว้า รูปโนนตัดตัณหาขาดแลวถอนสังโยชนท้ิงเสียแลว ทําท่ีสุดแหงทุกข 
แลวเพราะไดบรรลุเหตุท่ีละมานะไดโดยชอบ ดังนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจานัน้ มี 
ความเคลือบแคลงสงสัยแทวา อยางไรๆ พระสมณโคดมก็ตองทรงรูธรรมอันบุคคลพึงรูยิ่ง ฯ 
[๘๐๐] พระผูมีพระภาคตรสัวา ดูกรวจัฉะ จริงทีเดยีว ควรท่ีทานจะสงสัยเคลือบ 
แคลงใจ ความเคลือบแคลงเกิดข้ึนแลวแกทานในฐานะท่ีควรสงสัย ดกูรวัจฉะ เรายอมบัญญัติ 
ความเกิดข้ึนแกคนท่ียังมีอุปาทานเทาน้ัน หาบัญญัติแกคนท่ีหาอุปาทานมิไดไม ดูกรวัจฉะ ไฟมี  
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เช้ือจึงลุกโพลง ไมมีเช้ือหาลุกโพลงไมแมฉันใด ดกูรวัจฉะ เราก็ยอมบัญญัติความเกดิข้ึนแก 
คนท่ียังมีอุปาทานหาบัญญัติแกคนท่ีหาอุปาทานมิไดไม ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ 
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สมัยใด เปลวไฟถูกลมพัด ยอมไปไกลได  กพ็ระโคดม 
ผูเจริญจะทรงบัญญัติอะไรแกเปลวไฟนี้ ในเพราะเช้ือเลา ฯ 
พ. ดูกรวจัฉะ สมัยใด เปลวไฟถูกลมพัด ยอมไปไกลได เรายอมบัญญัติเช้ือ คือ 
ลมนั้น ดูกรวัจฉะ เพราะวาสมัยนั้น ลมยอมเปนเช้ือของเปลวไฟนัน้ ฯ 
ว. ขาแตพระโคดมผูเจริญ สมัยใด สัตวยอมทอดท้ิงกายนี้ดวย ไมเขาถึงกายอันใด 
อันหนึ่งดวย กพ็ระโคดมผูเจริญ จะทรงบัญญัติอะไรแกสัตวนี้ในเพราะอุปาทานเลา ฯ 
พ. ดูกรวจัฉะ สมัยใด สัตวทอดท้ิงกายนี้ดวย ไมเขาถึงกายอันใดอันหนึง่ดวย เรา 
ยอมบัญญัติอุปาทาน คือ ตัณหานัน่แล ดกูรวัจฉะ เพราะวาสมัยนั้นตัณหายอมเปนเช้ือของ 
สัตวนั้น ฯ 
                                                                        จบสูตรท่ี ๙ 
                                                                        อานันทสูตร 
[๘๐๑] คร้ังนัน้แล วัจฉโคตรปริพาชกไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อัตตามีอยูหรือ เม่ือ 
วัจฉโคตรปริพาชกไดทูลถามอยางนี้แลวพระผูมีพระภาคไดทรงดุษณีเสีย วัจฉโคตรปริพาชกได 
ทูลถามอีกวา ขาแตพระ---โคดมผูเจริญ กอั็ตตาไมมีหรือ แมคร้ังท่ีสอง พระผูมีพระภาคก็ได 
ทรงดุษณีเสียเหมือนกนั คร้ันแลว วัจฉโคตรปริพาชกก็ไดลุกข้ึนจากท่ีนั่งหลีกไป ฯ 
[๘๐๒] คร้ังนัน้ เม่ือวัจฉโคตรปริพาชกหลีกไปแลวไมนาน ทานพระอานนทไดทูล 
ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะเหตุอะไรหนอพระผูมีพระภาคอันวัจฉโคตร  
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ปริพาชกทูลถามปญหาแลว จึงไมทรงพยากรณพระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เราอัน 
วัจฉโคตรปริพาชกถามวา อัตตามีอยูหรือ ถาจะพึงพยากรณวา อัตตามีอยูไซร คําพยากรณนั้นกจ็กั 
ไปรวมกับลัทธิของพวกสมณพราหมณผูเปนสัสสตทิฐิ ดูกรอานนท เราอันวัจฉโคตรปริพาชก 
ถามวาอัตตาไมมีหรือ ถาจะพึงพยากรณวา อัตตาไมมีไซร คําพยากรณนั้นก็จกัไปรวมกับลัทธิ 
ของพวกสมณพราหมณผูเปนอุจเฉททิฐิ ดกูรอานนท เราอันวัจฉโคตรปริพาชกถามวา อัตตามี 
อยูหรือ ถาจะพึงพยากรณวา อัตตามีอยูไซร คําพยากรณของเรานั้น จักอนุโลมเพ่ือความ 
บังเกิดข้ึนแหงญาณวา ธรรมท้ังปวงเปนอนตัตาบางหรือหนอ ฯ 
อา. หามิได พระเจาขา ฯ 
พ. ดูกรอานนท ถาหากเราอนัวัจฉโคตรปริพาชกถามวา อัตตาไมมีหรือ จะพึง 
พยากรณวา อัตตาไมมีไซร คําพยากรณนัน้คงจักเปนไปเพื่อความหลงงมงายแกวัจฉโคตรปริพาชก 
ผูงมงายอยูแลววา เม่ือกอนอัตตาของเราไดมีแลวแนนอนบัดนี้ อัตตานัน้ไมมี ดังนี้ ฯ 
                                                                จบสูตรท่ี ๑๐ 
                                                                สภิยสูตร 
[๘๐๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสภิยกัจจานะอยู ณ ท่ีพักซ่ึงกอสรางดวยอิฐใกลบานญาติ 
คร้ังนั้นแล วัจฉโคตรปริพาชกไดเขาไปหาทานพระสภยิกัจจานะถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานสภยิ 
กัจจานะ คร้ันแลวไดถามทานพระสภยิกจัจานะวา  ดกูรกัจจานะผูเจริญ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว 
ยอมเกิดอีกหรือ ทานพระสภยิกัจจานะตอบวา ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระ 
ภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
ว. ดูกรกัจจานะผูเจริญ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกหรือ ฯ 
ส. ดูกรวัจฉะ แมปญหาขอนีก้็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ  
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ว. ดูกรกัจจานะผูเจริญ สัตวเบ้ืองหนาตายแลวยอมเกดิอีกก็มี ยอมไมเกดิอีกก็มี 
หรือ ฯ 
ส. ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
ว. ดูกรกัจจานะผูเจริญ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิไดยอมไมเกิดอีก 
ก็หามิไดหรือ ฯ 
ส. ดูกรวัจฉะ แมปญหาขอนีก้็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ฯ 
ว. ดูกรกัจจานะผูเจริญ เม่ือขาพเจาถามวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปแลวยอมเกิดอีก 
หรือ ทานก็ตอบวา ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ดูกร 
กัจจานะผูเจริญ เม่ือขาพเจาถามวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกดิอีกหรือ ทานก็ตอบวา 
ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ เม่ือขาพเจาถามวา ดูกร 
กัจจานะผูเจริญ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกดิอีกก็มีหรือ ทานก็ตอบวา 
ดูกรวัจฉะ ปญหาขอนี้เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณดูกรกจัจานะผูเจริญ เม่ือ 
ขาพเจาถามวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกดิอีกกห็ามิไดหรือ ทานก ็
ตอบวา ดูกรวจัฉะ แมปญหาขอนี้ก็เปนปญหาท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ดูกรกัจจานะ 
ผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจยัใหพระสมณโคดมไมทรงพยากรณปญหาขอนัน้ ฯ 
ส. ดูกรวัจฉะ เหตุอันใดและปจจัยอนัใดเพ่ือการบัญญัติวา สัตวมีรูปก็ดี  วาสัตวไมมี 
รูปก็ดี วาสัตวมีสัญญาก็ดี วาสัตวไมมีสัญญาก็ดี วาสัตวมีสัญญาก็มิใช ไมมีสัญญาก็มิใชก็ด ี
เหตุอันนัน้และปจจยัอันนัน้ พึงดับทุกๆ อยางหาเศษมิได บุคคลเม่ือบัญญัติสัตว วาสัตวมีรูป 
ก็ดี วาสัตวไมมีรูปก็ดี วาสัตวมีสัญญาก็ดี วาสัตวหาสัญญามิไดก็ดี วาสัตวมีสัญญาก็มิใช 
ไมมีสัญญาก็มิใชก็ดีพึงบัญญัติดวยอะไร ฯ 
ว. ดูกรกัจจานะผูเจริญ ทานบวชนานเทาไร ฯ 
ส. ไมนาน ไดสามพรรษา ฯ  
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ว. ดูกรทานผูมีอายุ การกลาวแกของผูท่ีกลาวแกไดมากถึงเทานี้ ก็เม่ือการกลาวแก 
ไพเราะอยางนีแ้ลว ก็ไมจําตองพูดอะไรกนัอีก ฯ 
                                                        จบสูตรท่ี ๑๑ 
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