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                           พระสุตตันตปฎก       
                                      เลม ๙            
                       สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค 
       ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น         
                            ๑. ขันธสังยุต       
                             มูลปณณาสก        
                           นกุลปตวรรคท่ี ๑     
                           ๑. นกุลปตาสูตร      
                      วาดวยกายเปรียบดวยฟองไข               
        [๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เภสกฬาวัน  (ปาเปนท่ีนางยักษช่ือเภสกฬา        
อยูอาศัย)  อันเปนสถานท่ีใหอภัยแกหมูมฤค   ใกลเมืองสุงสุมารคิระในภัคคชนบท ฯลฯ         
คร้ังนั้นแล  คฤหบดีช่ือนกุลบิดาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  ถวายอภวิาทแลว นั่ง ณ ท่ีควร     
สวนขางหนึ่งแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขาพระองคเปนผูแกเฒา    
เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยแลวโดยลําดับ มีกายกระสับกระสาย เจ็บปวยเนืองๆ พระพุทธเจาขา   
ก็ขาพระองคมิไดเหน็พระผูมีพระภาคและภกิษุท้ังหลาย ผูใหเจริญใจอยูเปนนิตย ขอพระผูมี 
พระภาคโปรดส่ังสอนขาพระองค ขอพระผูมีพระภาคโปรดพร่ําสอนขาพระองค ดวยธรรมท่ีเปน         
ไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกขาพระองคตลอดกาลนานเถิด. พระผูมีพระภาคตรัสวา นั่น       
ถูกแลวๆ คฤหบดี อันท่ีจริง กายนีก้ระสับกระสาย เปนดงัวาฟองไข อันผิวหนังหุมไว ดูกร    
คฤหบดี ก็บุคคลผูบริหารกายนี้อยู พึงรับรองความเปนผูไมมีโรคไดแมเพียงครูเดยีว จะมีอะไร 
เลานอกจากความเปนคนเขลา   ดูกรคฤหบดี      เพราะเหตุนั้นแหละ     ทานพึงศึกษาอยางนี้วา            
เม่ือเรามีกายกระสับกระสายอยู จิตของเราจักไมกระสับกระสาย ดกูรคฤหบดี  ทานพึงศึกษา 
อยางนี้แล.     
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        [๒] คร้ังน้ันแล คฤหบดีช่ือนกุลบิดา ช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุก          
จากอาสนะ  ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค  ทําประทักษณิแลว เขาไปหาทานพระสารีบุตร               
อภิวาทแลว นัง่อยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. ทานพระสารีบุตร  ไดกลาวกะนกุลปตคฤหบดีวา    
คฤหบดี อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานบริสุทธ์ิ เปลงปล่ัง วันนี้ ทานไดฟง       
ธรรมีกถาในท่ีเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคหรือ?  นกุลปตคฤหบดตีอบวา ขาแตทานผูเจริญ    
ไฉนจะไมเปนอยางนี้เลา พระผูมีพระภาคทรงหล่ังอมฤตธรรมรดขาพเจาดวยธรรมีกถา.            
     ส. ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคทรงหล่ังอมฤตธรรมรดทานดวยธรรมีกถาอยางไรเลา?           
     น. ขาแตทานผูเจริญ (ขาพเจาจะเลาถวาย) ขาพเจาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย     
อภิวาทแลว นัง่อยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา  
ขาพระองคเปนผูแกเฒา  เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยแลวโดยลําดับ มีกายกระสับกระสาย       
เจ็บปวยเนืองๆ พระพุทธเจาขา ก็ขาพระองคมิไดเหน็พระผูมีพระภาคและภิกษุท้ังหลาย ผูให  
เจริญใจอยูเปนนิตย ขอพระผูมีพระภาคโปรดส่ังสอนขาพระองค ขอพระผูมีพระภาคโปรดพรํ่า       
สอนขาพระองคดวยธรรมท่ีเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกขาพระองคตลอดกาลนานเถิด.      
เม่ือขาพเจากราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคตรัสวา นั่น ถูกแลวๆ คฤหบดี อันท่ีจริง    
กายนีก้ระสับกระสาย เปนดงัวาฟองไข อันผิวหนังหุมไว ดูกรคฤหบดี ก็บุคคลผูบริหารกายนี้อยู             
พึงรับรองความเปนผูไมมีโรคไดแมเพยีงครูเดียว จะมีอะไรเลา นอกจากความเปนคนเขลา ดูกร   
คฤหบดี เพราะเหตุนั้นแหละ ทานพึงศึกษาอยางนี้วา เม่ือเรามีกายกระสับกระสายอยู จิตของ    
เราจักไมกระสับกระสาย ดกูรคฤหบดี ทานพึงศึกษาอยางนี้แล. ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี  
พระภาคทรงหล่ังอมฤตธรรมรดขาพเจาดวยธรรมีกถาอยางนี้แล.     
        [๓] ส. ดกูรคฤหบดี กท็านมิไดทูลสอบถามพระผูมีพระภาคตอไปวา พระพุทธเจาขา          
ดวยเหตุเทาไรหนอ?  บุคคลจึงช่ือวาเปนผูมีกายกระสับกระสายและเปนผูมีจิตกระสับกระสาย  
และก็ดวยเหตุเทาไรหนอ? บุคคลแมเปนผูมีกายกระสับกระสาย แตหาเปนผูมีจิตกระสับกระสาย  
ไม.           
     น. ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจามาแมแตท่ีไกล เพื่อจะทราบเน้ือความแหงภาษิตนัน้ใน     
สํานักทานพระสารีบุตร ดีละหนอ ขอเนื้อความแหงภาษตินั้นจงแจมแจงกะทานพระสารีบุตรเถิด.   
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     ส. ดูกรคฤหบดี ถาเชนนัน้ ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว.         
     นกุลปตคฤหบดีรับคําทานพระสารีบุตรแลว. ทานพระสารีบุตรจึงไดกลาววา  
                           สังกายทิฏฐิ ๒๐       
        [๔] ดกูรคฤหบดี ก็อยางไรเลา?  บุคคลจึงช่ือวาเปนผูมีกายกระสับกระสายดวย จงึ      
ช่ือวาเปนผูมีจติกระสับกระสายดวย. ดูกรคฤหบดี คือ ปุถุชนผูมิไดสดับแลวในโลกนี้ มิได 
เห็นพระอริยะท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ มิไดรับแนะนาํในอริยธรรม มิไดเหน็           
สัตบุรุษท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ มิไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมเห็นรูปโดย      
ความเปนตน ๑ ยอมเหน็ตนมีรูป ๑ ยอมเหน็รูปในตน ๑ ยอมเห็นตนในรูป ๑ เปนผูตั้งอยู        
ดวยความยึดม่ันวา เราเปนรูป รูปของเรา. เม่ือเขาต้ังอยูดวยความยดึม่ันวา เราเปนรูป รูป               
ของเรา รูปนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป  เพราะรูปแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป  โสกะ            
ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกดิข้ึน. ยอมเห็นเวทนาโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็น          
ตนมีเวทนา ๑ ยอมเห็นเวทนาในตน ๑ ยอมเห็นตนในเวทนา ๑ เปนผูตั้งอยูดวยความยดึม่ันวา     
เราเปนเวทนา เวทนาของเรา.  เม่ือเขาต้ังอยูดวยความยึดม่ันวา เราเปนเวทนา เวทนาของเรา    
เวทนานั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป เพราะเวทนาแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป  โสกะ ปริเทวะ        
ทุกข โทมนัสและอุปายาสจงึเกิดข้ึน. ยอมเห็นสัญญา โดยความเปนตน ๑ ยอมเหน็ตนมี             
สัญญา ๑ ยอมเห็นสัญญาในตน ๑ ยอมเหน็ตนในสัญญา ๑ เปนผูตั้งอยูดวยความยึดม่ันวา         
เราเปนสัญญา สัญญาของเรา. เม่ือเขาต้ังอยูดวยความยึดม่ันวา เราเปนสัญญา สัญญาของเรา     
สัญญานั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป เพราะสัญญาแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ         
ทุกข โทมนัสและอุปายาสจงึเกิดข้ึน. ยอมเห็นสังขารโดยความเปนตน ๑   ยอมเหน็ตนมี           
สังขาร ๑ ยอมเห็นสังขารในตน ๑ ยอมเหน็ตนในสังขาร ๑ เปนผูตั้งอยูดวยความยึดม่ันวา      
เราเปนสังขาร สังขารของเรา. เม่ือเขาต้ังอยูดวยความยึดม่ันวา เราเปนสังขาร สังขารของเรา 
สังขารนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป เพราะสังขารแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ       
ทุกข โทมนัสและอุปายาสจงึเกิดข้ึน. ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑  ยอมเห็นตนมี            
วิญญาณ ๑ ยอมเหน็วิญญาณในตน ๑ ยอมเห็นตนในวิญญาณ ๑ เปนผูตั้งอยูดวยความยึดม่ันวา      
เราเปนวิญญาณ วิญญาณของเรา เม่ือเขาต้ังอยูดวยความยดึม่ันวา เราเปนวิญญาณ วิญญาณ     
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ของเรา  วิญญาณน้ันยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป  เพราะวิญญาณแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป           
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจงึเกิดข้ึน.  ดูกรคฤหบดี  ดวยเหตุอยางนีแ้ล           
บุคคลจึงช่ือวาเปนผูมีกายกระสับกระสาย และเปนผูมีจิตกระสับกระสาย.     
        [๕] ดกูรคฤหบดี ก็อยางไรเลา?  บุคคลแมเปนผูมีกายกระสับกระสาย แตหาเปนผูมี      
จิตกระสับกระสายไม. ดูกรคฤหบดี คือ อริยสาวกผูไดสดบัแลวในธรรมวินัยนี้ ผูเหน็พระอริยะ  
ท้ังหลาย ผูฉลาดในธรรมของพระอริยะ  ผูไดรับแนะนําดีแลวในอริยธรรม ผูเห็นสัตบุรุษ         
ท้ังหลาย ผูฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ผูไดรับแนะนําดีแลวในสัปปุริสธรรม ยอมไมเห็นรูปโดย    
ความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตนมีรูป ๑ ยอมไมเห็นรูปในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในรูป ๑ ไมเปนผู    
ตั้งอยูดวยความยึดม่ันวา เราเปนรูป รูปของเรา. เม่ืออริยสาวกน้ันไมตั้งอยูดวยความยึดม่ันวา          
เราเปนรูป รูปของเรา รูปนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป เพราะรูปแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป     
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจงึไมเกิดข้ึน. ยอมไมเห็นเวทนาโดยความเปนตน ๑        
ยอมไมเหน็ตนมีเวทนา ๑ ยอมไมเห็นเวทนาในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในเวทนา ๑ ไมเปนผูตั้ง       
อยูดวยความยดึม่ันวา เราเปนเวทนา เวทนาของเรา. เม่ืออริยสาวกน้ันไมตั้งอยูดวยความยึดมั่น             
วา เราเปนเวทนา เวทนาของเรา เวทนานั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป เพราะเวทนาแปร            
ปรวนเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงไมเกดิข้ึน. ยอมไมเห็น        
สัญญาโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตนมีสัญญา ๑ ยอมไมเห็นสัญญาในตน ๑ ยอมไมเห็น            
ตนในสัญญา ๑ ไมเปนผูตั้งอยูดวยความยดึม่ันวาเราเปนสัญญา สัญญาของเรา.  เม่ืออริยสาวก  
นั้นไมตั้งอยูดวยความยดึม่ันวา เราเปนสัญญา สัญญาของเรา. สัญญานั้นยอมแปรปรวนเปน      
อยางอ่ืนไป เพราะสัญญาแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป  โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและ 
อุปายาสจึงไมเกิดข้ึน. ยอมไมเห็นสังขารโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเหน็ตนมีสังขาร ๑ ยอมไม   
เห็นสังขารในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในสังขาร ๑ ไมเปนผูตั้งอยูดวยความยึดม่ันวา เราเปนสังขาร              
สังขารของเรา. เม่ืออริยสาวกน้ันไมตั้งอยูดวยความยึดม่ันวา เราเปนสังขาร สังขารของเรา   
สังขารนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป เพราะสังขารแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ       
ทุกข โทมนัสและอุปายาสจงึไมเกิดข้ึน. ยอมไมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเห็น        
ตนมีวิญญาณ ๑ ยอมไมเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมไมเหน็ตนในวิญญาณ ๑ ไมเปนผูตั้งอยูดวย       
ความยึดม่ันวา เราเปนวิญญาณ วิญญาณของเรา. เม่ืออริยสาวกน้ันไมตัง้อยูดวยความยึดม่ันวา  
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เราเปนวิญญาณ วิญญาณของเรา วิญญาณนั้นยอมแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป เพราะวญิญาณ               
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข  โทมนัสและอุปายาสจึงไมเกดิข้ึน. ดูกร           
คฤหบดี อยางนี้แล บุคคลแมมีกายกระสับกระสาย แตหาเปนผูมีจิตกระสับกระสายไม.           
     ทานพระสารีบุตรไดกลาวคําเชนนีแ้ลว นกุลปตคฤหบดี ช่ืนชมยนิดภีาษิตของทาน           
พระสารีบุตร ฉะนี้แล.          
                            จบ สูตรท่ี ๑        
                           ๒. เทวทหสูตร         
                    วาดวยการกําจดัฉันทราคะในขันธ ๕           
        [๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี;้     
     สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมเทวทหะของศากยะท้ังหลายในสักกชนบท.          
คร้ังนั้นแล ภกิษุมากรูปดวยกนั ปรารถนาจะไปสูปจฉาภมูชนบทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวาย    
อภิวาทพระผูมีพระภาคแลว นั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา   
พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคปรารถนาจะไปสูปจฉาภูมชนบท เพื่อสําเร็จการอยูอาศัยในปจฉา     
ภูมชนบท. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เธอท้ังหลายลาสารีบุตรแลวหรือ?      
ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคยังมิไดลาทานพระสารีบุตร. พระผูมี  
พระภาคตรัสวาดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงไปลาสารีบุตรเถิด. สารีบุตรเปนบัณฑิตอนุเคราะห               
เพื่อนพรหมจารี. ภิกษุเหลานัน้ทูลรับพระผูมีพระภาควาอยางนั้น พระพุทธเจาขา.            
        [๗] ก็สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรนั่งอยูในมณฑปเล็กๆ แหงหนึ่งท่ีมุงดวยตะใครน้ํา     
ไมไกลพระผูมีพระภาค. คร้ังนั้นแล ภกิษุเหลานั้น ช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาค     
ลุกจากอาสนะ ถวายอภวิาท ทําประทักษณิพระผูมีพระภาคแลว พากนัเขาไปหาทานพระสารีบุตร         
กลาวคําปราศรัยกับทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน ไปแลว จึงนั่งอยู   
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ขาแตทานพระสารีบุตร ขาพเจา     
ท้ังหลายปรารถนาจะไปปจฉาภูมชนบท เพื่อสําเร็จการอยูอาศัยในปจฉาภูมชนบท. ทานพระ           
สารีบุตรกลาววา ทานท้ังหลาย กราบทูลลาพระศาสดาแลวหรือ? ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย     
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ก็กษัตริยผูเปนบัณฑิตบาง พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง คฤหบดีผูเปนบัณฑิตบาง สมณะผูเปน  
บัณฑิตบาง เปนผูถามปญหากะภิกษุผูไปไพรัชชประเทศตางๆ มีอยู ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย  
ก็พวกมนุษยท่ีเปนบัณฑติทดลองถามวา พระศาสดาของพวกทานมีวาทะอยางไร? ตรัสสอน              
อยางไร? ธรรมท้ังหลายพวกทานฟงดแีลว เรียบรอยดีแลว ใสใจดแีลว   ทรงจําดแีลว แทง       
ตลอดดีแลว ดวยปญญาบางหรือ? ทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือพยากรณอยางไร? จึงจะช่ือวาเปนผู             
กลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว จะไมกลาวตูพระผูมีพระภาค ดวยคําไมจริง และพยากรณ    
ธรรมสมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได.      
     ภิ. ขาแตทานผูมีอายุ ขาพเจาท้ังหลาย มาแมแตท่ีไกล เพื่อจะรูเนื้อความแหงภาษิต 
นั้นในสํานกัทานพระสารีบุตร ดีละหนอ ขอเนื้อความแหงภาษิตนัน้ จงแจมแจงกะทานพระ          
สารีบุตรเถิด. 
        [๘] ส. ถาเชนนั้น ทานท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว. ภกิษุเหลานั้น        
รับคําทานพระสารีบุตรแลว. ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ทานผูมีอายท้ัุงหลาย กก็ษตัริยเปน 
บัณฑิตบาง พราหมณเปนบัณฑิตบาง คฤหบดีเปนบัณฑิตบาง สมณะเปนบัณฑิตบาง เปนผูถาม       
ปญหากะภิกษผูุไปไพรัชชประเทศตางๆ มีอยู ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็มนุษยท้ังหลายท่ีเปน              
บัณฑิต จะทดลองถามวา พระศาสดาของทานผูมีอายุท้ังหลาย มีวาทะวาอยางไร ตรัสสอน            
อยางไร? ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา   
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พระศาสดาของเราท้ังหลายตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะ. เม่ือทาน        
ท้ังหลายพยากรณอยางนีแ้ลว กษัตริยผูเปนบัณฑิตบาง พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง คฤหบดีผู  
เปนบัณฑติบาง สมณะผูเปนบัณฑิตบาง พงึถามปญหายิ่งข้ึนไป ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย      
ก็มนุษยท้ังหลายท่ีเปนบัณฑติ จะทดลองถามวา ก็พระศาสดาของทานผูมีอายุท้ังหลาย ตรัสสอน    
ใหกําจัดฉันทราคะในส่ิงอะไร. ทานท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทาน 
ผูมีอายุท้ังหลาย พระศาสดาตรัสสอนใหกาํจัดฉันทราคะในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.         
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือทานท้ังหลายพยากรณอยางนี้แลว กษัตริยผูเปนบัณฑิตบาง  
พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง คฤหบดีผูเปนบัณฑิตบาง สมณะผูเปนบัณฑิตบาง พึงถามปญหา        
ยิ่งข้ึนไป ก็มนษุยท้ังหลายท่ีเปนบัณฑิต จะทดลองถามวา ก็พระศาสดาของทานผูมีอายุท้ังหลาย 
ทรงเห็นโทษอะไร จึงตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ?   
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ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ดูกรทานผูมี             
อายุท้ังหลาย เม่ือบุคคลมีความกําหนดั ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความกระวน  
กระวาย ความทะยานอยากในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ยังไมปราศจากไปแลว 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสยอมเกิดข้ึน เพราะรูป เวทนา สัญญา สังขาร               
และวิญญาณ แปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พระศาสดาของเราท้ังหลาย         
ทรงเห็นโทษนี้แล จึงตรัสสอนใหกําจัดฉันทราคะในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ.             
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย แมเม่ือทานทั้งหลายพยากรณอยางนี้แล กษัตริยผูเปนบัณฑิตบาง 
พราหมณผูเปนบัณฑิตบาง  คฤหบดีผูเปนบัณฑิตบาง สมณะผูเปนบัณฑิตบาง พึงถามปญหา       
ยิ่งข้ึนไป ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็มนษุยท้ังหลายท่ีเปนบัณฑิตจะทดลองถามวา ก็พระศาสดา               
ของทานผูมีอายุท้ังหลาย  ทรงเห็นอานิสงสอะไร?  จึงตรัสสอนใหกําจดัใหฉันทราคะในรูป        
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. ทานทั้งหลายถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา           
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย เม่ือบุคคลมีความกําหนดั ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความ         
กระวนกระวาย ความทะยานอยากในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณปราศจากไปแลว   
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสยอมไมเกิดข้ึนเพราะรูป เวทนา สัญญา สังขาร             
และวิญญาณ แปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย พระศาสดาของเราท้ังหลาย        
ทรงเห็นอานิสงสนี้แล จึงตรัสสอนใหกําจดัฉันทราคะในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และ               
วิญญาณ.        
        [๙] ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ก็เม่ือบุคคลเขาถึงอกุศลธรรมท้ังหลายอยู จักไดมีการอยู              
สบาย ไมมีความลําบาก ไมมีความคับแคน ไมมีความเดอืดรอน ในปจจุบันนี้ และเม่ือตาย         
ไปแลว กพ็ึงหวังสุคติไซร พระผูมีพระภาคก็จะไมพึงทรงสรรเสริญ การละอกุศลธรรมท้ังหลาย.     
ก็เพราะเม่ือบุคคลเขาถึงอกุศลธรรมท้ังหลาย ยอมมีการอยูเปนทุกข มีความลําบาก มีความ       
คับแคน มีความเดือดรอน ในปจจุบัน และเม่ือตายไปแลว ก็พึงหวังไดทุคติ ฉะนั้น             
พระผูมีพระภาค จึงทรงสรรเสริญ การละอกุศลธรรมท้ังหลาย.       
        [๑๐] ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย แตเม่ือบุคคลเขาถึงกุศลธรรมท้ังหลายอยู จักไดมีการ  
อยูเปนทุกข มีความลําบาก มีความคับแคน มีความเดือดรอน ในปจจบัุนนี้ และเม่ือตายไป     
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แลว ก็พึงหวังไดทุคติไซร พระผูมีพระภาค ก็จะไมพึงทรงสรรเสริญ  การเขาถึงอกุศลธรรม      
ท้ังหลาย.  ก็เพราะเม่ือบุคคลเขาถึงกุศลธรรมท้ังหลายอยู  มีการอยูสบาย  ไมมีความลําบาก    
ไมมีความคับแคน  ไมมีความเดือดรอน  ในปจจุบันนี้  และเม่ือตายไปแลว ก็พึงหวังไดสุคติ  
ฉะนั้นพระผูมีพระภาค  จึงทรงสรรเสริญ การเขาถึงกุศลธรรมท้ังหลาย.  ทานพระสารีบุตรได      
กลาวคํานี้แลว.  ภิกษเุหลานัน้ ช่ืนชมยนิดภีาษิตของทานพระสารีบุตร ฉะนี้แล.               
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                         ๓. หลิททิกานิสูตรท่ี ๑ 
                           วาดวยลักษณะมุนี    
        [๑๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:    
     สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะอยู ณ ภูเขาชันขางหนึ่ง ใกลกุรรฆรนครแควนอวันตีรัฐ      
คร้ังนั้นแล  คฤหบดีช่ือวาหลิททิกานิ เขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงท่ีอยู  อภวิาทแลว  นั่งอยู           
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวกะทานมหากัจจานะวา  ขาแตทานพระผูเจริญ  พระผูมีพระภาค             
ตรัสพระภาษตินี้ในมาคัณฑยิปญหา  อันมีในอัฏฐกวรรควา         
        มุนีละท่ีอยูแลว ไมมีท่ีพกัเท่ียวไป  ไมทําความสนิทสนมในบาน      
        เปนผูวางจากกามทั้งหลาย  ไมมุงถึงกาลขางหนา  ไมทําถอยคํา      
        แกงแยงกับชนอ่ืน ดังนี้.            
     ขาแตทานผูเจริญ  เนื้อความแหงพระพุทธวจนะท่ีพระผูมีพระภาคตรัสโดยยอนี้  จะพึง    
เห็นไดโดยพิสดารอยางไร?      
        [๑๒] พระมหากจัจานะไดกลาววา  ดกูรคฤหบดี  รูปธาตุเปนท่ีอยูอาศัยของวิญญาณ          
ก็แหละมุนีใด มีวิญญาณพัวพันดวยราคะในรูปธาตุ มุนีนัน้ ทานกลาววา มีท่ีอยูอาศัยเท่ียวไป 
ดูกรคฤหบดี เวทนา ...  สัญญา ... สังขารธาตุเปนท่ีอยูอาศัยของวิญญาณ ก็แหละมุนใีด มีวิญญาณ 
พัวพันดวยราคะในสังขารธาตุ มุนีนั้น ทานกลาววา มีท่ีอยูอาศัยเท่ียวไป. ดูกรคฤหบดี มุนี  
ช่ือวาเปนผูมีท่ีอยูอาศัยเท่ียวไป ดวยประการฉะนี้แล.      
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        [๑๓] ดกูรคฤหบดี  ก็มุนีเปนผูไมมีท่ีอยูอาศัยเท่ียวไปอยางไร?  ดกูรคฤหบดี  ความ    
พอใจ  ความกําหนัด  ความเพลิดเพลิน  ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดม่ัน  อัน              
เปนท่ีตั้งท่ีอยูอาศัยแหงจิตเหลาใด  ในรูปธาตุ  ความพอใจเปนตนเหลานั้น  อันพระตถาคต   
ทรงละเสียแลว  ทรงตัดรากขาดแลว  ทําใหเปนดังตาลยอดดวน  ทรงกระทําใหไมมี  มีอันไม       
เกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา  เพราะฉะน้ัน พระตถาคต  บัณฑิตจึงกลาววา  เปนผูไมมีท่ีอยูอาศัย               
เท่ียวไป.  ดูกรคฤหบดี  ความพอใจ ความกําหนดั  ความเพลิดเพลิน  ความทะยานอยาก  
ความเขาถึง  ความยึดม่ัน  อันเปนท่ีตั้งท่ีอยูอาศัยแหงจิตเหลาใดในเวทนาธาตุ ... ในสัญญาธาตุ ...        
ในสังขารธาตุ ... ในวิญญาณธาตุ ความพอใจเปนตนเหลานั้น  อันพระตถาคต  ทรงละเสียแลว        
ทรงตัดรากขาดแลว  ทรงทําใหเปนดังตาลยอดดวน  ทรงกระทําใหไมมี มีอันไมเกดิข้ึนตอไปเปน   
ธรรมดา เพราะฉะน้ัน  พระตถาคต  บัณฑติจึงกลาววา  เปนผูไมมีท่ีอยูอาศัยเท่ียวไป.  ดูกร  
คฤหบดี มุนีช่ือวาเปนผูท่ีไมมีท่ีอยูอาศัยเท่ียวไปอยางนีแ้ล.           
        [๑๔] ดูกรคฤหบดี ก็มุนีเปนผูมีท่ีพักเที่ยวไปอยางไร?  ดูกรคฤหบดี  มุนีทานกลาววา  
เปนผูมีท่ีพักเทีย่วไป  เพราะซานไปและพัวพันในรูป  อันเปนนิมิตและเปนท่ีพกั.  ดกูรคฤหบดี               
มุนีทานกลาววาเปนผูมีท่ีพกัเท่ียวไป  เพราะซานไปและพัวพันในเสียง ... ในกล่ิน ... ในรส ... ใน         
โผฏฐัพพะ ... ในธรรมารมณอันเปนนิมิตและเปนท่ีพัก.  ดูกรคฤหบดี  มุนีเปนผูมีท่ีพกัเท่ียวไป              
อยางนี้แล.    
        [๑๕] ดกูรคฤหบดี  ก็มุนีเปนผูไมมีท่ีพักเที่ยวไปอยางไร?  ดูกรคฤหบดี  กิเลสเปน     
เหตุซานไปและพัวพันในรูปอันเปนนิมิตและท่ีพัก อันพระตถาคต ทรงละเสียแลว ทรงตัดรากขาด      
แลว  ทําใหเปนดังตาลยอดดวน  ทรงกระทําใหไมมี  มีอันไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา  เพราะ    
ฉะนั้น  พระตถาคต  บัณฑิตจึงกลาววาเปนผูไมมีท่ีพักเทีย่วไป.  ดูกรคฤหบดี  กิเลสเปนเหตุ 
ซานไปและพัวพันในเสียง ... ในกล่ิน ... ในรส ... ในโผฏฐัพพะ ... ในธรรมารมณอันเปนนิมิตและเปน            
ท่ีพักอันพระตถาคต ทรงละเสียแลว  ทรงตัดรากขาดแลว ทําใหเปนดังตาลยอดดวน  ทรงกระ          
ทําใหไมมี มีอันไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะน้ัน พระตถาคต บัณฑิตจึงกลาววา เปนผู 
ไมมีท่ีพักเทีย่วไป. ดูกรคฤหบดี มุนีช่ือวาเปนผูไมมีท่ีพักเท่ียวไปอยางนี้แล.        
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        [๑๖] ดกูรคฤหบดี  ก็มุนีเปนผูสนิทสนมในบานอยางไร?   ดูกรคฤหบดีมุนีบางคนใน          
โลกน้ี  เปนผูคลุกคลีกับพวกคฤหัสถอยู  คือเปนผูพลอยช่ืนชมกับเขา  พลอยโศกกับเขา  เม่ือ 
พวกคฤหัสถมีสุขก็สุขดวย  มีทุกข ก็ทุกขดวย  เม่ือพวกคฤหัสถมีกรณียกจิท่ีควรทําเกิดข้ึน  
ก็ขวนขวายในกรณียกิจเหลานั้นดวยตนเอง. ดูกรคฤหบดี มุนีเปนผูสนิทสนมในบาน อยางนี้แล.    
        [๑๗] ดกูรคฤหบดี  ก็มุนีไมเปนผูสนทิสนมในบานอยางไร?  ดูกรคฤหบดี  ภิกษใุน          
ธรรมวินัยนี้  ไมเปนผูคลุกคลีกับพวกคฤหสัถ คือ ไมพลอยช่ืนชมกับเขา  ไมพลอยโศกกับเขา    
เม่ือพวกคฤหสัถมีสุข ก็ไมสุขดวย  มีทุกข ก็ไมทุกขดวย เม่ือคฤหัสถมีกรณียกิจท่ีควรทําเกิดข้ึนก็       
ไมขวนขวายในกรณยีกิจเหลานั้นดวยตนเอง. ดูกรคฤหบดีมุนีไมเปนผูสนิทสนมในบาน อยางนีแ้ล. 
        [๑๘] ดกูรคฤหบดี  ก็มุนีเปนผูไมวางจากกามทั้งหลายอยางไร?  ดูกรคฤหบดี มุนีบาง      
คนในโลกน้ี ยงัเปนผูไมปราศจากความกําหนัด  ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความ               
กระวนกระวาย  ความทะยานอยากในกามท้ังหลาย.  ดูกรคฤหบดี  มุนีเปนผูไมวางจากกามท้ัง        
หลาย  อยางนีแ้ล.             
        [๑๙] ดูกรคฤหบดี  ก็มุนีเปนผูวางจากกามท้ังหลายอยางไร?  ดูกรคฤหบดี ภิกษุบางรูป     
ในธรรมวินยันี้  ยอมเปนผูปราศจากความกําหนดั ความพอใจ ความรัก ความกระหาย ความ             
กระวนกระวาย ความทะยานอยากในกามท้ังหลาย.  ดูกรคฤหบดี  มุนีเปนผูวางจากกามท้ังหลาย        
อยางนี้แล.    
        [๒๐] ดกูรคฤหบดี  ก็มุนีเปนผูมุงถึงกาลขางหนาอยางไร?  ดูกรคฤหบดี  มุนีบางคน      
ในโลกน้ี มีความปรารถนาอยางนีว้า  ในกาลขางหนา  ขอเราพึงเปนผูมีรูปอยางนี้ มีเวทนาอยาง              
นี้  มีสัญญาอยางนี้  มีสังขารอยางนี้  มีวิญญาณอยางนี้.  ดูกรคฤหบดี  มุนีเปนผูมุงถึงกาลขาง         
หนา อยางนี้แล.              
        [๒๑] ดูกรคฤหบดี  ก็มุนีเปนผูไมมุงถึงกาลขางหนาอยางไร?  ดูกรคฤหบดี  ภิกษุบาง    
รูปในธรรมวินัยนี้  ไมมีความปรารถนาอยางนี้วา  ในกาลขางหนา  ขอเราพึงเปนผูมีรูปอยางนี้ มี           
เวทนาอยางนี้ มีสัญญาอยางนี้ มีสังขารอยางนี้ มีวิญญาณอยางนี้.  ดูกรคฤหบดี มุนีเปนผูไมมุง          
ถึงกาลขางหนา อยางนี้แล.     
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        [๒๒] ดกูรคฤหบดี  กมุ็นีเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับชนอ่ืนอยางไร?  ดูกรคฤหบดี มุนี     
บางคนในโลกนี้  ยอมเปนผูทําถอยคําเห็นปานนี้วา  ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้  เรารูท่ัวถึงธรรม        
วินัยนี้  ไฉนทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินัยนีไ้ด  ทานเปนผูปฏิบัติผิด เราเปนผูปฏิบัติชอบ คําท่ีควร       
กลาวกอน  ทานกลาวทีหลัง  คําท่ีควรกลาวทีหลัง ทานกลาวกอน  คําของเรามีประโยชน คํา      
ของทานไมมีประโยชน  ขอท่ีทานเคยประพฤติมาผิดเสียแลว  เรายกวาทะแกทานแลว  ทาน       
จงประพฤติเพือ่ปลดเปล้ืองวาทะเสีย  ทานเปนผูอันเราขมไดแลว  หรือจงปลดเปล้ืองเสียเองถา 
ทานสามารถ.  ดูกรคฤหบดี มุนีเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับชนอ่ืน อยางนี้แล.   
        [๒๓] ดูกรคฤหบดี  ก็มุนีไมเปนผูทําคําแกงแยงกับชนอ่ืนอยางไร?  ดูกรคฤหบดี           
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  ยอมเปนผูไมทําถอยคําเห็นปานนี้วา  ทานยอมไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้        
เรารูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้  ไฉนทานจักรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ได  ทานเปนผูปฏิบัติผิด  เราเปนผูปฏิบัติ 
ชอบ คําท่ีควรกลาวกอน  ทานกลาวทีหลัง คําท่ีควรกลาวทีหลัง ทานกลาวกอน  คําของเรามี      
ประโยชน คําของทานไมมีประโยชน  ขอท่ีทานเคยปฏิบัติมาผิดเสียแลว  เรายกวาทะแกทานแลว  
ทานจงประพฤติเพื่อปลดเปล้ืองวาทะเสีย  ทานเปนผูอันเราขมไดแลว  หรือจงปลดเปล้ืองเสียเอง               
ถาทานสามารถ.  ดูกรคฤหบดี มุนีไมเปนผูทําถอยคําแกงแยงกับชนอ่ืน  อยางนี้แล.           
        [๒๔] ดูกรคฤหบดี  พระพุทธวจนะ ท่ีพระผูมีพระภาค  ตรัสแลวในมาคัณฑิยปญหา              
อันมีในอัฏฐกวรรควา           
        มุนีละท่ีอยูแลว  ไมมีท่ีพักเที่ยวไป  ไมทําความสนิทสนมใน         
        บาน  เปนผูวางจากกามท้ังหลาย  ไมมุงถึงกาลขางหนา  ไมทํา      
        ถอยคําแกงแยงกับชนอ่ืน ดังนี้.      
     ดูกรคฤหบดี เนื้อความแหงพระพุทธพจน ท่ีพระผูมีพระภาคตรัส  โดยยอนี้แล  พึง          
เห็นโดยพิสดารอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.       
                            จบ  สูตรท่ี ๓     
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                         ๔. หลิททิกานิสูตรท่ี ๒ 
                        วาดวยผูสําเร็จลวงสวน               
        [๒๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:    
     สมัยหนึ่ง  ทานพระมหากัจจานะอยู  ณ  ภูเขาชันขางหน่ึง  ใกลเมืองกุรรฆรนคร           
แควนอวันตีรัฐ.  คร้ังนั้นแล คฤหบดีช่ือวาหลิททิกานิเขาไปหาทานพระมหากจัจานะถึงท่ีอยู  อภิวาท          
แลว  นั่งอยู ณ ท่ีควรขางหนึ่งแลว  ไดถามทานพระมหากัจจานะวา  ขาแตทานผูเจริญ พระผูมี            
พระภาคตรัสพระภาษิตนี้ในสักกปญหาวา  สมณพราหมณเหลาใด หลุดพนแลว เพราะความส้ินไป        
แหงตัณหา  สมณพราหมณเหลานั้น  เปนผูสําเร็จลวงสวน เปนผูมีความเกษมจากโยคธรรมลวง     
สวน  เปนพรหมจารีบุคคลลวงสวน มีท่ีสุดลวงสวน  เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยท้ัง               
หลายดังนี้.  ขาแตทานผูเจริญ เนื้อความแหงพระพุทธพจน  ท่ีพระผูมีพระภาคตรัส  โดยยอนี้               
จะพึงเห็นไดโดยพิสดารอยางไร.?               
        [๒๖] พระมหากจัจานะไดกลาววา  ดกูรคฤหบดี  ความพอใจ ความกําหนดั ความ   
เพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดม่ัน  อันเปนท่ีตั้งท่ีอยูอาศัยแหงจิตเหลา  
ใด ในรูปธาตุ  จิต  ทานกลาววาพนดีแลว เพราะความส้ิน เพราะความคลายกําหนดั เพราะความ      
ดับ เพราะความสละ เพราะความสละคืน ซ่ึงความพอใจเปนตนเหลานัน้, ดูกรคฤหบดี ความ            
พอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดม่ัน อันเปน              
ท่ีตั้งท่ีอยูอาศัยแหงจิตเหลาใด ในเวทนาธาตุ ... ในสัญญาธาตุ ... ในสังขารธาตุ ... ในวญิญาณ              
ธาตุ จิต ทานกลาววาพนดีแลว  เพราะความส้ิน  เพราะความคลายกําหนดั เพราะความดับ           
เพราะความสละ เพราะความสละคืน ซ่ึงความพอใจเปนตนเหลานั้น. ดกูรคฤหบดี  พระภาษิต           
ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสในสักกปญหาวาสมณพราหมณเหลาใดพนแลว เพราะความส้ินไปแหงตัณหา      
สมณพราหมณเหลานัน้ เปนผูสําเร็จลวงสวน มีความเกษมจากโยคธรรมลวงสวน เปนพรหมจารี       
บุคคลลวงสวน  มีท่ีสุดลวงสวน เปนผูประเสริฐสุดกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลายดังนี้.   ดูกร               
คฤหบดี  เนื้อความแหงพระพุทธพจน ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสโดยยอนีแ้ล  พึงเห็นไดโดยพิสดาร    
อยางนี้ ดวยประการฉะนีแ้ล.   
                            จบ สูตรท่ี ๔.     
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                            ๕. สมาธิสูตร        
                      วาดวยสมาธิเปนเหตุเกิดปญญา            
        [๒๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:    
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก              
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาค ตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายวา ดกูร      
ภิกษุท้ังหลาย. ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสแลว. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย              
เธอท้ังหลายจงเจริญสมาธิ. ภิกษุมีจิตต้ังม่ันแลว  ยอมรูชัดตามเปนจริง. ก็ภิกษุยอมรูชัดตามเปน         
จริงอยางไร. ยอมรูชัดซ่ึงความเกิดและความดับแหงรูป ความเกดิและความดับแหงเวทนา ความ     
เกิดและความดับแหงสัญญา  ความเกิดและความดับแหงสังขาร  ความเกิดและความดบัแหง             
วิญญาณ.        
        [๒๘] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเปนความเกดิแหงรูป  อะไรเปนความเกดิแหง               
เวทนา อะไรเปนความเกดิแหงสัญญา อะไรเปนความเกดิแหงสังขาร อะไรเปนความเกิดแหง           
วิญญาณ? ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลในโลกน้ี ยอมเพลิดเพลิน ยอมพรํ่าถึง ยอมดื่มด่ําอยู.       
ก็บุคคลยอมเพลิดเพลิน ยอมพรํ่าถึง ยอมดืม่ด่ําอยู ซ่ึงอะไร. ยอมเพลิดเพลิน ยอมพรํ่าถึง    
ยอมดื่มด่ําอยูซ่ึงรูป เม่ือเพลิดเพลิน พรํ่าถึง ดื่มด่ําอยูซ่ึงรูป ความยินดีกเ็กิดข้ึน ความยนิดีในรูป     
นั่นเปนอุปาทาน เพราะอุปาทานของบุคคลนั้นเปนปจจยั จึงมีภพ เพราะภพเปนปจจยั จึงมีชาติ    
เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาส. ความ 
เกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนั้น ยอมมีดวยประการอยางนี้. บุคคลยอมเพลิดเพลินซ่ึงเวทนา ฯลฯ               
ยอมเพลิดเพลินซ่ึงสัญญา ฯลฯ ยอมเพลิดเพลินซ่ึงสังขาร ฯลฯ ยอมเพลิดเพลิน ยอมพรํ่าถึง       
ยอมดื่มด่ําอยูซ่ึงวิญญาณ เม่ือเพลิดเพลิน พรํ่าถึง ดื่มดํ่าอยูซ่ึงวิญญาณ ความยินดียอมเกิดข้ึน            
ความยินดีในวญิญาณ นั่นเปนอุปาทาน เพราะอุปาทานของบุคคลนั้นเปนปจจยั จึงมีภพ              
เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยั จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข          
โทมนัสและอุปายาส. ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลน้ี ยอมมีดวยประการอยางนี้. ดูกรภกิษุ  
ท้ังหลาย นี่เปนความเกดิแหงรูป นี่เปนความเกิดแหงเวทนา นี่เปนความเกิดแหงสัญญา นี่เปน 
ความเกิดแหงสังขาร นี่เปนความเกิดแหงวิญญาณ.    
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        [๒๙] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเปนความดับแหงรูป อะไรเปนความดับแหงเวทนา             
อะไรเปนความดับแหงสัญญา อะไรเปนความดับแหงสังขาร อะไรเปนความดับแหงวิญญาณ?             
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพรํ่าถึง ยอมไมดื่มดํ่าอยู.               
ก็ภิกษุยอมไมเพลิดเพลิน ยอมไมพรํ่าถึง ยอมไมดื่มดํ่าอยูซ่ึงอะไร. ยอมไมเพลิดเพลิน ยอม               
ไมพรํ่าถึง ยอมไมดื่มด่ําอยูซ่ึงรูป เม่ือเธอไมเพลิดเพลิน ไมพรํ่าถึง ไมดื่มด่ําอยูซ่ึงรูป ความ         
ยินดใีนรูปยอมดับไป เพราะความยินดีของภิกษนุั้นดับไป อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ         
ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้. ภิกษุยอมไม         
เพลิดเพลิน ยอมไมพรํ่าถึง ยอมไมดื่มดํ่า ซ่ึงเวทนา ... ซ่ึงสัญญา ... ซ่ึงสังขาร ...       
ซ่ึงวิญญาณ เม่ือเธอไมเพลิดเพลิน ไมพรํ่าถึง ไมดื่มด่ําอยูซ่ึงเวทนา ... ซ่ึงสัญญา ... ซ่ึงสังขาร ...     
ซ่ึงวิญญาณ ความยินดีในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร ... ในวิญญาณ ยอมดับไป เพราะความ     
ยินดีของภิกษนุั้นดับไป อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดบั ภพจึงดับ ฯลฯ ความดับแหงกอง          
ทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยประการอยางนี้. ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนความดับแหงรูป นีเ้ปนความดับ         
แหงเวทนา นีเ้ปนความดับแหงสัญญา นี้เปนความดับแหงสังขาร นี้เปนความดับแหงวญิญาณ.      
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                          ๖. ปฏิสัลลานสูตร      
                   วาดวยการหลีกเรนเปนเหตุเกดิปญญา         
        [๓๐] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุ               
ท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงประกอบความเพียรในการหลีกออกเรน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุผูหลีก     
ออกเรน ยอมรูชัดตามเปนจริง ก็ภิกษุยอมรูชัดตามเปนจริงอยางไร ยอมรูชัดซ่ึงความเกิดและ              
ความดับแหงรูป ... แหงเวทนา ... แหงสัญญา ... แหงสังขาร ... แหงวญิญาณ (ความตอไปนี้เหมือน             
ขอ ๒๘-๒๙).    
                            จบ สูตรท่ี ๖.        



พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยตุตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาท่ี 15 
                      ๗. อุปาทานปริตัสสนาสูตรท่ี ๑             
                      วาดวยความสะดุงและไมสะดุง            
        [๓๑] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุ               
ท้ังหลาย เราจกัแสดงความสะดุงเพราะความถือม่ัน และความไมสะดุงเพราะความไมถือม่ัน         
แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว. ภกิษุเหลานั้น ทูลรับพระดํารัส   
พระผูมีพระภาคแลว. พระผูมีพระภาคไดตรัสดังตอไปนี้        
        [๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความสะดุงเพราะความถือม่ัน ยอมมีอยางไร? ดูกรภกิษุ         
ท้ังหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับแลวในโลกนี้ มิไดเหน็พระอรยิะท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรมของ        
พระอริยะ มิไดรับแนะนําในอริยธรรม มิไดเหน็สัตบุรุษท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ       
มิไดรับแนะนาํในสัปปุริสธรรม ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีรูป ๑ ยอมเห็นรูป      
ในตน ๑ ยอมเห็นตนในรูป ๑ รูปของเขาน้ัน ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป เพราะ              
รูปของเขาแปรปรวนและเปนอยางอ่ืนไป  วิญญาณจึงมีความหมุนเวยีนไปตามความแปรปรวน              
แหงรูปความสะดุง  และความเกิดข้ึนแหงธรรมท่ีเกิดแตความหมุนเวยีนไปตามความแปรปรวน         
แหงรูปยอมครอบงําจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู เพราะจิตถูกครอบงํา ปุถุชนนั้นยอมมีความหวาดเสียว 
มีความลําบากใจมีความหวงใย และสะดุงอยู เพราะความถือม่ัน. ยอมเห็นเวทนาโดยความเปน        
ตน ๑ ยอมเหน็ตนมีเวทนา ๑ ยอมเหน็เวทนาในตน ๑ ยอมเห็นตนในเวทนา ๑ เวทนา     
ของเขาน้ัน ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตน ๑               
ยอมเห็นตนมีสัญญา ๑ ยอมเห็นสัญญาในตน ๑ ยอมเหน็ตนในสัญญา ๑ สัญญาของเขาน้ัน               
ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป ฯลฯ ยอมเห็นสังขารโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมี            
สังขาร ๑ ยอมเห็นสังขารในตน ๑ ยอมเหน็ตนในสังขาร ๑ สังขารของเขานั้น ยอมแปรปรวน           
ยอมเปนอยางอ่ืนไป ฯลฯ  ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ยอม          
เห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมเห็นตนในวิญญาณ ๑ วิญญาณของเขาน้ัน ยอมแปรปรวน ยอม    
เปนอยางอ่ืนไป เพราะวิญญาณแปรปรวนและเปนอยางอ่ืนไป วิญญาณจึงมีความหมุนเวยีนไป           
ตามความแปรปรวนแหงวิญญาณ ความสะดุง และความบังเกิดข้ึนแหงธรรมท่ีเกิดแตความหมุน          
เวียนไปตามความแปรปรวนแหงวิญญาณ ยอมครอบงําจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู เพราะจิตถูกครอบ        
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งํา ปุถุชนนั้นยอมมีความหวาดเสียว มีความลําบากใจ มีความหวงใยและสะดุงอยู เพราะความ        
ถือม่ัน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความสะดุงเพราะความถือม่ันยอมมีอยางนี้แล.     
        [๓๓] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความไมสะดุงเพราะความถือม่ัน ยอมมีอยางไร? 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ผูไดสดับแลว ไดเห็น พระอริยะท้ังหลาย ผูฉลาด  
ในธรรมวินยัของพระอริยะ ผูไดรับแนะนาํดีแลวในอริยธรรม ผูเห็นสัตบุรุษท้ังหลาย ผูฉลาด     
ในธรรมของสัตบุรุษ ผูไดรับแนะนําดแีลวในสัปปุริสธรรม ยอมไมเหน็รูปโดยความเปนตน ๑        
ยอมไมเหน็ตนมีรูป ๑ ยอมไมเห็นรูปในตน ๑ ยอมไมเหน็ตนในรูป ๑ รูปของอริยสาวกน้ัน         
ยอมแปรปรวน  ยอมเปนอยางอ่ืนไป เพราะรูปแปรปรวนและเปนอยางอ่ืนไป วิญญาณจึง              
ไมมี ความหมุนเวยีนไปตามความแปรปรวนแหงรูป ความสะดุง และความบังเกดิข้ึนแหงธรรม          
ท่ีเกิดแตความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแหงรูป ยอมไมครอบงํา จิตของอริยสาวกน้ันต้ัง       
อยู เพราะจิตไมถูกครอบงํา อริยสาวกน้ันยอมไมมีความหวาดเสียว ไมมีความลําบากใจ ไมมี       
ความหวงใย และไมสะดุง เพราะไมถือม่ัน. ยอมไมเหน็เวทนาโดยความเปนตน ๑ ยอมไม          
เห็นตนมีเวทนา ๑ ยอมไมเหน็เวทนาในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในเวทนา ๑ เวทนาของอริย 
สาวกนั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป ... ยอมไมเห็นสัญญาโดยความเปนตน ๑ ยอมไม      
เห็นตนมีสัญญา ๑ ยอมไมเห็นสัญญาในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในสัญญา ๑ สัญญาของอริยสาวก            
นั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป ... ยอมไมเหน็สังขารโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตน   
มีสังขาร ๑ ยอมไมเห็นตนในสังขาร ๑ ยอมไมเห็นสังขารในตน ๑ สังขารของอริยสาวกนัน้          
ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป ... ยอมไมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมไมเห็นตนมี      
วิญญาณ ๑ ยอมไมเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมไมเห็นตนในวิญญาณ ๑ วญิญาณของอริยสาวก 
นั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป เพราะวิญญาณแปรปรวนและเปนอยางอ่ืนไป วิญญาณ          
จึงไมมีความหมุนเวยีนไปตามความแปรปรวนแหงวิญญาณ ความสะดุง และความบังเกิดข้ึนแหง         
ธรรมท่ีเกิดแตความหมุนเวยีนไปตามความแปรปรวนแหงวิญญาณ ยอมไมครอบงําจิตของอริย             
สาวกนั้นตั้งอยู เพราะจิตไมถูกครอบงํา อริยสาวกน้ันยอมไมมีความหวาดเสียว ไมมีความลําบาก   
ใจ ไมมีความหวงใย และไมสะดุง เพราะไมถือม่ัน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความไมสะดุงเพราะ     
ความไมถือม่ันยอมมีอยางนีแ้ล.              
                            จบ สูตรท่ี ๗.        
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                      ๘. อุปาทานปริตัสสนาสูตรท่ี ๒             
                      วาดวยความสะดุงและไมสะดุง            
        [๓๔] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงความสะดุง           
เพราะความถือม่ัน และความไมสะดุงเพราะความไมถือม่ัน แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง      
จงใสใจใหดี เราจักกลาว ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ความสะดุงเพราะความถือม่ัน ยอมมีอยางไร?               
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมสดับแลวในโลกนี้ ยอมตามเห็นรูปวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา   
นั่นเปนตัวตนของเรา รูปของเขานั้น ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป เพราะรูปแปรปรวน         
และเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกดิข้ึน. ยอมเห็นเวทนาวา       
นั่นของเรา ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาวา นั่นของเรา ฯลฯ ยอมเห็นสังขารท้ังหลายวา นั่นของเรา       
ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา วิญญาณของเขาน้ัน         
ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป เพราะวิญญาณแปรปรวนและเปนอยางอ่ืนไป โสกะ  
ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจึงเกดิข้ึน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความสะดุงเพราะถือม่ัน       
ยอมมีอยางนีแ้ล.             
        [๓๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ความไมสะดุงเพราะความไมถือม่ัน ยอมมีอยางไร? ดกูร       
ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผูไดสดับแลว ยอมพิจารณาเห็นรูปวา นั่นไมใชของเรา               
นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา รูปของอริยสาวกน้ัน ยอมแปรปรวน ยอมเปนอยางอ่ืนไป   
เพราะรูปแปรปรวนและเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสจงึไมเกิดข้ึน.      
ยอมพิจารณาเห็นเวทนาวา นั่นไมใชของเรา ฯลฯ ยอมพจิารณาเหน็สัญญาวา นั่นไมใชของเรา     
ฯลฯ ยอมพิจารณาเห็นสังขารวา นั่นไมใชของเรา ฯลฯ ยอมพิจารณาเหน็วิญญาณวา นั่นไมใช     
ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวของเรา วิญญาณของอริยสาวกน้ัน ยอมแปรปรวน ยอมเปน      
อยางอ่ืนไป เพราะวิญญาณแปรปรวนและเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและ             
อุปายาสจึงไมเกิดข้ึน. ดกูรภกิษุท้ังหลาย ความไมสะดุงเพราะความไมถือม่ัน ยอมมีอยางนี้แล.              
                            จบ สูตรท่ี ๘.        
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                     ๙. อตีตานาคตปจจุปนนสูตรท่ี ๑            
                วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕ นสามกาล      
        [๓๖] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอดีต  
อนาคต ไมเท่ียง จักกลาวถึงรูปท่ีเปนปจจุบันไปไยเลา? ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ              
แลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในรูปท่ีเปนอดีต ไมเพลิดเพลินรูปท่ีเปนอนาคต             
ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพื่อความดับรูปท่ีเปนปจจุบัน. เวทนาท่ี           
เปนอดีต เวทนาท่ีเปนอนาคต ไมเท่ียง ฯลฯ สัญญาท่ีเปนอดีต สัญญาท่ีเปนอนาคตไมเท่ียง  ฯลฯ 
สังขารท่ีเปนอดีต สังขารท่ีเปนอนาคตไมเท่ียง ฯลฯ วิญญาณท่ีเปนอดตี วิญญาณท่ีเปนอนาคต    
ไมเท่ียง จกักลาวถึงวิญญาณที่เปนปจจุบันไปไยเลา? ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว             
เห็นอยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในวิญญาณท่ีเปนอดีต ไมเพลิดเพลินวิญญาณที่เปน  
อนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบ่ือหนาย เพ่ือคลายกําหนัด เพื่อความดับวิญญาณที่เปน     
ปจจุบัน.      
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                     ๑๐. อตีตานาคตปจจุปนนสูตรท่ี ๒           
                 วาดวยความเปนทุกขแหงขันธ ๕ ในสามกาล      
        [๓๗] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอดีต รูปท่ีเปน      
อนาคตเปนทุกข จักกลาวถึงรูปท่ีเปนปจจบัุนไปไยเลา? ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ               
แลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในรูปท่ีเปนอดีต ไมเพลิดเพลินรูปท่ีเปนอนาคต             
ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพื่อความดับรูปท่ีเปนปจจุบัน. เวทนาท่ีเปน       
อดีต เวทนาท่ีเปนอนาคต เปนทุกข ฯลฯ สัญญาท่ีเปนอดีต สัญญาท่ีเปนอนาคต เปนทุกข         
ฯลฯ สังขารท่ีเปนอดีต สังขารท่ีเปนอนาคต เปนทุกข ฯลฯ วิญญาณท่ีเปนอดีต วิญญาณท่ีเปน    
อนาคต เปนทุกข จักกลาวถึงวิญญาณท่ีเปนปจจุบันไปไยเลา? ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูได              
สดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในวิญญาณท่ีเปนอดตี ไมเพลิดเพลินวิญญาณ              
ท่ีเปนอนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพื่อความดับวญิญาณ     
ท่ีเปนปจจุบัน.              
                           จบ สูตรท่ี ๑๐.   
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                     ๑๑. อตีตานาคตปจจุปนนสูตรท่ี ๓           
                วาดวยความเปนอนัตตาแหงขันธ ๕ ในสามกาล      
        [๓๘] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเปนอดีต รูปท่ีเปน      
อนาคต เปนอนัตตา จักกลาวถึงรูปท่ีเปนปจจบัุนไปไยเลา? ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับ             
แลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในรูปท่ีเปนอดีต ไมเพลิดเพลินในรูปท่ีเปนอนาคต           
ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพื่อความดับรูปท่ีเปนปจจุบัน. เวทนาท่ี           
เปนอดีต เวทนาท่ีเปนอนาคต เปนอนัตตา ฯลฯ สัญญาท่ีเปนอดีต สัญญาท่ีเปนอนาคต เปน         
อนัตตา ฯลฯ สังขารท่ีเปนอดีต สังขารท่ีเปนอนาคต เปนอนัตตา ฯลฯ วญิญาณท่ีเปนอดีต          
วิญญาณท่ีเปนอนาคต เปนอนัตตา จักกลาวถึงวิญญาณท่ีเปนปจจุบันไปไยเลา? ดูกรภิกษุท้ังหลาย 
อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเปนผูไมมีความอาลัยในวิญญาณท่ีเปนอดตี ไม  
เพลิดเพลินวิญญาณท่ีเปนอนาคต ยอมเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อ  
ความดับวิญญาณท่ีเปนปจจบัุน. 
                                   จบ สูตรท่ี ๑๑.       
                                         จบ นกุลปตวรรคท่ี ๑.   
                         ---------------------------------------       
                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
     ๑. นกุลปตาสูตร ๒. เทวทหสูตร ๓. หลิททิกานิสูตรท่ี ๑ ๔.หลิททิกานิสูตรท่ี ๒            
๕. สมาธิสูตร ๖. ปฏิสัลลานสูตร ๗. อุปาทานปริตัสสนาสูตรท่ี ๑ ๘.อุปาทานปริตัส               
สนาสูตรท่ี ๒  ๙.อตีตานาคตปจจุปนนสูตรท่ี ๑  ๑๐. อตีตานาคตปจจุปนนสูตรท่ี ๒             
๑๑. อตีตานาคตปจจุปนนสูตรท่ี ๓.             
                        -----------------------------  
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                           อนิจจวรรคท่ี ๒       
                            อนิจจสูตรท่ี ๑      
                    วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕          
        [๓๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:    
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก          
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายแลวตรัสวา    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปไมเท่ียง เวทนาไมเท่ียง สัญญาไมเท่ียง สังขารไมเท่ียง วิญญาณไมเท่ียง.            
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในรูป แมในเวทนา              
แมในสัญญา แมในสังขาร แมในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนดั         
จึงหลุดพน. เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว. อริยสาวกน้ัน ยอมรูชัดวา  
ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.            
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                           ๒. ทุกขสูตรท่ี ๑     
                     วาดวยความเปนทุกขแหงขันธ ๕           
        [๔๐] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปเปนทุกข เวทนาเปน         
ทุกข สัญญาเปนทุกข สังขารเปนทุกข วิญญาณเปนทุกข. อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยู     
อยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืน              
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                          ๓. อนัตตสูตรท่ี ๑     
                    วาดวยความเปนอนัตตาแหงขันธ ๕           
        [๔๑] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปเปนอนัตตา เวทนา            
เปนอนัตตา สัญญาเปนอนัตตา สังขารเปนอนัตตา วิญญาณเปนอนตัตา ดูกรภกิษุท้ังหลาย          
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อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา      
แมในสังขาร แมในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนดั จงึหลุดพน.        
เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว. ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว        
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.               
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                          ๔. อนิจจสูตรท่ี ๒     
                    วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕          
        [๔๒] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง   
ส่ิงนั้นเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไม           
เปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้ อริยสาวก พึงเหน็ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง          
อยางนี้ เวทนาไมเที่ยง ฯลฯ สัญญาไมเท่ียง ฯลฯ สังขารไมเท่ียง ฯลฯ วญิญาณไมเท่ียง ส่ิงใดไม             
เท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนัน้เปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของ           
เรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้อริยสาวก พึงเหน็ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปน        
จริงอยางนี้ อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรย            
อยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.    
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                           ๕. ทุกขสูตรท่ี ๒     
                     วาดวยความเปนทุกขแหงขันธ ๕           
        [๔๓] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปเปนทุกข ส่ิงใดเปน        
ทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา              
ขอนี้อริยสาวก พึงเห็นดวยสัญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้ เวทนาเปนทุกข ฯลฯ สัญญา    
เปนทุกข ฯลฯ สังขารเปนทุกข ฯลฯ วิญญาณเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนตัตา ส่ิงใด              
เปนอนัตตา ส่ิงนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้อริยสาวก พึงเหน็ดวย   
ปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้. อริยสาวกผูไดสดับแลว  เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรู  
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ชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยาง 
นี้มิไดมี.    
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                          ๖. อนัตตสูตรท่ี ๒     
                    วาดวยความเปนอนัตตาแหงขันธ ๕           
        [๔๔] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปเปนอนัตตา   
รูปนั้นไมใชของเรา ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา ขอนี้ อริยสาวก พึงเห็นดวยปญญาอัน      
ชอบตามความเปนจริงอยางนี้ เวทนาเปนอนัตตา ฯลฯ สัญญาเปนอนัตตา ฯลฯ สังขารเปน             
อนัตตา ฯลฯ วญิญาณเปนอนตัตา ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยู         
อยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว       
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.         
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                          ๗. อนิจจเหตุสูตร      
                   วาดวยความเปนอนิจจังแหงเหตุปจจัย        
        [๔๕] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปไมเท่ียง แมเหตุ           
ปจจัยท่ีใหรูปเกิดข้ึน กไ็มเท่ียง. ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูปท่ีเกดิจากส่ิงท่ีไมเท่ียง ท่ีไหนจัก           
เท่ียงเลา? เวทนาไมเท่ียง ฯลฯ สัญญาไมเท่ียง ฯลฯ สังขารไมเท่ียง ฯลฯ วิญญาณไมเท่ียง     
แมเหตุปจจัยท่ีใหวิญญาณเกดิข้ึน ก็ไมเท่ียง. ดูกรภกิษุท้ังหลายวิญญาณท่ีเกิดจากส่ิงไมเท่ียง ท่ี        
ไหนจะเท่ียงเลา? อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว   
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี.          
                            จบ สูตรท่ี ๗.   
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                           ๘. ทุกขเหตุสูตร      
                    วาดวยความเปนทุกขแหงเหตุปจจัย         
        [๔๖] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปเปนทุกข แม               
เหตุปจจยัท่ีใหรูปเกิดข้ึน กเ็ปนทุกข.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีเกิดจากส่ิงท่ีเปนทุกข ท่ีไหนจะ       
เปนสุขเลา? เวทนาเปนทุกข ฯลฯ สัญญาเปนทุกข ฯลฯ สังขารเปนทุกข ฯลฯ วิญญาณ             
เปนทุกข แมเหตุปจจยัท่ีใหวิญญาณเกดิข้ึน ก็เปนทุกข. ดูกรภกิษุท้ังหลาย วิญญาณที่เกิด  
จากส่ิงท่ีเปนทุกข ท่ีไหนจักเปนสุขเลา? อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรู            
ชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปน      
อยางนี้มิไดมี.              
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                          ๙. อนัตตเหตุสูตร      
                   วาดวยความเปนอนัตตาแหงเหตุปจจัย         
        [๔๗] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปเปนอนัตตา   
แมเหตุปจจัยท่ีใหรูปเกดิข้ึน ก็เปนอนัตตา. ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปเกิดจากส่ิงท่ีเปนอนตัตา               
ท่ีไหนจกัเปนอัตตาเลา? เวทนาเปนอนัตตา ฯลฯ สัญญาเปนอนัตตา  ฯลฯ สังขารเปนอนัตตา         
ฯลฯ วิญญาณเปนอนัตตา แมเหตุปจจยัท่ีใหวิญญาณเกดิข้ึน  ก็เปนอนัตตา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย    
วิญญาณท่ีเกดิจากส่ิงท่ีเปนอนัตตา ท่ีไหนจักเปนอัตตาเลา? อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยู 
อยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว       
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.         
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                           ๑๐. อานันทสูตร       
                       วาดวยความดบัแหงขันธ ๕               
        [๔๘] พระนครสาวัตถี. ฯลฯ คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี        
ประทับ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี      
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พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ความดับเรียกวานิโรธ ความดับแหงธรรมเหลาไหนแล เรียกวา   
นิโรธ. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท รูปแลเปนของไมเท่ียง อันปจจัยปรุงแตง อาศัย     
ปจจัยเกิดข้ึน มีความส้ินไปเปนธรรมดา มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา     
มีความดับไปเปนธรรมดา ความดับแหงรูปนั้น เรียกวานิโรธ. เวทนาไมเท่ียง ฯลฯ สัญญาไม       
เท่ียง ฯลฯ สังขารไมเท่ียง ฯลฯ วิญญาณไมเท่ียง  อันปจจัยปรุงแตงอาศัยปจจยัเกดิข้ึนมี    
ความส้ินไปเปนธรรมดา มีความเส่ือมไปเปนธรรมดา มีความคลายไปเปนธรรมดา มีความดับ            
ไปเปนธรรมดา ความดับแหงวิญญาณน้ัน เรียกวานิโรธ. ดูกรอานนท ความดับแหงธรรม              
เหลานี้แล เรียกวานิโรธ.     
                           จบ สูตรท่ี ๑๐        
                         จบ อนิจจวรรคท่ี  ๒.    
                       ------------------------------      
                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
          ๑. อนิจจสูตรท่ี ๑              ๖. อนัตตสูตรท่ี ๒  
          ๒. ทุกขสูตรท่ี ๑๗. อนิจจเหตุสูตร   
          ๓. อนัตตสูตรท่ี ๑              ๘. ทุกขเหตุสูตร    
          ๔. อนิจจสูตรท่ี ๒              ๙. อนัตตเหตุสูตร   
          ๕. ทุกขสูตรท่ี ๒              ๑๐. อานันทสูตร.     
                        ----------------------------------------    
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                            ภารวรรคท่ี ๓        
                            ๑. ภารสูตร          
                        วาดวยขันธ ๕ เปนภาระ 
        [๔๙] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงภาระ  
ผูแบกภาระ เคร่ืองถือม่ันภาระ และเคร่ืองวางภาระ แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง  จงใส    
ใจใหดี เราจักกลาว ภกิษุเหลานั้น ทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภาระเปนไฉน? พึงกลาววา ภาระ คืออุปาทานขันธ  ๕ อุปาทานขันธ ๕       
เปนไฉน? คือ อุปาทานขันธ คือรูป อุปาทานขันธ  คือเวทนา อุปาทานขันธ คือสัญญา อุปาทาน     
ขันธ คือสังขาร และอุปาทานขันธ คือวิญญาณ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย นีเ้รียกวาภาระ.             
        [๕๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ผูแบกภาระเปนไฉน? พงึกลาววาบุคคล บุคคลนี้นั้น คือ        
ทานผูมีช่ืออยางนี้ มีโคตรอยางนี้. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย นี้เรียกวาผูแบกภาระ.            
        [๕๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เคร่ืองถือม่ันภาระเปนไฉน? ตัณหานี้ใด นําใหเกิดภพใหม       
ประกอบดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความเพลิดเพลิน มีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรืออารมณ           
นั้นๆ ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย นี้เรียกวาเคร่ืองถือม่ันภาระ.  
        [๕๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็การวางภาระเปนไฉน? ความท่ีตัณหานั่นแลดับไปดวย              
สํารอกโดยไมเหลือ ความสละ ความสละคืน ความพน ความไมอาลัย. ดูกรภกิษุท้ังหลาย               
นี้เรียกวาการวางภาระ. พระผูมีพระภาคผูพระสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลง      
แลว จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกในภายหลังวา             
        [๕๓] ขันธ ๕ ช่ือวาภาระแล และผูแบกภาระคือบุคคล เคร่ืองถือม่ัน       
          ภาระเปนเหตุนํามาซ่ึงความทุกขในโลก การวางภาระเสียไดเปนสุข      
          บุคคลวางภาระหนักเสียไดแลว ไมถือภาระอ่ืน ถอนตัณหาพรอม         
          ท้ังมูลรากแลว เปนผูหายหวิ ดับรอบแลวดังนี้.    
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
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                           ๒. ปริญญาสูตร        
                  วาดวยธรรมท่ีควรกําหนดรูและความรอบรู       
        [๕๔] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมท่ี              
ควรกําหนดรูและความรอบรู เธอท้ังหลายจงฟง. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมท่ีควรกําหนดรูเปน     
ไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูปเปนธรรมท่ีควรกําหนดรู เวทนา สัญญา สังขารและวิญญาณ เปน         
ธรรมท่ีควรกําหนดรู. ดกูรภกิษุท้ังหลาย เหลานี้เรียกวาธรรมท่ีควรกําหนดรู.  
        [๕๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ความรอบรูเปนไฉน? คือความส้ินไปแหงราคะ ความส้ิน           
ไปแหงโทสะ ความส้ินไปแหงโมหะ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาความรอบรู.    
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                           ๓. ปริชานสูตร        
                     วาดวยผูไมควรและผูควรส้ินทุกข        
        [๕๖] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลเม่ือไมรูยิ่ง           
ไมกําหนดรู ไมหนาย ไมละซ่ึงรูป เปนผูไมควรเพื่อส้ินทุกข บุคคลเม่ือไมรูยิ่ง ไมกําหนดรู           
ไมหนาย ไมละซ่ึงเวทนา ซ่ึงสัญญา ซ่ึงสังขาร ซ่ึงวิญญาณ เปนผูไมควรเพ่ือส้ินทุกข.      
        [๕๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลเม่ือรูยิ่ง เม่ือกําหนดรู เม่ือหนาย เม่ือละไดซ่ึงรูป               
จึงเปนผูควรเพื่อส้ินทุกข บุคคลเม่ือรูยิ่ง เม่ือกําหนดรู เม่ือหนาย เม่ือละไดซ่ึงเวทนา ซ่ึงสัญญา     
ซ่ึงสังขาร ซ่ึงวิญญาณ จึงเปนผูควรเพื่อส้ินทุกข.          
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                           ๔. ฉันทราคสูตร       
                     วาดวยการละฉันทราคะในขันธ ๕             
        [๕๘] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จงละ               
ฉันทราคะในรูปเสีย ดวยการละอยางนี้ รูปนั้นจักเปนอันเธอท้ังหลายละไดแลว ตดัรากขาดแลว    
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กระทําใหเปนดังตาลยอดดวน ทําใหถึงความไมมี ไมใหเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา. เธอท้ังหลาย    
จงละฉันทราคะในเวทนาเสีย ฯลฯ เธอท้ังหลาย จงละฉันทราคะในสัญญาเสีย ฯลฯ เธอท้ังหลาย           
จงละฉันทราคะในสังขารเสีย ฯลฯ เธอท้ังหลาย จงละฉันทราคะในวญิญาณเสีย  ดวยการละ              
อยางนี้ วิญญาณน้ันจักเปนอันเธอท้ังหลายละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดงัตาล        
ยอดดวน ทําใหถึงความไมมี ไมใหเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา.    
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                          ๕. อัสสาทสูตรท่ี ๑    
                    วาดวยความปริวิตกของพระโพธิสัตว          
                           เกี่ยวกับขันธ ๕     
        [๕๙] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอนแตตรัสรู เม่ือ           
เรายังเปนโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู ไดมีความปริวิตกอยางนี้วา อะไรหนอเปนคุณของรูป อะไร               
เปนโทษ อะไรเปนเคร่ืองสลัดออก. อะไรเปนคุณของเวทนา ... อะไรเปนคุณของสัญญา ...           
อะไรเปนคุณของสังขาร ... อะไรเปนคุณของวิญญาณ อะไรเปนโทษ อะไรเปนเคร่ืองสลัดออก.         
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราน้ันไดปริวิตกตอไปวา สุขโสมนัสอันใด อาศัยรูปเกิดข้ึน นี้เปนคุณของรูป             
รูปใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษของรูป การกําจัดฉันทราคะ        
การละฉันทราคะในรูปเสียได นี้เปนเคร่ืองสลัดออกแหงรูป. สุขโสมนัสอันใด อาศัยเวทนา         
เกิดข้ึน ... สุขโสมนัสอันใด อาศัยสัญญาเกิดข้ึน ... สุขโสมนัสอันใด อาศัยสังขารเกิดข้ึน ... 
สุขโสมนัสอันใด อาศัยวิญญาณเกดิข้ึน นี้เปนคุณแหงวญิญาณ วญิญาณใด ไมเท่ียง เปนทุกข      
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวิญญาณ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะใน             
วิญญาณเสียได นี้เปนเคร่ืองสลัดออกแหงวิญญาณ.              
        [๖๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายังไมรูยิ่งซ่ึงคุณโดยความเปนคุณ โทษโดยความเปนโทษ       
และเคร่ืองสลัดออกโดยความเปนเคร่ืองสลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปน        
จริงอยางนี้ เพยีงใด เราก็ยังไมปฏิญาณวาเปนผูตรัสรูซ่ึงอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก พรอม              
ท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย    
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เพียงนัน้. เม่ือใด เรารูยิ่งซ่ึงคุณโดยความเปนคุณ ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ ซ่ึงเคร่ืองสลัดออก              
โดยความเปนเคร่ืองสลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริงอยางนี ้เม่ือนั้น   
เราจึงปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก  พรอมท้ังเทวโลก มารโลก          
พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย. กแ็ลญาณทัสสนะไดเกิดข้ึน           
แลวแกเราวา วิมุติของเราไมกําเริบ ชาตินีเ้ปนท่ีสุด บัดนี้ภพใหมไมมี.   
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                          ๖. อัสสาทสูตรท่ี ๒    
                     วาดวยส่ิงท่ีพระพุทธองคทรงคนพบ         
        [๖๑] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราไดเท่ียวคนหาคุณแหง       
รูป เราไดพบคุณแหงรูปแลว เราไดเหน็คุณแหงรูปเทาท่ีมีอยู ดวยปญญาดีแลว. เราไดเท่ียว               
คนหาโทษแหงรูป เราไดพบโทษแหงรูปแลว เราไดเห็นโทษแหงรูปเทาท่ีมีอยู ดวยปญญาดีแลว. 
เราไดเท่ียวคนหา เคร่ืองสลัดออกแหงรูป เราไดพบเคร่ืองสลัดออกแหงรูปแลว เราไดเห็นเคร่ือง              
สลัดออกแหงรูปเทาท่ีมีอยู ดวยปญญาดแีลว. เราไดเท่ียวคนหาคุณแหงเวทนา ฯลฯ เราไดเท่ียว              
คนหาคุณแหงสัญญา ฯลฯ เราไดเท่ียวคนหาคุณแหงสังขาร ฯลฯ เราไดเท่ียวคนหาคุณแหง         
วิญญาณ เราไดพบคุณแหงวญิญาณแลว เราไดเหน็คุณแหงวิญญาณเทาท่ีมีอยู ดวยปญญาดีแลว.    
เราไดเท่ียวคนหาโทษแหงวญิญาณ เราไดพบโทษแหงวญิญาณแลว เราไดเหน็โทษแหงวิญญาณ          
เทาท่ีมีอยูดวยปญญาดีแลว. เราไดเท่ียวคนหาเคร่ืองสลัดออกแหงวิญญาณ เราไดพบเคร่ือง   
สลัดออกแหงวิญญาณแลว เราไดเห็นเคร่ืองสลัดออกแหงวิญญาณเทาท่ีมีอยู ดวยปญญาดี         
แลว. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เรายังไมรูยิ่งซ่ึงคุณ โดยความเปนคุณ โทษโดยความเปนโทษ เคร่ือง  
สลัดออกโดยความเปนเคร่ืองสลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง เพียงใด    
เราก็ยังไมปฏิญาณ ฯลฯ เพยีงนั้น. ก็แลญาณทัสสนะไดเกิดข้ึนแลวแกเราวา วิมุติของเราไมกําเริบ             
ชาตินี้เปนท่ีสุด บัดนีภ้พใหมไมมี.         
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
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                          ๗. อัสสาทสูตรท่ี ๓    
                 วาดวยคุณโทษและเคร่ืองสลัดออกแหงขันธ ๕     
        [๖๒] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล  ฯลฯ  ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ถาคุณแหงรูปจักไมมี        
ไซร สัตวท้ังหลายก็จะไมพึงกําหนดัในรูป. แตเพราะคุณแหงรูปมีอยู ฉะนั้น สัตวท้ังหลาย จึง               
กําหนดัในรูป. ถาโทษแหงรูปจักไมมีไซร สัตวท้ังหลายก็จะไมพึงเบ่ือหนายในรูป. แตเพราะโทษ               
แหงรูปมีอยู ฉะนั้น สัตวท้ังหลาย จึงเบ่ือหนายในรูป. ถาเคร่ืองสลัดออกแหงรูปจักไมมีไซร              
สัตวท้ังหลาย ก็จะไมพึงออกไปจากรูปได. แตเพราะเคร่ืองสลัดออกแหงรูปมีอยู ฉะนัน้ สัตว  
ท้ังหลาย จึงออกไปจากรูปได. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาคุณแหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ           
แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณจักไมมีไซร สัตวท้ังหลาย ก็จะไมพึงกําหนัดในวิญญาณ. แต         
เพราะคุณแหงวิญญาณมีอยู ฉะนั้น สัตวท้ังหลาย จึงกําหนัดในวิญญาณ. ถาโทษแหงวิญญาณ         
จักไมมีไซร สัตวท้ังหลาย กจ็ะไมพึงเบ่ือหนายในวิญญาณ. แตเพราะโทษแหงวิญญาณมีอยู      
ฉะนั้น สัตวท้ังหลาย จึงเบ่ือหนายในวิญญาณ. ถาเคร่ืองสลัดออกแหงวญิญาณจักไมมีไซร       
สัตวท้ังหลาย ก็จะไมพึงออกไปจากวิญญาณได. แตเพราะเคร่ืองสลัดออกแหงวิญญาณมีอยู         
ฉะนั้น สัตวท้ังหลาย จึงออกไปจากวิญญาณได.   
        [๖๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย ยังไมรูยิ่งซ่ึงคุณโดยความเปนคุณ โทษโดยความ   
เปนโทษ และเคร่ืองสลัดออกโดยความเปนเคร่ืองสลัดออก แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตาม        
ความเปนจริง เพียงใด สัตวท้ังหลาย กย็ังไมเปนผูออกไป พรากไป หลุดพนไป มีใจอันหา        
ขอบเขตมิไดอยูในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ัง  
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย เพียงนัน้. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใด สัตวท้ังหลาย รูยิ่งซ่ึง  
คุณโดยความเปนคุณ ซ่ึงโทษโดยความเปนโทษ ซ่ึงเคร่ืองสลัดออกโดยความเปนเคร่ืองสลัดออก       
แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง เม่ือนั้น สัตวท้ังหลายจึงเปนผูออกไป พรากไป 
หลุดพนไป มีใจอันหาขอบเขตมิไดอยูในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู             
สัตว พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย.     
                            จบ สูตรท่ี ๗.        
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                          ๘.  อภินันทนสูตร      
            วาดวยผลแหงความเพลิดเพลินและไมเพลิดเพลิน     
                             ในขันธ ๕          
        [๖๔] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดเพลิดเพลินรูป ผูนัน้     
ช่ือวาเพลิดเพลินทุกข ผูใดเพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนั้นไมพนไปจากทุกข. ผูใดเพลิด              
เพลินเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ผูนัน้ช่ือวาเพลิดเพลินทุกข ผูใดเพลิด       
เพลินทุกข เรากลาววา ผูนัน้ไมพนไปจากทุกข.             
        [๖๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ผูใดแล ไมเพลิดเพลินรูป ผูนั้นช่ือวาไมเพลิดเพลินทุกข     
ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข เรากลาววา ผูนัน้พนไปจากทุกข. ผูใดไมเพลิดเพลินเวทนา ฯลฯ     
สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ผูนั้นช่ือวาไมเพลิดเพลินทุกข ผูใดไมเพลิดเพลินทุกข เรา  
กลาววา ผูนัน้พนไปจากทุกขได.            
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                           ๙. อุปปาทสูตร        
                       วาดวยความเกดิและความดับทุกข          
        [๖๖] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเกดิข้ึน ความต้ังอยู      
ความบังเกิด ความปรากฏแหงรูป นี้เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข เปนความต้ังอยูแหงโรค เปน    
ความปรากฏแหงชราและมรณะ. ความเกดิข้ึน ความต้ังอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหง              
เวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ นี้เปนความเกิดแหงทุกข เปน           
ความต้ังอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.            
        [๖๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความดับ ความเขาไประงับ ความต้ังอยูไมไดแหงรูป นี ้        
เปนความดับแหงทุกข เปนความเขาไประงับแหงโรค เปนความตั้งอยูไมไดแหงชราและมรณะ.     
ความดับ ความเขาไประงับ ความต้ังอยูไมไดแหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ     
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แหงวิญญาณ นี้เปนความดบัแหงทุกข เปนความเขาไประงับแหงโรค เปนความตั้งอยูไมไดแหง  
ชราและมรณะ.    
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                           ๑๐. อฆมูลสูตร        
                      วาดวยทุกขและมูลเหตุแหงทุกข          
        [๖๘] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงทุกขและมูล          
เหตุแหงทุกขแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ทุกขเปนไฉน? ทุกขคือ  
รูป ทุกขคือเวทนา ทุกขคือสัญญา ทุกขคือสังขาร ทุกขคือวิญญาณ. ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้      
เรียกวาทุกข. 
        [๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็มูลเหตุแหงทุกขเปนไฉน? ตัณหานี้ใด นําใหเกิดในภพ           
ใหม ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน  มีปกติเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ            
นั้นๆ ไดแกกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวามูลเหตุแหงทุกข.     
                           จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                            ๑๑. ปภังคสูตร       
                   วาดวยความสลายและไมสลายแหงทุกข          
        [๗๐] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงภาวะสลาย             
และภาวะไมสลาย เธอท้ังหลายจงฟง. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อะไรเปนภาวะสลาย อะไรเปน            
ภาวะไมสลาย? รูปเปนภาวะสลาย ความดบั ความเขาไประงับ ความต้ังอยูไมไดแหงรูปนั้น        
นี้เปนภาวะไมสลาย. เวทนาเปนภาวะสลาย ฯลฯ สัญญาเปนภาวะสลาย ฯลฯ สังขารเปนภาวะ            
สลาย ฯลฯ วญิญาณเปนภาวะสลาย ความดับ ความเขาไประงับ ความต้ังอยูไมได แหงวิญญาณ         
นั้น นี้เปนภาวะไมสลาย.      
                                   จบ สูตรท่ี ๑๑.       
                                  จบ ภารวรรคท่ี ๓.      
                              -------------------------------   
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                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
     ๑. ภารสูตร ๒. ปริญญาสูตร ๓. ปริชานสูตร ๔. ฉันทราคสูตร ๕. อัสสาทสูตรท่ี ๑             
๖. อัสสาทสูตรท่ี ๒ ๗. อัสสาทสูตรท่ี ๓ ๘. อภินันทนสูตร ๙. อุปปาทสูตร ๑๐. อฆมูลสูตร         
๑๑. ปภังคสูตร. 
                         ------------------------------------------        
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                          นตุมหากวรรคที่ ๔      
                         ๑. นตุมหากสูตรท่ี ๑    
                   วาดวยการละขันธ ๕ อันไมใชของใคร         
        [๗๑] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมใชของเธอท้ัง         
หลาย เธอท้ังหลายจงละส่ิงนัน้เสีย ส่ิงนั้นอันเธอท้ังหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชน   
เกื้อกูล เพื่อสุข. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อะไรไมใชของเธอท้ังหลาย. รูปไมใชของเธอท้ังหลาย  
เธอท้ังหลายจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล  
เพื่อสุข.  เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลาย          
จงละวิญญาณนั้นเสีย วิญญาณน้ันอันเธอท้ังหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล       
เพื่อสุข.      
        [๗๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนชนพึงนําไป พึงเผา หรือพึงกระทําตามปจจัย            
ซ่ึงหญา ไม กิ่งไม และใบไม ในเชตวันวิหารนี้ ก็เธอท้ังหลาย พึงคิดอยางนี้หรือวา ชน     
ยอมนําไป ยอมเผา หรือยอมกระทําตามปจจัยซ่ึงเราท้ังหลาย. ภิกษุท้ังหลาย กราบทูลวา ไม      
ใชอยางนัน้ พระเจาขา.      
     พ. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? 
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะส่ิงนั้น ไมใชตน หรือส่ิงท่ีนับเนื่องในตนของขา      
พระองคท้ังหลาย.              
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน รูปไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จง         
ละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลายละไดแลว จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข.     
เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จงละ 
วิญญาณน้ันเสีย วิญญาณนั้น อันเธอท้ังหลายละไดแลวจกัเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข. 
                            จบ สูตรท่ี ๑.     
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                         ๒. นตุมหากสูตรท่ี ๒    
                   วาดวยการละขันธ ๕ อันไมใชของใคร         
        [๗๓] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมใชของเธอท้ัง         
หลาย เธอท้ังหลาย จงละส่ิงนัน้เสีย ส่ิงนั้นอันเธอท้ังหลาย ละไดแลว จักเปนไปเพื่อประ     
โยชนเกื้อกูล เพื่อสุข. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กอ็ะไรไมใชของเธอท้ังหลาย. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  
รูปไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นอันเธอทั้งหลาย ละไดแลว       
จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ            
ไมใชของเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลาย จงละวญิญาณน้ันเสีย วิญญาณน้ันอันเธอท้ังหลาย ละไดแลว    
จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุข. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ส่ิงใดไมใชของเธอท้ังหลาย เธอ 
ท้ังหลาย จงละส่ิงนั้นเสีย ส่ิงนั้นอันเธอท้ังหลายละได จกัเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกลู เพื่อสุข.           
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                           ๓. ภิกขุสูตรท่ี ๑    
                  วาดวยเหตไุดช่ือวาเปนผูกําหนดัขัดเคือง   
                             และลุมหลง         
        [๗๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง         
ท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมี             
พระภาควา ขอประทานวโรกาส พระเจาขา ขอพระผูมีพระภาค ทรงแสดงธรรมแกขาพระองค             
โดยยอ ท่ีขาพระองคฟงแลว พึงเปนผูๆ เดยีวหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพยีร มี      
ใจม่ันคงอยูเถิด.             
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลยอมครุนคิดถึงส่ิงใด ยอมถึงการนับเพราะส่ิง    
นั้น บุคคลยอมไมครุนคิดถึงส่ิงใด ยอมไมถึงการนับเพราะส่ิงนั้น.          
     ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคเขาใจแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคเขาใจแลว.     
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     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอเขาใจเนื้อความแหงคําท่ีเรากลาว โดยยอไดโดยพิสดารอยางไร?        
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาบุคคลครุนคิดถึงรูป ยอมถึงการนับเพราะรูปนั้น. ถาครุนคิด             
ถึงเวทนา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถาครุนคิดถึงวิญญาณ ยอม   
ถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาบุคคลไมครุนคิดถึงรูป ก็ไมถึงการนับเพราะ            
รูปนั้น ถาไมครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ 
ถาไมครุนคิดถึงวิญญาณ  กไ็มถึงการนับเพราะวิญญาณนัน้. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค  
เขาใจเนื้อความแหงพระภาษิตท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอได โดยพิสดารอยางนี้แล.        
        [๗๕] พ. ถูกแลว ถูกแลว ภกิษุ เธอเขาใจเนื้อความแหงคําท่ีเรากลาวโดยยอได           
โดยพิสดารดนีักแล. ดกูรภกิษุ ถาบุคคลครุนคิดถึงรูป ก็ยอมถึงการนับเพราะรูปนั้น ถาบุคคลครุน             
คิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถาครุนคิดถึงวิญญาณ ก็  
ยอมถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น. ดูกรภิกษุ ถาบุคคลไมครุนคิดถึงรูป ก็ยอมไมถึงการนับเพราะ 
รูปนั้น ถาไมครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ 
ถาไมครุนคิดถึงวิญญาณ กย็อมไมถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น. ดูกรภิกษุ เธอพึงเห็นเนื้อความ  
แหงคําท่ีเรากลาวโดยยอ โดยพิสดารอยางนี้แล. 
        [๗๖] คร้ังนั้นแล ภกิษุรูปนั้น เพลิดเพลินอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค            
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคม กระทําประทักษิณแลวหลีกไป. คร้ังนั้นแล เธอไดเปนผูๆ เดียว          
หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพยีร มีใจมั่นคงอยู ไมนานเทาไร ก็กระทําใหแจงซ่ึงท่ี    
สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลาย ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ           
ตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหม 
จรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ก็ภกิษนุั้นไดเปน         
พระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย.               
                            จบ สูตรท่ี ๓.        
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                           ๔. ภิกขุสูตรท่ี ๒    
                  วาดวยเหตไุดช่ือวาเปนผูกําหนดัขัดเคือง   
                             และลุมหลง         
        [๗๗] พระนครสาวัตถี ฯลฯ คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี      
ประทับ ฯลฯ คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอประทานวโรกาส พระเจาขา ขอพระผู        
มีพระภาค ทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ท่ีขาพระองคฟงแลวพึงเปนผูๆ เดียว หลีก        
ออกจากหมู ไมประมาท มีความเพยีร มีใจม่ันคงอยูเถิด.        
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลครุนคิดถึงส่ิงใด ยอมหมกมุนส่ิงนั้น หมก       
มุนส่ิงใด ยอมถึงการนับเพราะส่ิงนั้น ไมครุนคิดถึงส่ิงใด ยอมไมหมกมุนส่ิงนั้น ไมหมกมุน             
ส่ิงใด ยอมไมถึงการนับเพราะส่ิงนั้น.        
     ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคเขาใจแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคเขาใจแลว.    
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอเขาใจเนื้อความแหงคําท่ีเรากลาวโดยยอได โดยพิสดารอยางไร?        
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาบุคคลครุนคิดถึงรูป ยอมหมกมุนรูปใด ยอมถึงการนับ      
เพราะรูปนั้น ถาครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถา 
ครุนคิดถึงวิญญาณ ยอมหมกมุนวิญญาณนั้น หมกมุนวญิญาณใด ยอมถึงการนับเพราะวิญญาณ          
นั้น. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาบุคคลไมครุนคิดถึงรูป ยอมไมหมกมุนรูปนั้น ไมหมกมุนรูปใด.             
ยอมไมถึงการนับเพราะรูปนัน้. ถาไมครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาไม               
ครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงวญิญาณ ยอมไมหมกมุนวิญญาณน้ัน ไมหมกมุนวิญญาณ   
ใด ยอมไมถึงการนับเพราะวิญญาณน้ัน. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเขาใจเนื้อความแหง   
พระภาษิต ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลวโดยยอได โดยพิสดารอยางนี้แล.           
        [๗๘] พ. ถูกแลว ถูกแลว ภกิษุ เธอเขาใจเนื้อความแหงคําท่ีเรากลาว โดยยอได          
โดยพิสดารดนีักแล. ดกูรภกิษุ ถาบุคคลครุนคิดถึงรูป ยอมหมกมุนรูปนั้น หมกมุนรูปใด        
ยอมถึงการนับเพราะรูปนั้น. ถาครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ ถาครุนคิดถึง 
สังขาร ฯลฯ ถาครุนคิดถึงวญิญาณ ยอมหมกมุนวิญญาณน้ัน หมกมุนวิญญาณใด ยอมถึงการ    
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นับเพราะวิญญาณน้ัน. ดกูรภิกษุ ถาบุคคลไมครุนคิดถึงรูป ยอมไมหมกมุนรูปนั้น ไมหมกมุน  
รูปใด ยอมไมถึงการนับเพราะรูปนั้น. ถาไมครุนคิดถึงเวทนา ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงสัญญา ฯลฯ 
ถาไมครุนคิดถึงสังขาร ฯลฯ ถาไมครุนคิดถึงวิญญาณ ยอมไมหมกมุนวญิญาณน้ัน ไมหมกมุน   
วิญญาณใด ยอมไมถึงการนับเพราะวิญญาณนั้น. ดูกรภิกษุ เธอพึงเขาใจเนื้อความแหงคํานี้ท่ีเรา  
กลาวแลวโดยยอ โดยพิสดารอยางนี้ ฯลฯ ก็ภิกษุรูปนั้นไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวน    
พระอรหันตท้ังหลาย.           
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                          ๕. อานันทสูตรท่ี ๑    
                    วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕          
        [๗๙] พระนครสาวัตถี ฯลฯ คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทออกจากที่พักผอนในเวลาเย็น           
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง    
หนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา ดูกรอานนท ถาภิกษุท้ังหลาย       
พึงถามเธออยางนี้วา ทานอานนท ความเกดิข้ึนแหงธรรมเหลาไหนยอมปรากฏ ความเส่ือมแหง      
ธรรมเหลาไหน ยอมปรากฏ ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรมเหลาไหนทีต่ั้งอยูแลว ยอมปรากฏ         
ดังนี้ไซร. เธอถูกถามอยางนีแ้ลว จะพึงพยากรณวาอยางไร?   
     ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ฯลฯ ขาพระองคถูกถามอยางนี้           
พึงพยากรณอยางนีว้า ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความบังเกิดข้ึนแหงรูปแลยอมปรากฏ ความเส่ือม     
แหงรูปยอมปรากฏ ความเปนอยางอ่ืนแหงรูปท่ีตั้งอยูแลวยอมปรากฏ. ความบังเกดิข้ึนแหงเวทนา              
สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณยอมปรากฏ ความเส่ือมแหงวิญญาณยอมปรากฏ ความ    
เปนอยางอ่ืนแหงวิญญาณยอมปรากฏ. ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลานี้แล    
ยอมปรากฏ ความเส่ือมแหงธรรมเหลานี้แล ยอมปรากฏ ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรมท่ีตั้งอยูแลว 
ยอมปรากฏ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว พงึพยากรณอยางนี้แล.       
        [๘๐] พ. ถูกแลว ถูกแลว อานนท ความบังเกิดข้ึนแหงรูปแลยอมปรากฏ ความ 
เส่ือมแหงรูปแล ยอมปรากฏ ความเปนอยางอ่ืนแหงรูปท่ีตั้งอยูแลว ยอมปรากฏ ความ    
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บังเกิดข้ึนแหง เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณยอมปรากฏ ความเส่ือม  
แหงวิญญาณยอมปรากฏ ความเปนไปอยางอ่ืนแหงวิญญาณท่ีตั้งอยูแลว ยอมปรากฏ. ดูกรอานนท    
ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลานี้แล ยอมปรากฏ ความเส่ือมแหงธรรมเหลานี้แล ยอมปรากฏ        
ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรมเหลานี้ท่ีตั้งอยูแลว ยอมปรากฏ. ดูกรอานนท เธอถูกถามอยางนี้  
แลวพึงพยากรณอยางนี้.       
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                          ๖. อานันทสูตรท่ี ๒    
                    วาดวยความเปนอนิจจังแหงขันธ ๕          
                             ในสามกาล           
        [๘๑] พระนครสาวัตถี ฯลฯ คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอานนทวา             
ดูกรอานนท ถาภิกษุท้ังหลายพึงถามเธออยางนี้วา ทานอานนท ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลาไหน               
ปรากฏแลว ความเสื่อมแหงธรรมเหลาไหนปรากฏแลว ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรมเหลาไหนที่        
ตั้งอยูปรากฏแลว. ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลาไหนจกัปรากฏ ความเส่ือมแหงธรรมเหลาไหน     
จักปรากฏ ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรมท่ีตั้งอยูแลวเหลาไหนจกัปรากฏ. ความบังเกดิข้ึนแหง    
ธรรมเหลาไหนยอมปรากฏ ความเส่ือมแหงธรรมเหลาไหนยอมปรากฏ ความเปนอยางอ่ืนแหง           
ธรรมท่ีตั้งอยูแลวเหลาไหนยอมปรากฏ. ดูกรอานนทเธอถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางไร?  
     ทานพระอานนทกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ฯลฯ ขาพระองคถูกถามอยางนี้แลว       
พึงพยากรณอยางนีว้า ดูกรอาวุโสท้ังหลาย รูปใดแลที่ลวงไปแลว ดับแลว แปรไปแลว ความ      
บังเกิดข้ึนแหงรูปนั้นปรากฏแลว ความเส่ือมแหงรูปนั้นปรากฏแลว ความเปนอยางอ่ืนแหงรูปท่ี               
ตั้งอยูแลวนั้น ปรากฏแลว. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ  วิญญาณใดท่ี    
ลวงไปแลว ดบัแลว แปรไปแลว ความบังเกิดข้ึนแหงวิญญาณน้ันปรากฏแลว ความเส่ือมแหง        
วิญญาณน้ันปรากฏแลว ความเปนอยางอ่ืนแหงวิญญาณท่ีตั้งอยูแลวนั้นปรากฏแลว. ดกูรอาวุโส   
ท้ังหลาย ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลานี้แลปรากฏแลว ความเส่ือมแหงธรรมเหลานี้แลปรากฏ     
แลว ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรมท่ีตั้งอยูแลวเหลานีแ้ลปรากฏแลว. ดกูรอาวุโสท้ังหลาย รูปใด     
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แลยังไมเกิด ยงัไมปรากฏ ความบังเกดิข้ึนแหงรูปนั้นจักปรากฏ ความเส่ือมแหงรูปนัน้จักปรากฏ 
ความเปนอยางอ่ืนแหงรูปท่ีตั้งอยูแลวนั้นจักปรากฏ. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ       
วิญญาณใดยังไมเกิด ยังไมปรากฏ ความบังเกิดข้ึนแหงวญิญาณน้ันจกัปรากฏ ความเส่ือมแหง       
วิญญาณน้ันจกัปรากฏ ความเปนอยางอ่ืนแหงวิญญาณท่ีตั้งอยูแลวนั้นจักปรากฏ ดูกรอาวุโส      
ท้ังหลาย ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลานี้แลจักปรากฏ ความเส่ือมแหงธรรมเหลานี้แลจักปรากฏ   
ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรมเหลานี้ท่ีตั้งอยูแลวแลจกัปรากฏ. ดูกรอาวุโสท้ังหลาย รูปใดแลที่เกดิ            
ท่ีปรากฏ ความบังเกิดข้ึนแหงรูปนั้นยอมปรากฏ ความเส่ือมแหงรูปนัน้ยอมปรากฏ ความเปน      
อยางอ่ืนแหงรูปท่ีตั้งอยูแลวนั้นยอมปรากฏ. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ       
ใดท่ีเกดิ ท่ีปรากฏ ความบังเกดิข้ึนแหงวิญญาณนั้นยอมปรากฏ ความเส่ือมแหงวิญญาณ            
นั้นยอมปรากฏ ความเปนอยางอ่ืนแหงวิญญาณท่ีตั้งอยูแลวนั้นยอมปรากฏ. ดูกรอาวโุสท้ังหลาย 
ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลานี้แลยอมปรากฏ ความเส่ือมแหงธรรมเหลานี้แลยอมปรากฏ          
ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรมท่ีตั้งอยูแลวเหลานี้แลยอมปรากฏ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค            
ถูกถามอยางนีแ้ลวพึงพยากรณอยางนีแ้ล.      
        [๘๒] พ. ถูกแลว ถูกแลว อานนท รูปใดท่ีลวงไปแลว ดับแลว แปรไปแลว   
ความบังเกิดข้ึนแหงรูปนัน้ปรากฏแลว ฯลฯ  ดูกรอานนท ความบังเกิดข้ึนแหงธรรมเหลานี้แล   
ยอมปรากฏ ความเส่ือมแหงธรรมเหลานี้แลยอมปรากฏ ความเปนอยางอ่ืนแหงธรรมท่ีตั้งอยูเหลา 
นี้แลยอมปรากฏ. ดูกรอานนท เธอถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้.       
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                          ๗. อนุธัมมสูตรท่ี ๑   
                       วาดวยความหนายในขันธ ๕               
        [๘๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ภกิษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแก          
ธรรม ยอมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเปนผูมากไปดวยความหนายในรูปอยู พึงเปนผูมากไป       
ดวยความหนายในเวทนาอยู พึงเปนผูมากไปดวยความหนายในสัญญาอยู พึงเปนผูมากไป     
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ดวยความหนายในสังขารอยู พึงเปนผูมากไปดวยความหนายในวิญญาณอยู. ภิกษุนั้น เม่ือเปน   
ผูมากไปดวยความหนายในรปู ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู ยอมกําหนด 
รูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. เม่ือกาํหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.             
ยอมหลุดพนจากรูป ยอมหลุดพนจากเวทนา ยอมหลุดพนจากสัญญา ยอมหลุดพนจากสังขาร            
ยอมหลุดพนจากวิญญาณ ยอมหลุดพนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุดพนจากทุกข.     
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                          ๘. อนุธัมมสูตรท่ี ๒   
                  วาดวยการพิจารณาเหน็อนิจจังในขันธ ๕        
        [๘๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภกิษผูุปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม             
ยอมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเปนผูพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในรูป ในเวทนา ในสัญญา          
ในสังขาร ในวญิญาณอยู. เม่ือเธอพิจารณาเห็นความไมเท่ียงในรูป ในเวทนา ในสัญญา ใน           
สังขาร ในวิญญาณอยู ยอมกาํหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. เม่ือเธอกําหนดรูรูป        
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมหลุดพนจากรูป ยอมหลุดพนจากเวทนา ยอมหลุดพน               
จากสัญญา ยอมหลุดพนจากสังขาร ยอมหลุดพนจากวิญญาณ ยอมหลุดพนจากชาติ ชรา  
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุดพนจากทุกข.    
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                          ๙. อนุธัมมสูตรท่ี ๓   
                   วาดวยการพิจารณาเหน็ทุกขในขันธ ๕         
        [๘๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผู           
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยอมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเปนผูพิจารณาเห็นทุกขในรูป ใน       
เวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู. เม่ือเธอพิจารณาเหน็ทุกขในรูป ในเวทนา ใน     
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สัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู ยอมกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.     
เม่ือกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. ยอมหลุดพนจากรูป ยอมหลุดพนจากเวทนา         
ยอมหลุดพนจากสัญญา ยอมหลุดพนจากสังขาร ยอมหลุดพนจากวิญญาณ ยอมหลุดพนจากชาติ          
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุดพนจากทุกข.               
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                         ๑๐. อนุธัมมสูตรท่ี ๔   
                  วาดวยการพิจารณาเหน็อนัตตาในขันธ ๘         
        [๘๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภกิษุผู           
ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ยอมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเปนผูพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป         
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู. เม่ือเธอพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป ในเวทนา             
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู ยอมกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ.   
เม่ือเธอกําหนดรูรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมหลุดพนจากรูป ยอมหลุดพนจาก            
เวทนา ยอมหลุดพนจากสัญญา ยอมหลุดพนจากสังขาร ยอมหลุดพนจากวิญญาณ ยอมหลุด              
พนจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุด 
พนจากทุกข.   
                           จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                        จบ นตุมหากวรรคท่ี ๔.    
                       ---------------------------------        
                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
        ๑. นตุมหากสูตรท่ี ๑             ๒. นตุมหากสูตรท่ี ๒ 
          ๓. ภิกขุสูตรท่ี ๑ ๔. ภกิขุสูตรท่ี ๒               
         ๕. อานันทสูตรท่ี ๑              ๖. อานันทสูตรท่ี ๒ 
         ๗. อนุธัมมสูตรท่ี ๑              ๘. อนุธัมมสูตรท่ี ๒              
         ๙. อนุธัมมสูตรท่ี ๓             ๑๐. อนุธัมมสูตรท่ี ๔.             
                        ------------------------------------------     
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                           อัตตทีปวรรคท่ี ๕     
                           ๑. อัตตทีปสูตร       
                        วาดวยการพึ่งตนพ่ึงธรรม               
        [๘๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:    
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก          
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกพระภกิษุท้ังหลายแลวตรัสวา 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเปนผูมีตนเปนท่ีพึ่ง มีตนเปนสรณะ ไมมีส่ิงอื่นเปนสรณะ  
จงเปนผูมีธรรมเปนท่ีพึ่ง มีธรรมเปนสรณะ ไมมีส่ิงอื่นเปนสรณะ อยูเถิด. ดูกรภกิษท้ัุง   
หลาย เม่ือเธอท้ังหลายจะมีตนเปนท่ีพึ่ง มีตนเปนสรณะ ไมมีส่ิงอื่นเปนสรณะ มีธรรมเปน      
ท่ีพึ่ง มีธรรมเปนสรณะ ไมมีส่ิงอ่ืนเปนสรณะอยู จะตองพิจารณาโดยแยบคายวา โสกะ           
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส มีกําเนดิมาอยางไร เกิดมาจากอะไร? ดูกรภิกษุท้ัง            
หลาย ก็โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส มีกําเนดิมาอยางไร เกิดมาจากอะไร?              
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับแลวในโลกนี้ ไมไดเห็นพระอริยเจาท้ังหลาย ไมฉลาดใน  
ธรรมของพระอริยเจา ไมไดรับแนะนําในอริยธรรม ไมไดเห็นสัตบุรุษท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรม      
ของสัตบุรุษ ไมไดรับแนะนาํในสัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็น           
ตนมีรูป ๑  ยอมเห็นรูปในตน ๑ ยอมเห็นตนในรูป ๑ รูปนั้นของเขายอมแปรไป ยอมเปนอยาง       
อ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกดิข้ึนแกเขา เพราะรูปแปรไปและ           
เปนอ่ืนไป. ยอมเห็นเวทนาโดยความเปนตน ฯลฯ ยอมเหน็สัญญาโดยความเปนตน ฯลฯ ยอม            
เห็นสังขารโดยความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีวิญญาณ ๑            
ยอมเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมเห็นในมีวญิญาณ ๑ วิญญาณน้ันของเขายอมแปรไป ยอม   
เปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดข้ึนแกเขา เพราะ             
วิญญาณแปรไปและเปนอยางอ่ืนไป.     
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        [๘๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือภิกษุรูวารูปไมเท่ียง แปรปรวนไป คลายไป ดับไป         
เห็นตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนีว้า รูปในกาลกอนและรูปท้ังมวลในบัดนี้ ลวนไม   
เท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดังนี้ ยอมละโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ       
อุปายาสได เพราะละโสกะเปนตนเหลานัน้ได จึงไมสะดุง เม่ือไมสะดุง ยอมอยูเปนสุข     
ภิกษุผูมีปกติอยูเปนสุข เรากลาววา ผูดับแลวดวยองคนัน้. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือภกิษุรูวา       
เวทนาไมเท่ียง ฯลฯ สัญญาไมเท่ียง ฯลฯ สังขารไมเท่ียง ฯลฯ วิญญาณไมเท่ียง แปรปรวนไป       
คลายไป ดับไป เห็นตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้วา วญิญาณในกาลกอน และ            
วิญญาณท้ังมวลในบัดนี้ ลวนไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ดังนี้ ยอมละ       
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสได เพราะละโสกะเปนตนเหลานั้นได ยอมไม            
สะดุง เม่ือไมสะดุง ยอมอยูเปนสุข ภิกษุผูมีปกติอยูเปนสุข เรากลาววา ผูดับแลวดวยองคนั้น.      
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                           ๒. ปฏิปทาสูตร        
                  วาดวยขอปฏิบัติเพื่อความเกดิและความดับ     
                             สักกายทิฏฐิ        
        [๘๙] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เราจกัแสดงปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึง         
สักกายสมุทัย (ความเกดิข้ึนแหงกายตน) และปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงสักกายนิโรธ (ความดับ     
แหงกายตน) เธอท้ังหลาย จงฟงปฏิปทาท้ัง ๒ นั้น. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ปฏิปทาอันจะยังสัตว    
ใหถึงสักกายสมุทัยเปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับแลวในโลกนี้ ไมไดเห็น    
พระอริยเจาท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรมแหงพระอริยะ มิไดรับการแนะนําในอริยธรรม ไมไดเห็น       
สัตบุรุษท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับการแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมตาม         
เห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีรูป ๑ ยอมเหน็รูปในตน ๑ ยอมเห็นตนในรูป ๑ ยอม         
เห็นเวทนาโดยความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสัญญาโดยความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสังขารโดย      
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ความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ยอมเห็น 
วิญญาณในตน ๑ ยอมเห็นตนในวิญญาณ ๑ ดกูรภิกษท้ัุงหลาย นี้เรียกวา ปฏิปทาอันจะยังสัตว       
ใหถึงสักกายสมุทัย. ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําท่ีกลาวแลวนี้ เรียกวา การตามเห็นอันจะยังสัตว  
ใหถึงทุกขสมุทัย (ความเกิดข้ึนแหงทุกข) นี้แล เปนใจความขอนี้.           
        [๙๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงสักกายนิโรธเปนไฉน? ดูกร           
ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลวในศาสนานี้ ไดเหน็พระอริยะท้ังหลาย ฉลาดในธรรม         
ของพระอริยะ ไดรับการแนะนําดแีลวในอริยธรรม ไดเหน็สัตบุรุษท้ังหลาย ฉลาดในธรรมของ          
สัตบุรุษ ไดรับการแนะนําดแีลวในสัปปุริสธรรม ยอมไมตามเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมไม      
ตามเห็นตนมีรูป ๑ ยอมไมตามเห็นรูปในตน ๑ ยอมไมตามเห็นตนในรูป ๑ ไมตามเหน็เวทนาโดย       
ความเปนตน ฯลฯ ไมตามเห็นสัญญาโดยความเปนตน ฯลฯ ไมตามเห็นสังขารโดยความเปนตน             
ฯลฯ ไมตามเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑ ไมตามเหน็ตนมีวิญญาณ ๑ ไมตามเหน็วิญญาณใน             
ตน ๑ ไมตามเห็นตนในวิญญาณ ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย นีเ้รียกวา ปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึง      
สักกายนิโรธ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย คําท่ีกลาวแลวนี้ เรียกวา การพิจารณาเห็นอันจะยังสัตวให  
ถึงทุกขนิโรธ  นี้แล เปนใจความในขอนี้.      
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                          ๓. อนิจจสูตรท่ี ๑     
                   วาดวยความเปนไตรลักษณแหงขันธ ๕         
        [๙๑] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย รูปไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้น       
เปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา เธอท้ังหลาย พึงเห็นส่ิงนั้น 
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา. นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน               
ของเรา. เม่ือเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้ จิตยอมคลายกําหนดั ยอมหลุดพน     
จากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน. เวทนาไมเท่ียง ... สัญญาไมเท่ียง ... สังขารไมเท่ียง ... วิญญาณ       
ไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา    
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เธอท้ังหลาย พงึเห็นส่ิงนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา.   
นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา เม่ือเห็นดวยปญญาอันชอบตามความจริงอยางนี้ จิตยอม  
คลายกําหนดั ยอมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน.     
        [๙๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ถาจิตของภกิษุคลายกําหนัดแลวจากรูปธาตุ หลุดพนแลว            
จากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน. ถาจิตของภิกษุคลายกําหนัดแลวจากเวทนาธาตุ ... จาก        
สัญญาธาตุ ... จากสังขารธาตุ ... จากวิญญาณธาตุ หลุดพนแลวจากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือ     
ม่ัน. เพราะหลุดพนแลว จิตจงึดํารงอยู เพราะดํารงอยู จึงยนิดีพรอม เพราะยินดีพรอม จึง     
ไมสะดุง เม่ือไมสะดุง ยอมดบัรอบเฉพาะตนเทานั้น ภิกษนุั้น ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว   
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี.          
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                          ๔. อนิจจสูตรท่ี ๒     
                   วาดวยความเปนไตรลักษณแหงขันธ ๕         
        [๙๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย รูปไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปน   
ทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา เธอท้ังหลาย พึงเห็นส่ิงนัน้     
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน 
ของเรา. เวทนาไมเท่ียง ... สัญญาไมเท่ียง ... สังขารไมเท่ียง ... วิญญาณไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้              
เปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา เธอท้ังหลาย พึงเห็นส่ิงนั้น ดวย           
ปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา.             
เม่ือเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้ ทิฏฐิเปนไปตามสวนเบื้องตน (อดีต) ยอม  
ไมมี เม่ือทิฏฐิเปนไปตามสวนเบ้ืองตนไมมี ทิฏฐิเปนไปตามสวนเบื้องปลาย (อนาคต) ยอมไมมี               
เม่ือทิฏฐิเปนไปตามสวนเบื้องปลายไมมี ความยึดม่ันอยางแรงกลา ยอมไมมี. เม่ือความยึดม่ันอยาง          
แรงกลาไมมี จติยอมคลายกําหนัดในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ยอมหลุดพน              
จากอาสวะท้ังหลาย เพราะไมถือม่ัน. เพราะหลุดพน จิตจงึดํารงอยู เพราะดํารงอยู จึงยนิดีพรอม  
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เพราะยนิดีพรอม จึงไมสะดุง เม่ือไมสะดุง ยอมดับรอบเฉพาะตนเทานัน้ ภิกษุนั้น ยอมรูชัด               
วา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี ้
มิไดมี.       
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                          ๕. สมนุปสสนาสูตร     
                   วาดวยการพิจารณาเหน็อุปาทานขันธ ๕         
        [๙๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง          
เม่ือพิจารณาเห็น ยอมพิจารณาเหน็ตนเปนหลายวิธี สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ท้ังหมด ยอม       
พิจารณาเห็นอุปาทานขันธ ๕ หรือแตอยางใดอยางหน่ึง. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? ดูกรภกิษุ     
ท้ังหลาย ปุถุชนไมไดสดับแลวในโลกนี้ ไมไดเหน็พระอริยเจาท้ังหลาย ฯลฯ ไมไดรับการแนะนํา 
ในสัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน ๑ ยอมตามเห็นตนมีรูป ๑ ยอมตามเห็นรูปใน        
ตน ๑ ยอมตามเห็นตนในรูป ๑ ยอมตามเห็นเวทนาโดยความเปนตน ... ยอมตามเหน็สัญญาโดย           
ความเปนตน ... ยอมตามเหน็สังขารโดยความเปนตน ... ยอมตามเหน็วญิญาณโดยความเปนตน ๑        
ยอมตามเหน็ตนมีวิญญาณ ๑ ยอมตามเหน็วญิญาณในตน ๑ ยอมตามเหน็ตนในวิญญาณ ๑. การ              
ตามเห็นดวยประการดังนีแ้ล เปนอันผูนั้นยดึม่ันถือม่ันวา เราเปน เม่ือผูนั้น ยดึม่ันถือม่ันวา เรา     
เปนในกาลนัน้อินทรีย ๕ คือ จักขุนทรีย โสตินทรีย ฆานนิทรีย ชิวหินทรีย กายนิทรีย ยอมหย่ัง           
ลง ดูกรภิกษุท้ังหลาย มนะมีอยู ธรรมท้ังหลายมีอยู อวิชชาธาตุมีอยู. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือ              
ปุถุชนผูไมไดสดับแลว อันความเสวยอารมณ ซ่ึงเกิดจากอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว เขายอมมี    
ความยึดม่ันถือม่ันวา เราเปนดังนี้บาง นีเ้ปนเราดังนี้บาง เราจักเปนดังนี้บาง จักไมเปนดังนี้บาง   
จักมีรูปดังนี้บาง จักไมมีรูปดังนี้บาง จักมีสัญญาดังนี้บาง จักไมมีสัญญาดังนี้บาง จกัมีสัญญาก็       
หามิได ไมมีสัญญาก็หามิไดดังนี้บาง. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อินทรีย ๕ ยอมต้ังอยู ในเพราะการ            
ตามเห็นนัน้ทีเดียว เม่ือเปนเชนนี้ อริยสาวกผูไดสดับแลว ยอมละอวิชชาเสียได อวิชชายอมเกิด            
ข้ึน เพราะความคลายไปแหงอวิชชา เพราะความเกิดข้ึนแหงอวิชชา อริยสาวกนั้น ยอมไมมีความ     
ยึดม่ันถือม่ันในอินทรียเหลานั้นวา เราเปนดังนี้บาง นี้เปนเราดังนี้บาง เราจักเปนดังนีบ้าง จักไม   
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เปนดังนี้บาง จกัมีรูปดังนี้บาง จักไมมีรูปดังนี้บาง จักมีสัญญาดังนี้บาง จกัไมมีสัญญาดังนี้บาง     
จักมีสัญญาก็หามิได ไมมีสัญญาก็หามิไดดังนี้บาง.          
                            จบ สูตร ๕.          
                           ๖. ปญจขันธสูตร      
                      วาดวยขันธและอุปาทานขันธ ๕            
        [๙๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เราจกัแสดงขันธ ๕ และอุปาทานขันธ ๕         
เธอท้ังหลายจงฟง. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ขันธ ๕ เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูปอยางใดอยาง  
หนึ่ง เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ              
ประณีต อยูในท่ีไกลหรือใกล. นี้เรียกวา รูปขันธ. เวทนาอยางใดอยางหน่ึง ฯลฯ สัญญาอยาง  
ใดอยางหน่ึง ฯลฯ สังขารเหลาใดเหลาหนึง่ ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดตี อนาคต       
และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือใกล.       
นี้เรียกวา วิญญาณขันธ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เหลานี้เรียกวา ขันธ ๕.       
        [๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูป               
อยางใดอยางหน่ึง เปนอดีต อนาคต ปจจบัุน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด             
เลวหรือประณตี อยูในท่ีไกลหรือใกล เปนไปกับดวยอาสวะ เปนปจจยัแกอุปาทาน.               
นี้เรียกวา อุปาทานขันธคือรูป. เวทนาอยางใดอยางหน่ึง ฯลฯ สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ     
สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน เปน          
ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือใกล เปนไปกับดวย          
อาสวะ เปนปจจัยแกอุปาทาน. นี้เรียกวา. อุปาทานขันธคือวิญญาณ ดกูรภิกษุท้ังหลาย เหลานี ้
เรียกวา อุปาทานขันธ ๕.      
                            จบ สูตรท่ี ๖   
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                          ๗. โสณสูตรท่ี ๑.      
                       วาดวยขันธ ๕ มิใชของเรา              
        [๙๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:    
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน ใกล            
พระนครราชคฤห. คร้ังนั้นแล คฤหบดีบุตรช่ือโสณะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ        
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาค ได       
ตรัสกะคฤหบดีบุตรช่ือโสณะวา ดกูรโสณะ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ยอมพิจารณา       
เห็นวา เราเปนผูประเสริฐกวาเขา พิจารณาเห็นวา เราเปนผูเสมอเขา หรือพิจารณาเห็นวา เรา 
เปนผูเลวกวาเขา ดวยรูปอันไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ท่ีเปนดงันี้มิใช               
อ่ืนไกล นอกจากการไมเห็นธรรม ตามความเปนจริง. ยอมพิจารณาเห็นวา เราเปนผูประเสริฐ       
กวาเขา พจิารณาเหน็วา เราเปนผูเสมอเขา หรือพิจารณาเห็นวา เราเปนผูเลวกวาเขา ดวย     
เวทนาอันไมเท่ียง ... ดวยสัญญาอันไมเท่ียง ... ดวยสังขารอันไมเท่ียง ... ดวยวิญญาณอันไมเท่ียง        
เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ท่ีเปนดังนี้มิใชอ่ืนไกล นอกจากการไมเห็นธรรม ตาม      
ความเปนจริง.  
        [๙๘] ดกูรโสณะ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมไมพิจารณาเห็นวา เรา           
เปนผูประเสริฐกวาเขา ไมพจิารณาเหน็วา เราเปนผูเสมอเขา หรือไมพิจารณาเห็นวา เราเปนผู              
เลวกวาเขา ดวยรูปอันไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ท่ีเปนดังนี้มิใชอ่ืนไกล               
นอกจากการเห็นธรรม ตามความเปนจริง. ยอมไมพิจารณาเหน็วา เราเปนผูประเสริฐกวาเขา ไม    
พิจารณาเห็นวา เราเปนผูเสมอเขา หรือไมพิจารณาเห็นวา เราเปนผูเลวกวาเขา ดวยเวทนาอัน  
ไมเท่ียง ... ดวยสัญญาอันไมเท่ียง ... ดวยสังขารอันไมเท่ียง ... ดวยวิญญาณอันไมเท่ียง ... ดวยสังขาร 
อันไมเท่ียง ... ดวยวิญญาณอันไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ท่ีเปนดังนี้มิใช             
อ่ืนไกล นอกจากการเหน็ธรรม ตามความเปนจริง.   
        [๙๙] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรโสณะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน  
รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง?    
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     คฤหบดีบุตรช่ือโสณะทูลวา ไมเท่ียงพระเจาขา.          
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ส. เปนทุกข พระเจาขา. 
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียงเปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ท่ีจะ               
พิจารณาเห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นตัวตนของเรา?             
     ส. ขอนั้นไมควรเลย พระเจาขา.         
     พ. เวทนาเท่ียงหรือไมเท่ียง?            
     ส. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ             
     พ. สัญญาเท่ียงหรือไมเท่ียง?            
     ส. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ             
     พ. สังขารเท่ียงหรือไมเท่ียง?           
     ส. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ             
     พ. วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง?           
     ส. ไมเท่ียงพระเจาขา   
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ส. เปนทุกข พระเจาขา. 
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ท่ีจะ              
พิจารณาเห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นตัวตนของเรา?             
     ส. ขอนั้นไมควรเลย พระเจาขา.         
        [๑๐๐] ดกูรโสณะ เพราะเหตุนั้นแล ทานพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง             
อยางนี้วา รูปอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก           
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือใกล รูปท้ังหมดนั่น ไมใชของเรา ไม        
เปนเรา ไมใชตัวตนของเรา. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง ... สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ... สังขารเหลาใด           
เหลาหนึ่ง ... วญิญาณอยางใดอยางหนึ่ง เปนอดีต อนาคต ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก       



พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยตุตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาท่ี 50 
หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือใกล วิญญาณท้ังหมดนั่น ไมใชของเรา         
ไมเปนเรา ไมใชตัวตนของเรา. 
     ดูกรโสณะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนาย แมในรูป แม         
ในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร แมในวิญญาณ เม่ือเบื่อหนายยอมคลายกําหนดั เพราะ            
คลายกําหนดั จิตยอมหลุดพน เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว. ยอม        
ทราบชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความ      
เปนอยางนี้มิไดมี.          
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                           ๘. โสณสูตรท่ี ๒      
          วาดวยผูควรยกยองและไมควรยกยองเปนสมณพราหมณ  
        [๑๐๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนวิาปสถาน ใกล             
พระนครราชคฤห คร้ังนั้นแล คฤหบดีบุตรช่ือโสณะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ         
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว พระผูมีพระภาค ได       
ตรัสกะคฤหบดีบุตรช่ือโสณะวา ดกูรโสณะ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ ไมทราบ           
ชัดรูป ไมทราบชัดเหตุเกิดแหงรูป ไมทราบชัดความดับแหงรูป ไมทราบชัดขอปฏิบัติใหถึงความ  
ดับแหงรูป. ไมทราบชัดเวทนา ... ไมทราบชัดสัญญา ... ไมทราบชัดสังขาร ... ไมทราบชัดวิญญาณ 
ไมทราบชัดเหตุเกิดแหงวิญญาณ ไมทราบชัดความดับแหงวิญญาณ ไมทราบชัดขอปฏิบัติใหถึง       
ความดับแหงวญิญาณ. ดูกรโสณะ สมณะหรือพราหมณ เหลานี้เราไมยกยองวาเปนสมณะใน             
หมูสมณะ หรือวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้น หาทําใหแจงซ่ึงประโยชน      
แหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งเองในปจจุบัน         
เขาถึงอยูไม.          
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        [๑๐๒] ดกูรโสณะ สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งทราบชัดรูป ทราบชัด 
เหตุเกดิแหงรูป ทราบชัดความดับแหงรูป ทราบชัดขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงรูป. ทราบชัด      
เวทนา ... ทราบชัดสัญญา ... ทราบชัดสังขาร ... ทราบชัดวิญญาณ ทราบชัดเหตุเกิดแหงวิญญาณ      
ทราบชัดความดับแหงวิญญาณ ทราบชัดขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงวญิญาณ. ดูกรโสณะ               
สมณะหรือพราหมณ เหลานีแ้ล เรายกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ และวาเปนพราหมณใน             
หมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้น ยอมทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ และ             
ประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันรูยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู.   
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                          ๙. นันทิขยสูตรท่ี ๑   
                วาดวยการส้ินความยินดีเปนเหตหุลุดพนจากทุกข 
        [๑๐๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ภกิษุ             
เห็นรูปอันไมเท่ียงนั่นแหละ วาไมเท่ียง ความเห็นของเธอนั้นเปนสัมมาทิฏฐิ เม่ือเธอเห็นโดย 
ชอบ ยอมเบ่ือหนาย. เพราะส้ินความยินดี จึงส้ินความกําหนัด เพราะส้ินความกําหนดั จึง          
ส้ินความยินดี เพราะส้ินความยินดี และความกําหนดั จิตหลุดพนแลว เรียกวา หลุดพนดีแลว.     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุเหน็เวทนาอันไมเท่ียงนั่นแหละ วาไมเท่ียง ฯลฯ เห็นสัญญาอันไมเท่ียง              
นั่นแหละ วาไมเท่ียง ฯลฯ เห็นสังขารอันไมเท่ียงนัน่แหละ วาไมเท่ียง ฯลฯ เห็นวิญญาณอัน   
ไมเท่ียงนัน่แหละ วาไมเท่ียง ความเหน็ของเธอนั้นเปนสัมมาทิฏฐิ เม่ือเธอเห็นโดยชอบ ยอม   
เบ่ือหนาย เพราะส้ินความยินดี จึงส้ินความกําหนดั เพราะส้ินความกําหนัด จึงส้ินความยินดี      
เพราะส้ินความยินดแีละความกําหนดั จิตหลุดพนแลว เรียกวา หลุดพนดีแลว.     
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                         ๑๐. นันทิขยสูตรท่ี ๒   
                วาดวยการส้ินความยินดีเปนเหตหุลุดพนจากทุกข 
        [๑๐๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เธอ               
ท้ังหลาย จงทําไวในใจซ่ึงรูปโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเห็นความไมเท่ียงแหงรูป ตาม      
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ความเปนจริง. เม่ือภิกษุทําไวในใจซ่ึงรูปโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเห็นความไมเท่ียง     
แหงรูป ตามความเปนจริง ยอมเบ่ือหนายในรูป เพราะส้ินความยนิดี จงึส้ินความกําหนัด          
เพราะส้ินความกําหนดั จึงส้ินความยนิดี เพราะส้ินความยินดแีละความกําหนดั จิตหลุดพนแลว       
เรียกวา หลุดพนดีแลว ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงทําไวในใจซ่ึงเวทนาโดยอุบายอันแยบ    
คาย ฯลฯ ซ่ึงสัญญาโดยอุบายอันแยบคาย ฯลฯ ซ่ึงสังขารโดยอุบายอันแยบคาย ฯลฯ ซ่ึง               
วิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และจงพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงแหงวิญญาณ ตามความเปนจริง.          
เม่ือภิกษุทําไวในใจซ่ึงวิญญาณโดยอุบายอันแยบคาย และพิจารณาเหน็ความไมเท่ียงแหงวิญญาณ      
ตามความเปนจริง ยอมเบ่ือหนายในวิญญาณ. เพราะส้ินความยินดี จึงส้ินความกําหนดั เพราะส้ิน    
ความกําหนัด จึงส้ินความยนิดี เพราะส้ินความยินดแีละความกําหนดั จึงหลุดพนแลว เรียกวา       
หลุดพนดแีลว. 
                                   จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                                 จบ อัตตทีปวรรคท่ี ๕.   
                        ------------------------------------      
                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
 ๑. อัตตทีปสูตร     ๒. ปฏิปทาสูตร    ๓. อนิจจสูตรท่ี ๑  ๔. อนิจจสูตรท่ี ๒  
 ๕. สมนุปสสนาสูตร  ๖. ปญจขันธสูตร   ๗. โสณสูตรท่ี ๑   ๘. โสณสูตรท่ี ๒    
 ๙. นันทิขยสูตรท่ี ๑ ๑๐. นนัทิขยสูตรท่ี ๒.   
                                   จบ มูลปณณาสก.      
                        -----------------------------------       
                     รวมวรรคท่ีมีในมูลปณณาสกนี้ คือ          
 ๑. นกุลปตาวรรค   ๒. อนิจจวรรค    ๓. ภารวรรค    ๔. นตุมหากวรรค            
     ๕. อัตตทีปวรรค รวม ๕ วรรค ปฐมปณณาสกก็เรียกในขันธสังยุตนัน้.         
                          -----------------------------------------------    
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                            มัชฌิมปณณาสก      
                           อุปายวรรคท่ี ๑       
                            ๑. อุปายสูตร        
                  วาดวยส่ิงท่ีเปนความหลุดพนและไมหลุดพน   
        [๑๐๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก          
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความเขา               
ถึง (ดวยอํานาจตัณหา มานะ ทิฏฐิ) เปนความไมหลุดพน ความไมเขาถึง เปนความหลุดพน.        
ดูกรภกิษุท้ังหลาย วิญญาณเขาถึงรูปก็ดี เม่ือต้ังอยู พึงต้ังอยู วิญญาณท่ีมีรูปเปนอารมณ มีรูป          
เปนท่ีตั้ง มีความยินดีเปนท่ีเขาไปซองเสพ ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย ฯลฯ วิญญาณท่ีมี     
สังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนท่ีตั้ง มีความยินดีเปนท่ีเขาไปซองเสพ พึงถึงความเจริญงอกงาม               
ไพบูลย ดกูรภกิษุท้ังหลาย ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา เราจักบัญญัติการมา การไป จุติ อุปบัติ  
หรือความเจริญงอกงามไพบูลยแหงวิญญาณ เวนจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร ขอนี้ไมเปน          
ฐานะท่ีจะมีได. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาความกําหนดัในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ ในสัญญาธาตุ ใน       
สังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เปนอันภกิษุละไดแลวไซร เพราะละความกาํหนัดเสียได อารมณ         
ยอมขาดสูญ ท่ีตั้งแหงวิญญาณยอมไมมี วญิญาณอันไมมีท่ีตั้ง ไมงอกงาม ไมแตงปฏิสนธิ หลุด 
พนไป เพราะหลุดพนไป จึงดํารงอยู เพราะดํารงอยู จึงยนิดีพรอม เพราะยินดีพรอม จึงไม       
สะดุง เม่ือไมสะดุง ยอมดับรอบเฉพาะตนเทานั้น ภิกษนุัน้ ยอมทราบชัดวา ชาติส้ินแลว     
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี.          
                            จบ สูตรท่ี ๑.        
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                             ๒. พีชสูตร         
                       วาดวยอุปมาวญิญาณดวยพืช               
        [๑๐๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พืช ๕ อยาง          
นี้. ๕ อยางเปนไฉน? คือ พืชงอกจากเหงา ๑ พืชงอกจากลําตน ๑ พืชงอกจากขอ ๑ พชืงอกจาก       
ยอด ๑ พืชงอกจากเมล็ด ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็พืช ๕ อยางนี้ มิไดถูกทําลาย ไมเนา ไมถูก   
ลมแดดทําใหเสีย ยังเพาะข้ึน อันบุคคลเก็บไวดี แตไมมีดนิ ไมมีน้ํา. พืช ๕ อยาง พึงถึงความ 
เจริญงอกงามไพบูลยไดหรือ?    
     ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ขอนั้นไมได พระพุทธเจาขา. 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พืช ๕ อยางนี้ มิไดถูกทําลาย ฯลฯ อันบุคคลเก็บไวดี และมี        
ดิน มีน้ํา. พืช ๕ อยางนี้ พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยไดหรือ?             
     ภิ. ได พระพุทธเจาขา.  
        [๑๐๗] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลาย พึงเหน็วญิญาณฐิติ ๔ เหมือนปฐวีธาตุ            
พึงเห็นความกาํหนัดดวยอํานาจความเพลิน  เหมือนอาโปธาตุ. พึงเห็นวิญญาณพรอมดวยอาหาร          
เหมือนพืช ๕ อยาง. ดูกรภิกษุท้ังหลาย วิญญาณท่ีเขาถึงรูปก็ดี เม่ือต้ังอยู พึงต้ังอยู วิญญาณ            
ท่ีมีรูปเปนอารมณ มีรูปเปนท่ีตั้ง มีความยนิดีเปนท่ีเขาไปซองเสพ  พึงถึงความเจริญงอกงาม               
ไพบูลย.  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  วิญญาณท่ีเขาถึงเวทนากด็ี ฯลฯ วิญญาณท่ีเขาถึงสัญญาก็ดี ฯลฯ  
วิญญาณท่ีเขาถึงสังขารก็ดี เม่ือต้ังอยู พึงต้ังอยู วิญญาณที่มีสังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนท่ีตั้ง     
มีความยินดีเปนท่ีเขาไปซองเสพ พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย.  ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ผูใดพึง               
กลาวอยางนี้วา เราจักบัญญัติการมา การไป จุติ อุปบัติ หรือความเจริญงอกงามไพบูลยแหง     
วิญญาณ เวนจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได.  ดูกรภกิษุท้ังหลาย      
ถาความกําหนดัในรูปธาตุ  ในเวทนาธาตุ  ในสัญญาธาตุ  ในสังขารธาตุ  ในวิญญาณธาตุ              
เปนอันภกิษุละไดแลวไซร เพราะละความกําหนดัเสียได อารมณยอมขาดสูญ ท่ีตั้งแหงวิญญาณ     
ยอมไมมี วิญญาณอันไมมีท่ีตั้งนั้น ไมงอกงาม ไมแตงปฏิสนธิ หลุดพนไป เพราะหลุดพนไป    
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จึงดํารงอยู เพราะดํารงอยู จงึยินดพีรอม เพราะยนิดีพรอม จึงไมสะดุง เม่ือไมสะดุง ยอม  
ดับรอบเฉพาะตนเทานั้น. เธอยอมทราบชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา     
ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.            
                            จบ. สูตรท่ี ๒.      
                            ๓. อุทานสูตร        
                  วาดวยการตัดสังโยชนและความส้ินอาสวะ        
        [๑๐๘] พระนครสาวัตถี. ฯลฯ ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ทรงเปลงอุทานวา ภิกษุ           
นอมใจไปอยางนี้วา ถาวาเราไมพึงมี ขันธปญจกของเรากไ็มพึงมี กรรมสังขารจักไมมี การ    
ปฏิสนธิก็จักไมมีแกเรา ดังนี ้พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชนได. 
        [๑๐๙] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอุทานอยางนีแ้ลว ภิกษุรูปหนึ่ง ไดทูลถามวา ขาแต     
พระองคผูเจริญ ก็ภิกษุนอมใจไปอยางนี้วา ถาวาเราไมพงึมี ขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี กรรม              
สังขารจักไมมี ปฏิสนธิก็จักไมมีแกเรา ดังนี ้พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชนไดอยางไร พระเจาขา?             
     พระผูมีภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ไมไดเหน็พระอรยิเจา   
ฯลฯ ไมไดรับการแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมตามเหน็รูปโดยความเปนตน ๑ ยอมเห็นตนมีรูป ๑       
ยอมเห็นรูปในตน ๑ ยอมเหน็ตนในรูป ๑ ตามเห็นเวทนาโดยความเปนตน ฯลฯ ตามเห็นสัญญา            
โดยความเปนตน ฯลฯ ตามเห็นสังขารโดยความเปนตน ฯลฯ ตามเห็นวิญญาณโดยความเปนตน ๑             
ยอมเห็นตนมีวิญญาณ ๑ ยอมเห็นวิญญาณในตน ๑ ยอมเห็นตนในวิญญาณ ๑. เขายอมไมทราบ            
ชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไมเท่ียง ตามความเปนจริงวา เปนของไมเท่ียง.        
ไมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนทุกขตามความเปนจริงวา เปนทุกข.         
ไมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนอนัตตา ตามความเปนจริงวา เปน             
อนัตตา. ไมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันปจจยัปรุงแตง ตามความเปน             
จริงวา อันปจจยัปรุงแตง. ไมทราบชัดตามความเปนจริงวา แมรูป แมเวทนา แมสัญญา แม      
สังขาร แมวิญญาณ จักมี.    
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        [๑๑๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สวนอริยสาวกผูไดสดับแลวแล ผูใดเหน็พระอริยเจา            
ฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ไดรับการแนะนําดีในอริยธรรม ไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรม            
ของสัตบุรุษ ไดรับการแนะนําดีในสัปปุริสธรรม ยอมไมพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตน ฯลฯ ไม     
พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปนตน ฯลฯ ไมพิจารณาเหน็สัญญาโดยความเปนตน ฯลฯ ไม 
พิจารณาเห็นสังขารโดยความเปนตน ฯลฯ ไมพิจารณาเหน็วิญญาณโดยความเปนตน ฯลฯ เธอ              
ยอมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไมเท่ียง ตามความเปนจริงวา ไมเท่ียง.       
ยอมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนทุกข ตามความเปนจริงวา เปนวา          
ทุกข. ยอมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนอนัตตา ตามความเปนจริงวา          
เปนอนัตตา. ยอมทราบชัดรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันปจจยัปรุงแตง ตามความ            
เปนจริงวา อันปจจัยปรุงแตง. ยอมทราบชัดตามความเปนจริงวา แมรูป แมเวทนา แมสัญญา     
แมสังขาร แมวิญญาณ จกัมี. ยอมทราบชัดตามความเปนจริงเชนนั้น เพราะเห็นความเปน           
ตางๆ แหงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. ดูกรภิกษุ เม่ือภิกษนุอมใจไปอยางนีแ้ล           
วา ถาวาเราไมพึงมี ขันธปญจกของเราก็ไมพึงมี กรรมสังขารจักไมมี ปฏิสนธิก็จักไมมีแกเรา               
ดังนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชนได ดวยอาการอยางนีแ้ล.     
        [๑๑๑] ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษนุอมใจไปอยูอยางนี้ พึงตัดโอรัมภาคิยสังโยชน   
เสียได. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือภิกษุรูเห็นอยางไร อาสวะท้ังหลายจึงจะส้ินไปในกาลเปน 
ลําดับ.         
     พ. ดูกรภกิษุ ปุถุชนผูมิไดสดับแลวในโลกนี้ ฯลฯ ยอมถึงความสะดุง ในฐานะอันไมควร    
สะดุง. ดูกรภิกษุ ก็ปุถุชนผูมิไดสดับแลว ยอมมีความสะดุง ดังน้ีวา ถาเราไมพึงมี แมขันธ            
ปญจกของเราก็ไมพึงมี กรรมสังขารจักไมมี ปฏิสนธิของเราก็จักไมมี ดังนี้. ดูกรภิกษุ สวนอริย            
สาวกผูไดสดบัแลวแล ฯลฯ ยอมไมถึงความสะดุงในฐานะอันไมควรสะดุง. ดกูรภิกษ ุอริยสาวกผู               
ไดสดับแลว ไมมีความสะดุงดังนี้วา ถาเราไมพึงมี ขันธปญจกของเรากไ็มพึงมี กรรมสังขารจักไมมี         
ปฏิสนธิของเราก็จักไมมี ดังนี้. ดูกรภิกษุ วญิญาณท่ีเขาถึงรูปก็ดี เม่ือต้ังอยู พึงต้ังอยู วญิญาณท่ีมีรูป     
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เปนอารมณ มีรูปเปนท่ีตั้ง มีความยินดีเปนท่ีเขาไปซองเสพ พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย. 
วิญญาณท่ีเขาถึงเวทนากด็ี ฯลฯ วิญญาณท่ีเขาถึงสัญญาก็ดี ฯลฯ วิญญาณท่ีเขาถึงสังขารก็ดี เม่ือ             
ตั้งอยู พึงต้ังอยู วิญญาณท่ีมีสังขารเปนอารมณ มีสังขารเปนท่ีตั้ง มีความยินดีเปนท่ีเขาไปซอง        
เสพ พึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย. ภกิษุนั้นพึงกลาวอยางนี้วา เราจกับัญญัติการมา การไป   
จุติ อุปบัติ หรือความเจริญงอกงามไพบูลยแหงวิญญาณ เวนจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร           
ดังนี้ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ถาความกําหนัดในรูปธาตุ ในเวทนาธาตุ  
ในสัญญาธาตุ ในสังขารธาตุ ในวิญญาณธาตุ เปนอันภิกษลุะไดแลวไซร เพราะละความกําหนดั         
เสียได อารมณยอมขาดสูญ ท่ีตั้งแหงวิญญาณยอมไมมี วญิญาณอันไมมีท่ีตั้งนั้น ไมงอกงาม   
ไมแตงปฏิสนธิ หลุดพนไป เพราะหลุดพนไป จึงดํารงอยู เพราะดํารงอยู จึงยนิดีพรอม           
เพราะยนิดีพรอม จึงไมสะดุง เม่ือไมสะดุง ยอมดับรอบเฉพาะตนเทานัน้. เธอยอมรูชัดวา   
ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้     
มิไดมี. ดูกรภกิษุ เม่ือบุคคลรูเห็นอยางนี้แล อาสวะท้ังหลายยอมส้ินไป ในกาลเปนลําดับ.    
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                           ๔. ปริวัฏฏสูตร       
                  วาดวยการรูอุปาทานขันธโดยเวียนรอบ ๔       
        [๑๑๒] พระนครสาวัตถี. ฯลฯ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย        
อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน? คือ อุปาทานขันธคือรูป อุปาทานขันธคือเวทนา     
อุปาทานขันธคือสัญญา อุปาทานขันธคือสังขาร อุปาทานขันธคือวิญญาณ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย       
เรายังไมรูยิ่งซ่ึงอุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ โดยเวียนรอบ ๔ ตามความเปนจริง เพยีงใด เรากย็ัง              
ไมปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูชอบยิ่งซ่ึงสัมมาสัมโพธิญาณ อยางยอดเยีย่ม ในโลกพรอมท้ังเทวโลก 
มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุยเพยีงนัน้. ดกูร       
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ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใดแล เรารูยิ่งซ่ึงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ โดยเวียนรอบ ๔ ตามความเปน   
จริง เม่ือนั้น เราจึงปฏิญาณวา เปนผูตรัสรูชอบยิ่งซ่ึงสัมมาสัมโพธิญาณ อยางยอดเยีย่ม ในโลก             
พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและ    
มนุษย. เวยีนรอบ ๔ อยางไร? คือ เรารูยิ่งซ่ึงรูป ความเกิดแหงรูป ความดับแหงรูป ปฏิปทา   
อันใหถึงความดับแหงรูป รูยิง่ซ่ึงเวทนา ฯลฯ รูยิ่งซ่ึงสัญญา ฯลฯ รูยิ่งซ่ึงสังขาร ฯลฯ รูยิ่งซ่ึง      
วิญญาณ ความเกิดแหงวิญญาณ ความดับแหงวิญญาณ ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงวิญญาณ.             
        [๑๑๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็รูปเปนไฉน? คือ มหาภตูรูป ๔ และรูปท่ีอาศัยมหาภูต           
รูป ๔. นี้เรียกวารูป. ความเกดิข้ึนแหงรูป ยอมมีเพราะความเกิดข้ึนแหงอาหาร ความดบัแหงรูป               
ยอมมีเพราะความดับแหงอาหาร อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ            
สัมมาสมาธิ. นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือ          
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิ่งซ่ึงรูปอยางนี้ รูยิ่งซ่ึงความเกิดแหงรูปอยางนี้ รูยิ่งซ่ึงความดับ    
แหงรูปอยางนี ้รูยิ่งซ่ึงปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูปอยางนี้ ปฏิบัติแลวเพื่อความหนาย เพื่อ         
ความคลายกําหนัด เพื่อความดับรูป สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ช่ือวาปฏิบัติดีแลว ชนเหลาใด    
ปฏิบัติดีแลว ชนเหลานั้น ช่ือวายอมหย่ังลงในธรรมวินยันี้. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือ  
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิ่งซ่ึงรูปอยางนี้ รูยิ่งซ่ึงความเกิดแหงรูปอยางนี้ รูยิ่งซ่ึงความดับ    
แหงรูปอยางนี ้รูยิ่งซ่ึงขอปฏิบัติอันใหถึงความดับแหงรูปอยางนี้ เปนผูหลุดพนแลว เพราะเบ่ือ       
หนาย เพราะคลายกําหนดั เพราะความดับ เพราะไมถือม่ันรูป สมณะหรือพราหมณเหลานั้น            
ช่ือวา หลุดพนแลวดี สมณะหรือพราหมณเหลาใด หลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลา           
นั้น เปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน สมณะหรือพราหมณเหลาใด เปนผูมีกําลังสามารถเปน        
ของตน ความเวียนวนเพ่ือปรากฏ ยอมไมมีแกสมณะหรือพราหมณเหลานั้น.          
        [๑๑๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เวทนาเปนไฉน? เวทนา ๖ หมวดน้ี คือ เวทนาเกิดแต             
จักขุสัมผัส เวทนาเกิดแตโสตสัมผัส เวทนาเกิดแตฆานสัมผัส เวทนาเกดิแตชิวหาสัมผัส           
เวทนาเกิดแตกายสัมผัส เวทนาเกิดแตมโนสัมผัส. ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาเวทนา ความ      
เกิดข้ึนแหงเวทนา ยอมมีเพราะความเกิดข้ึนแหงผัสสะ ความดับแหงเวทนา ยอมมีเพราะความ        
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ดับแหงผัสสะ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้           
แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงเวทนา. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใด         
เหลาหนึ่ง รูยิ่งซ่ึงเวทนาอยางนี้ รูยิ่งซ่ึงความเกิดแหงเวทนาอยางนี้ รูยิ่งซ่ึงความดับแหงเวทนา     
อยางนี้ รูยิ่งซ่ึงปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงเวทนาอยางนี้ ปฏิบัติแลวเพื่อความหนาย เพื่อ              
ความคลายกําหนัด เพื่อความดับเวทนา สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ช่ือวาปฏิบัติดแีลว ชน         
เหลาใด ปฏิบัติดีแลว ชนเหลานั้น ช่ือวา ยอมหยั่งลงในธรรมวินัยนี้. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก ็
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิ่งซ่ึงเวทนาอยางนี้ รูยิ่งซ่ึงความเกิดแหงเวทนาอยางนี้           
รูยิ่งซ่ึงความดบัแหงเวทนาอยางนี้ รูยิ่งซ่ึงขอปฏิบัติอันใหถึงความดับแหงเวทนาอยางนี้ เปนผู       
หลุดพนแลว เพราะเบ่ือหนาย เพราะคลายกําหนดั เพราะความดับ เพราะไมถือม่ันเวทนา             
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ช่ือวา หลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใด หลุดพนดีแลว       
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ เปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน สมณะหรือพราหมณเหลาใด             
เปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน ความเวียนวนเพื่อความปรากฏ ยอมไมมีแกสมณะหรือพราหมณ       
เหลานั้น.     
        [๑๑๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สัญญาเปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย สัญญา ๖ หมวดนี้            
คือ ความสําคัญในรูป ความสําคัญในเสียง ความสําคัญในกล่ิน ความสําคัญในรส ความสําคัญ              
ในโผฏฐัพพะ ความสําคัญในธรรมารมณ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวาสัญญา. ความเกิดข้ึน         
แหงสัญญา ยอมมี เพราะความเกิดข้ึนแหงผัสสะ ความดับแหงสัญญา ยอมมี เพราะความดับแหง      
ผัสสะ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเปน            
ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสัญญา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่     
รูยิ่งซ่ึงสัญญาอยางนี้ ฯลฯ ความวนเวยีนเพือ่ความปรากฏ ยอมไมมี แกสมณะหรือพราหมณ       
เหลานั้น.     
        [๑๑๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สังขารเปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย เจตนา ๖ หมวดน้ี           
คือ รูปสัญเจตนา สัททสัญเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐัพพสัญเจตนา ธรรม   
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สัญเจตนา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวาสังขาร. ความเกิดข้ึนแหงสังขาร ยอมมีเพราะความ     
เกิดข้ึนแหงผัสสะ ความดับแหงสังขาร ยอมมี เพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรคประกอบ           
ดวยองค ๘ ประการ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับ          
แหงสังขาร. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ รูยิ่งซ่ึงสังขารอยาง   
นี้ ฯลฯ ความวนเวยีนเพื่อปรากฏ ยอมไมมี แกสมณะหรือพราหมณเหลานั้น        
        [๑๑๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย วิญญาณเปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย วญิญาณ ๖ หมวดนี้            
คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ. ดูกรภิกษุ            
ท้ังหลาย นี้เรียกวาวิญญาณ. ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณ ยอมมี เพราะความเกิดข้ึนแหงนามรูป     
ความดับแหงวญิญาณยอมมี เพราะความดับแหงนามรูป อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ            
คือสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงวิญญาณ. ดกูรภิกษุท้ัง    
หลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิ่งซ่ึงวิญญาณอยางนี้ รูยิ่งซ่ึงเหตุเกิดแหง 
วิญญาณอยางนี้ รูยิ่งซ่ึงความดับแหงวิญญาณอยางนี้ รูยิ่งซ่ึงขอปฏิบัติอันใหถึงความดบัแหงวิญญาณ      
อยางนี้ ปฏิบัตแิลว เพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนดั เพื่อความดบัวิญญาณ สมณะ           
หรือพราหมณเหลานั้น ช่ือวาปฏิบัติดีแลว ชนเหลาใด ปฏิบัติดีแลว ชนเหลานั้น ช่ือวายอม 
หยั่งลงในธรรมวินัยนี้. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิง่ซ่ึง   
วิญญาณอยางนี้ รูยิ่งซ่ึงความเกิดแหงวิญญาณอยางนี้ รูยิ่งซ่ึงความดับแหงวิญญาณอยางนี้ รูยิ่งซ่ึง    
ขอปฏิบัติอันใหถึงความดับแหงวิญญาณอยางนี้ เปนผูหลุดพนแลว เพราะเบ่ือหนาย เพราะคลาย 
กําหนดั เพราะความดับ เพราะไมถือม่ันวิญญาณ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ช่ือวาหลุด            
พนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใด หลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ เปนผูมี         
กําลังสามารถเปนของตน สมณะหรือพราหมณเหลาใดเปนผูมีกําลังสามารถเปนของตน ความ             
วนเวียนเพ่ือความปรากฏ ยอมไมมีแกสมณะหรือพราหมณเหลานัน้. 
                            จบ สูตรท่ี ๔.   
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                          ๕. สัตตัฏฐานสูตร      
                      วาดวยการรูขันธ ๕ โดยฐานะ             
        [๑๑๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก          
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายวา ดูกร    
ภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุผูฉลาดในฐานะ ๗ ประการ ผูเพงพินิจโดยวิธี ๓ ประการ เราเรียกวา    
ยอดบุรุษ ผูเสร็จกิจ อยูจบพรหมจรรย ในธรรมวินัยนี้. ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษุผูฉลาดใน   
ในฐานะ ๗ ประการ เปนอยางไร? ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี้ รูชัดซ่ึงรูป เหตุเกดิ 
แหงรูป ความดับแหงรูป ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป คุณแหงรูป โทษแหงรูป และ            
อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป. รูชัดเวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เหตุเกิด          
แหงวิญญาณ ความดับแหงวญิญาณ ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงวิญญาณ คุณแหงวญิญาณ               
โทษแหงวิญญาณ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงวิญญาณ.             
        [๑๑๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็รูปเปนไฉน? มหาภูตรูป ๔ และรูปท่ีอาศัยมหาภูตรูป ๔          
นี้เรียกวารูป. ความเกิดข้ึนแหงรูป ยอมมีเพราะความเกดิข้ึนแหงอาหาร ความดับแหงรูป ยอม  
มีเพราะความดับแหงอาหาร อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ.        
นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป. ความสุขโสมนัสอาศัยรูปนี้เกิดข้ึน นีเ้ปนคุณแหงรูป               
รูปไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงรูป การกําจัดฉันทราคะ         
การละฉันทราคะในรูปเสียได นี้เปนอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป. ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะ       
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิ่งซ่ึงรูป เหตุเกิดแหงรูป ความดับแหงรูป ปฏิปทาอันใหถึง               
ความดับแหงรูป คุณแหงรูป โทษแหงรูป และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป อยางนี้ๆ แลว         
ปฏิบัติ เพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับรูป สมณะหรือพราหมณเหลานัน้          
ปฏิบัติดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดปฏิบัติดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ช่ือวา        
ยอมหยัง่ลงในธรรมวินัยนี้. สวน สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิ่งซ่ึงรูป เหตุเกิด  
แหงรูป ความดับแหงรูป ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป คุณแหงรูป โทษแหงรูป และ  
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อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป อยางนี้ๆ แลว หลุดพนไป เพราะความเบ่ือหนาย คลายกําหนดั        
ความดับ (และ) เพราะไมถือม่ันรูป สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ช่ือวาหลุดพนดแีลว สมณะ       
หรือพราหมณเหลาใด หลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ เปนอันเสร็จกิจ สมณะ            
หรือพราหมณเหลาใดเสร็จกจิ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมมีวฏัฏะเพ่ือความปรากฏอีก.      
        [๑๒๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เวทนาเปนไฉน? สัญญา ๖ หมวดนี้ คือ เวทนาเกิด 
เพราะจักขุสัมผัส ฯลฯ เวทนาเกิดเพราะมโนสัมผัส. นี้เรียกวาเวทนา. ความเกิดข้ึนแหงเวทนา     
ยอมมีเพราะความเกิดข้ึนแหงผัสสะ ความดับแหงเวทนา ยอมมีเพราะความดับแหงผัสสะ             
อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึง       
ความดับแหงเวทนา ฯลฯ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมมีวัฏฏะเพื่อความปรากฏอีก.            
        [๑๒๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สัญญาเปนไฉน? สัญญา ๖ หมวดนี้ คือ รูปสัญญา  
สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา ธรรมสัญญา. นี้เรียกวาสัญญา. ความ 
เกิดข้ึนแหงสัญญา ยอมมีเพราะความเกิดข้ึนแหงผัสสะ ความดับแหงสัญญา ยอมมีเพราะความ       
ดับแหงผัสสะ อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเปน         
ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสัญญา ฯลฯ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมมีวฏัฏะเพ่ือ          
ความปรากฏอีก.  
        [๑๒๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังขารเปนไฉน? เจตนา ๖ หมวดนี้ คือรูปสัญเจตนา 
ฯลฯ ธรรมสัญเจตนา. นีเ้รียกวาสังขาร. ความเกิดข้ึนแหงสังขาร ยอมมีเพราะความเกิดข้ึน       
แหงผัสสะ ความดับแหงสังขาร ยอมมีเพราะความดับแหงผัสสะ อริยมรรคอันประกอบ  
ดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. นี้แลเปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหง             
สังขาร ฯลฯ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ยอมไมมีวัฏฏะเพื่อความปรากฏอีก.       
        [๑๒๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กว็ิญญาณเปนไฉน? วิญญาณ ๖ หมวดน้ี คือ จักขุ   
วิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ นี้เรียกวา     
วิญญาณ. ความเกิดข้ึนแหงวญิญาณ ยอมมีเพราะความเกดิข้ึนแหงนามรูป ความดับแหง              
วิญญาณ ยอมมีเพราะความดับแหงนามรูป อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ        
สัมมาสมาธิ. นี้แล เปนปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงวิญญาณ. สุขโสมนัสอาศัยวิญญาณเกิดข้ึน       
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นี้เปนคุณแหงวิญญาณ วิญญาณไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษ         
แหงวิญญาณ การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะในวญิญาณ นี้เปนความสลัดออกแหง   
วิญญาณ. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิง่ซ่ึงวิญญาณ เหตุ       
เกิดแหงวิญญาณ ความดับแหงวิญญาณ ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงวิญญาณ คุณแหง  
วิญญาณ โทษแหงวิญญาณ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงวิญญาณ อยางนี้ๆ แลว ปฏิบัติ              
เพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับวิญญาณ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น ช่ือวา       
ปฏิบัติดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใด ปฏิบัติดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ช่ือวา       
ยอมหล่ังลงในธรรมวินัยนี้. สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูยิ่งซ่ึงวิญญาณ เหตุเกิด    
แหงวิญญาณ ความดับแหงวญิญาณ ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงวิญญาณ คุณแหงวญิญาณ               
โทษแหงวิญญาณ อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงวิญญาณ อยางนี้ๆ แลว หลุดพนไป เพราะความ            
เบ่ือหนาย เพราะคลายกําหนดั เพราะดับ เพราะไมถือม่ันวญิญาณ สมณะหรือพราหมณเหลานั้น        
หลุดพนดแีลว สมณะหรือพราหมณเหลาใด หลุดพนดีแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้น               
เปนอันเสร็จกจิแลว สมณะหรือพราหมณเหลาใดเสร็จกจิแลว สมณะหรือพราหมณเหลานั้น           
ยอมไมมีวัฏฏะเพื่อความปรากฏอีก.             
        [๑๒๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ิกษเุปนผูเพงพินิจโดยวิธี ๓ ประการ เปนอยางไร?         
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยอมเพงพินิจโดยความเปนธาตุประการหน่ึง โดยความเปนอายตนะประการ       
หนึ่ง โดยความเปนปฏิจจสมุปบาทประการหน่ึง. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อยางนี้แล ภิกษยุอมเปนผู   
เพงพินิจโดยวธีิ ๓ ประการ. ภิกษุฉลาดในฐานะ ๗ ประการ ผูเพงพินิจโดยวิธี ๓ ประการ เรา      
เรียกวา ยอดบุรุษ ผูเสร็จกิจ อยูจบพรหมจรรยในธรรมวนิัยนี้.               
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                            ๖. พุทธสูตร         
                   วาดวยเหตใุหสําเร็จเปนพระพทุธเจา         
        [๑๒๕] พระนครสาวตัถี ฯลฯ ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุ               
ท้ังหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา หลุดพนเพราะเบ่ือหนาย เพราะคลายกําหนดั            
เพราะดับ เพราะไมถือม่ันรูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เทวดาและมนษุย    
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ตางพากันเรียกวา พระสัมมาสัมพุทธเจา. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมภกิษุผูหลุดพนไดดวยปญญา   
หลุดพนแลว เพราะเบ่ือหนาย เพราะคลายกําหนดั เพราะดับ เพราะไมถือม่ันรูป ... เวทนา ...     
สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เราเรียกวา ผูหลุดพนไดดวยปญญา.            
        [๑๒๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในขอนัน้จะมีอะไรเปนขอแปลกกัน จะมีอะไรเปนขอ              
ประสงคท่ียิ่งกวากัน จะมีอะไรเปนเหตุทําใหตางกนั ระหวางพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
กับภิกษุผูหลุดพนไดดวยปญญา?              
     ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย มีพระผู     
มีพระภาคเปนรากฐาน เปนแบบฉบับ เปนท่ีอิงอาศัย ขอประทานพระวโรกาส ขออรรถแหง               
ภาษิตนี้ จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคทีเดยีวเถิด ภิกษุท้ังหลาย ไดสดบัตอพระผูมีพระภาคแลว 
จักทรงจําไว.   
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ถาอยางนั้น เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว.        
ภิกษเุหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย       
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยังทางท่ียังไมเกดิใหเกิด ยังประชุมชนใหรูจกัมรรคท่ีใครๆ 
ไมรูจัก บอกทางท่ียังไมมีใครบอก เปนผูรูจักทาง ประกาศทางใหปรากฏ ฉลาดในทาง. ดูกร      
ภิกษุท้ังหลาย ก็สาวกท้ังหลาย ในบัดนี้ เปนผูท่ีดําเนินไปตามทาง เปนผูตามมาในภายหลัง.     
อันนี้แล เปนขอแปลกกัน อันนี้ เปนขอประสงคยิ่งกวากนั อันนี้ เปนเหตุทําใหตางกนั      
ระหวางพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา กับภิกษุผูหลุดพนไดดวยปญญา.      
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                           ๗. ปญวัคคิยสูตร     
                        วาดวยลักษณะแหงอนัตตา 
        [๑๒๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล   
พระนครพาราณาสี. ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุเบญจวคัคีย ฯลฯ แลว             
ตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปมิใชตัวตน. ก็หากวารูปนี้จกัเปนตัวตนแลวไซร รูปนี้ ก็คงไมเปน           
ไปเพื่ออาพาธ ท้ังยังจะไดตามความปรารถนาในรูปวา ขอรูปของเรา จงเปนอยางนีเ้ถิด อยาได    
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เปนอยางนัน้เลย. ก็เพราะเหตุท่ีรูปมิใชตัวตน ฉะนัน้รูปจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และไมไดตาม   
ความปรารถนาในรูปวา ขอรูปของเรา จงเปนอยางนี้เถิด อยางไดเปนอยางนั้นเลย. ดกูรภิกษุ    
ท้ังหลาย เวทนา มิใชตัวตน. ก็หากเวทนาน้ี จักเปนตัวตนแลวไซร ก็คงไมเปนไปเพือ่อาพาธ     
ท้ังยังจะไดตามความปรารถนาวา ขอเวทนาของเรา จงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย.   
ก็เพราะเหตุท่ีเวทนามิใชตวัตน ฉะนั้น เวทนาจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และไมไดตามความปรารถนา     
ในเวทนาวา ขอเวทนาของเรา จงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนัน้เลย. ดูกรภิกษุท้ังหลาย    
สัญญามิใชตัวตน. ก็หากสัญญานี้จักเปนตวัตนแลวไซร ก็คงไมเปนไปเพื่ออาพาธ ท้ังยังจะได   
ตามความปรารถนาในสัญญาวา ขอสัญญาของเรา จงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย. ก็     
เพราะเหตุท่ีสัญญามิใชตัวตน ฉะนั้น สัญญจึงเปนไปเพือ่อาพาธ และไมไดตามความปรารถนาใน      
สัญญาวา ขอสัญญาของเรา จงเปนอยางนีเ้ถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย. ดกูรภิกษุท้ังหลาย      
สังขารมิใชตัวตน. ก็หากสังขารนี้ จักเปนตัวตนแลวไซร ก็คงไมเปนไปเพื่ออาพาธ ท้ังยังจะได               
ตามความปรารถนาในสังขารวา ขอสังขารของเรา จงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย.      
ก็เพราะเหตุท่ีสังขารมิใชตัวตน ฉะนัน้ สังขารจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และไมไดตามความปรารถนา   
ในสังขารวา ขอสังขารของเรา จงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนัน้เลย. ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
วิญญาณมิใชตวัตน กห็ากวิญญาณน้ี จกัเปนตัวตนแลวไซร ก็คงไมเปนไปเพื่ออาพาธ ท้ังยังจะ    
ไดตามความปรารถนาในวิญญาณวา ขอวิญญาณของเรา จงเปนอยางนีเ้ถิด อยาไดเปนอยางนั้น       
เลย. ก็เพราะเหตุท่ีวิญญาณมิใชตัวตน ฉะนั้น วิญญาณจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และไมไดตาม         
ความปรารถนาในวิญญาณวา ขอวิญญาณของเรา จงเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย.         
        [๑๒๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียง หรือ          
ไมเท่ียง?     
     ภิกษเุหลานั้น กราบทูลวา ไมเท่ียง พระเจาขา.        
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ท่ีจะ              
ตามเห็นส่ิงนัน้วา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นตัวตนของเรา?   
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     ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.     
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง?            
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา?     
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ท่ีจะตาม           
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่ตัวตนของเรา?     
     ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.     
        [๑๒๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแหละ รูปอยางใดอยางหน่ึงท้ังท่ีเปนอดีต        
อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ท้ังท่ีอยู           
ในท่ีไกลหรือใกล รูปท้ังหมดน้ัน เธอท้ังหลายพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง         
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง 
ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน ฯลฯ ท้ังท่ีอยูไกลหรือใกล เวทนาท้ังหมดนัน้ เธอ          
ท้ังหลาย พึงเหน็ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง อยางนี้วา นัน้ไมใชของเรา นั่นไม      
เปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. สัญญาอยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และ           
ปจจุบัน ฯลฯ ท้ังท่ีอยูไกลหรือใกล สัญญาท้ังหมดนัน้ เธอท้ังหลาย พึงเห็นดวยปญญา         
อันชอบ ตามความเปนจริง อยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นัน่ไมเปนเรา นัน่ไมใชตวัตนของเรา. 
สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจบัุน ฯลฯ ท้ังท่ีอยูไกลหรือใกล      
สังขารท้ังหมดนั้น เธอท้ังหลาย พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง อยางนีว้า นั่น     
ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา. วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต               
อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ท้ังท่ีอยู           
ไกลหรือใกล วิญญาณท้ังหมดนั้น เธอท้ังหลาย พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง          
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา.         
        [๑๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมใน      
รูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร แมในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนดั    
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เพราะคลายกําหนัด จงึหลุดพน. เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว. รูชัดวา  
ชาติส้ินแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้    
มิไดมี.       
     พระผูมีพระภาค ไดตรัสอนัตตลักขณสูตรนี้ จบลงแลว ภกิษุเบญจวคัคียตางมีใจยนิดี       
ช่ืนชมพระภาษิตของผูมีพระภาค กแ็หละเมื่อพระผูมีพระภาคกําลังตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู ภิกษุ  
เบญจวัคคีย กมี็จิตหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมถือม่ัน.         
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                            ๘. มหาลิสูตร        
                     วาดวยเหตุปจจยัแหงความบริสุทธ์ิ        
        [๑๓๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาปามหาวัน ใกลพระนคร           
เวสาลี. คร้ังนั้นแล เจามหาลิลิจฉวีไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภวิาทแลว นั่ง           
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทาน    
ปูรณกัสสปพูดอยางนีว้า เหตุไมมี ปจจยัไมมี เพื่อความเศราหมองของสัตว สัตวท้ังหลายไมมี              
เหตุ ไมมีปจจยั ยอมเศราหมองเอง เหตุไมมี ปจจัยไมมี เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว สัตว  
ท้ังหลาย ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ยอมบริสุทธ์ิเอง. ในขอนี้ พระผูมีพระภาคตรัสอยางไร? พระผู              
มีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาลิ เหตุมี ปจจยัมี เพื่อความเศราหมองของสัตว สัตวท้ังหลายมี      
เหตุ มีปจจยั ยอมเศราหมอง เหตุมี ปจจยัมี เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว สัตวท้ังหลายมีเหตุ               
มีปจจัย ยอมบริสุทธ์ิ.       
     ม. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เหตุปจจัยเพือ่ความเศราหมองของสัตวเปนไฉน? สัตว        
ท้ังหลายมีเหต ุมีปจจัย ยอมเศราหมองอยางไร?               
     พ. ดูกรมหาลิ ก็หากรูปนี้ จะเปนทุกขถายเดยีว รังแตทุกขตามสนอง หยั่งลงสูความ      
ทุกข มิไดประกอบดวยสุขบางแลว สัตวท้ังหลาย ก็จะไมพึงกําหนัดในรูป. ก็เพราะรูปเปนสุข   
สุขตามสนอง หยั่งลงสูความสุข มิไดประกอบดวยทุกขเสมอไป ฉะนั้น สัตวท้ังหลาย จึง       
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กําหนดัในรูป เพราะกําหนัด จึงถูกประกอบเขาไว เพราะถูกประกอบ จงึเศราหมอง ดกูรมหาลิ         
แมขอนี้ก็เปนเหตุ เปนปจจัย เพื่อความเศราหมองของสัตว. สัตวท้ังหลาย มีเหตุ มีปจจยั  
จึงเศราหมอง แมดวยอาการอยางนี้. ดกูรมหาลิ ก็หากเวทนานี้ เปนทุกขถายเดียว ฯลฯ ก็หาก   
สัญญานี้ เปนทุกขถายเดยีว ฯลฯ ก็หากสังขารนี้ เปนทุกขถายเดียว ฯลฯ ก็หากวิญญาณน้ี      
เปนทุกขถายเดียว รังแตทุกขตามสนอง หยั่งลงสูความทุกข มิไดประกอบดวยสุขบางแลว      
สัตวท้ังหลาย ก็จะไมพึงกําหนัดในวิญญาณ. ก็เพราะวิญญาณเปนสุข สุขตามสนอง หยั่งลง           
สูความสุข มิไดประกอบดวยทุกขเสมอไป ฉะนั้น สัตวท้ังหลาย จึงกําหนัดในวิญญาณ เพราะ        
กําหนดั จึงถูกประกอบเขาไว เพราะถูกประกอบ จึงเศราหมอง. ดูกรมหาลิ แมขอนี้แล ก็          
เปนเหตุ เปนปจจัย เพื่อความเศราหมองของสัตว. สัตวท้ังหลาย มีเหตุ มีปจจัย จึงเศราหมอง               
แมดวยอาการอยางนี้.         
        [๑๓๒] ม. ขาแตพระองคผูเจริญ สวนเหตุปจจยั เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวเปน         
ไฉน? สัตวท้ังหลาย มีเหตุ มีปจจัย ยอมบริสุทธ์ิไดอยางไร? 
     พ. ดูกรมหาลิ ก็หากวารูปนี้ จักเปนสุขถายเดยีว สุขตามสนอง หยั่งลงสูความสุข         
มิไดประกอบดวยทุกขบางแลว สัตวท้ังหลาย ก็จะไมพึงเบ่ือหนายในรูป. ก็เพราะรูปเปนทุกข 
ทุกขตามสนอง หยั่งลงสูความทุกข มิไดประกอบดวยสุขเสมอไป ฉะนัน้ สัตวท้ังหลาย จึง        
เบ่ือหนายในรูป เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนดัจึงบริสุทธ์ิ. แมขอนี้แล   
ก็เปนเหตุ เปนปจจัย เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว. สัตวท้ังหลาย มีเหตุ มีปจจัย จึงบริสุทธ์ิ             
แมดวยอาการอยางนี้. ดกูรมหาลิ ก็หากวาเวทนาเปนสุขถายเดียว ฯลฯ สัญญาเปนสุขถายเดียว   
ฯลฯ สังขารเปนสุขถายเดียว ฯลฯ วิญญาณเปนสุขถายเดียว สุขตามสนอง หยั่งลงสู               
ความสุข มิไดประกอบดวยทุกขบางแลวไซร สัตวท้ังหลาย ก็จะไมพึงเบ่ือหนายในวญิญาณ.      
ก็เพราะวิญญาณเปนทุกข ทุกขตามสนอง หยั่งลงสูความทุกข มิได ประกอบดวยสุขเสมอไป         
ฉะนั้น สัตวท้ังหลาย จึงเบ่ือหนายในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหนาย  ยอมคลายกําหนดั เพราะคลาย      
กําหนดั จึงบริสุทธ์ิ แมขอนี้แล ก็เปนเหตุ เปนปจจยั เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตว. สัตว   
ท้ังหลายมีเหต ุมีปจจัย จึงบริสุทธ์ิ แมดวยอาการอยางนี้.  
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
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                           ๙. อาทิตตสูตร        
                    วาดวยความเปนของรอนแหงขันธ ๕          
        [๑๓๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ   
ท้ังหลาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณรอนนกั. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผู           
ไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนาย แมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมใน          
สังขาร แมในวิญญาณ เม่ือเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน             
เม่ือหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูแลว หลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว               
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.               
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                          ๑๐. นิรุตติปถสูตร     
                    วาดวยวิถีทางแหงนิรุตติ ๓ ประการ         
        [๑๓๔] พระนครสาวัตถี. ฯลฯ ณ ท่ีนัน้แล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุ              
ท้ังหลาย วิถีทาง ๓ ประการ คือ หลักภาษา ช่ือ และบัญญัตินี้? ไมถูกทอดท้ิง และยังไม        
เคยถูกทอดท้ิง ยอมไมถูกทอดท้ิง จักไมถูกทอดท้ิง อันสมณพราหมณผูวิญูชนไมคัดคานแลว.   
๓ ประการเปนไฉน? ดูกรภกิษุท้ังหลาย การนับรูปผานพนไปแลว ดบัแลว แปรปรวนไปแลว           
วาไดมีแลว การใหช่ือรูปนั้นวา ไดมีแลว การบัญญัติรูปนั้นวา ไดมีแลว รูปนั้นไมนับวา มี           
อยู ไมนับวา จกัมี. การนับเวทนาที่ผานพนไปแลว ดับแลว แปรปรวนแลววาไดมีแลว การให  
ช่ือเวทนานัน้วา ไดมีแลว การบัญญัติเวทนานั้นวา ไดมีแลว เวทนานั้นไมนับวา มีอยู ไมนับวา          
จักมี. การนับสัญญาท่ีผานพนไปแลว ดับแลว แปรปรวนไปแลววา ไดมีแลว การใหช่ือ          
สัญญานั้นวา ไดมีแลว การบัญญัติสัญญานั้นวา ไดมีแลว สัญญานั้นไมนับวา มีอยู ไมนับ  
วา จักมี การนบัสังขารท่ีผานพนไปแลว ดบัแลว แปรปรวนไปแลววา ไดมีแลว การใหช่ือ      
สังขารนั้นวา ไดมีแลว การบัญญัติสังขารนั้นวา ไดมีแลว สังขารเหลานั้นไมนับวา มีอยู ไม            
นับวา จกัมี การนับวิญญาณที่ผานพนไปแลว ดับแลว แปรปรวนไปแลววา ไดมีแลว การ    
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ใหช่ือวิญญาณนั้นวา ไดมีแลว การบัญญัติวญิญาณน้ันวา ไดมีแลว วิญญาณน้ันไมนบัวา มีอยู              
ไมนับวา จักมีฯ              
        [๑๓๕] การนับรูปท่ียังไมเกิด ยงัไมปรากฏวา จักมี การใหช่ือรูปเชนนั้นวา จักมี     
และการบัญญัติรูปเชนนั้นวา จักมี รูปนั้นไมนับวา มีอยู ไมนับวา มีแลว. การนับเวทนาท่ี               
ยังไมเกดิ ยังไมปรากฏวา จกัมี การใหช่ือเวทนาเชนนั้นวา จักมี และการบัญญัติเวทนาเชนนัน้              
วา จักมี เวทนาน้ันไมนับวา มีอยู ไมนับวา มีแลว. การนับสัญญาท่ียังไมเกิด ยังไมปรากฏวา            
จักมี การใหช่ือสัญญาเชนนั้นวา จกัมี และการบัญญัติสัญญาเชนนั้นวา จักมี สัญญานั้นไมนับ               
วา มีอยู ไมนับวา มีแลว. การนับสังขารท่ียังไมเกิด ยังไมปรากฏวา จักมี การใหช่ือสังขาร             
เชนนั้นวา จกัมี และการบัญญัติ สังขารเชนนั้นวา จักมี สังขารเหลานั้นไมนับวา มีอยู   
ไมนับวา มีแลว. การนับวิญญาณท่ียังไมเกดิ ยังไมปรากฏวา จักมี การใหช่ือวิญญาณเชนนั้นวา             
จักมี และการบัญญัติวิญญาณเชนนัน้วา จกัมี วิญญาณนัน้ไมนับวา มีอยู ไมนับวา มีแลว.   
        [๑๓๖] การนับรูปท่ีเกิดแลว ปรากฏแลววา มีอยู การใหช่ือรูปนั้นวา มีอยู และ       
การบัญญัติรูปเชนนั้นวา มีอยู รูปนั้นไมนบัวา มีแลว ไมนับวา จกัมี. การนับเวทนาท่ีเกิดแลว          
ปรากฏแลววา มีอยู การใหช่ือเวทนาเชนนัน้วา มีอยู และการบัญญัติเวทนาเชนนัน้วา มีอยู               
เวทนานั้นไมนับวา มีแลว ไมนับวา จกัมี. การนับสัญญาท่ีเกิดแลว ปรากฏแลววา มีอยู     
การใหช่ือสัญญาเชนนั้นวา มีอยู และการบัญญัติสัญญาเชนนั้นวา มีอยู สัญญานั้นไมนับวา มี             
แลว ไมนับวา จักมี. การนับสังขารท่ีเกิดแลว ปรากฏแลววา มีอยู การใหช่ือสังขารเชนนั้นวา            
มีอยู และการบัญญัติสังขารเชนนั้นวา มีอยู สังขารเหลานั้น ไมนับวา มีแลว ไมนับวา จักมี.           
การนับวิญญาณท่ีเกดิแลว ปรากฏแลววา มีอยู การใหช่ือวิญญาณเชนนัน้วา มีอยู และการบัญญัติ             
วิญญาณเชนนัน้วา มีอยู วิญญาณน้ันไมนบัวา มีแลว ไมนับวา จกัมี. ดกูรภิกษุท้ังหลาย    
วิถีทาง ๓ ประการ คือ หลักภาษา การต้ังช่ือ และบัญญัติ  เหลานี้แล ไมถูกทอดท้ิงแลว        
ยังไมเคยถูกทอดท้ิง ยอมไมถูกทอดท้ิง จักไมถูกทอดท้ิง อันสมณพราหมณผูเปนวิญูชนไม     
คัดคานแลว.   
        [๑๓๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แมชนชาวอุกกลชนบท กับชนชาววัสสภัญญชนบทท้ังสอง 
นั้น ลวนพูดวาไมมีเหตุ บุญบาปท่ีทําไปแลว ไมเปนอันทํา ทานท่ีบุคคลใหแลวไมมีผล ก็ได    
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สําคัญวิถีทาง ๓ ประการนี้ คือ หลักภาษา การตั้งช่ือ และขอบัญญัติวา ไมควรติ ไมควรคัดคาน 
ขอนั้นเพราะเหตุอะไร? เพราะกลัวถูกนินทา กลัวกระทบกระท่ัง กลัวใสโทษ และกลัวจะตอ          
ความยาว.       
                           จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                         จบ อุปายวรรคท่ี ๑.     
                        -------------------------------       
                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
                ๑. อุปายสูตร๖. พทุธสูตร         
           ๒. พีชสูต  ๗. ปญจวคัคิยสูตร      
            ๓. อุทานสูตร๘. มหาลิสูตร         
            ๔. ปริวัฏฏสูตร              ๙. อาทิตตสูตร       
           ๕. สัตตัฏฐานสูตร           ๑๐. นิรุตติปถสูตร.    
                 -----------------------------------------      
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                           อรหันตวรรคท่ี ๒      
                           ๑. อุปาทิยสูตร       
                    วาดวยการถูกมารผูกมัดเพราะถือม่ัน         
        [๑๓๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี  
ประทับ ถวายอภิวาทแลว นัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระ        
องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส แสดงพระธรรมเทศนา โดยสังเขป               
แกขาพระองค ท่ีขาพระองคไดสดับแลว เปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความ     
เพียร มีใจม่ันคงอยูเถิด.     
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เม่ือบุคคลยังยึดม่ัน ก็ตองถูกมารมัดไว เม่ือไมยึด  
ม่ัน จึงหลุดพนจากมาร.        
     ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.        
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีกลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา?  
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือบุคคลยังยึดรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ           
ม่ันอยู ก็ตองถูกมารมัดไว เม่ือไมยึดม่ันจึงหลุดพนจากมาร. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค            
รูซ้ึงถึงอรรถ แหงพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.         
     พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางดี     
แลว. ดกูรภิกษุ บุคคลยังยึดรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณม่ันอยู ก็ตองถูกมาร          
มัดไว เม่ือไมยดึม่ัน จึงหลุดพนจากมาร เธอพึงทราบอรรถแหงคํานี้ท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดย               
พิสดารอยางนีเ้ถิด.           
        [๑๓๙] คร้ังนั้นแล. ภกิษุรูปนั้นเพลิดเพลิน อนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค          
ลุกจากอาสนะ ถวายบังคม กระทําประทักษิณแลวหลีกไป คร้ังนั้นแล เธอเปนผูๆ เดียว              
หลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพยีร มีใจมั่นคงอยู ไมนานเทาไร ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุด    
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แหงพรหมจรรยอันยอดเยีย่ม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวย       
ปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู. รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว  
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ก็ภกิษุรูปนั้น ไดเปนพระอรหันต            
องคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย.         
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                           ๒. มัญญมานสูตร       
                วาดวยการถูกมารผูกมัดเพราะสําคัญในขันธ ๕      
        [๑๔๐] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย      
อภิวาทแลว นัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ     
องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดย  
สังเขปแกขาพระองค ท่ีขาพระองคไดสดบัแลว เปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท      
มีความเพยีร มีใจมั่นคงอยูเถิด.              
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ เม่ือบุคคลยังมัวสําคัญอยู ก็ตองถูกมารมัดไว เม่ือ   
ไมสําคัญ จึงหลุดพนจากบวงมาร.               
     ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.        
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีกลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา?  
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือบุคคลสําคัญรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ            
อยู ก็ตองถูกมารมัดไว เม่ือไมสําคัญ จึงหลุดพนจากบวงมาร. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระ  
องครูซ้ึงถึงอรรถแหงพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนีแ้ล.      
     พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางดี     
แลว. ดกูรภิกษุ เม่ือบุคคลสําคัญรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณอยู กต็องถูก       
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มารมัดไว เม่ือไมสําคัญ จึงหลุดพนจากบวงมาร. เธอพึงทราบอรรถแหงคํานี้ท่ีเรากลาวแลวอยาง 
ยอโดยพิสดารอยางนี้เถิด.     
      คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปนั้น เพลิดเพลิน อนโุมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจาก        
อาสนะ ถวายบังคม กระทําประทักษณิแลวหลีกไป คร้ังน้ันแล เธอเปนผูๆ เดียว หลีกออก            
จากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจมัน่คงอยูไมนานเทาไร ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรย              
อันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวย    
ตนเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู. รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จ             
แลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี. กภ็กิษุรูปนั้น ไดเปนพระอรหนัตองคหนึ่ง ในจํานวน              
พระอรหันตท้ังหลาย.           
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                          ๓. อภินันทมานสูตร     
                 วาดวยการถูกมารผูกมัดเพราะมัวเพลิดเพลิน      
        [๑๔๑] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย      
อภิวาทแลว นัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ     
องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดย  
สังเขปแกขาพระองค ท่ีขาพระองคไดสดบัแลว ฯลฯ มีใจม่ันคงอยูเถิด.       
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลเม่ือยังมัวเพลิดเพลินอยู ก็ตองถูกมารมัดไว    
เม่ือไมเพลิดเพลิน จึงพนจากบวงมารได.      
     ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.        
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไร    
เลา?          
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลเม่ือยังมัวเพลิดเพลินรูป เวทนาสัญญา สังขาร            
และวิญญาณอยู ก็ตองถูกมารมัดไว เม่ือไมเพลิดเพลิน จึงพนจากบวงมารได. ขาแตพระองค     
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ผูเจริญ ขาพระองครูซ้ึงถึงอรรถแหงพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดาร  
อยางนี้แล.    
     พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางดี     
แลว. ดกูรภิกษุ บุคคลเม่ือเพลิดเพลินรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณอยู ก็ตอง           
ถูกมารมัดไว เม่ือไมเพลิดเพลิน จึงหลุดพนจากบวงมาร. เธอพึงทราบอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลว 
อยางยอ โดยพิสดารอยางนี้เถิด.              
     คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลิน อนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจาก          
อาสนะ ถวายบังคม กระทําประทักษณิแลวหลีกไป คร้ังน้ันแล เธอเปนผูๆ เดียว หลีกออก            
จากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจมัน่คงอยูไมนานเทาไร ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหม   
จรรยอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอัน      
ยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู. รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทํา 
เสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ก็ภิกษุรูปนัน้ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ใน               
จํานวนพระอรหันตท้ังหลาย.      
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                            ๔. อนิจจสูตร        
                 วาดวยการละความพอใจในส่ิงท่ีเปนอนิจจัง      
        [๑๔๒] พระนครสาวตัถี ฯลฯ ภิกษรูุปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย      
อภิวาทแลว นัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดยสังเขป               
แกขาพระองค ท่ีขาพระองคไดสดับแลว ฯลฯ มีใจมั่นคงอยูเถิด.             
     พ. ดูกรภกิษุ ส่ิงใดแล เปนของไมเท่ียง เธอควรละความพอใจในส่ิงนั้นเสีย.               
     ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.        
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไร    
เลา?    
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     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณเปนของไมเท่ียง           
ขาพระองคควรละความพอใจในส่ิงนั้นๆ เสีย. ขาพระองครูซ้ึงถึงอรรถแหงพระดํารัสท่ีพระผูมี  
พระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.  
     พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางดี     
แลว. ดกูรภิกษุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เปนของไมเท่ียง ควรละความ               
พอใจในส่ิงนัน้ๆ เสีย. เธอพงึทราบอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้เถิด   
ฯลฯ ก็ภกิษนุัน้ ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย.      
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                            ๕. ทุกขสูตร         
                  วาดวยการละความพอใจในส่ิงท่ีเปนทุกข       
        [๑๔๓] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ. ถวาย     
อภิวาทแลว นัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ     
องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดย  
สังเขปแกขาพระองค ท่ีขาพระองคไดสดบัแลว ฯลฯ มีใจม่ันคงอยูเถิด.       
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ส่ิงใดแลเปนทุกข เธอควรละความพอใจในส่ิงนั้น         
เสีย.          
     ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.        
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา?              
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เปนทุกข  
ขาพระองคควรละความพอใจในส่ิงนั้นๆ เสีย. ขาพระองครูซ้ึงถึงอรรถแหงพระดํารัสท่ีพระผูมี  
พระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.  
     พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางดี     
แลว. ดกูรภิกษุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เปนทุกข ควรละความพอใจใน  
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ส่ิงนั้นๆ เสีย. เธอพึงทราบอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้เถิด ฯลฯ     
ภิกษุรูปนั้น ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย.         
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                            ๖. อนัตตสูตร        
                 วาดวยการละความพอใจในส่ิงท่ีเปนอนัตตา       
        [๑๔๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย      
อภิวาทแลว นัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ     
องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดย  
สังเขปแกขาพระองค ท่ีขาพระองคไดสดบัแลว ฯลฯ มีใจม่ันคงอยูเถิด.       
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ส่ิงใดแล เปนอนัตตา เธอควรละความพอใจใน               
ส่ิงนั้นเสีย.  
     ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.        
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไรเลา?              
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เปนอนัตตา 
ขาพระองคควรละความพอใจในส่ิงนั้นๆ เสีย. ขาพระองครูซ้ึงถึงอรรถแหงพระดํารัสท่ีพระผูมี  
พระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.  
     พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวอยางยอ โดยพิสดารอยางดีแลว.    
ดูกรภกิษุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณ เปนอนัตตา ควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆ            
เสีย. เธอพึงทราบอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนีเ้ถิด ฯลฯ ภกิษรูุปนั้น  
ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย.       
                            จบ สูตรท่ี ๖.        
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                           ๗. อนัตตนิยสูตร      
                 วาดวยการละความพอใจในส่ิงท่ีมิใชของตน       
        [๑๔๕] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ           
ถวายอภวิาทแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต    
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา   
โดยสังเขปแกขาพระองค ท่ีขาพระองคไดสดับแลว ฯลฯ มีใจมั่นคงอยูเถิด.    
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ส่ิงใดแล ไมใชเปนของตน เธอควรละความพอใจ            
ในส่ิงนั้นเสีย.               
     ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.        
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไร    
เลา?          
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ มิใชเปนของตน            
ขาพระองคควรละความพอใจในส่ิงนั้นๆ เสีย. ขาพระองครูซ้ึงถึงอรรถแหงพระดํารัสท่ีพระผูมี  
พระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.  
     พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางดี     
แลว. ดกูรภิกษุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ มิใชเปนของตน ควรละความ  
พอใจในส่ิงนัน้ๆ เสีย. เธอพงึทราบอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้เถิด   
ฯลฯ ภิกษุรูปนั้น ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหนัตท้ังหลาย.     
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                          ๘. รชนิยสัณฐิตสูตร    
                วาดวยการละความพอใจในส่ิงท่ีจูงใจใหกําหนัด    
        [๑๔๖] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ภิกษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย      
อภิวาทแลว นัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระ-  
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องคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาส โปรดแสดงพระธรรมเทศนา โดย 
สังเขปแกขาพระองค ท่ีขาพระองคไดสดบัแลว ฯลฯ มีใจม่ันคงอยูเถิด.       
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ ส่ิงใดแล จูงใจใหกาํหนัด เธอควรละความพอใจ             
ในส่ิงนั้นเสีย.               
     ภิ. ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทราบแลว ขาแตพระสุคต ขาพระองคทราบแลว.        
     พ. ดูกรภกิษุ ก็เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารไดอยางไร    
เลา?          
     ภิ. ขาแตพระองคผูเจริญ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ลวนจูงใจให              
กําหนดั ขาพระองคควรละพอใจในส่ิงนัน้ๆ เสีย. ขาพระองครูซ้ึงถึงอรรถแหงพระดํารัสท่ี       
พระผูมีพระภาคตรัสแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางนี้แล.         
     พ. ดีแลวๆ ภิกษุ เธอรูซ้ึงถึงอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยางดี     
แลว. ดกูรภิกษุ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ลวนจูงใจใหกาํหนัด ควรละ  
ความพอใจในส่ิงนั้นๆ เสีย. เธอพึงทราบอรรถแหงคําท่ีเรากลาวแลวอยางยอ โดยพิสดารอยาง      
นี้เถิด ฯลฯ ภิกษุรูปนั้น ไดเปนพระอรหนัตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย.            
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                            ๙. ราธสูตร          
                วาดวยการไมมีอหงัการมมังการและมานานุสัย      
        [๑๔๗] พระนครสาวตัถี ฯลฯ ณ ท่ีนั้นแล ทานพระราธะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค          
ถึงท่ีประทับ คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลรูเห็นอยางไร              
จึงจะไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายท่ีมีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก.          
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราธะ รูปอยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และ        
ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือใกล           
อริยสาวก ยอมพิจารณาเห็นรูปท้ังหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง อยางนี้วา        
นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัของเรา. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สัญญาอยางใด   
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อยางหนึ่ง สังขาร เหลาใดเหลาหนึ่ง วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และ     
ปจจุบัน ฯลฯ อยูในท่ีไกลหรือใกล อริยสาวก ยอมพิจารณาเหน็วิญญาณท้ังหมดนั้นดวยปญญา      
อันชอบ ตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นัน่ไมเปนเรา นัน่ไมใชตวัตนของเรา.  
ดูกรราธะ บุคคลรูเห็นอยางนี้แล จึงไมมีอหังการ มมังการ และมานานสัุย ในกายท่ีมีวิญญาณน้ี  
และในสรรพนิมิตภายนอก ฯลฯ ทานพระราธะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระ 
อรหันตท้ังหลาย.             
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                           ๑๐. สุราธสูตร        
          วาดวยการมีใจปราศจากอหังการมมังการและมานานุสัย   
        [๑๔๘] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ณ ท่ีนัน้แล ทานพระสุราธะ ไดทูลถามพระผูมีพระภาค            
วา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือบุคคลรูเห็นอยางไร จึงจะมีใจปราศจากอหงัการ มมังการ        
และมานานุสัย ในกายท่ีมีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก กาวลวงมานะดวยดี สงบ              
ระงับ พนวิเศษแลว.           
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสุราธะ รูปอยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต          
และปจจุบัน ฯลฯ อยูในท่ีไกลหรือใกล อริยสาวก พิจารณาเหน็รูปท้ังหมดนั้น ดวยปญญาอัน      
ชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา      
ดังนี้แลว เปนผูหลุดพนเพราะไมถือม่ัน. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สัญญาอยางใดอยางหน่ึง   
สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง อริยสาวก พิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนัน้     
ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง อยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใช    
ตัวตนของเรา ดังนี้แลว เปนผูหลุดพนเพราะไมถือม่ัน. ดกูรสุราธะ บุคคลเม่ือรูเห็นอยางนี้แล             
จึงจะมีใจปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายท่ีมีวิญญาณน้ี และในสรรพนิมิต           
ภายนอก กาวลวงมานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว ฯลฯ  ทานพระสุราธะ ไดเปนพระอรหนัต      
องคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย.         
                           จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                         จบ อรหันตวรรคท่ี ๒.   
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                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
                 ๑. อุปาทิยสูตร           ๖. อนัตตสูตร         
                ๒. มัญญมานสูตร          ๗. อนัตตนิยสูตร        
            ๓. อภินันทมานสูตร        ๘. รชนิยสัณฐิตสูตร     
                 ๔. อนิจจสูตร            ๙. ราธสูตร            
                ๕. ทุกขสูตร            ๑๐. สุราธสูตร.          
                         ------------------------------  
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                           ขัชชนิยวรรคที่ ๓     
                           ๑. อัสสาทสูตร        
                 วาดวยคุณโทษและอุบายสลัดออกแหงขันธ ๕       
        [๑๔๙] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดบัแลว ยอมไม            
รูชัดตามความเปนจริง ซ่ึงคุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป ฯลฯ แหงเวทนา ฯลฯ         
แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวญิญาณ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนอริยสาวก ผูได            
สดับแลว ยอมรูชัดตามความเปนจริง ซ่ึงคุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป ฯลฯ          
แหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวญิญาณ.      
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                          ๒. สมุทยสูตรท่ี ๑     
                   วาดวยการไมรูความเกดิดับแหงขันธ ๕      
        [๑๕๐] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดบัแลว ยอมไม            
ทราบชัดตามความเปนจริง ซ่ึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหง            
รูป ฯลฯ แหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ. ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย สวนอริยสาวก ผูไดสดับแลว ยอมรูชัดตามความเปนจริง ซ่ึงความเกดิ ความ          
ดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป ฯลฯ แหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ  
แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ.    
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                          ๓. สมุทยสูตรท่ี ๒     
                    วาดวยการรูความเกิดดับแหงขันธ ๕        
        [๑๕๑] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว ยอมรูชัด     
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ตามความเปนจริง ซ่ึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป ฯลฯ            
แหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวญิญาณ.      
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                          ๔. อรหันตสูตรท่ี ๑    
                    วาดวยพระอรหนัตเปนผูเลิศในโลก          
        [๑๕๒] พระนครสาวตัถี ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูปไมเท่ียง ฯลฯ เวทนาไมเท่ียง            
ฯลฯ สัญญาไมเท่ียง ฯลฯ สังขารไมเท่ียง ฯลฯ วิญญาณไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปน   
ทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นควรเหน็ตามความเปนจริง  
ดวยปญญาอันชอบ อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. ดูกร   
ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในรูป ท้ังในเวทนา 
ท้ังในสัญญา ท้ังในสังขาร ท้ังในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย            
กําหนดั จิตยอมหลุดพน. เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว. ยอมรูชัดวา   
ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิได               
มี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระอรหันตท้ังหลาย เปนผูเลิศ เปนผูประเสริฐสุดในโลก กวาสัตตาวาส 
และภวัคคภพ.    
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา       
ประพันธตอไปวา              
        [๑๕๓] พระอรหันตท้ังหลาย มีความสุขหนอ เพราะทานไมมีตณัหา             
     ตัดอัสมิมานะไดเด็ดขาด ทําลายขายคือโมหะไดแลว. พระอรหันต            
     เหลานั้น ถึงซ่ึงความไมหวั่นไหว มีจิตไมขุนมัว ทานเหลานั้นไมแปด  
     เปอนแลว  ดวยเคร่ืองแปดเปอนคือตัณหาและทิฏฐิในโลก  เปนผู        
     ประเสริฐ ไมมีอาสวะ. เปนสัตบุรุษ เปนพุทธบุตร เปนพุทธโอรส           
     กําหนดรูเบญจขันธมีสัทธรรม ๗ เปนโคจร ควรสรรเสริญ. ทานมหา   
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     วีรบุรุษ  ผูสมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ  ศึกษาแลวในไตรสิกขา           
     ละความกลัวและความขลาดไดเดด็ขาดแลว ยอมทองเที่ยวไป โดย              
     ลําดับ.  ทานมหานาคผูสมบูรณดวยองค ๑๐ ประการ  มีจิตต้ังม่ัน         
     ประเสริฐสุดในโลก ทานเหลานั้นไมมีตณัหา. มีอเสขญาณเกิดข้ึนแลว       
     มีรางกายนีเ้ปนคร้ังสุดทาย ไมตองอาศัยผูอ่ืน ในคุณท่ีเปนแกนสารแหง             
     พรหมจรรย. ทานเหลานัน้ไมหวั่นไหวเพราะมานะ หลุดพนจากภพใหม         
     ถึงอรหัตภมิูแลว ชนะเดด็ขาดแลวในโลก.  ทานเหลานั้นไมมีความ         
     เพลิดเพลินอยูในสวนเบื้องบน ทามกลาง และเบ้ืองลาง เปนพุทธ          
     ผูยอดเยีย่มในโลก ยอมบันลือสีหนาท.     
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                          ๕. อรหันตสูตรท่ี ๒    
                    วาดวยพระอรหนัตเปนผูเลิศในโลก          
        [๑๕๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูปไมเท่ียง ฯลฯ เวทนาไมเท่ียง            
ฯลฯ สัญญาไมเท่ียง ฯลฯ สังขารไมเท่ียง ฯลฯ วิญญาณไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปน   
ทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นเปนอนัตตา ส่ิงใดเปนอนัตตา ส่ิงนั้นควรเหน็ตามความเปนจริง  
ดวยปญญาอันชอบ อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา ฯลฯ     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในรูป ท้ังในเวทนา            
ท้ังในสัญญา ท้ังในสังขาร ท้ังในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลาย            
กําหนดั จิตยอมหลุดพน. เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว. ยอมรูชัดวา   
ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิได               
มี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระอรหันตท้ังหลายเปนผูเลิศ เปนผูประเสริฐสุดในโลก กวาสัตตาวาส  
และภวัคคภพ.    
                            จบ สูตรท่ี ๕.        
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                             ๖. สีหสูตร         
                   วาดวยอุปมาพระพุทธเจากับพญาราชสีห        
        [๑๕๕] พระนครสาวตัถี ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พญาสีหมฤคราช เวลาเยน็ออกจากท่ี             
อาศัยแลว เหยยีดกายแลว. เหลียวแลดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบแลว บันลือสีหนาท ๓ คร้ัง แลวออก      
เดินไปเพื่อหากิน. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย พวกสัตวดิรัจฉานทุกหมูเหลาไดยินเสียงพญาสีหมฤคราช   
บันลือสีหนาทอยู โดยมากยอมถึงความกลัว ความตกใจ และความสะดุง จําพวกท่ีอาศัยอยู           
ในรู ยอมเขารู จําพวกท่ีอาศัยอยูในน้ํา ยอมดําน้ํา จําพวกท่ีอาศัยอยูในปา ยอมเขาปา       
จําพวกปกษี ยอมบินข้ึนสูอากาศ. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ถึงพระยาชางท้ังหลายของพระมหากษัตริย   
ซ่ึงถูกผูกดวยเคร่ืองผูก คือ เชือกหนังอันม่ันคง ในคามนคิมและราชธานี ก็สลัดทําลายเคร่ือง    
ผูกเหลานั้นจนขาด กลัวจนมูตรคูถไหล หนเีตลิดไป. ดูกรภิกษุท้ังหลาย พญาสีหมฤคราช             
มีฤทธ์ิศักดานุภาพยิ่งใหญกวาสัตวดิรัจฉานท้ังหลาย เชนนี้แล.              
        [๑๕๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน เม่ือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา         
ทรงถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดีแลว ทรงรูแจง ซ่ึงโลก ทรงเปนสารถีฝกบุรุษท่ีควร   
ฝก ไมมีผูอ่ืนยิง่กวา ทรงเปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ทรงเบิกบานแลว เปนผู     
จําแนกธรรม เสด็จอุบัติข้ึนในโลก พระองคทรงแสดงธรรมวา รูปเปนดงันี้ เหตุเกิดข้ึนแหงรูป    
เปนดังนี้ ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนาเปนดังนี้ ฯลฯ สัญญาเปนดงันี้ ฯลฯ สังขารเปน    
ดังนี้ ฯลฯ วิญญาณเปนดังน้ี เหตุเกดิข้ึนแหงวิญญาณเปนดังนี้ ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้. 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย  แมเทวดาทั้งหลายท่ีมีอายุยืน มีวรรณะมากดวยความสุข ซ่ึงดํารงอยูไดนาน  
ในวิมานสูง ไดสดับธรรมเทศนาของพระตถาคตแลว โดยมากตางก็ถึงความกลัว ความสังเวช             
ความสะดุงวา ผูเจริญท้ังหลาย ไดยินวา เราทั้งหลาย เปนผูไมเท่ียงแท แตไดเขาใจวาเท่ียง           
เราท้ังหลายเปนผูไมยั่งยนืเลย แตไดเขาใจวายั่งยืน เราท้ังหลายเปนผูไมแนนอนเลย แต 
ไดเขาใจวาแนนอน ทานผูเจริญท้ังหลาย ไดยินวา ถึงพวกเราก็เปนผูไมเท่ียง ไมยั่งยืน  
ไมแนนอน นบัเนื่องแลวในกายตน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคต มีฤทธ์ิศักดานภุาพ  
ยิ่งใหญกวาโลก กับท้ังเทวโลกเชนนี้แล.      
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     พระผูมีพระภาค ผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบแลว จึงไดตรัส            
คาถาประพันธตอไปวา          
        [๑๕๗] เม่ือใด พระพุทธเจา ผูเปนศาสดา หาบุคคลเปรียบมิได             
     ตรัสรูดวยปญญาอันยิ่งแลว ทรงประกาศธรรมจักร คือ ความเกิดพรอม       
     แหงกายตน  ความดับแหงกายตน และอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ               
     อันใหถึงความสงบทุกข แกโลกกับท้ังเทวโลก. เม่ือนัน้ แมถึงเทวดา      
     ท้ังหลาย ผูมีอายุยืน มีวรรณะ มียศก็กลัว ถึงความสะดุงวา ทานผู     
     เจริญท้ังหลาย ไดยนิวา พวกเราไมเที่ยง ไมลวงพนกายตนไปได ดงันี้   
     เพราะไดสดับถอยคําของพระอรหันตผูหลุดพน ผูคงท่ี เหมือนหมูมฤค      
     สะดุงตอพญาสีหมฤคราชฉะน้ัน.            
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                           ๗. ขัชชนิยสูตร       
                      วาดวยส่ิงท่ีถูกขันธ ๕ เค้ียวกนิ       
        [๑๕๘] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลา 
หนึ่ง เม่ือตามระลึก ยอมตามระลึกถึงชาติกอน ไดเปนอันมาก สมณะหรือพราหมณท้ังปวงนั้น      
ก็ยอมตามระลึกถึงอุปาทานขันธ ๕ หรือกองใดกองหนึ่ง. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? คือ ยอม       
ตามระลึกถึงรูปดังนี้วา ในอดีตกาล เราเปนผูมีรูปอยางนี้. ยอมตามระลึกถึงเวทนาดงันี้วา ใน              
อดีตกาล เราเปนผูมีเวทนาอยางนี้. ยอมตามระลึกถึงสัญญาดังนี้วา ในอดีตกาล เราเปนผูมี   
สัญญาอยางนี้.  ยอมตามระลึกถึงสังขารดังนี้วา ในอดีตกาล เราเปนผูมีสังขารอยางนี้. ยอมตาม             
ระลึกถึงวิญญาณดังนีว้า ในอดีตกาล เราเปนผูมีวิญญาณอยางนี้.              
        [๑๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะอะไรจึงเรียกวารูป เพราะสลายไป จึงเรียกวา รูป          
สลายไปเพราะอะไร สลายไปเพราะหนาวบาง เพราะรอนบาง เพราะหวิบาง เพราะกระหายบาง            
เพราะสัมผัสแหงเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตวเล้ือยคลานบาง. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะ    
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อะไร จึงเรียกวา เวทนา เพราะเสวย จึงเรียกวา เวทนา เสวยอะไร เสวยอารมณสุขบาง เสวย        
อารมณทุกขบาง เสวยอารมณไมใชทุกขไมใชสุขบาง. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะอะไร จึงเรียก  
วา สัญญา เพราะจําไดหมายรู จึงเรียกวา สัญญา จําไดหมายรูอะไร จําไดหมายรูสีเขียวบาง    
สีเหลืองบาง สีแดงบาง สีขาวบาง. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะอะไรจึงเรียกวา สังขาร เพราะ     
ปรุงแตงสังขตธรรม จึงเรียกวา สังขาร ปรุงแตงสังขตธรรมอะไร ปรุงแตงสังขตธรรม คือ รูป      
โดยความเปนรูป ปรุงแตง สังขตธรรม คือ เวทนา โดยความเปนเวทนา ปรุงแตงสังขตธรรม            
คือ สัญญา โดยความเปนสัญญา ปรุงแตงสังขตธรรม คือ สังขาร โดยความเปนสังขาร  
ปรุงแตงสังขตธรรม คือ วิญญาณ โดยความเปนวิญญาณ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะอะไรจึงเรียก       
วา วิญญาณ เพราะรูแจง จึงเรียกวา วิญญาณ รูแจงอะไร รูแจงรสเปร้ียวบาง รสขมบาง      
รสเผ็ดบาง รสหวานบาง รสข่ืนบาง รสไมข่ืนบาง รสเค็มบาง รสไมเค็มบาง.   
        [๑๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ในขอนัน้ อริยสาวกผูไดสดับแลว ยอมพจิารณาเหน็ดังนี้วา    
บัดนี้เราถูกรูปกินอยู แมในอดีตกาล เราก็ถูกรูปกินแลว เหมือนกับท่ีถูกรูปปจจุบันกนิอยูในบัดนี้         
ก็เรานี้แล พึงช่ืนชมรูปอนาคต แมในอนาคตกาล เราก็พึงถูกรูปกิน เหมือนกับท่ีถูกรูปปจจุบัน   
กินอยูในบัดนี้. เธอพิจารณาเห็นดังนีแ้ลว ยอมไมมีความอาลัยในรูปอดตี ยอมไมช่ืนชมรูปอนาคต              
ยอมปฏิบัติเพือ่เบ่ือหนาย เพือ่คลายกําหนดั เพื่อความดับรูปในปจจุบัน. อริยสาวกผูไดสดับแลว             
ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า บัดนี้เราถูกเวทนากินอยู ... บัดนีเ้ราถูกสัญญากินอยู ... บัดนี้เราถูกสังขาร    
กินอยู ... บัดนีเ้ราถูกวิญญาณกินอยู แมในอดีตกาล เราก็ถูกวิญญาณกินแลว เหมือนกบัท่ีถูก  
วิญญาณปจจุบันกินอยูในบัดนี้. ก็เรานีแ้ล พึงช่ืนชมวิญญาณอนาคต แมในอนาคตกาล เราก็พึง     
ถูกวิญญาณกินอยูเหมือนกบัท่ีถูกวิญญาณปจจุบันกินอยูในบัดนี้. เธอพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอม              
ไมมีความอาลัยในวิญญาณ แมท่ีเปนอดีต ยอมไมช่ืนชมวิญญาณอนาคต ยอมปฏิบัติเพื่อความ       
เบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพื่อความดับวญิญาณปจจุบัน.      
        [๑๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน รูปเท่ียงหรือไม       
เท่ียง?        
     ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ไมเท่ียงพระเจาขา.          
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?  
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     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ท่ีจะตาม           
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา? 
     ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.     
     พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?      
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ท่ีจะตาม           
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา? 
     ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.     
        [๑๖๒] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปอยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และ            
ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือใกล           
รูปท้ังหมดนั้น เธอท้ังหลาย พึงเห็นดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริง อยางนีว้า นั่นไมใช  
ของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. เวทนาอยางใดอยางหน่ึง สัญญาอยางใดอยาง     
หนึ่ง สังขารอยางใดอยางหนึ่ง วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และ           
ปจจุบัน ฯลฯ อยูในท่ีไกลหรือใกล วิญญาณท้ังหมดน้ัน เธอท้ังหลาย พงึเห็นดวยปญญาอัน       
ชอบตามความเปนจริง อยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา.     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกนี้ เราเรียกวา ยอมทําใหพินาศ ยอมไมกอ ยอมละท้ิง ยอมไมถือ 
ม่ัน ยอมเร่ียราย ยอมไมรวบรวมเขาไว ยอมทําใหมอด ไมกอใหลุกโพลงข้ึน.  
        [๑๖๓] อริยสาวก ยอมทําอะไรใหพนิาศ ยอมไมกออะไร? ยอมทํารูป เวทนา สัญญา              
สังขาร วิญญาณ ใหพินาศ ยอมไมกอรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. ยอมละท้ิงอะไร            
ยอมไมถือม่ันอะไร? ยอมละท้ิงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมไมถือม่ันรูป เวทนา       
สัญญา สังขาร วิญญาณ. ยอมเร่ียรายอะไร ยอมไมรวบรวมอะไรไว? ยอมเร่ียรายรูป เวทนา         
สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมไมรวบรวมรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ. ยอมทําอะไร  
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ใหมอด ยอมไมกออะไรใหลุกโพลงข้ึน? ยอมทํารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหมอด           
ยอมไมกอรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหลุกโพลงข้ึน. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย อริยสาวก        
ผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในรูป ท้ังในเวทนา ท้ังในสัญญา ท้ังในสังขาร             
ท้ังในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนดั ยอมหลุดพน. เม่ือหลุด        
พนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว. รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว      
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกนี ้
เราเรียกวา ยอมไมกอ ยอมไมทําใหพนิาศ แตเปนผูทําใหพินาศไดแลวต้ังอยู ยอมไมละ ยอม              
ไมถือม่ัน แตเปนผูละไดแลวตั้งอยู ยอมไมเร่ียราย ยอมไมรวบรวมไว แตเปนผูเร่ียรายไดแลว        
ตั้งอยู ยอมไมทําใหมอด ยอมไมกอใหลุกโพลงข้ึน แตเปนผูทําใหมอดไดแลวตั้งอยู.      
        [๑๖๔] อริยสาวก ยอมไมกออะไร ยอมไมทําอะไรใหพินาศ แตทําใหพินาศแลว 
ตั้งอยู. ยอมไมกอรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหพนิาศ แตเปนผูทําใหพนิาศได        
แลวตั้งอยู. ยอมไมละอะไร ยอมไมถือม่ันอะไร แตเปนผูละไดแลวตั้งอยู ยอมไมละรูป   
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมไมถือม่ันรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แต  
เปนผูละไดแลวตั้งอยู. ยอมไมเร่ียรายอะไร ยอมไมรวบรวมอะไรไว แตเปนผูเร่ียรายไดแลว             
ตั้งอยู. ยอมไมเร่ียรายรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมไมรวบรวมรูป เวทนา             
สัญญา สังขาร วิญญาณ แตเปนผูเร่ียรายไดแลวตั้งอยู. ยอมไมทําอะไรใหมอด ยอมไมกอ     
อะไรใหลุกโพลงข้ึน แตเปนผูทําใหมอดไดแลวตั้งอยู. ยอมไมทํารูป เวทนา สัญญา สังขาร     
วิญญาณ ใหมอด ยอมไมกอรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใหลุกโพลงข้ึน แตเปน              
ผูทําใหมอดไดแลวตั้งอยู. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เทวดาพรอมดวยอินทร พรหม และทาวปชาบดี     
ยอมนมัสการ ภิกษุผูมีจิตพนแลว อยางนี้แล แตท่ีไกลทีเดียววา            
     ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย ขาพเจาท้ังหลายขอนอบนอม               
     ตอทาน ขาแตทานผูเปนอุดมบุรุษ ขาพเจาท้ังหลายขอนอบนอม          
     ตอทาน ผูซ่ึงขาพเจาท้ังหลายมิไดรูจักโดยเฉพาะ และผูซ่ึงได      
     อาศัยเพงทานพินิจอยู ดังนี้.          
                            จบ สูตรท่ี ๗.      
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                           ๘. ปณโฑลยสูตร       
                   วาดวยเหตุท่ีตองดํารงชีพดวยบิณฑบาต        
        [๑๖๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม ใกลพระนครกบิลพสัดุ           
สักกชนบท. คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงขับไลพระภกิษุสงฆในเพราะเหตุเร่ืองหน่ึงแลว       
เวลาเชา ทรงผาอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจีวร เสดจ็เขาไปบิณฑบาตยังพระนครกบิลพัสดุ          
คร้ันแลว ในเวลาปจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาต เสดจ็ไปยังปามหาวนั เพื่อประทับพักใน         
กลางวัน คร้ันเสด็จถึงปามหาวันแลว ไดประทับนั่งพกักลางวัน ณ โคนตนมะตูมหนุม คร้ังนั้น   
แล พระผูมีพระภาคเสดจ็หลีกออกเรนอยูในท่ีลับ ไดเกดิพระปริวิตกข้ึนวา เราแลไดขับไล     
ภิกษุสงฆใหไปแลว ในภกิษสุงฆเหลานี้ พวกภิกษใุหม บวชยังไมนาน เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้   
มีอยู เม่ือภกิษุเหลานั้นไมเหน็เรา พึงเปนผูมีความกินแหนง มีใจแปรปรวน เหมือนลูกโค      
นอยๆ เม่ือไมเห็นแม พึงมีความกินแหนง มีใจแปรปรวน ฉะนั้น เหมือนกับพืชท่ียังออนๆ         
ไมไดน้ํา พึงมีความผันแปรไป มีความเปล่ียนแปรไป ฉะนั้น ถากระไรเราพึงอนุเคราะหภิกษุสงฆ   
ในบัดนี้ เหมือนกับท่ีไดอนุเคราะหมาแลวในกอนๆ ฉะนั้นเถิด. 
        [๑๖๖] คร้ังนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม ไดทราบพระปริวิตกของพระผูมีพระภาค ดวย            
ใจของตนแลว ไดหายไปจากพรหมโลก มาปรากฏเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค เหมือนกับ              
บุรุษผูมีกําลังเหยยีดแขนท่ีคู หรือคูแขนท่ีเหยยีด ฉะนั้น ลําดับนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม ทํา  
ผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง แลวประนมมือ กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค 
ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอนี้เปนอยางนั้น พระเจาขา พระผูมีพระภาคไดทรงขับไล              
ภิกษุสงฆไปแลว ในภิกษุสงฆเหลานี้ พวกภิกษุท่ียังใหม บวชยังไมนาน เพิ่งมาสูธรรมวินัยนี้               
มีอยู เม่ือภกิษสุงฆเหลานั้นไมเห็นพระผูมีพระภาค พึงเปนผูมีความกินแหนง มีใจแปรปรวน   
เหมือนกับลูกโคนอยๆ เม่ือไมเห็นแม พึงมีความกินแหนง มีใจแปรปรวน ฉะนั้น เหมือน            
กับพืชท่ียังออนๆ เม่ือไมไดน้ํา พึงมีความผันแปรไป มีความเปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น พระเจาขา  
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงช่ืนชมกะภิกษุสงฆ ขอพระผูมีพระภาค จงทรงพรํ่าสอนภิกษุสงฆ             
จงทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆในบัดนี้ เหมือนกับท่ีไดทรงอนุเคราะหมาแลวแตกอนๆ ฉะนั้นเถิด.   
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พระผูมีพระภาค ทรงรับอาราธนาโดยดุษณภีาพ. ลําดับนัน้แล ทาวสหัมบดีพรหม ทราบวา              
พระผูมีพระภาคทรงรับอารธนาแลว จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคกระทําประทักษณิแลว อันตร        
ธานไปจากสํานักของพระผูมีพระภาคนัน่แล.       
        [๑๖๗] ลําดับนั้นแล เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออก จากที่พักผอนแลว              
เสด็จไปยังนิโครธาราม แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูไว คร้ันแลว พระผูมีพระภาคทรงบันดาล   
ดวยอิทธาภิสังขาร ใหภกิษุเหลานั้นเกรงกลัว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงท่ีประทับ ทีละรูป               
บาง สองรูปบาง คร้ันแลวตางก็ถวายบังคมแลว นั่งลง ณ สถานท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ัน      
ภิกษเุหลานั้น นั่งลงเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาค จึงไดตรัสพระพุทธวจนะวา ดกูรภิกษุท้ัง 
หลาย ขอเลวทรามของการเล้ียงชีพท้ังหลาย ก็คือการแสวงหาบิณฑบาต. ภิกษุท้ังหลาย ยอม         
ไดรับคําแชงดาในโลกวา เปนผูมีมือถือบาตรเท่ียวแสวงหาบิณฑบาต. ดูกรภกิษุท้ังหลายก็กุลบุตร               
ท้ังหลาย เปนผูเปนไปในอํานาจแหงเหตุ อาศัยอํานาจแหงเหตุ จึงเขาถึงความเปนผูแสวงหา      
บิณฑบาตนีแ้ล ไมใชเปนคนหนีราชทัณฑ ไมใชเปนคนขอใหโจรปลอยตัวไปบวช ไมใชเปน         
คนมีหนี้ ไมใชเปนคนมีภยั ไมใชเปนคนมีอาชีพแรนแคน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็อีกอยาง       
หนึ่ง กุลบุตรนี้บวชแลว โดยท่ีคิดเชนนี้วา เราท้ังหลายเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ       
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว ช่ือวาเปนผูมีทุกขครอบงําแลว มีทุกขประจํา      
แลว ไฉนหนอ ความทําท่ีสุดแหงกองทุกข ท้ังมวลนี้ จะพึงปรากฏ. แตวากุลบุตรนั้น เปนผู     
มากดวยอภิชฌา มีราคะกลาในกามท้ังหลาย มีจิตพยาบาท มีความดําริแหงใจ อันโทษะประทุษ          
รายแลว มีสติหลงลืม ไมมีสัมปชัญญะ มีใจไมเปนสมาธิ มีจิตหมุนไปผิด ไมสํารวมอินทรีย.     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาวบุคคลผูเส่ือมแลว จากโภคะแหงคฤหัสถดวย ไมทําประโยชน คือ     
ความเปนสมณะใหบริบูรณดวยวา มีอุปมาเหมือนกับดุนฟนในท่ีเผาศพ ซ่ึงไฟติดท้ังสองขาง     
ตรงกลางก็เปอนคูถจะใชเปนฟนในบานกไ็มได ฉะนั้น.        
        [๑๖๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อกุศลวิตก ๓ อยางนี้ คือ กามวิตก ๑ พยาบาทวิตก ๑              
วิหิงสาวิตก ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลมีจิตต้ังม่ันดแีลวในสติปฏฐาน ๔ หรือเจริญอนิมิตต            
สมาธิ อกุศลวิตก ๓ อยางนีแ้ล ยอมดับโดยไมเหลือ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนิมิตตสมาธิควร       
แท ท่ีจะเจริญจนกวาจะละอกุศลวิตกนี้ได. อนิมิตตสมาธิท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว       
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก.     
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        [๑๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ทิฏฐิ ๒ อยางนี้ คือ ภวทิฏฐิ ๑ วภิวทิฏฐิ ๑. ดูกรภกิษุ        
ท้ังหลาย อริยสาวก ผูไดสดบัแลว ยอมพิจารณาเห็นในทิฏฐิ ๒ อยางนัน้ ดังนีว้า เรายดึถือ   
ส่ิงใด ในโลกอยู จะพึงเปนผูไมมีโทษ ส่ิงนั้นมีอยูบางไหม? เธอยอมทราบชัดอยางนี้วา เรา               
เรายึดถือส่ิงใดในโลกอยู พึงเปนผูไมมีโทษ ส่ิงนั้นไมมีเลย. เธอยอมทราบชัดอยางนี้ ก็เราเม่ือ          
ยึดถือ พึงยดึถือรูปนั้นเอง เม่ือยึดถือ พึงยดึถือเวทนานั้นเอง เม่ือยึดถือ พึงยึดถือสัญญา   
นั่นเอง เม่ือยึดถือ พึงยึดถือสังขารนั่นเอง เม่ือยึดถือ พึงยดึถือวิญญาณนั้นเอง ภพพึงมีแก  
เรา เพราะอุปาทานเปนปจจัย ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข            
โทมนัส และอุปายาสมี เพราะชาติเปนปจจยั ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ พึงมีได       
ดวยประการอยางนี้. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญ ความขอนั้นเปนไฉน รูป ฯลฯ       
เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง? ภิกษุท้ังหลายกราบทูล           
วา ไมเท่ียง พระเจาขา.     
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?     
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ท่ีจะตาม           
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวของตัวเรา?               
     ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.     
     พ. เพราะฉะน้ันแหละ ภกิษุท้ังหลาย ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับแลวเห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ      
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.         
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                          ๙. ปาลิเลยยสูตร       
                     วาดวยการรูเหน็ท่ีทําใหส้ินอาสวะ        
        [๑๗๐] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนครโกสัมพี.              
คร้ังนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาค ทรงผาอันตรวาสก ทรงถือบาตรและจวีร เสด็จเขา        
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ไปยังพระนครโกสัมพีเพื่อบิณฑบาตร คร้ันเสด็จเท่ียวบิณฑบาตในพระนครโกสัมพแีลว ในเวลา         
ปจฉาภัต เสดจ็กลับจากบิณฑบาตแลว ทรงเก็บงําเสนาสนะดวยพระองคเอง ทรงถือบาตรและ             
จีวร มิไดรับส่ังเรียกพวกภิกษุท่ีเปนอุปฏฐาก มิไดตรัสอําลาพระภิกษุสงฆ พระองคเดยีวไมมี 
เพื่อนเสด็จหลีกไปสูท่ีจาริก. 
        [๑๗๑] คร้ังนั้นแล ภกิษรูุปหนึ่ง เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จไปแลวไมนาน ไดเขาไป       
หาทานพระอานนทจนถึงท่ีอยู คร้ันแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทวา มาเถอะทานพระอานนท      
พระผูมีพระภาคทรงเก็บงําเสนาสนะดวยพระองคเอง ทรงถือบาตรและจีวร มิไดทรงรับส่ังเรียก       
พวกภิกษุท่ีเปนอุปฏฐาก มิไดตรัสอําลาพระภกิษุสงฆ พระองคเดียว ไมมีเพื่อน เสด็จไปสูท่ี  
จาริก. ทานพระอานนทไดตอบวา อาวุโส สมัยใด พระผูมีพระภาค ทรงเก็บงําเสนาสนะ               
ดวยพระองคเอง ทรงถือบาตรและจวีร มิไดทรงรับส่ังเรียกพวกภิกษท่ีุเปนอุปฏฐาก มิไดตรัส    
อําลาภิกษุสงฆ พระองคเดียว ไมมีเพื่อน เสด็จหลีกไปสูท่ีจาริก สมัยนัน้ พระผูมีพระภาค     
ยอมทรงพระประสงค ท่ีจะประทับแตพระองคเดียว สมัยนั้น พระผูมีพระภาค ยอมเปนผูอัน       
ใครๆ ไมพึงติดตาม.            
        [๑๗๒] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาค เสด็จเท่ียวจาริกไปโดยลําดับ เสด็จถึงปาปาลิ         
เลยยกะ. ขาววา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โคนไมรังอันเจริญ ในปาปาลิเลยยกะนั้น.        
คร้ังนั้นแล ภกิษุมากรูปดวยกนั ไดเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู คร้ันแลวตางก็สนทนา    
ปราศรัยกับทานพระอานนท คร้ันผานการปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควร          
สวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว ไดพากันกลาวกะทานพระอานนทวา ทานอานนท นานแลว ท่ีพวก        
ผมไดสดับธรรมีกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค ทานอานนท พวกผมปรารถนาท่ีจะสดับธรรมี      
กถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค. ลําดับนั้นแล ทานพระอานนทพรอมกับภิกษเุหลานั้น         
พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ณ โคนไมรังอันเจริญ ในปาปาลิเลยยกะ คร้ันแลว   
ตางถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว พระผูมีพระภาคทรง   
ยังภกิษุเหลานัน้ ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา.  
        [๑๗๓] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ ไดเกดิความปริวิตกแหงในข้ึนวา เม่ือบุคคล       
รูอยางไร เห็นอยางไรหนอ อาสวะท้ังหลาย จึงส้ินไปโดยลําดับ? พระผูมีพระภาค ทรงทราบ       
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ความปริวิตกแหงใจของภิกษนุั้น ดวยพระทยั จึงตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสวา ดูกรภิกษุ     
ท้ังหลาย เราแสดงธรรมดวยการเลือกเฟน แสดงสติปฏฐาน ๔ ดวยการเลือกเฟน แสดง 
สัมมัปปธาน ๔ ดวยการเลือกเฟน แสดงอิทธิบาท ๔ ดวยการเลือกเฟน แสดงอินทรีย ๕ ดวย         
การเลือกเฟน แสดงพละ ๕ ดวยการเลือกเฟน แสดงโพชฌงค ๗ ดวยการเลือกเฟน แสดง               
อริยมรรคมีองค ๘ ดวยการเลือกเฟน ดกูรภิกษุท้ังหลาย เราไดแสดงธรรม ดวยการเลือกเฟน       
เชนนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ธรรมอันเราแสดงแลว ดวยการเลือกเฟนเชนนี้ เออก็มีภกิษบุางรูป   
ในธรรมวินยันี้ ยังเกดิความปริวติกแหงใจข้ึนวา เม่ือบุคคลรูไดอยางไร เห็นอยางไรหนอ     
อาสวะท้ังหลาย จึงส้ินไปโดยลําดับ.             
        [๑๗๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลรูไดอยางไร เหน็อยางไร อาสวะท้ังหลาย            
ไดสดับแลว จงึส้ินไปโดยลําดับ? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ปุถุชนผูมิไดสดับแลว ในโลกน้ี ไมได   
เห็นพระอริยเจาท้ังหลาย ไมฉลาดในอริยธรรม มิไดรับแนะนําในอริยธรรม ไมไดเหน็สัตบุรุษ      
ไมฉลาดในสัปปุริสธรรม ไมไดรับแนะนาํในสัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน.           
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็การตามเห็นดังนั้นแล เปนสังขาร ก็สังขารนั้น มีอะไรเปนเหตุ มีอะไร     
เปนเคร่ืองกอใหเกิดข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด? ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังขาร    
นั้น เกดิจากตัณหาที่เกิดข้ึน แกปุถุชนผูมิไดสดับแลว ผูอันความเสวยอารมณท่ีเกิดแตอวิชชา              
สัมผัสถูกตองแลว. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ดวยประการฉะน้ีแล แมสังขารนั้นก็ไมเท่ียง ปจจัยปรุง               
แตง อาศัยเหตุเกิดข้ึน แมตัณหานั้น แมเวทนานั้น แมผัสสะนั้น แมอวิชชานั้น ก็ไมเท่ียง   
อันปจจยัปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดข้ึน. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลรูอยู แมอยางนี้ เหน็อยู            
อยางนี้ อาสวะท้ังหลาย ยอมส้ินไปโดยลําดับ.   
        [๑๗๕] ปุถุชน ยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตนเลย แตวาตามเห็นตนมีรูป  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็การตามเห็นดังนั้นเปนสังขาร. ก็สังขารนั้นมีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปน    
เคร่ืองกอใหเกดิข้ึน มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกิด? ดูกรภิกษท้ัุงหลาย สังขารนั้น    
เกิดจากตัณหาที่เกิดข้ึน แกปุถุชนผูมิไดสดับ ผูอันความเสวยอารมณท่ีเกิดแตอวิชชา สัมผัส 
ถูกตองแลว. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ดวยประการฉะน้ีแล แมสังขารนั้น ก็ไมเท่ียง อันปจจัยปรุง  
แตง อันอาศัยเหตุเกิดข้ึน แมตัณหานั้น แมผัสสะนั้น แมอวิชชานั้น ก็ไมเท่ียง อันปจจัย    
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ปรุงแตง อาศัยเหตุเกดิข้ึน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลรูอยู แมอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้             
อาสวะท้ังหลาย ยอมส้ินไปโดยลําดับ.            
        [๑๗๖] ปุถุชน ยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตนเลย ยอมไมตามเห็นตนมีรูป 
แตวาตามเห็นรูปในตน. ดกูรภิกษท้ัุงหลาย ก็การตามเหน็ดังนั้นแลเปนสังขาร ก็สังขารนั้น มี   
อะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนเคร่ืองกอใหเกิดข้ึน มีอะไรเปนกําเนดิ มีอะไรเปนแดนเกดิ? ดูกร     
ภิกษุท้ังหลาย สังขารนั้น เกิดจากตัณหาท่ีเกดิข้ึน แกปุถุชนผูมิไดสดับ ผูอันความเสวยอารมณ              
ท่ีเกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ดวยประการฉะน้ี แมสังขารนั้นก็ไมเท่ียง            
อันปจจยัปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดข้ึน แมตัณหานั้น แมเวทนานั้น แมผัสสะนั้น แมอวิชชานั้น  
ก็ไมเท่ียง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดข้ึน. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือบุคคลรูอยูแมอยางนี้          
เห็นอยูอยางนี้ อาสวะท้ังหลาย ยอมส้ินไปโดยลําดับ.          
        [๑๗๗] ปุถุชน ยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตนเลย ยอมไมตามเห็นตนมีรูป 
ยอมไมตามเหน็รูปในตน แตวาตามเหน็ตนในรูป. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็การตามเห็นดังนั้นแล       
เปนสังขาร ก็สังขารนั้น มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนเคร่ืองกอใหเกิดข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด   
มีอะไรเปนแดนเกิด? ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังขารนั้นเกิดจากตัณหาท่ีเกดิข้ึน แกปุถุชนผูมิไดสดับ             
ผูอันความเสวยอารมณท่ีเกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตองแลว. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ดวยประการฉะนี้  
แล แมสังขารนั้น ก็ไมเท่ียง อันปจจยัปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดข้ึน แมตัณหานั้น แมเวทนา    
นั้น แมผัสสะนั้น แมอวิชชานั้น ก็ไมเท่ียง อันปจจยัปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดข้ึน. ดูกรภกิษุ               
ท้ังหลาย บุคคลรูอยูแมอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ อาสวะท้ังหลาย ยอมส้ินไปโดยลําดับ.       
        [๑๗๘] ปุถุชน ยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตนเลย ยอมไมตามเห็นตนมีรูป 
ยอมไมตามเหน็รูปในตน ยอมไมตามเห็นตนในรูป แตวาตามเห็นเวทนา โดยความเปนตน              
ฯลฯ แตวาตามเห็นตนมีเวทนา ฯลฯ แตวาตามเห็นเวทนาตนใน ฯลฯ แตวาตามเหน็ตนใน               
เวทนา ฯลฯ แตวาตามเหน็สัญญา โดยความเปนตน ฯลฯ แตวาตามเห็นตนมีสัญญา ฯลฯ แตวา          
ตามเห็นสัญญาในตน ฯลฯ แตวาตามเหน็ตนในสัญญา ฯลฯ แตวาตามเห็นสังขาร โดยความ               
เปนตน ฯลฯ แตวาตามเห็นตนมีสังขาร ฯลฯ แตวาตามเห็นสังขารในตน ฯลฯ แตวาตาม    
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เห็นตนในสังขาร ฯลฯ แตวาตามเห็นวิญญาณ โดยความเปนตน ฯลฯ แตวาตามเห็นตนมี 
วิญญาณ ฯลฯ แตวาตามเห็นวิญญาณในตน ฯลฯ แตวาตามเห็นตนในวญิญาณ. ดูกรภกิษุ  
ท้ังหลาย กก็ารตามเห็นดังนัน้แล เปนสังขาร ก็สังขารนั้น มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนเคร่ือง   
กอใหเกิดข้ึน มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด? สังขารนั้น เกิดจากตัณหาท่ีเกดิข้ึน     
แกปุถุชนผูมิไดสดับ ผูอันความเสวยอารมณท่ีเกดิแตอวชิชาสัมผัสถูกตองแลว. ดกูรภิกษุท้ังหลาย           
ดวยประการฉะนี้แล แมสังขารนั้น ก็ไมเท่ียง อันปจจยัปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดข้ึน แมตณัหานัน้             
แมเวทนานั้น แมสัมผัสะนั้น แมอวิชชานัน้ ก็ไมเท่ียง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดข้ึน.               
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลรูอยูแมอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ อาสวะท้ังหลาย ยอมส้ินไปโดย              
ลําดับ.         
        [๑๗๙] ปุถุชน ยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตนเลย ฯลฯ ยอมไมตามเห็นเวทนา              
โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเหน็สัญญา โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสังขาร              
โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นวญิญาณ โดยความเปนตน ฯลฯ แตวาเปนผูมี   
ทิฏฐิ เชนนี้ วา ตนก็อันนัน้ โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนีไ้ปแลว จกัเปนผูเท่ียง ยั่งยืน 
ม่ันคง มีความไมเปล่ียนแปลงเปนธรรม. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทิฏฐิความเห็นวาเท่ียงเชนนั้น   
เปนสังขาร ก็สังขารนั้น มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลรูอยูแมอยางนี้ 
เห็นอยูอยางนี้ อาสวะท้ังหลาย ยอมส้ินไปโดยลําดับ.          
        [๑๘๐] ปุถุชนยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตนเลย ฯลฯ ยอมไมตามเห็นเวทนา               
โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสัญญา โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสังขาร              
โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นวญิญาณ โดยความเปนตน ฯลฯ เปนผูไมมีทิฏฐิ เชนนี้        
วา ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เราน้ันละโลกนี้ไปแลว จักเปนผูเท่ียง ยั่งยนื ม่ันคง มีความ 
ไมเปล่ียนแปลงเปนธรรมดา แตวาเปนผูมีทิฏฐิ เชนนี้วา เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี             
เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี  ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็มีทิฏฐิความเห็นวาขาดสูญเชนนั้นเปน               
สังขาร. ก็สังขารนั้น มีอะไรเปนเหตุ ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลแมรูอยูอยางนี้ เห็น              
อยูอยางนี้ อาสวะท้ังหลาย ยอมส้ินไปโดยลําดับ.     
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        [๑๘๑] ปุถุชน ยอมไมตามเห็นรูป โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมเห็นเวทนา     
โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสัญญา โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นสังขาร              
โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมตามเห็นวญิญาณ โดยความเปนตน ฯลฯ เปนผูไมมีทิฏฐิ เชนนี้        
วา ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เราน้ันละโลกนี้ไปแลว จักเปนผูเท่ียง ยั่งยนื ม่ันคง มีความ 
ไมเปล่ียนแปลงเปนธรรมดา และเปนผูไมมีทิฏฐิ เชนนี้วา เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึง               
มี เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี แตวายังเปนผูมีความสงสัย เคลือบแคลง ไมแนใจใน     
สัทธรรม. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ความเปนผูมีความสงสัย เคลือบแคลง ไมแนใจในสัทธรรม          
เชนนั้นเปนสังขาร. ก็สังขารนั้น มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนเคร่ืองกอใหเกิดข้ึน มีอะไรเปน               
กําเนิด มีอะไรเปนแดนเกดิ? ดูกรภกิษุท้ังหลาย สังขารนั้น เกิดจากตัณหาท่ีเกิดข้ึน แกปุถุชน  
ผูมิไดสดับ ผูอันความเสวยอารมณท่ีเกิดแตอวิชชาสัมผัสถูกตอง. ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ดวย   
ประการฉะนีแ้ล แมสังขารนั้น ก็ไมเท่ียง อันปจจยัปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดข้ึน แมตัณหานั้น  
แมเวทนานั้น แมผัสสะนั้น แมอวิชชานัน้ ก็ไมเท่ียง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยเหตุเกิดนั้น.  
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลแมรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ อาสวะท้ังหลาย ยอมส้ินไปโดย              
ลําดับ.         
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                           ๑๐. ปุณณมสูตร        
                         วาดวยอุปาทานขันธ ๕  
        [๑๘๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ มิคารมาตุประสาท ในพระวิหาร 
บุพพาราม ใกลพระนครสาวตัถี พรอมดวยพระภกิษุสงฆเปนอันมาก. กใ็นสมัยนัน้แล ในคืน          
วันอุโบสถข้ึน ๑๕ คํ่า เปนวนัเพ็ญ มีพระจนัทรเต็มดวง พระผูมีพระภาค อันภิกษุสงฆหอม       
ลอมแลว ประทับนั่งอยูในท่ีแจง.            
        [๑๘๓] คร้ังนั้น ภกิษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะ ทําผาอุตตราสงฆเฉวียงบาขางหนึ่งแลว       
ประนมมือไปทางพระผูมีพระภาคเจา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขา    
พระองคจะพึงทูลถามเหตุประการหนึ่ง กะพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาคทรงประทานโอกาส     
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ท่ีจะพยากรณปญหา แกขาพระองค. พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา ดูกรภิกษุ ถาเชนนัน้เธอจง      
นั่ง ณ อาสนะของตนแลว ถามปญหาท่ีเธอมุงจํานงเถิด ภกิษุนั้น รับพระดํารัสของพระผูมี         
พระภาคแลวนั่ง ณ อาสนะของตน ทูลถามปญหาพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ            
อุปาทานขันธ ๕ ไดแกอุปาทานขันธคือรูป อุปาทานขันธคือเวทนา อุปาทานขันธคือสัญญา         
อุปาทานขันธคือสังขาร อุปาทานขันธคือวิญญาณ เหลานี้ ใชไหม พระเจาขา?    
     พ. ดูกรภกิษุ อุปาทานขันธ ๕ ไดแกอุปาทานขันธ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร            
วิญญาณ เหลานี้แหละภกิษุ.     
                      วาดวยมูลแหงอุปาทานขันธ ๕             
        [๑๘๔] ภกิษุนั้น ช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลว        
ไดทูลถามปญหาท่ียิ่งข้ึนไปวา อุปาทานขันธ ๕ เหลานีแ้ล มีอะไรเปนมูลเหตุ พระเจาขา?    
     พ. ดูกรภกิษุ อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้แล มีฉันทะเปนมูลเหตุ ฯลฯ         
     ภิ. อุปาทานก็อันนัน้ และอุปาทานขันธ ๕ ก็อันนั้น หรือวาอุปาทานอ่ืนจากอุปาทาน       
ขันธ ๕ พระเจาขา?          
     พ. ดูกรภกิษุ อุปาทานก็อันนั้น และอุปาทานขันธ ๕ กอั็นนั้น หามิได และอุปาทาน         
อ่ืนจากอุปาทานขันธ ๕ ก็หามิได แตฉันทราคะในอุปาทานขันธ ๕ เหลานั้นเปนตัวอุปาทาน       
                    วาดวยฉันทราคะในอุปาทานขันธ ๕            
        [๑๘๕] ภกิษุนั้น ช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลวได        
ทูลถามปญหาท่ียิ่งข้ึนไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ฉันทราคะในอุปาทานขันธ ๕ แตกตางกัน   
หรือ? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ตางกันภิกษุ ดังนีแ้ลว ไดตรัสตอไปวา ดูกรภิกษุ          
บุคคลบางคนในโลกนี้ มีความปรารถนาอยางนีว้า ในอนาคตกาล ขอเราพึงมีรูปเชนนี ้พึงมี         
เวทนาเชนนี้ พึงมีสัญญาเชนนี้ พึงมีสังขารเชนนี้ พึงมีวญิญาณเชนนี้. ดูกรภกิษุ ฉันทราคะ  
ในอุปาทานขันธ ๕ ตางกันดวยประการฉะนี้แล.   
                        วาดวยเหตุท่ีเรียกวาขันธ            
        [๑๘๖] ภกิษุนั้น ช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา             
แลวไดทูลถามปญหาท่ียิ่งข้ึนไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ ขันธ จึงช่ือวา         
ขันธ?   
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     พ. ดูกรภกิษุ รูปอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปน             
ภายในกด็ี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดกด็ ีเลวก็ดี ประณีตก็ดี มีในท่ีไกลก็ดี ในท่ีใกล     
ก็ดี นี้เรียกวารูปขันธ เวทนาอยางใดอยางหน่ึง ฯลฯ นี้เรียกวาเวทนาขันธ สัญญาอยางใดอยาง              
หนึ่ง ฯลฯ นี้เรียกวาสัญญาขันธ สังขารอยางใดอยางหน่ึง ฯลฯ นี้เรียกวาสังขารขันธ วิญญาณ 
อยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในก็ดี ภายนอกกด็ี หยาบก็ดี     
ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตกด็ี มีในที่ไกลกด็ี  ในท่ีใกลกด็ี นี้เรียกวาวิญญาณขันธ. ดูกรภิกษุ           
ดวยเหตุมีประมาณเทานีแ้ล ขันธจึงช่ือวาขันธ.             
                       วาดวยเหตุปจจัยแหงขันธ ๕            
        [๑๘๗] ภกิษุนั้น ช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลว        
ไดทูลถามปญหาท่ียิ่งข้ึนไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจยัทําใหรูปขันธ              
เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ วิญญาณขันธ ปรากฏ?        
     พ. ดูกรภกิษุ มหาภูตรูป ๔ แล เปนเหตุเปนปจจยัทําใหรูปขันธปรากฏ. ผัสสะ เปน         
เหตุเปนปจจยัทําใหเวทนาขันธปรากฏ. ผัสสะ เปนเหตุเปนปจจยั ทําใหสัญญาขันธปรากฏ.        
ผัสสะ เปนเหตุเปนปจจยัทําใหสังขารขันธปรากฏ. นามรูปเปนเหตุเปนปจจัยทําใหวญิญาณขันธ   
ปรากฏ.         
                       วาดวยเหตุเกดิสักกายทิฏฐิ              
        [๑๘๘] ภกิษุนั้น ช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลว        
ไดทูลถามปญหาท่ียิ่งข้ึนไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ สักกายทิฏฐิมีไดอยางใดหนอ?          
     พ. ดูกรภกิษุ ปุถุชนในโลกนี้ ผูยังมิไดสดับ เปนผูไมไดเห็นพระอริยเจา ไมฉลาด     
ในอริยธรรม ไมไดรับแนะนาํในอริยธรรม เปนผูไมไดเหน็สัตบุรุษ ไมฉลาดในสัปปุริสธรรม       
ไมไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมเห็นรูปโดยความเปนตน ยอมเห็นตนมีรูป ยอมเห็นรูป         
ในตน ยอมเหน็ตนในรูป ยอมเห็นเวทนา โดยความเปนตน ยอมเห็นตนมีเวทนา ยอมเห็น               
เวทนาในตน ยอมเห็นตนในเวทนา ยอมเห็นสัญญา โดยความเปนตน ยอมเหน็ตนมีสัญญา  
ยอมเห็นสัญญาในตน ยอมเห็นตนในสัญญา ยอมเห็นสังขาร โดยความเปนตน ยอมเห็น  
ตนมีสังขาร ยอมเห็นสังขารในตน ยอมเหน็ตนในสังขาร ยอมเห็นวิญญาณ โดยความเปนตน    
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ยอมเห็นตนมีวิญญาณ ยอมเห็นวิญญาณในตน ยอมเห็นตนในวิญญาณ. ดูกรภิกษุ สักกาย               
ทิฏฐิมีไดดวยอาการเชนนีแ้ล.               
                      วาดวยเหตุจะไมมีสักกายทิฏฐิ            
        [๑๘๙] ภกิษุนั้น ช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา             
แลวไดทูลถามปญหาท่ียิ่งข้ึนไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ สักกายทิฏฐิยอมไมมีไดอยางไร?  
     พ. ดูกรภกิษุ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ผูไดสดับแลว เปนผูไดเห็นพระอริยเจา         
ฉลาดในอริยธรรม ไดรับแนะนําแลวเปนอยางดีในอริยธรรม เปนผูไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดใน         
สัปปุริสธรรม ไดรับแนะนําแลวเปนอยางดีในสัปปุริสธรรม ยอมไมเหน็รูป โดยความเปนตน        
ไมเห็นตนมีรูป ไมเห็นรูปในตน หรือไมเห็นตนในรูป ยอมไมเหน็เวทนา โดยความเปนตน           
ไมเห็นตนมีเวทนา ไมเหน็เวทนาในตน หรือไมเห็นตนในเวทนา ยอมไมเห็นสัญญา โดยความ           
เปนตน ไมเหน็ตนมีสัญญา ไมเห็นสัญญาในตน หรือไมเห็นตนในสัญญา ยอมไมเหน็สังขาร           
โดยความเปนตน ไมเหน็ตนมีสังขาร ไมเห็นสังขารมีในตน หรือไมเห็นตนในสังขาร ยอมไม         
เห็นวิญญาณ โดยความเปนตน ไมเหน็ตนมีวิญญาณ ไมเหน็วิญญาณในตน หรือไมเหน็ตนใน              
วิญญาณ. ดกูรภิกษุ สักกายทิฏฐิ ยอมไมมีดวยอาการเชนนี้แล.  
            วาดวยคุณโทษและอุบายสลัดออกแหงอุปาทานขันธ    
        [๑๙๐] ภกิษุนั้น ช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลว        
ไดทูลถามปญหาท่ียิ่งข้ึนไปวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนคุณ เปนโทษ เปนเคร่ือง  
สลัดออก แหงรูป แหงเวทนา แหงสัญญา แหงสังขาร แหงวิญญาณ?  
     พ. ดูกรภกิษุ สุขโสมนัส อาศัยรูปเกิดข้ึน นี้เปนคุณแหงรูป รูปไมเท่ียง เปนทุกข     
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงรูป การกําจดัฉันทราคะ การละฉันทราคะในรูป             
เสียได นีเ้ปนเคร่ืองสลัดออกแหงรูป สุขโสมนัส อาศัยเวทนาเกิดข้ึน ฯลฯ อาศัยสัญญาเกิด      
ข้ึน ฯลฯ อาศัยสังขารเกิดขึ้น อาศัยวิญญาณเกิดข้ึน นีเ้ปนคุณแหงวิญญาณ วิญญาณไมเท่ียง     
เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา นี้เปนโทษแหงวญิญาณ. การกาํจัดฉันทราคะ   
การละฉันทราคะในวิญญาณเสียได นีเ้ปนเคร่ืองสลัดออกแหงวิญญาณ.              
                 วาดวยการไมมีอหังการมมังการและมานานุสัย     
        [๑๙๑] ภกิษุนั้น ช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาควา ดีแลวพระเจาขา แลว        
ไดทูลถามปญหาท่ียิ่งข้ึนไปอีกวา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือบุคคลรูอยูอยางไร เหน็อยูอยางไร    
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จึงจะไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายท่ีมีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก?          
     พ. ดูกรภกิษุ รูปอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายใน        
ก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดกด็ี เลวกด็ี ประณีตกด็ี มีในท่ีไกลก็ดี ในท่ีใกลก็ดี      
อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นรูปท้ังหมดนัน้ ดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่     
ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สัญญาอยางใด    
อยางหนึ่ง สังขารอยางใดอยางหนึ่ง วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และ      
ปจจุบัน เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดกด็ ีเลวก็ดี ประณีตก็ดี มีในท่ีไกล      
ก็ดี ในท่ีใกลกด็ี อริยสาวกยอมพิจารณาเหน็วิญญาณท้ังหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบ ตามความ       
เปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. ดูกรภิกษุ เม่ือบุคคล          
รูอยูอยางนี้ เหน็อยูอยางนี้แล จึงจะไมมีอหงัการ มมังการ และมานานุสัย ในกายท่ีมีวญิญาณน้ี            
และสรรพนิมิตภายนอก.           
                 วาดวยกรรมท่ีอนัตตากระทําจะถูกตองอัตตา       
        [๑๙๒] กโ็ดยสมัยนัน้แล ภิกษุรูปหนึง่ ไดเกดิความปริวิตกแหงใจข้ึนวา ทานผูเจริญ     
ท้ังหลาย ไดยนิวา ดวยประการดังนี้แล รูปเปนอนัตตา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปน        
อนัตตา กรรมท่ีอนัตตากระทํา จักถูกตองอนัตตาคือกรรมไดอยางไร? คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาค   
ทรงทราบความปริวิตกแหงใจของภิกษุนั้นดวยพระทัยแลว ไดตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสวา     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ขอท่ีโมฆบุรุษบางคน ในธรรมวินัยนี้ เปนผูตกอยูในอํานาจอวิชชา มีใจถูกตณัหา             
ครอบงํา จะพึงสําคัญสัตถุศาสน วาเปนคําสอนท่ีควรคิดใหตระหนกัวา ทานผูเจริญท้ังหลาย       
ไดยินวา ดวยประการดังนีแ้ล รูปเปนอนัตตา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนอนตัตา           
กรรมท่ีอนัตตากระทํา จกัถูกตองอัตตาคือกรรมไดอยางไร? นี้เปนฐานะที่จะมีได. ดูกรภิกษุ     
ท้ังหลาย เธอท้ังหลาย อันเราไดแนะนําไวแลว ดวยการทวนถามในธรรมน้ันๆ ในบาลีประเทศ          
นั้นๆ จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง? ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ไมเท่ียง               
พระเจาขา.    
     พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?      
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.      
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     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ท่ีจะตาม           
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา? 
     ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.     
     พ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมทราบ          
ชัดวา ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฉะนีแ้ล.     
                           จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                         จบ ขัชชนิยวรรคท่ี ๓.   
                         ------------------------------------       
                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
                    ๑. อัสสาทสูตร          ๖. สีหสูตร          
                    ๒. สมุทยสูตร ๑         ๗. ขัชชนิยสูตร      
                    ๓. สมุทยสูตร ๒         ๘. ปณโฑลยสูตร      
                    ๔. อรหันตสูตรท่ี ๑       ๙. ปาลิเลยยกสูตร  
                    ๕. อรหันตสูตรท่ี ๒      ๑๐. ปุณณมสูตร.     
                         ----------------------------------------  
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                            เถรวรรคท่ี ๔        
                           ๑. อานันทสูตร        
                  วาดวยปจจยัใหมีและไมใหมีตณัหามานะทิฏฐิ  
        [๑๙๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก          
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล ทานพระอานนทเถระเรียกภิกษท้ัุงหลายมาแลวกลาว      
วา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย. ภกิษเุหลานั้น รับคําทานพระอานนทแลว. ทานพระอานนท จงึได       
กลาววา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย ทานพระปุณณมันตานีบุตร มีอุปการะมากแกพวกเราเหลาภิกษใุหม    
ทานกลาวสอนพวกเราดวยโอวาทอยางนีว้า ดูกรทานอานนท เพราะถือม่ัน จึงมีตัณหา มานะ        
ทิฏฐิวา เปนเรา เพราะไมถือม่ัน จึงไมมีตณัหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา. เพราะถือม่ัน อะไร   
จึงมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา เพราะไมถือม่ันอะไร จงึไมมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา. 
เพราะถือม่ันรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา 
เพราะไมถือม่ันรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงไมมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปน             
เรา. ดูกรทานอานนท เปรียบเสมือนสตรีหรือบุรุษรุนหนุมรุนสาว มีนสัิยชอบแตงตัว สองดู    
เงาหนาของตน ท่ีกระจกหรือท่ีภาชนะน้ํา อันใสบริสุทธ์ิผุดผอง เพราะยึดถือจึงเห็น เพราะ       
ไมยึดถือจึงไมเห็นฉันใด. ดกูรทานอานนท เพราะถือม่ันรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ        
จึงมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา เพราะไมถือม่ันรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ             
จึงไมมีตัณหา มานะ ทิฏฐิวา เปนเรา ฉันนัน้เหมือนกันแล. ดูกรทานอานนท ทานจะสําคัญ        
ความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง?   
     อ. ไมเท่ียง อาวุโส.     
     ป. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?      
     อ. ไมเท่ียง อาวุโส ฯลฯ  
     ป. เพราะเหตุนี้แล อริยสาวกผูสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ รูชัดวา ฯลฯ กิจอ่ืน     
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. (โดยเหตุนีแ้ล ขาพเจาจึงกลาววา) ดูกรอาวโุส ทานพระปุณณ-  
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มันตานีบุตร เปนผูมีอุปการะมาก แกพวกเราเหลาภิกษุใหม ทานสอนพวกเราดวยโอวาทนี้ ก็     
เราไดตรัสรูธรรม เพราะฟงธรรมเทศนาน้ี ของทานพระปุณณมันตานบุีตร.          
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                            ๒. ติสสสูตร         
                   วาดวยปจจยัใหเกิดและไมใหเกิดโสกะ       
        [๑๙๔] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ก็สมัยนัน้ ทานพระติสสะซ่ึงเปนโอรสของพระปตุจฉา             
ของพระผูมีพระภาค บอกแกภิกษุหลายรูปอยางนี้วา ดกูรอาวุโสท้ังหลาย กายของขาพเจา เปน    
ดุจภาระอันหนักโดยแท แมทิศท้ังหลายไมปรากฏแกขาพเจา แมธรรมท้ังหลาย ไมแจมแจงแก     
ขาพเจา ถีนมิทธะ ยอมครอบงําจิตของขาพเจาอยู ขาพเจาไมยนิดีประพฤติพรหมจรรย และ       
ความสงสัยในธรรมท้ังหลาย ยอมเกิดมีแกขาพเจา.              
        [๑๙๕] คร้ังนั้นแล ภกิษหุลายรูป พากนัเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย        
บังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลวจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทาน   
ติสสะผูเปนโอรสของปตุจฉาของพระผูมีพระภาค บอกแกภกิษหุลายรูปวา อาวุโสท้ังหลาย กาย      
ของขาพเจา เปนดุจภาระอันหนกัโดยแท แมทิศท้ังหลาย ยอมไมปรากฏแกขาพเจา แมธรรม       
ท้ังหลาย ก็ไมแจมแจงแกขาพเจา ถีนมิทธะ ยอมครอบงําจิตของขาพเจา ขาพเจาไมยนิดีประพฤติ              
พรหมจรรย และความสงสัยในธรรมท้ังหลาย ยอมเกดิมีแกขาพเจา. คร้ังน้ันแล พระผูมีพระภาค    
ตรัสเรียกภกิษรูุปหนึ่งมาแลว รับส่ังวา ดูกรภิกษุ เธอจงไปเรียกติสสภิกษุตามคําของเราวา ทาน               
ติสสะ พระศาสดารับส่ังใหหาทาน ภกิษนุัน้รับพระดํารัสแลว เขาไปหาทานติสสะถึงท่ีอยูแลว   
บอกแกทานตสิสะอยางนี้วา ทานติสสะ  พระศาสดารับส่ังใหหาทาน. ทานพระติสสะรับคําภิกษุ    
นั้นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง.   
คร้ันแลว พระผูมีพระภาคไดตรัสถามทานพระติสสะวา ดูกรติสสะ ทราบวา เธอไดบอกแก          
ภิกษหุลายรูปวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย กายของขาพเจา เปนดุจภาระอันหนกัโดยแท ฯลฯ และ        
ความสงสัยในธรรมท้ังหลาย ยอมเกิดมีแกขาพเจา จริงหรือ? ทานพระติสสะกราบทูลวา จริง       
อยางนั้นพระเจาขา.    
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     พ. ดูกรติสสะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส   
และอุปายาส ยอมบังเกิดแกบุคคลผูไมปราศจากความกําหนัด ความพอใจ ความรักใคร ความ           
กระหาย ความเรารอน ความทะเยอทะยานในรูป เพราะความท่ีรูปนั้นแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป         
ใชไหม?        
     ต. ใช พระเจาขา.       
     พ. ดีละๆ ตสิสะ ก็ขอนี้ยอมเปนอยางนี้ สําหรับบุคคลผูไมปราศจากความกําหนัดใน         
รูป. ดูกรติสสะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส           
ยอมเกิดข้ึนแกบุคคลผูไมปราศจากความกาํหนัด ความพอใจ ความรักใคร ความกระหาย ความ          
เรารอน ความทะเยอทะยาน ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ เพราะวิญญาณ      
นั้นแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป ใชไหม?           
     ต. ใช พระเจาขา.       
     พ. ดีละๆ ตสิสะ ก็ขอนี้ยอมเปนอยางนี้ สําหรับบุคคลผูยังไมปราศจากความกําหนดั        
ในวิญญาณ.      
        [๑๙๖] พ. ดูกรติสสะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน โสกะ ปริเทวะ ทุกข    
โทมนัสและอุปายาส ยอมเกดิข้ึนแกบุคคลผูปราศจากความกําหนดั ความพอใจ ความรักใคร            
ความกระหาย ความเรารอน ความทะเยอทะยานในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ      
เพราะความท่ีวิญญาณแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป ใชไหม?            
     ต. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.          
     พ. ดีละๆ ตสิสะ ก็ขอนี้ยอมเปนอยางนี้ สําหรับบุคคลผูปราศจากความกําหนดัใน            
วิญญาณ. ดกูรติสสะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง?     
     ต. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ             
     พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?      
     ต. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ             
     พ. เพราะเหตุนั้นแล ติสสะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืน         
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก.    
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        [๑๙๗] พ. ดูกรติสสะ เปรียบเหมือน มีบุรุษ ๒ คน คนหน่ึงไมฉลาดในหนทาง    
คนหน่ึงฉลาดในหนทาง บุรุษคนท่ีไมฉลาดในหนทางนัน้ จึงถามทางบุรุษผูฉลาดในหนทาง บุรุษ        
ผูฉลาดในหนทางนั้น พึงบอกอยางนีว้า ดกูรบุรุษผูเจริญ ทานจงไปตามทางน้ีแหละสักครูหนึ่ง  
แลว จักพบทาง ๒ แพรง ในทาง ๒ แพรงนั้น ทานจงละทางซายเสีย ถือเอาทางขวาไปตาม             
ทางนั้นสักครูหนึ่งแลว จักพบราวปาอันทึบ ทานจงไปตามน้ันสักพักหนึ่งแลว จกัพบท่ีกลุมใหญ               
มีเปอกตม จงไปตามทางน้ันสักครูหนึ่งแลว จักพบหนองบึง จงไปตามทางน้ันสักครูหนึ่งแลว      
จักพบภูมิภาคอันราบร่ืน. ดกูรติสสะ เรากระทําอุปมานี้แล เพื่อใหเขาใจเนื้อความ ในขอนี้มี   
อธิบายอยางนี้. คําวาบุรุษผูไมฉลาดในหนทางนี้แล เปนช่ือแหงปุถุชน. คําวาบุรุษผูฉลาดใน  
หนทางนีแ้ล เปนช่ือแหงตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. คําวาทาง ๒ แพรงนี้แล เปนช่ือแหง    
วิจิกจิฉา. คําวาทางซายนี้แล เปนช่ือแหงมรรคผิดอันประกอบดวยองค ๘ คือ มิจฉาทิฏฐิ ฯลฯ    
มิจฉาสมาธิ. คําวาทางขวาน้ีแล เปนช่ือแหงอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ   
สัมมาสมาธิ. คําวาราวปาอันทึบนี้แล เปนช่ือแหงอวิชชา. คําวาท่ีลุมใหญมีเปอกตมนีแ้ล     
เปนช่ือแหงกามทั้งหลาย. คําวาหนองบึงนีแ้ล เปนช่ือแหงความโกรธและความคับแคน. คําวา      
ภูมิภาคอันราบร่ืนนี้แล เปนช่ือแหงนพิพาน. เธอจงยินดีเถิด ติสสะ เธอจงยนิดีเถิด ตสิสะ      
ตามโอวาทของเราตามความอนุเคราะหของเรา ตามคําพรํ่าสอนของเรา พระผูมีพระภาคไดตรัส            
พระพุทธพจนนี้แลว ทานพระติสสะปล้ืมใจ ช่ืนชม พระภาษิตของพระผูมีพระภาคฉะนี้แล.           
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                            ๓. ยมกสูตร          
                    วาดวยพระขีณาสพตายแลวสูญหรือไม          
        [๑๙๘] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตร อยูท่ีพระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ              
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ก็โดยสมัยนั้นแล ยมกภิกษุเกดิทิฏฐิอันช่ัวชาเห็นปานนี้วา 
เรายอมรูท่ัวถึงธรรม ตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา พระขีณาสพเม่ือตายไปแลว          
ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก. ภกิษุหลายรูป ไดฟงแลววา ไดยนิวา ยมกภิกษเุกิด    
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ทิฏฐิอันช่ัวชาเปนปานนีว้า เรารูท่ัวถึงธรรม ตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา พระขีณาสพ              
เม่ือตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก. คร้ังนั้น ภกิษุเหลานั้น จึงพากนั     
เขาไปหาทานยมกภิกษุถึงท่ีอยู ไดสนทนาปราศรัยกับทานยมกภิกษ ุคร้ันผานการสนทนาปราศรัย    
ชวนใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว จึงถามทานยมกภิกษวุา    
ดูกรทานยมกะ ทราบวา ทานเกิดทิฏฐิอันชั่วชา เหน็ปานนี้วา เรารูวาท่ัวถึงธรรม ตามท่ีพระผูมี          
พระภาคทรงแสดงแลววา พระขีณาสพเม่ือตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก         
จริงหรือ? ทานยมกะกลาววา อยางนั้น อาวุโส. 
     ภิ. ดูกรอาวโุสยมกะ ทานอยาไดพดูอยางนั้น อยาไดกลาวตูพระผูมีพระภาค เพราะ       
การกลาวตูพระผูมีพระภาคไมดีเลย เพราะพระผูมีพระภาคไมพึงตรัสอยางนีว้า พระขีณาสพเม่ือ 
ตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก.              
     ทานยมกะ เม่ือถูกภิกษุเหลานั้นกลาวแมอยางนี้ ยังขืนกลาวถือทิฏฐิอันช่ัวชานัน้ อยาง             
หนักแนนอยางนั้นวา เรารูท่ัวถึงธรรม ตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา พระขีณาสพเม่ือ  
ตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก.              
     ภิกษเุหลานั้น ยอมไมอาจเพ่ือจะยังทานยมกะ ใหถอนทิฏฐิอันช่ัวชานั้นได จึงลุกจาก   
อาสนะ เขาไปหาทานพระสารีบุตรจนถึงท่ีอยู คร้ันแลว จงึกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ขาแต   
ทานสารีบุตร ยมกภิกษเุกิดทฏิฐิอันช่ัวชาเหน็ปานนีว้า เรารูท่ัวถึงธรรม ตามท่ีพระผูมีพระภาค             
ทรงแสดงแลววา พระขีณาสพเม่ือตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกดิอีก ขอ             
โอกาสนิมนตทานพระสารีบุตรไปหายมกภิกษุถึงท่ีอยู เพื่ออนุเคราะหเถิด. ทานพระสารีบุตรรับ  
นิมนตโดยดุษณีภาพ.            
        [๑๙๙] คร้ังนั้น เวลาเยน็ ทานพระสารีบุตรออกจากที่พักผอนแลวเขาไปหาทานยมกะ         
ถึงท่ีอยู ไดสนทนาปราศรัยกบัทานยมกะ คร้ันผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว      
จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดถามทานยมกะวา ดกูรอาวุโสยมกะ ทราบวา ทานเกิด       
ทิฏฐิอันช่ัวชาเห็นปานนี้วา เรารูท่ัวถึงธรรม ตามท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลววา พระขีณาสพ              
เม่ือตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกิดอีก ดังนี้ จริงหรือ? ทานยมกะตอบวา        
อยางนั้นแล ทานสารีบุตร.     
     สา. ดูกรทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง?     
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     ย. ไมเท่ียง ทาน ฯลฯ    
     สา. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?     
     ย. ไมเท่ียง ทาน ฯลฯ    
     สา. เพราะเหตุนี้นัน้แล ยมกะ พระอริยสาวกผูใดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ            
รูชัดวา ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีอีก.       
        [๒๐๐] สา. ดูกรทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานเห็นรูปวาเปน              
สัตวเปนบุคคลหรือ?           
     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
     สา. ทานเหน็เวทนาวาสัตวเปนบุคคลหรือ? 
     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
     สา. ทานเหน็สัญญาวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ?            
     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
     สา. ทานเหน็สังขารวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ?           
     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
     สา. ทานเหน็วิญญาณวาเปนสัตวเปนบุคคลหรือ?           
     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
        [๒๐๑] สา. ดูกรทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานเห็นวาสัตวบุคคล           
มีในรูปหรือ?   
     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
     สา. ทานเหน็วาสัตวบุคคลอ่ืนจากรูปหรือ?               
     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
     สา. ทานเหน็วาสัตวบุคคลมีในเวทนาหรือ? 
     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
     สา. ทานเหน็วาสัตวบุคคลอ่ืนจากเวทนาหรือ?             
     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
     สา. ทานเหน็วาสัตวบุคคลมีในสัญญาหรือ?  
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     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
     สา. ทานเหน็วาสัตวบุคคลมีในสังขารหรือ?               
     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
     สา. ทานเหน็วาสัตวบุคคลอ่ืนจากสังขารหรือ?            
     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
     สา. ทานเหน็วาสัตวบุคคลมีในวิญญาณหรือ?               
     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
     สา. ทานเหน็วาสัตวบุคคลอ่ืนจากวิญญาณหรือ?            
     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
        [๒๐๒] สา. ดูกรยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานเหน็รูป เวทนา    
สัญญา สังขาร วิญญาณ วาเปนสัตวบุคคลหรือ?   
     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
        [๒๐๓] สา. ดูกรทานยมกะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานเห็นวา สัตว               
บุคคลนี้นั้นไมมีรูป ไมมีเวทนา ไมมีสัญญา ไมมีสังขาร ไมมีวิญญาณ หรือ?   
     ย. ไมใชอยางนั้น ทาน. 
     สา. ดูกรทานยมกะ ก็โดยท่ีจริง โดยท่ีแท ทานจะคนหาสัตวบุคคลในขันธ ๕ เหลานี้      
ในปจจุบันไมไดเลย ควรแลหรือท่ีทานจะยืนยนัวา เรารูท่ัวถึงธรรม ตามท่ีพระผูมีพระภาค    
ทรงแสดงแลววา พระขีณาสพเม่ือตายไปแลว ยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมเกดิอีก.               
     ย. ขาแตทานพระสารีบุตร เม่ือกอนผมไมรูอยางนี้ จึงไดเกดิทิฏฐิอันชั่วชาอยางนัน้ แต           
เดี๋ยวนี้ ผมละทิฏฐิอันช่ัวชานั้นไดแลว และผมก็ไดบรรลุธรรมแลวเพราะฟงธรรมเทศนาน้ี ของ  
ทานพระสารีบุตร.              
        [๒๐๔] สา. ดูกรทานยมกะ ถาชนท้ังหลาย พึงถามทานอยางนีว้า ทานยมกะ ภกิษุ            
ผูท่ีเปนพระอรหันตขีณาสพ เม่ือตายไปแลว ยอมเปนอะไร ทานถูกถามอยางนั้น จะพึงกลาวแก   
วาอยางไร?    
     ย. ขาแตทานสารีบุตร ถาเขาถามอยางนั้น ผมพึงกลาวแกอยางนี้วารูปแลไมเท่ียง ส่ิง 
ใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นดับไปแลว ถึงแลวซ่ึงการต้ังอยูไมได เวทนา      
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สัญญา สังขาร วิญญาณไมเท่ียง ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข ส่ิงใดเปนทุกข ส่ิงนั้นดับไป             
แลว ถึงแลวซ่ึงการต้ังอยูไมได ขาแตทานสารีบุตร ผมถูกเขาถามอยางนั้น พึงกลาวแกอยางนี้.           
        [๒๐๕] สา. ดีละๆ ยมกะ ถาอยางนัน้ เราจักอุปมาใหทานฟง เพือ่หยั่งรูความขอ         
นั้นใหยิ่งๆ ข้ึน. ดูกรทานยมกะ เปรียบเหมือนคฤหบดี หรือบุตรของคฤหบดีผูม่ังคั่ง มีทรัพย  
มาก มีโภคะมาก และเขารักษาตัวกวดขัน เกิดมีบุรุษคนหนึ่งประสงคความพินาศ ประสงคความ         
ไมเปนประโยชน ประสงคความไมปลอดภัย อยากจะปลงชีวิตเขาเสีย เขาพึงมีความคิดอยางน้ีวา    
คฤหบดีและบุตรคฤหบดนีี้ เปนคนม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก และเขามีการรักษาอยาง         
กวดขัน การท่ีจะอุกอาจปลงชีวิตนี้ ไมใชเปนการทําไดงายเลย อยากระนั้นเลย เราพึงใชอุบาย  
ปลงชีวิต. บุรุษนั้น พึงเขาไปหาคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้นแลว พึงกลาวอยางนีว้า ผมขอเปน  
คนรับใชทาน. คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนัน้ พึงรับบุรุษนั้นไวใช เขาพึงรับใชเรียบรอยดีทุกประการ            
คือ มีปรกติตื่นกอน นอนภายหลัง คอยฟงคําส่ัง ประพฤติใหเปนท่ีพอใจ กลาวแตวาจาเปนท่ีรัก  
ใคร คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น เช่ือเขาโดยความเปนมิตร โดยความเปนสหาย และถึงความ          
ไววางใจในเขา. เม่ือใด บุรุษนั้นพึงคิดวา คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีไวใจเราดีแลว เม่ือนั้น บุรุษ             
นั้นรูวา คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีอยูในท่ีลับ พึงปลงชีวิตเสียดวยศาตราอันคม. ทานยมกะ ทาน  
จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในกาลใด บุรุษนั้นเขาไปหาคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีโนนแลว           
กลาวอยางนี้วา ผมขอรับใชทานแมในกาลนั้น เขาก็ช่ือวาเปนผูฆาอยูแลว ก็แตคฤหบดหีรือบุตร           
คฤหบดีนั้น หารูจักบุรุษผูฆาวา เปนผูฆาเราไม. ในกาลใด บุรุษนั้นต่ืนกอน นอนภายหลัง  
คอยฟงคําส่ัง ประพฤติใหเปนท่ีพอใจ กลาวแตวาจาเปนท่ีรักใคร แมในกาลนั้น เขาก็ช่ือวาเปน              
ผูฆาอยูแลว กแ็ตคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น หารูจกับุรุษผูฆานั้นวา เปนผูฆาเราไม. และใน          
กาลใด บุรุษนัน้รูวา คฤหบดหีรือบุตรคฤหบดีนั้นอยูในท่ีลับ จึงปลงชีวิตเสียดวยศาตราอันคม  
แมในกาลนั้น เขาเปนผูฆานัน่เอง ก็แตคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น หารูจักบุรุษนั้นวาเปนผูฆา           
เราไม.        
     ย. อยางนัน้ ทาน.       
        [๒๐๖] สา. ดูกรทานยมกะ ขออุปมาน้ีฉันใด ปุถุชนผูมิไดสดับ ไมไดเหน็พระอรยิะ        
ท้ังหลาย ไมฉลาดในอริยธรรม ไมไดรับแนะนําในอริยธรรม ไมไดเหน็สัตบุรุษท้ังหลาย ไม        
ฉลาดในสัปปุริสธรรม ไมไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรม ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมเห็นรูป โดย     
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ความเปนตน ยอมเห็นตนมีรูป ยอมเห็นรูปในตน หรือยอมเห็นตนในรูป ยอมเห็นเวทนา              
โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสัญญา โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมเห็นสังขาร โดยความเปนตน            
ฯลฯ ยอมเห็นวิญญาณ โดยความเปนตน ยอมเห็นตนมีวิญญาณ ยอมเห็นวิญญาณในตน หรือ               
ยอมเห็นตนในวิญญาณ. เขายอมไมรูชัด ตามความเปนจริงซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ     
อันไมเท่ียงวา ไมเท่ียง ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ   
อันเปนทุกขวา เปนทุกข ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ   
อันเปนอนัตตาวา เปนอนตัตา ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร        
วิญญาณ อันปจจัยปรุงแตงวา อันปจจยัแตง ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ อันเปนผูฆา วาเปนผูฆา. เขายอมเขาไปถือม่ัน ยึดม่ัน ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา              
สังขาร วิญญาณวา เปนตัวตนของเรา. อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ อันปุถุชนนั้นเขาไปถือม่ัน ยึด  
ม่ันแลว ยอมเปนไปเพื่อส่ิงมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขตลอดกาลนาน.    
        [๒๐๗] ดกูรทานยมกะ สวนพระอริยสาวกผูสดับแลว ไดเห็นพระอริยะท้ังหลาย ฉลาด           
ในอริยธรรม ไดรับแนะนําในอริยธรรมดีแลว ไดเห็นสัตบุรุษท้ังหลาย ฉลาดในสัปปุริสธรรม         
ไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรมดีแลว  ยอมไมเห็นรูป โดยความเปนตน ยอมไมเหน็ตนมีรูป ยอม     
ไมเห็นรูปในตน หรือยอมไมเห็นตนในรูป ยอมไมเหน็เวทนา โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไม          
เห็นสัญญา โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมเห็นสังขาร โดยความเปนตน ฯลฯ ยอมไมเห็นวิญญาณ         
โดยความเปนตน ยอมไมเหน็ตนมีวิญญาณ ยอมไมเห็นวิญญาณในตน หรือยอมไมเห็นตนใน             
วิญญาณ. เขายอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันไมเท่ียงวา     
ไมเท่ียง. ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนทุกขวา     
เปนทุกข. ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันเปนอนตัตา       
วา เปนอนตัตา. ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันปจจัย      
ปรุงแตง วาปจจัยปรุงแตง. ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ    
อันเปนผูฆา วาเปนผูฆา. เขายอมไมเขาไปถือม่ัน ยึดม่ัน ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร   
วิญญาณวา เปนตัวตนของเรา. อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ อันอริยสาวกนัน้ ไมเขาไปถือม่ัน ยึด   
ม่ันแลว ยอมเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อสุขตลอดกาลนาน.     
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     ย. ขาแตทานสารีบุตร ขอท่ีเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย ของทานผูมีอายุท้ังหลาย ผูเชน 
นั้น เปนผูอนุเคราะห ใครประโยชน เปนผูวากลาวพรํ่าสอน ยอมเปนอยางนั้นแท กแ็ล      
จิตของผมหลุดพนแลวจากอาสวะท้ังหลาย ไมถือม่ัน เพราะไดฟงธรรมเทศนาน้ีของทานสารีบุตร.    
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                           ๔. อนุราธสูตร        
                      วาดวยสัตวบุคคลไมมีในขันธ ๕          
        [๒๐๘] สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน ใกลพระนคร           
เวสาลี. ก็สมัยนั้น ทานพระอนุราธะอยูท่ีกระทอมในปา ไมไกลพระผูมีพระภาค. คร้ังนั้น      
อัญญเดียรถียปริพาชก พากนัเขาไปหาทานพระอนุราธะจนถึงท่ีอยู ไดสนทนาปราศรัยกับทานพระ   
อนุราธะ คร้ันผานการสนทนาปราศรัย พอใหระลึกถึงกนัแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว  
จึงไดกลาวกะทานอนุราธะวา ดูกรทานอนรุาธะ พระตถาคตเปนอุดมบุรุษ เปนยอดบุรุษ ทรงถึง     
ความบรรลุช้ันเยีย่ม เม่ือจะทรงบัญญัติ ยอมทรงบัญญัติ ในฐานะ ๔ นี ้คือสัตวเบ้ืองหนาแต   
ตายแลว ยอมเกิดอีก ๑ ยอมไมเกิดอีก ๑ ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกกมี็ ๑ ยอมไมเกดิอีก               
อีกก็หามไิด ๑. เม่ือพวกปรพิาชกกลาวอยางนั้นแลว ทานพระอนุราธะไดกลาวกะอัญญเดียรถีย   
ปริพาชกเหลานั้นวา ดูกรทานท้ังหลาย พระตถาคตทรงเปนอุดมบุรุษ ทรงเปนยอดบุรุษ ทรงถึง      
ความบรรลุช้ันเยีย่ม เม่ือจะทรงบัญญัติ ยอมทรงบัญญัตินอกจากฐานะ ๔ เหลานี้ คือ สัตวเบ้ือง 
หนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก ๑ ยอมไมเกิดอีก ๑ ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดก็มี ๑ ยอมเกิดอีก              
ก็หามิได ยอมไมเกิดก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ๑. เม่ือทานพระอนุราธะกลาวอยางนั้นแลว          
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นไดกลาวกะทานพระอนรุาธะวา ภกิษนุี้จักเปนภกิษใุหม บวชแลว 
ไมนาน กห็รือวาเปนภิกษุเถระ แตโงเขลาไมฉลาด. คร้ังนั้น พวกอัญญเดียรถียปริพาชกกลาว   
รุกรานทานพระอนุราธะดวยวาทะวาเปนภกิษุใหม และเปนผูโงเขลาแลว พากันลุกจากอาสนะ       
หลีกไป.        
        [๒๐๙] เม่ืออัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น หลีกไปแลวไมนาน ทานพระอนุราธะไดมี        
ความคิดวา ถาอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น พึงถามเราตอไป เม่ือเราพยากรณอยางไร จึงจะ   
ช่ือวาไมเปนผูกลาวตามท่ีอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานัน้กลาวแลว และช่ือวาเปนผูกลาว ตามท่ี       



พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยตุตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาท่ี 113 
พระผูมีพระภาคตรัสแลว ไมพึงกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําอันไมจริง และพึงพยากรณธรรม     
สมควรแกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ จะไมพงึถึงฐานะอันวญิูชนจะติเตียนได.          
ลําดับนั้น ทานพระอนุราธะ จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคจนถึงท่ีประทับ ฯลฯ แลวกราบทูลพระผูมี               
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขาพระองคอยูท่ีกระทอมในปา ไมไกล    
พระผูมีพระภาค คร้ังนั้น พวกอัญญเดียรถียปริพาชกเปนอันมาก พากนัเขาไปหาขาพระองคถึงท่ี  
อยู ฯลฯ กลาวกะขาพระองควา ดูกรทานพระอนุราธะ พระตถาคตทรงเปนอุดมบุรุษ ทรงเปน         
ยอดบุรุษ ทรงถึงความบรรลุช้ันเยีย่ม เม่ือจะทรงบัญญัติในฐานะ ๔ เหลานี้ คือ สัตวเบ้ืองหนา 
แตตายแลว ยอมเกิดอีก ๑ ยอมไมเกิดอีก ๑ ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกดิอีกก็มี ๑ ยอมเกดิก็หา              
มิได ยอมไมเกดิก็หามิได ๑. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือพวกอัญญเดียรถียปริพาชกกลาวอยางนี้            
แลว ขาพระองคจึงไดกลาวกะพวกเขาวา ดูกรทานท้ังหลาย พระตถาคตทรงเปนอุดมบุรุษ ทรง       
เปนยอดบุรุษ ทรงถึงความบรรลุช้ันเยี่ยม เม่ือจะทรงบัญญัติ ยอมทรงบัญญัติ นอกจากฐานะ ๔      
เหลานี้ คือ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีก ๑ ยอมไมเกิดอีก ๑ ยอมเกิดอีกก็มี ยอม               
ไมเกิดอีกก็มี ๑ ยอมเกดิอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ๑. ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือ             
ขาพระองคกลาวอยางนัน้แลว อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น ไดกลาวกะขาพระองควา ภกิษุนี้              
จักเปนภิกษุใหม บวชไมนาน ก็หรือวาเปนเถระ แตโงเขลาไมฉลาด. ขาแตพระองคผูเจริญ     
อัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น รุกรานขาพระองคดวยวาทะวา เปนผูใหม เปนผูเขลาแลว ลุกจาก             
อาสนะหลีกไป. เม่ืออัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น หลีกไปแลวไมนาน ขาพระองคเกิดความ       
คิดวา ถาอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้น พงึถามเราตอไป เม่ือเราพยากรณอยางไร จึงจะช่ือวา               
ไมเปนผูกลาว ตามท่ีอัญญเดียรถียปริพาชกเหลานั้นกลาวแลว และช่ือวาเปนผูกลาว ตามท่ี               
พระผูมีพระภาคตรัสแลว ไมพึงกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําอันไมจริง และพยากรณธรรมสมควร   
แกธรรม ท้ังการคลอยตามวาทะท่ีถูกไรๆ จะไมพึงถึงฐานะอันวิญูชนจะติเตียนได.               
        [๒๑๐] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน              
รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง?       
     อ. ไมเท่ียง พระเจาขา.  
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     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     อ. เปนทุกข พระเจาขา. 
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ท่ีจะตาม           
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา? 
     อ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.      
     พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?      
     อ. ไมเท่ียง พระเจาขา. 
     พ. เพราะเหตุนี้แล ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมรูชัดวา      
ฯลฯ กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี.     
        [๒๑๑] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอยอมเห็นรูปวา   
เปนสัตวบุคคลหรือ?           
     อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.          
     พ. เธอยอมเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา เปนสัตวบุคคลหรือ?        
     อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.          
        [๒๑๒] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอยอมเห็นวา      
สัตวบุคคลในรูปหรือ?          
     อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.          
     พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบุคคลอ่ืนจากรูปหรือ?            
     อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.          
     พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบุคคลในเวทนาหรือ?               
     อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.          
     พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบุคคลอ่ืนจากเวทนาหรือ?          
     อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.          
     พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบุคคลในสัญญาหรือ?               
     อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.          
     พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบุคคลอ่ืนจากสัญญาหรือ?    
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     อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.          
     พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบุคคลในสังขารหรือ?              
     อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.          
     พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบุคคลอ่ืนจากสังขารหรือ?         
     อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.          
     พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบุคคลในวิญญาณหรือ?              
     อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.          
     พ. เธอยอมเห็นวา สัตวบุคคลอ่ืนจากวญิญาณหรือ?         
     อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.          
        [๒๑๓] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอยอมเห็นวา สัตว               
บุคคลมีรูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ อยางนัน้หรือ? 
     อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.          
        [๒๑๔] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอยอมเห็นวา สัตว               
บุคคลนี้ไมมีรูป ไมมีเวทนา ไมมีสัญญา ไมมีสังขาร ไมมีวิญญาณ อยางนั้นหรือ?             
     อ. ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.          
     พ. ดูกรอนรุาธะ ก็โดยท่ีจริง โดยท่ีแท เธอคนหาสัตวบุคคลในขันธ ๕ เหลานี้ใน         
ปจจุบันไมไดเลย ควรแลหรือท่ีเธอจะพยากรณวา พระตถาคตเปนอุดมบุรุษ เปนยอดบุรุษ ถึง      
ความบรรลุช้ันเยีย่ม เม่ือจะบัญญัติ ยอมบัญญัติเวนจากฐานะ ๔ เหลานี้ คือ สัตวเบ้ืองหนาแต              
ตายแลว ยอมเกิดอีก ๑ ยอมไมเกิดอีก ๑ ยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกกมี็ ๑ ยอมเกดิอีก   
ก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได ๑?         
     อ. ขอนั้นไมควรเลย พระเจาขา.         
     พ. ถูกละๆ อนุราธะ ท้ังเม่ือกอนและท้ังบัดนี้ เรายอมบัญญัติทุกข และความดับทุกข     
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                            ๕. วักกลิสูตร       
                 วาดวยการเหน็ธรรมช่ือวาเห็นพระพุทธเจา      
        [๒๑๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน           
ใกลพระนครราชคฤห. สมัยนั้นแล ทานพระวักกลิอาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก ไดรับทุกข-  
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เวทนา พกัอยูท่ีนิเวศนของนายชางหมอ. คร้ังนั้น ทานพระวักกลิ เรียกภิกษุผูอุปฏฐากท้ังหลาย            
มาแลว กลาววา มาเถิดอาวุโส ทานท้ังหลาย จงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ จงถวาย   
บังคมพระยุคลบาทดวยเศียรเกลา ตามคําของเราแลว ทูลวา พระเจาขา วักกลิภิกษุอาพาธ          
เปนไขหนัก ไดรับทุกขเวทนา ทานถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองคดวยเศียรเกลา และ           
พวกทานจงทูลอยางนี้วา พระเจาขา ไดยินวา ทานขอประทานวโรกาส ขอทูลเชิญพระผูมีพระภาค   
ทรงอาศัยความอนุเคราะห เสด็จเขาไปหาทานวักกลิถึงท่ีอยูเถิด. ภกิษเุหลานั้น รับคําทานวักกลิ             
แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ คร้ันแลว ไดกราบทูลวา พระเจาขา วกักลิ  
ภิกษุอาพาธ เปนไขหนกั ไดรับทุกขเวทนา ทานถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองคดวยเศียร        
เกลา และทูลอยางนีว้า พระเจาขา ไดยนิวา ทานขอประทานพระวโรกาส ขอทูลเชิญพระผูมี     
พระภาคทรงอาศัยความอนเุคราะห เสด็จเขาไปหาวกักลิภิกษุถึงท่ีอยูเถิด พระผูมีพระภาคทรงรับ 
นิมนตดวยดุษณีภาพ.           
        [๒๑๖] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงครองผาแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสดจ็เขา           
ไปหาทานพระวักกลิถึงท่ีอยู ทานพระวักกลิ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล คร้ันเห็น    
แลว ก็ลุกข้ึนจากเตียง. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระวกักลิวา อยาเลย วกักลิ  
เธออยาลุกจากเตียงเลย อาสนะเหลานี้ ท่ีเขาปูลาดไวมีอยู เราจะน่ังท่ีอาสนะน้ัน. พระผูมีพระ             
ภาคประทับนัง่บนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว. คร้ันแลว ไดตรัสถามทานพระวกักลิวา ดูกรวักกลิ      
เธอพอทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนานัน้ ปรากฏวาทุเลาลง ไมกําเริบ        
ข้ึนหรือ. ทานพระวักกลิกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทนไมไหว ไมสามารถ      
ยังอัตภาพใหเปนไปได ทุกขเวทนาของขาพระองคแรงกลา มีแตกําเริบข้ึน ไมทุเลาลงเลย ทุกข   
เวทนาปรากฏวากําเริบข้ึน ไมทุเลาลงเลย.      
     พ. ดูกรวกักลิ เธอไมมีความรําคาญ ไมมีความเดือดรอนอะไรบางหรือ?       
     ว. พระเจาขา ท่ีแทจริง ขาพระองคมีความรําคาญไมนอย มีความเดือดรอนอยูไมนอย     
เลย.           
     พ. ดูกรวกักลิ ก็ตัวเธอเอง ไมติเตียนตนเองไดโดยศีลบางหรือ?           
     ว. พระเจาขา ตัวขาพระองคเอง จะติเตียนไดโดยศีลกห็าไม.    
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     พ. ดูกรวกักลิ ถาหากวา ตัวเธอเองติเตียนตนเอง โดยศีลไมได เม่ือเปนเชนนัน้         
เธอจะมีความรําคาญและมีความเดือดรอนอะไร?      
     ว. พระเจาขา จําเดิมแตกาลนานมาแลว ขาพระองคประสงคจะเขาไปเฝาพระผูมี            
พระภาค แตวาในรางกายของขาพระองค ไมมีกําลังพอท่ีจะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคได.         
     พ. อยาเลย วักกลิ รางกายอันเปอยเนาท่ีเธอเห็นนี้ จะมีประโยชนอะไร? ดูกรวักกลิ     
ผูใดแล เหน็ธรรม ผูนั้นช่ือวายอมเหน็เรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้นช่ือวายอมเห็นธรรม. วักกลิ               
เปนความจริง บุคคลเห็นธรรม ก็ยอมเห็นเรา บุคคลเห็นเราก็ยอมเห็นธรรม. วักกลิ เธอจะ         
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง?             
     ว. ไมเท่ียง พระเจาขา. 
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ว. เปนทุกข พระเจาขา. 
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ท่ีจะตาม           
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา? 
     ว. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.      
     พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?      
     ว. ไมเท่ียง พระเจาขา. 
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ว. เปนทุกข พระเจาขา. 
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอ ท่ีจะตาม           
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา? 
     ว. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.      
     พ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกเหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมทราบชัดวา ฯลฯ               
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.         
     คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสสอน ทานพระวักกลิ ดวยพระโอวาทนี้แลว ทรงลุก           
จากอาสนะ เสด็จไปยงัภูเขาคิชฌกูฏ.       
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        [๒๑๗] คร้ังนั้นแล พระวักกลิ เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปแลวไมนาน ไดเรียก        
ภิกษุอุปฏฐากท้ังหลายมาแลว กลาววา มาเถิด อาวุโส ทานจงชวยอุมเราข้ึนเตียงแลว หามไป   
ยังวหิารกาฬสิลาขางภูเขาอิสิคิลิ ก็ภิกษุผูเชนกับเรา ไฉนเลา จะพึงสําคัญวาตนพึงทํากาละ ใน 
ละแวกบานเลา? ภิกษุอุปฏฐากเหลานั้น รับคําทานวักกลิแลว อุมทานพระวักกลิข้ึนเตียง หาม  
ไปยังวหิารกาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ. คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคประทับอยู ท่ีภูเขาคิชฌกูฏตลอด            
ราตรีและวันท่ียังเหลืออยูนั้น. คร้ังนั้น เม่ือปฐมยามลวงไปแลว เทวดา ๒ องค มีฉวีวรรณ    
งดงาม ทําภูเขาคิชฌกูฏใหสวางท่ัวไปท้ังหมดแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ฯลฯ    
ไดยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว เทวดาองคหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา              
วักกลิภิกษุ คิดเพื่อความหลุดพน. เทวดาอีกองคหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา 
ก็วักกลิภกิษุนัน้หลุดพนดีแลว จักหลุดพนไดแนแท. เทวดาเหลานั้น ไดกราบทูลอยางนี้แลว 
คร้ันแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิแลว ก็หายไป ณ ท่ีนั้นเอง.    
        [๒๑๘] คร้ันพอราตรีนั้นผานไป พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมารับส่ังวา มา     
เถิด ภิกษุท้ังหลาย จงพากนัเขาไปหาวกักลิภิกษุถึงท่ีอยู คร้ันแลวจงบอกวักกลิกภกิษุอยางนีว้า            
อาวุโส วักกลิ ทานจงฟงพระดํารัสของพระผูมีพระภาคและคําของเทวดา ๒ องค อาวุโส               
ณ ราตรีนี้ เม่ือปฐมยามผานไปแลว เทวดา ๒ องค ผูมีฉววีรรณงดงาม ทําภูเขาคิชฌกฏูให         
สวางท่ัวไปทั้งหมด เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ยนือยู              
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว เทวดาองคหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา     
วักกลิภิกษุ คิดเพื่อความหลุดพน เทวดาอีกองคหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา  
ก็วักกลิภกิษุนัน้ หลุดพนดีแลว จักหลุดพนไดแนแท. อาวุโส วักกลิ แตวาพระผูมีพระภาค   
ตรัสกะทานอยางนีว้า อยากลัวเลย วกักลิ อยากลัวเลย วกักลิ จักมีความตายอันไมต่ําชาแก   
เธอ จักมีกาลกริิยาอันไมเลวทรามแกเธอ. ภิกษเุหลานั้น รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว    
เขาไปหาทานพระวักกลิถึงท่ีอยู คร้ันแลว ไดกลาวกะทานวักกลิวา อาวโุส วักกลิ ทานจงฟง 
พระดํารัสของพระผูมีพระภาค และคําของเทวดา ๒ องค.             
        [๒๑๙] คร้ังนั้นแล ทานพระวักกลิเรียกภิกษุอุปฏฐากท้ังหลายมาแลวกลาววา มาเถิด       
อาวุโส ทานจงชวยกันอุมเราลงจากเตียง เพราะวา ภิกษผูุเชนกับเรานัง่บนอาสนะสูงแลว จะ     



พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยตุตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาท่ี 119 
พึงสําคัญวา ตนควรฟงคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาคนัน้อยางไรเลา? ภิกษเุหลานั้น รับคําของ    
ทานพระวักกลิแลว ก็ชวยกนัอุมทานพระวักกลิลงจากเตียงแลว กลาววา ณ ราตรีนี้ เม่ือปฐม   
ยามลวงไปแลว เทวดา ๒ องค ฯลฯ ไดยนือยู ณ ท่ีสมควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว              
เทวดาองคหนึง่ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา วักกลิภิกษุ คิดเพื่อความหลุดพน      
เทวดาอีกองคหนึ่ง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระเจาขา ก็วกักลิภิกษนุั้น หลุดพนแลว    
จักหลุดพนไดแนแท. อาวุโส วักกลิ แตวาพระผูมีพระภาคไดตรัสถึงทานอยางนี้วา อยากลัว 
เลย วักกลิ อยากลัวเลย วักกลิ จักมีความตายอันไมต่ําชาแกเธอ จักมีกาลกริิยาไมเลวทราม     
แกเธอ. พระวกักลิกลาววา อาวุโส ถาเชนนัน้ ทานจงชวยถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมี     
พระภาคดวยเศียรเกลา ตามคําของผมดวยวา พระเจาขา วักกลิภิกษุอาพาธ เปนไขหนักไดรับ      
ทุกขเวทนา เธอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และยังไดส่ังมา           
กราบทูล อยางนี้วา พระเจาขา ขาพระองคไมเคลือบแคลงวา รูปไมเท่ียง ไมสงสัยวา ส่ิงใด 
ไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกข ไมสงสัยวา ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา               
ความพอใจก็ด ีความกําหนัดก็ดี ความรักใครก็ดี ในส่ิงนัน้ มิไดมีแกขาพระองค. ขาพระองค   
ไมเคลือบแคลงวา เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณไมเท่ียง ไมสงสัยวา ส่ิงใดไมเท่ียง              
ส่ิงนั้นเปนทุกข ไมสงสัยวา ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา           
ความพอใจก็ด ีกําหนดัก็ดี ความรักใครกด็ี ในส่ิงนั้น มิไดมีแกขาพระองค ดังนี้. ภกิษุเหลานั้น           
รับคําทานพระวักกลิแลวหลีกไป คร้ังนั้น เม่ือภิกษเุหลานั้น หลีกไปไมนาน ทานพระวักกลิก็   
นําเอาศาตรามา.  
        [๒๒๐] คร้ังนั้นแล ภกิษุเหลานั้น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ นั่ง ณ ท่ีควร  
สวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ วักกลิภิกษุอาพาธ              
เปนไขหนัก ไดรับทุกขเวทนา ทานของถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา     
และยังไดส่ังมากราบทูลอยางนี้วา พระเจาขา ขาพระองคไมเคลือบแคลงวา รูปไมเท่ียง ไม  
สงสัยวา ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกข ไมสงสัยวา ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข  มีความแปร              
ปรวนเปนธรรมดา ความพอใจก็ดี ความกําหนัดก็ดี ความรักใครก็ดี ในส่ิงนั้น มิไดมีแกขา       
พระองค. ขาพระองคไมเคลือบแคลงวา เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณไมเท่ียง ไม    
สงสัยวา ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนัน้เปนทุกข ไมสงสัยวา ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปร      
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ปรวนเปนธรรมดา ความพอใจก็ดี ความกําหนัดก็ดี ความรักใครก็ดี ในส่ิงนั้น มิไดมีแก          
ขาพระองค ดังนี้.            
        [๒๒๑] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมารับส่ังวา มาไปกนัเถิด       
ภิกษุท้ังหลาย เราจะพากันไปยังวหิารกาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ ซ่ึงเปนท่ีท่ีวักกลิกุลบุตรนําเอาศาตรา        
มา. ภิกษเุหลานั้น รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จไปยัง   
วิหารกาฬสิลา ขางภูเขาอิสิคิลิ พรอมดวยภกิษุเปนจํานวนมาก. ไดทอดพระเนตรเห็น ทาน         
พระวกักลินอนคอบิดอยูบนเตียงแตไกลเทียว. ก็สมัยนั้นแล ปรากฏเปนกลุมควัน กลุมหมอก        
ลอยไป ทางทิศบูรพา ทิศปจจมิ ทิศอุดร ทิศทักษิณ ทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และอนุทิศ.         
ลําดับนั้นเอง พระผูมีพระภาคก็ตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายมองเหน็  
กลุมควัน กลุมหมอก ลอยไปทางทิศบูรพา ฯลฯ และอนุทิศหรือไม? ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา       
เห็น พระเจาขา.              
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย นัน่แหละคือมารใจหยาบชา คนหาวิญญาณของวักกลิกุลบุตร             
ดวยคิดวาวิญญาณของวักกลิกุลบุตร ตั้งอยู ณ ท่ีแหงไหนหนอ? ดูกรภกิษุท้ังหลาย วกักลิกุล   
บุตรมีวิญญาณไมไดตั้งอยู ปรินิพพานแลว.   
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                            ๖. อัสสชิสูตร       
                    วาดวยความเปนอนิจจังแหงเวทนา            
        [๒๒๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวา               
ปสถาน ใกลพระนครราชคฤห. ก็สมัยนัน้แล ทานพระอัสสชิอาพาธ เปนไขหนกั ไดรับทุกข         
เวทนา พกัอยูท่ีอารามของกัสสปเศรษฐี. คร้ังนั้น ทานพระอัสสชิเรียกภกิษุผูอุปฏฐากท้ังหลาย               
มาแลวกลาววา มาเถิดอาวุโสท้ังหลาย ขอทานท้ังหลาย จงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
จงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ตามคําของเราวา พระเจาขา อัสสชิ    
ภิกษุอาพาธ เปนไขหนกั ไดรับทุกขเวทนา และทานท้ังหลายจงทูลอยางนีว้า ขาแตพระองคผู  
เจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนเุคราะห เสด็จเขาไปหา    
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อัสสชิภิกษุถึงท่ีอยูเถิด. ภกิษเุหลานั้น รับคําทานอัสสชิแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี             
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว ไดกราบทูล       
พระผูมีพระภาควา พระเจาขา อัสสชิภิกษุ อาพาธ เปนไขหนัก ไดรับทุกขเวทนา ทาน           
ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวย เศียรเกลา และส่ังมากราบทูลวา พระเจาขา        
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะห เสด็จเขาไปหาอัสสชิ              
ภิกษุถึงท่ีอยูเถิด. พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาโดยดุษณภีาพ.               
        [๒๒๓] คร้ังนั้นแล เปนเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่พักผอนแลว               
เสด็จเขาไปหาทานพระอัสสชิถึงท่ีอยู ทานพระอัสสชิไดแลเห็นพระผูมีพระภาคเสดจ็มาแตไกล    
คร้ันเห็นแลว ก็ลุกข้ึนจากเตียง. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระอัสสชิวา อยาเลย               
อัสสชิ เธออยาลุกจากเตียงเลย อาสนะเหลานี้ ท่ีเขาปูลาดไวมีอยู เราจะน่ังท่ีอาสนะน้ัน.    
พระผูมีพระภาค ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว. คร้ันแลว ไดตรัสถามทานพระอัสสชิวา      
ดูกรอัสสชิ เธอพอทนไดหรือ พอยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ฯลฯ ทุกขเวทนานั้นปรากฏวา           
ทุเลาลง ไมกําเริบข้ึนหรือ? ทานพระอัสสชิกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค       
ทนไมไหว ไมสามารถจะยังอัตภาพใหเปนไปได ฯลฯ ทุกขเวทนานั้นปรากฏวา กําเริบข้ึน            
ไมทุเลาลงเลย. 
     พ. ดูกรอัสสชิ เธอไมมีความรําคาญ ไมมีความเดือดรอนอะไรบางหรือ?       
     อ. พระเจาขา แทท่ีจริง ขาพระองคมีความรําคาญไมนอย มีความเดือดรอนอยูไมนอย     
เลย.           
     พ. ดูกรอัสสชิ ก็ตัวเธอเองไมติเตียนตนเองไดโดยศีลบางหรือ?            
     อ. พระเจาขา ตัวขาพระองคเองจะติเตียนขาพระองคเองไดโดยศีลก็หาไม. 
     พ. ดูกรอัสสชิ  ถาหากวา ตัวเธอเองติเตียนตนเองโดยศีลไมได เม่ือเปนเชนนัน้ เธอ     
จะมีความรําคาญและความเดือดรอนอะไร?           
     อ. พระเจาขา คร้ังกอน ขาพระองคระงับกายสังขาร (ลมหายใจเขาออก) ไดอยาง           
ลําบาก จึงไมไดสมาธิ เม่ือขาพระองคไมไดสมาธิ จึงเกิดความคิดอยางนีว้า เราไมเส่ือมหรือหนอ.      
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     พ. ดูกรอัสสชิ สมณพราหมณท่ีมีสมาธิเปนสาระ มีสมาธิเปนสามัญญะ เม่ือไมได            
สมาธินั้น ยอมเกิดความคิดอยางนีว้า เราท้ังหลายไมเส่ือมหรือหนอ. ดกูรอัสสชิ เธอจะสําคัญ   
ความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง?   
     อ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ             
     พ. วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง?           
     อ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ             
     พ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ ยอมทราบ          
ชัดวา ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ถาอริยสาวกน้ัน ไดเสวยสุขเวทนา กท็ราบชัดวา             
สุขเวทนานั้นไมเท่ียง ไมนาพอใจ ไมนาเพลิดเพลิน หากวา เสวยทุกขเวทนา ก็ทราบชัดวา       
ทุกขเวทนานัน้ไมเท่ียง ไมนาพอใจ ไมนาเพลิดเพลิน ถาหากวา เสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็ทราบ    
ชัดวา อทุกขมสุขเวทนานั้นไมเท่ียง ไมนาพอใจ ไมนาเพลิดเพลิน หากวา เสวยสุขเวทนา ก็     
ปราศจากความยินดยีินราย เสวยสุขเวทนานั้น ถาหากวา เสวยทุกขเวทนา ก็ปราศจาก ความ           
ยินดยีินราย เสวยทุกขเวทนานั้น ถาหากวา เสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็ปราศจาก ความยนิดียนิราย    
เสวยอทุกขมสุขเวทนานัน้ ยอมทราบชัดวา เวทนานั้น ไมเท่ียง ไมนาพอใจ ไมนาเพลิดเพลิน.    
หากวา เสวยเวทนา  มีกายเปนท่ีสุด ก็ทราบชัดวา เสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด ถาเสวยเวทนามี  
ชีวิตเปนท่ีสุด ก็ทราบชัดวา เสวยเวทนา  มีชีวิตเปนท่ีสุด ทราบชัดวา กอนแตจะส้ินชีวิต 
เพราะกายแตก ความเสวยอารมณท้ังมวลในโลกน้ีไมนายินดี จักเปนของเย็น.       
        [๒๒๔] ดูกรอัสสชิ อุปมาเหมือนประทีปน้ํามันจะพึงติดอยูได เพราะอาศัยน้ํามันและไส       
เช้ือไมมีก็พึงดบั เพราะหมดนํ้ามันและไสนั้น ฉันใด. ดูกรอัสสชิ ภิกษุเม่ือเสวยเวทนามีกาย    
เปนท่ีสุด ก็ทราบชัดวา เสวยเวทนามีกายเปนท่ีสุด เม่ือเสวยเวทนามีชีวติเปนท่ีสุด ก็ทราบชัด               
วา เสวยเวทนามีชีวิตเปนท่ีสุด ทราบชัดวา กอนแตจะส้ินชีวิต เพราะกายแตก ความเสวย         
อารมณท้ังมวลในโลกน้ีไมนายินดี จักเปนของเย็น.            
                            จบ สูตรท่ี ๖.   
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                            ๗. เขมกสูตร         
                        วาดวยไมมีตนในขันธ ๕ 
        [๒๒๕] สมัยหนึ่ง ภิกษุผูเปนพระเถระหลายรูป อยู ณ โฆสิตาราม ใกลพระนครโกสัมพี.       
ก็สมัยนั้นแล ทานพระเขมกะอาพาธ เปนไขหนัก ไดรับทุกขเวทนา พกัอยูท่ีพทริการาม. คร้ังนั้น 
เปนเวลาเย็น ภกิษุผูเปนพระเถระท้ังหลาย ออกจากท่ีพกัผอนแลว เรียกทานพระทาสกะมากลาว    
วา มาเถิด ทานทาสกะ จงเขาไปหาเขมกภิกษุถึงท่ีอยู จงบอกกะเขมกภกิษุอยางนีว้า ดกูรทาน   
เขมกะ พระเถระทั้งหลายไดถามทานอยางนี้วา อาวุโส ทานพออดทนไดหรือ ยังพอเยยีวยา          
อัตภาพใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไมกําเริบข้ึน ทุกขเวทนานัน้ ปรากฏวา ทุเลา ไม    
กําเริบข้ึนหรือ? ทานพระทาสกะรับคําภิกษุผูเปนเถระท้ังหลายแลว เขาไปหาทานพระเขมกะถึงท่ี  
อยู ไดกลาวกะทานพระเขมกะวา ดกูรทานเขมกะ พระเถระท้ังหลายถามถึงทานอยางนีว้า         
อาวุโส ทานพออดทนไดหรือ ยังพอเยยีวยาอัตภาพใหเปนไปไดหรือ ฯลฯ ทานพระเขมกะตอบ           
วา ผมอดทนไมไหว เยยีวยาอัตภาพใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาอันกลาของผมกําเริบข้ึน ไม         
ทุเลาลงเลย ปรากฏวากําเริบข้ึน ไมทุเลาเลย.   
        [๒๒๖] คร้ังนั้น ทานพระทาสกะเขาไปหาภิกษุผูเปนเถระท้ังหลายถึงท่ีอยูแลว ไดกลาว  
กะภิกษุผูเปนเถระวา ดูกรอาวุโสท้ังหลาย เขมกภิกษุกลาวอยางนีว้า อาวุโส ผมทนไมไหว      
เยียวยาอัตภาพใหเปนไปไมได ฯลฯ             
     ถ. มาเถิด ทานทาสกะ ทานจงเขาไปหาเขมกภิกษุถึงท่ีอยู จงกลาวกะเขมกภิกษุอยาง        
นี้วา ทานเขมกะ พระเถระท้ังหลายกลาวกะทานอยางนี้วา อาวุโส อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมี           
พระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ เวทนูปาทานขันธ สัญูปาทานขันธ สังขารูปาทาน            
ขันธ วิญญาณปูาทานขันธ. ทานเขมกะพิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทานขันธท้ัง ๕ นีว้า เปนตน     
หรือวามีในตนหรือ? ทานพระทาสกะรับคําภิกษุผูเปนเถระท้ังหลายแลว เขาไปหาพระเขมกะ         
ถึงท่ีอยูแลว กลาววา ดกูรทานเขมกะ พระเถระท้ังหลายกลาวกะทานอยางนี้วา อาวุโส        
อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ.  
ทานเขมกะพิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทานขันธ ๕ นี้วา เปนตน หรือวามีในตนหรือ?   



พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยตุตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาท่ี 124 
     ข. อาวุโส อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้  พระผูมีพระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ     
วิญญาณูปาทานขันธ ผมไมพิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทานขันธท้ัง ๕ นี้วา เปนตน หรือวามี      
ในตน.          
        [๒๒๗] คร้ังนั้นแล ทานพระทาสกะเขาไปหาภกิษผูุเถระท้ังหลายถึงท่ีอยู คร้ันแลว       
ไดกลาวกะภิกษุผูเถระท้ังหลายวา ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุเขมกะกลาวอยางนี้วา อุปาทาน           
ขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ.         
ดูกรผูมีอายุ ผมไมไดเห็นส่ิงอะไรๆ ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้วา เปนตน หรือวา มีในตนเลย.               
     ถ. มาเถิด ทานทาสกะ ทานจงเขาไปหาภิกษเุขมกะถึงท่ีอยู คร้ันแลว จงกลาวกะ           
ภิกษเุขมกะอยางนี้วา อาวุโส พระเถระท้ังหลายกลาวกะทานอยางนีว้า ดกูรอาวุโส อุปาทาน     
ขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ.         
ไดทราบวา ถาทานเขมกะไมพิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้วา เปนตน หรือวามี  
ในตน ถาเชนนั้น ทานเขมกะก็เปนพระอรหันตขีณาสพ. ทานพระทาสกะรับคําภกิษผูุเถระ            
ท้ังหลายแลว เขาไปหาทานพระเขมกะถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาววา ดกูรทานเขมกะ พระเถระ    
ท้ังหลายกลาวกะทานอยางนีว้า อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทาน              
ขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ. ไดทราบวา ถาทานเขมกะไมพิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทาน         
ขันธ ๕ เหลานี้วา เปนตน หรือวามีในตน ถาเชนนั้น ทานเขมกะก็เปนพระอรหันตขีณาสพ.      
     ข. ดูกรอาวโุส อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทาน           
ขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทานขันธ. ผมไมไดพิจารณาเห็นส่ิงอะไรๆ ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานีว้า    
เปนตน หรือวามีในตน และผมก็ไมไดเปนพระอรหันตขีณาสพ แตผมเขาใจวา เรามีในอุปาทาน       
ขันธ ๕ และผมไมไดพจิารณาเหน็วา นี้เปนเรา.               
        [๒๒๘] คร้ันนั้นแล ทานพระทาสกะเขาไปหาภกิษผูุเถระถึงท่ีอยู คร้ันแลว  ไดกลาว     
กะภิกษุผูเถระท้ังหลายวา ดกูรทานผูมีอายท้ัุงหลาย ภกิษเุขมกะกลาวอยางนีว้า ดูกรอาวุโส 
อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ พระผูมีพระภาคตรัสแลว คือ รูปูปาทานขันธ ฯลฯ วิญญาณูปาทาน        
ขันธ. ผมไมไดพิจารณาเห็นอะไรๆ ในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้วา เปนตน หรือวามีในตน และ     
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ผมก็ไมไดเปนพระอรหันตขีณาสพ แตผมเขาใจวา เรามีในอุปาทานขันธ ๕ และผมไมไดพิจารณา     
เห็นวา นี้เปนเรา.           
     ถ. มาเถิด ทานทาสกะ ทานจงเขาไปหาภิกษเุขมกะถึงท่ีอยู คร้ันแลว จงกลาวกะภิกษุ      
เขมกะอยางนีว้า ทานเขมกะ พระเถระท้ังหลายถามทานอยางนีว้า ดูกรทานเขมกะ ท่ีทานกลาว   
วา เรามี นี้คืออยางไร? ทานกลาวรูปวา เรามี หรือกลาววา เรามีนอกจากรูป ทานกลาว      
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา เรามี หรือกลาววา เรามีนอกจากวิญญาณ. ดูกรทาน               
เขมกะ ท่ีทานกลาววา เรามีนั้น คืออยางไร? ทานพระทาสกะรับคําภิกษุผูเถระท้ังหลายแลว     
เขาไปหาทานพระเขมกะถึงท่ีอยู คร้ันแลว ไดกลาวกะทานพระเขมกะ วาทานเขมกะ พระเถระ      
ท้ังหลายกลาวกะทานอยางนีว้า ดูกรทานเขมกะ ท่ีทานกลาววา เรามี นั้น คืออยางไร? ทาน  
กลาวรูปวา เรามี หรือกลาววา เรามีนอกจากรูป ทานกลาวเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา       
เรามี หรือกลาววา เรามีนอกจากวิญญาณ. ดูกรทานเขมกะ คําท่ีทานกลาววา เรามี นั้น คืออยางไร?             
     ข. พอทีเถิด ทานทาสกะ การเดินไปเดนิมาบอยๆ อยางนี้ จะมีประโยชนอะไร  
อาวุโส จงไปหยิบเอาไมเทามาเถิด ผมจักไปหาภิกษุผูเถระท้ังหลายเอง.          
        [๒๒๙] คร้ังนั้น ทานพระเขมกะยันไมเทาเขาไปหาภิกษุผูเถระท้ังหลายถึงท่ีอยู ได     
สนทนาปราศรัยกับภกิษุผูเถระท้ังหลาย คร้ันผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง   
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว ภกิษุผูเถระท้ังหลาย ไดกลาวกะทานพระเขมกะวา ดูกรทาน  
เขมกะ ท่ีทานกลาววา เรามี นั้นคืออยางไร ฯลฯ              
     ข. ดูกรอาวโุสท้ังหลาย   ผมไมกลาวรูปวา เรามี ท้ังไมกลาววา เรามีนอกจากรูป ไม    
กลาวเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา เรามี ท้ังไมกลาววา เรามีนอกจากวิญญาณ แตผม           
เขาใจวา เรามีในอุปาทานขันธ ๕ และผมไมไดพิจารณาเห็นวา นี้เปนเรา เปรียบเหมือนกล่ิน    
ดอกอุบลก็ดี กล่ินดอกปทุมกด็ี กล่ินดอกบุณฑริก (บัวขาว) กด็ี ผูใดหนอ จะพึงกลาวอยางนี้วา 
กล่ินใบ กล่ินสีหรือวากล่ินเกสร ผูนั้นเม่ือกลาวอยางนี้ จะพึงกลาวชอบละหรือ?            
     ถ. ไมเปนอยางนั้น อาวุโส.             
     ข. ดูกรอาวโุสท้ังหลาย กโ็ดยท่ีถูก เม่ือจะกลาวแก ควรกลาวแกอยางไร? 
     ถ. ดูกรอาวโุส โดยท่ีถูก เม่ือจะกลาวแก ควรกลาวแกวา กล่ินดอก.    
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     ข. ดูกรอาวโุสท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกนัแล ผมไมกลาวรูปวา เรามี ท้ังไมกลาววา      
เรามีนอกจากรูป ไมกลาวเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา เรามี ท้ังไมกลาววา เรามีนอก        
จากวิญญาณ แตผมเขาใจวา เรามีในอุปาทานขันธ ๕ และผมไมพิจารณาเห็นวา นี้เปนเรา.         
สังโยชนสวนเบื้องตํ่า ๕ พระอริยสาวกละไดแลวก็จริง แตทานก็ยังถอนมานะ ฉันทะ อนุสัย       
อยางละเอียดในอุปาทานขันธ ๕ วา เรามีไมได. สมัยตอมา ทานพิจารณาเหน็ความเกิดข้ึนและ    
ความเส่ือมไป ในอุปาทานขันธ ๕ วา รูปดังนี้ ความเกดิข้ึนแหงรูปดังนี้ ความดับแหงรูปดังนี้               
เวทนาดงันี้ สัญญาดังนี้ สังขารดังนี้ วิญญาณดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณดังนี้ ความดับ    
แหงวิญญาณดังนี้. เม่ือทานพจิารณาเหน็ความเกิดข้ึนและความเส่ือมไป ในอุปาทานขันธ ๕ เหลา  
นี้อยู แมทานยงัถอนมานะ ฉันทะ อนุสัยอยางละเอียดในอุปาทานขันธ ๕ วา เรามี ไมได แต   
มานะ ฉันทะ และอนุสัยนั้น ก็ถึงการเพิกถอนได. ดกูรอาวุโสท้ังหลาย เปรียบเหมือนผา           
เปอนเปรอะดวยมลทิน เจาของท้ังหลายมอบผานั้นใหแกชางซักฟอก ชางซักฟอกขยี้ผานั้นในน้ํา 
ดางข้ีเถา ในนํ้าดางเกลือ หรือในโคมัยแลว เอาซักในน้ําใสสะอาด ผานั้นเปนของสะอาดขาว      
ผองก็จริง แตผานั้นยังไมหมดกล่ินน้ําดางข้ีเถา กล่ินน้ําดางเกลือ หรือกล่ินโคมัยท่ีละเอียด ชาง        
ซักฟอกมอบผานั้นใหแกเจาของท้ังหลาย เจาของท้ังหลายเก็บผานัน้ ใสไวในหีบอบกล่ิน แมผา               
นั้นยังไมหมดกล่ินน้ําดางข้ีเถา กล่ินน้ําดางเกลือ หรือกล่ินโคมัยท่ีละเอียด แมกล่ินนัน้ก็หายไป          
ฉันใด. ดกูรอาวุโสท้ังหลาย สังโยชนเบ้ืองต่ํา ๕ พระอริยสาวกละไดแลวก็จริง แตทานก็ยัง     
ถอนมานะ ฉันทะ อนุสัยอยางละเอียดในอุปาทานขันธ ๕ วา เรามี ไมได สมัยตอมา ทาน          
พิจารณาเห็นความเกดิข้ึนและความเส่ือมไป ในอุปาทานขันธ ๕ วา รูปดังนี้ ความเกิดข้ึนแหง    
รูปดังนี้ ความดับแหงรูปดังนี้ เวทนาดังนี้ สัญญาดังนี้ สังขารดังนี้ วิญญาณดังนี้ ความเกิด 
ข้ึนแหงวิญญาณดังนี้ ความดบัแหงวิญญาณดังนี้. เม่ือทานพิจารณาเห็นความเกดิข้ึนและความ     
เส่ือมไปในอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้อยู แมทานยังถอนมานะ ฉันทะ อนุสัยอยางละเอียดใน        
อุปาทานขันธ ๕ วา เรามี ไมได  แตมานะ ฉันทะ และอนุสัยนั้น ก็ถึงการเพิกถอนได           
ฉันนั้น.       
        [๒๓๐] เม่ือทานพระเขมกะกลาวอยางนี้แลว ภิกษุผูเถระท้ังหลาย ไดกลาวกะทานพระ      
เขมกะวา ผมท้ังหลายไมไดถามมุงหมายเบียดเบียนทานเขมกะเลย แตวา ทานเขมกะสามารถพอ       
จะบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก ทําใหตื้น ซ่ึงคําส่ังสอนของพระผูมีพระภาค       
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นั้นโดยพิสดาร ตามท่ีทานเขมกะบอกแลว แสดงแลว บัญญัติแลว แตงต้ังแลว เปดเผยแลว        
จําแนกแลว ทําใหตื้นแลว โดยพิสดาร.           
     ทานพระเขมกะไดกลาวคํานี้แลว. ภิกษผูุเถระท้ังหลายช่ืนชมยนิดภีาษิตของทานพระ        
เขมกะ. กเ็ม่ือทานพระเขมกะกลาวคําไวยากรณภาษิตอยู จิตของภิกษุผูเถระประมาณ ๖๐ รูป และ     
ของทานพระเขมกะ   พนแลวจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน.           
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                            ๘. ฉันนสูตร         
                    วาดวยเหตุท่ีเรียกวาเปนสัมมาทิฏฐิ       
        [๒๓๑] สมัยหนึ่ง ภิกษุผูเถระหลายรูป อยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ใกลพระนคร            
พาราณสี. คร้ังนั้น ทานพระฉันนะออกจากท่ีเรนในเวลาเย็น ถือลูกดาลเขาไปสูวิหาร ไดกลาว   
กะภิกษุผูเถระท้ังหลายวา ขอทานพระเถระทั้งหลาย จงกลาวสอนผมดวย ขอทานพระเถระ            
ท้ังหลาย จงพร่ําสอนผมดวย ขอทานพระเถระท้ังหลาย จงแสดงธรรมีกถาแกผมดวย ตามท่ีผม           
จะพึงเห็นธรรมได.             
        [๒๓๒] เม่ือพระฉันนะกลาวอยางนี้แลว ภิกษุผูเถระท้ังหลายไดกลาวกะทานพระฉันนะ      
วา ดูกรทานฉันนะ รูปไมเท่ียง เวทนาไมเท่ียง สัญญาไมเท่ียง สังขารไมเท่ียง วิญญาณ       
ไมเท่ียง รูปเปนอนัตตา เวทนาเปนอนัตตา สัญญาเปนอนัตตา สังขารเปนอนัตตา วญิญาณ           
เปนอนัตตา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ธรรมท้ังปวงเปนอนตัตา. ลําดับนั้น ทานพระฉันนะเกิดความ   
คิดนี้วา แมเราก็มีความคิดเหน็อยางนีว้า รูปไมเท่ียง ฯลฯ วิญญาณไมเท่ียง รูปเปนอนัตตา ฯลฯ            
วิญญาณเปนอนัตตา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา เม่ือเปนเชนนี้ จิตของเรา  
ไมแลนไป ไมเล่ือมใส ไมตั้งอยู ไมหลุดพน ในธรรมเปนท่ีระงับสังขารท้ังปวง ในการสละ     
คืนอุปธิท้ังปวง ในความส้ินตัณหา ในวิราคะ ในนิโรธ ในนิพพาน ความสะดุงกลัวและอุปาทาน        
ยอมเกิดข้ึน ใจก็ถอยกลับอยางนี้วา เม่ือเปนเชนนี้ อะไรเลาเปนตนของเรา. แตความคิดเห็น 
อยางนี้ไมมีแกผูเห็นธรรม (สัจจธรรม ๔) ใครหนอจะแสดงธรรมแกเรา โดยท่ีเราจะพึงเห็นธรรม    
ได.    
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        [๒๓๓] ลําดับนั้นเอง ทานพระฉันนะไดมีความคิดวา ทานพระอานนทนี้อยู ณ โฆสิตาราม      
ใกลเมืองโกสัมพี ทานพระอานนทผูซ่ึงพระศาสดาทรงสรรเสริญและทรงยกยองแลว ยอมสามารถ       
แสดงธรรมแกเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายผูเปนวิญญ(วิญู) และสามารถจะแสดงธรรมแกเรา โดยท่ีเรา         
จะพึงเห็นธรรมได อนึ่ง เราก็มีความคุนเคยในทานพระอานนทอยูมาก อยากระนั้นเลย เราควรเขา 
ไปหาทานพระอานนทเถิด. ลําดับนั้น ทานพระฉันนะก็เกบ็เสนาสนะแลว ถือบาตรและจีวรเขา         
ไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี ไดปราศรัยกับทานพระอานนท คร้ัน 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว ไดกลาวกะทาน              
พระอานนทวา ทานอานนท สมัยหนึ่ง ผมอยู ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวนั ใกลพระนครพาราณสี          
คร้ังนั้น ผมออกจากท่ีพกัผอนในเวลาเยน็ ถือลูกดาลเขาไปสูวิหาร ทางวิหารแลว ไดกลาวกะ    
ภิกษุผูเถระท้ังหลายวา ขอทานพระเถระท้ังหลาย จงกลาวสอนผมดวย ขอทานพระเถระทั้งหลาย      
จงพรํ่าสอนผมดวย ขอทานพระเถระท้ังหลาย จงแสดงธรรมีกถาแกผมดวย ตามท่ีผมจะพึงเห็น           
ธรรมได. เม่ือผมกลาวอยางนี้แลว ภิกษุผูเถระท้ังหลายไดกลาวกะผมวา ทานฉันนะ รูปไมเท่ียง             
ฯลฯ วิญญาณไมเท่ียง รูปเปนอนัตตา ฯลฯ วิญญาณเปนอนัตตา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ธรรม        
ท้ังปวงเปนอนตัตา ดังนี้ ผมนั้นไดมีความคิดวา แมเรากมี็ความคิดเหน็อยางนั้นวา รูปไมเท่ียง            
ฯลฯ วิญญาณไมเท่ียง รูปเปนอนัตตา ฯลฯ วิญญาณเปนอนัตตา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง ธรรม        
ท้ังปวงเปนอนตัตา ก็เม่ือเปนเชนนี้ จิตของเราไมแลนไป ไมเล่ือมใส ไมตั้งอยู ไมหลุดพน               
ในธรรมเปนท่ีระงับสังขารท้ังปวง ในการสละคืนอุปธิท้ังปวง ในความส้ินตัณหา ในวิราคะ ในนิโรธ  
ในนิพพาน ความสะดุงกลัวและอุปาทานยอมเกิดข้ึน ใจกถ็อยกลับอยางนี้วา  เม่ือเปนเชนนั้น   
อะไรเลาเปนตนของเรา. แตความคิดเหน็อยางนี้ไมมีแกผูเห็นธรรม ใครหนอ จะแสดงธรรมแกเรา   
โดยท่ีเราจะพึงเห็นธรรมได. อาวุโส ผมนั้นไดมีความคิดวา ทานพระอานนทนี้ อยู ณ โฆสิตาราม 
ใกลเมืองโกสัมพี ทานพระอานนทผูซ่ึงพระศาสดาทรงสรรเสริญและยกยอง ยอมสามารถแสดง          
ธรรมแกเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายผูเปนวญิญ และสามารถจะแสดงธรรมแกเราโดยท่ีเราจะพึงเห็น     
ธรรมได อน่ึง เราก็มีความคุนเคยในทานพระอานนทอยูมาก  อยากระนั้นเลย เราควรเขาไปหา     
ทานพระอานนทเถิด ขอทานพระอานนท จงกลาวสอนผมดวย ขอทานพระอานนท จงพรํ่าสอน              
ผมดวย ขอทานพระอานนท จงแสดงธรรมีกถาแกผมดวย ตามท่ีผมจะพงึเห็นธรรมได.    
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        [๒๓๔] ทานพระอานนทกลาววา แมดวยเหตุเทานี้ ผมก็ดีใจดวยทานพระฉันนะ ท้ัง         
ไดรําพึงกันมาแตแรก ทานพระฉันนะไดกระทําขอนั้นใหแจมแจงแลว ทําลายความดือ้ดึงไดแลว    
ทานพระฉันนะ ทานจงเง่ียโสตลงฟง ทานเปนผูสมควรจะรูธรรมไดอยางแจมแจง. ลําดับนั้น     
ความปติและความปราโมทยอยางโอฬาร กบั็งเกิดมีแกทานพระฉันนะ ดวยเหตุเพียงเทานั้นวา     
เราเปนผูสมควรจะรูธรรมไดอยางแจมแจง.    
     อา. ทานพระฉันนะ ผมไดสดับคํานี้มาเฉพาะพระพักตร รับมาแลวเฉพาะพระพักตร              
พระผูมีพระภาค ผูตรัสส่ังสอนภิกษุกจัจานโคตรอยูวา ดูกรกัจจานะ โลกน้ี โดยมากอาศัยสวน    
๒ อยาง คือ ความมี ๑ ความไมมี ๑. ก็เม่ือบุคคลเห็นเหตุเกิดแหงโลก ดวยปญญาอันชอบตาม      
เปนจริงอยู ความไมมีในโลกยอมไมมี. เม่ือบุคคลเห็นความดับแหงโลก ดวยปญญาอันชอบตาม     
ความเปนจริงอยู ความมีในโลกยอมไมมี   โลกน้ีโดยมากยังพวัพันดวยอุบายเปนเหตุถือม่ันและ  
ความยึดม่ัน แตอริยสาวกยอมไมเขาถึง ไมถือม่ัน ไมตั้งไว ซ่ึงอุบายเปนเหตุถือม่ัน มีความ              
ยึดม่ันดวยความต้ังจิตไวเปนอนุสัยวา อัตตาของเรา ยอมไมเคลือบแคลงสงสัยวา ทุกขนั่นแหละ               
เม่ือบังเกิดข้ึน ยอมบังเกิดข้ึน ทุกขเม่ือดับยอมดับ อริยสาวกน้ันมีญาณหยั่งรูในเร่ืองนี้โดยไม         
ตองเช่ือผูอ่ืนเลย. ดูกรกจัจานะ ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ล จึงช่ือวาสัมมาทิฏฐิ.   ดูกรกัจจานะ              
สวนสุดท่ี ๑ นีว้า ส่ิงท้ังปวงมีอยู สวนสุดท่ี ๒ นีว้า ส่ิงท้ังปวงไมมี. ตถาคตแสดงธรรมโดย             
สายกลาง ไมเขาไปใกลสวนสุดท้ังสองนั้นวา เพราะอวิชชาเปนปจจยัจงึมีสังขาร เพราะสังขาร   
เปนปจจยั จึงมีวิญญาณ ฯลฯ ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้. เพราะ             
อวิชชานั่นแหละดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ         
ฯลฯ ความดับแหงกองทุกขท้ังมวลนี้ ยอมมีดวยอาการอยางนี้.  
     ฉ. ดูกรทานอานนท ทานเหลาใด มีการกลาวสอนอยางนี้ ทานเหลานั้น เปนผูอนุเคราะห  
มุงประโยชน กลาวสอนและพรํ่าสอนเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย กแ็ลผมเองไดฟงธรรมเทศนาน้ี        
ของทานอานนทแลว เขาใจธรรมไดอยางแจมแจง.               
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
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                          ๙. ราหุลสูตรท่ี ๑     
        วาดวยการรูการเห็นท่ีไมใหมีอหังการมมังการและมานานุสัย          
        [๒๓๕] พระนครสาวตัถี ฯลฯ คร้ังนั้นแล ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี       
ประทับ ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา     
พระเจาขา เม่ือบุคคลรูอยูอยางไร เห็นอยูอยางไรหนอ   อหังการ มมังการ และมานานสัุย ในกาย              
ท่ีมีวิญญาณน้ี และในสรรพนิมิตภายนอกจึงจะไมมี?              
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราหุล รูปอยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และ       
ปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกล      
บุคคลพิจารณาเห็นรูปท้ังหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง อยางนี้วา นัน่ไมใชเรา   
นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา. เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สัญญาอยางใดอยางหน่ึง สังขาร               
เหลาใดเหลาหนึ่ง วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายใน     
หรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือท่ีใกล บุคคลพิจารณาเห็น         
วิญญาณท้ังหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง อยางนี้วา นั่นไมใชเรา นัน่ไมเปนเรา 
นั่นไมใชตวัตนของเรา. ดูกรราหุล เม่ือบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนีแ้ล อหังการ มมังการ            
และมานานุสัย ในกายท่ีมีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก จึงจะไมมี.          
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                          ๑๐. ราหุลสูตรท่ี ๒    
     วาดวยการรูการเห็นท่ีทําใหปราศจากอหังการมมังการและมานานุสัย         
        [๒๓๖] พระนครสาวตัถี ฯลฯ ทานพระราหุลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ             
ถวายบังคมแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา พระเจาขา 
เม่ือบุคคลรูอยูอยางไร เหน็อยูอยางไรหนอ ใจจึงปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย      
ในกายท่ีมีวิญญาณนี้และในสรรพนิมิต ภายนอก เปนของกาวลวงดวยดี ในสวนแหงมานะ             
สงบแลว หลุดพนดีแลว?        
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราหุล รูปอยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต           
และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ีไกลหรือ        
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ในท่ีใกล บุคคลพิจารณาเหน็รูปท้ังหมดนั้น ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง อยางนี้วา       
นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเราแลว ยอมหลุดพนเพราะไมถือม่ัน.     
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง วิญญาณอยางใด       
อยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจบัุน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด          
เลวหรือประณตี อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกล บุคคลพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนัน้ ดวยปญญา       
อันชอบตามความเปนจริง อยางนีว้า นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชของเรา นัน่ไมใชตวัตนของเรา   
แลว ยอมหลุดพนเพราะไมถือม่ัน. ดูกรราหลุ เม่ือบุคคลรูอยู เห็นอยูอยางนี้แล ใจจึงจะ   
ปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายท่ีมีวิญญาณนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก              
เปนของกาวลวงดวยดใีนสวนแหงมานะ สงบแลว หลุดพนดีแลว.  
                                   จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                             จบ เถรวรรคท่ี ๔.      
                         ----------------------------------       
                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
    ๑. อนันทสูตร  ๖. อัสสชิสูตร              
    ๒. ติสสสูตร   ๗. เขมกสูตร 
    ๓. ยมกสูตร  ๘. ฉันนสูตร   
    ๔. อนุราธสูตร  ๙. ราหุลสูตรท่ี ๑         
    ๕. วักกลิสูตร  ๑๐. ราหุลสูตรท่ี ๒.       
        -----------------------------   
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                            ปุปผวรรคท่ี ๕       
                             ๑. นทีสูตร         
                       วาดวยเหตุใหถึงความพินาศ              
        [๒๓๗] พระนครสาวตัถี ฯลฯ ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลาย             
มาแลวตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย แมน้ําไหลไปจากภูเขา พัดเอาหญา ใบไม และไมเปนตนไป      
ในภายใต ไหลไปสูท่ีไกล มีกระแสอันเช่ียว ถาแมตนเลาท้ังหลาย  พึงเกิดท่ีฝงท้ังสองขางแหง             
แมน้ํานัน้  ตนเลาเหลานั้น พงึนอมไปสูแมน้ํานั้น ถาแมหญาคาท้ังหลาย พึงเกิด หญาคา    
เหลานั้น พึงนอมไปสูแมน้ํานั้น ถาแมหญามุงกระตายท้ังหลาย พึงเกิด หญามุงกระตายเหลานัน้            
พึงนอมไปสูแมน้ํานั้น ถาแมหญาคมบางท้ังหลาย พึงเกิด หญาคมบางเหลานั้น  พึงนอม        
ไปสูแมนั้น ถาแมตนไมท้ังหลาย พึงเกิด ตนไมเหลานัน้ พึงนอมไปสูแมน้ํานั้น บุรุษถูก 
กระแสน้ําพัดไปอยู ถาแมพงึจับตนเลาท้ังหลาย ตนเลาเหลานั้นพึงหลุดไป บุรุษนัน้พึงถึงความ 
พินาศ มีการหลุดนั้นเปนเหตุ ถาแมพึงจับหญาคา หญามุงกระตาย หญาคมบาง ตนไม หญาคา     
เปนตนเหลานัน้ พึงหลุดไป บุรุษนั้นพึงถึงความพินาศ มีการหลุดนั้นเปนเหตุ แมฉันใด.       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับ ฉันนั้นเหมือนกันแล ไมเห็นพระอริยเจา ไมฉลาดใน     
อริยธรรม ไมไดรับแนะนําในอริยธรรม ไมเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในสัปปุริสธรรม ไมไดรับ         
แนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน เห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน หรือ              
เห็นตนในรูป รูปนั้นของปุถุชนนั้นยอยยับไป ปุถุชนนั้น ยอมถึงความพนิาศ มีขอนั้นเปนเหตุ.  
ปุถุชนยอมตามเห็นเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน เหน็ตนมี          
วิญญาณ เห็นวญิญาณในตน หรือเห็นตนในวิญญาณ วิญญาณน้ันของปุถุชนนั้นยอมยอยยับไป             
ปุถุชนนั้นยอมถึงความพินาศ มีขอนั้นเปนเหตุ.               
        [๒๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือ           
ไมเท่ียง? ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลวา ไมเท่ียงพระเจาขา.     
     พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?      
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.    
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     พ. เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุท้ังหลาย ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้         
ฯลฯ รูชัดวา ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.      
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                            ๒. ปุปผสูตร         
                    วาดวยพระพุทธองคไมขัดแยงกับโลก         
        [๒๓๙] พระนครสาวตัถี ฯลฯ สมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลาย              
มาแลวตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมขัดแยงกับโลก. แตโลกยอมขัดแยงกับเรา. ผู     
กลาวเปนธรรมยอมไมขัดแยงกับใครๆ ในโลก ส่ิงใดท่ีบัณฑิตในโลกสมมติวา ไมมี แมเรา        
ก็กลาวส่ิงนั้นวา ไมมี. ส่ิงใดที่บัณฑิตในโลก สมมติวา มี แมเราก็กลาวส่ิงนั้นวา มี ดกูร              
ภิกษุท้ังหลาย ส่ิงท่ีบัณฑิตในโลกสมมติวา ไมมี ซ่ึงเราก็กลาววาไมมีนัน้ คืออะไร? คือ รูปท่ี            
เท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง มีความไมแปรปรวนเปนธรรมดา บัณฑิตในโลกสมมติวา ไมมี แมเรา         
ก็กลาวรูปนัน้วา ไมมี. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณท่ีเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง มีความไม      
แปรปรวนเปนธรรมดา โลกสมมติวา ไมมี แมเราก็กลาววิญญาณนั้นวา ไมมี. ดกูรภิกษุท้ังหลาย   
นี้แหละท่ีเปนบัณฑิตในโลกสมมติวา ไมมี ซ่ึงเราก็กลาววา ไมมี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ส่ิงท่ี               
บัณฑิตในโลกสมมติวา  มี ซ่ึงเราก็กลาววามีนั้น คืออะไร. ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปท่ีไมเท่ียง               
เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ท่ีบัณฑิตในโลกสมมติวา มี แมเราก็กลาวรูปนั้นวา มี.   
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณท่ีไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ท่ีบัณฑิต         
ในโลกสมมุติวา มี แมเราก็กลาววิญญาณน้ันวา มี. ดกูรภกิษุท้ังหลาย นีแ้หละท่ีบัณฑติใน     
โลกสมมุติวา มี ซ่ึงเราก็กลาววา มี.        
        [๒๔๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย โลกธรรมมีอยูในโลก พระตถาคตยอมตรัสรู ทราบชัด               
โลกธรรมนั้น คร้ันแลวยอมบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก กระทําใหตื้น.            
ก็โลกธรรมในโลก พระตถาคตยอมตรัสรู ทราบชัดโลกธรรม คร้ันแลว ยอมบอก แสดง   
บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก  กระทําใหตื้นนั้น คืออะไร? ดูกรภิกษุท้ังหลาย คือ รูป       
เปนโลกธรรมในโลก พระตถาคตยอมตรัสรู ทราบชัดโลกธรรมน้ัน ฯลฯ กระทําใหตืน้. ดูกร            
ภิกษุท้ังหลาย บุคคลใด เม่ือพระตถาคตบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย จําแนก  
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กระทําใหตื้นอยูอยางนี้ ยอมไมรู ไมเห็น เราจะกระทําอะไรไดกะบุคคลน้ัน ผูเปนปุถุชนคนพาล              
บอด ไมมีจักษ ุไมรู ไมเห็น. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนโลกธรรมในโลก  
พระตถาคตยอมตรัสรู ทราบชัดโลกธรรมนั้น คร้ันแลว ยอมบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง            
เปดเผย จําแนก กระทําใหตืน้. บุคคลใด เม่ือพระตถาคตบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง 
เปดเผย จําแนก กระทําใหตืน้อยูอยางนี้ ยอมไมรู ไมเหน็ เราจะกระทําอะไรไดกะบุคคลนั้น    
ผูเปนปุถุชนคนพาล บอด ไมมีจักษุ ไมรู ไมเห็น.           
        [๒๔๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุบลก็ดี ปทุมก็ดี บุณฑริกก็ดี เกิดแลวในน้ํา เจริญแลว        
ในน้ํา ข้ึนพนจากน้ําต้ังอยู แตน้ําไมติด แมฉันใด. พระตถาคตเกิดแลวในโลก เจริญแลวใน      
โลก ยอมครอบงําโลกอยู แตโลกฉาบทาไมได ฉันนัน้เหมือนกันแล. 
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                           ๓. เผณปณฑสูตร       
                          วาดวยอุปมาขันธ ๕   
        [๒๔๒] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีฝงแมน้ําคงคาใกลอยุชฌบุรี. ณ ท่ีนั้นแล  
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาแลวตรัสวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมน้ําคงคานี้ พึงนํา   
กลุมฟองน้ําใหญมา บุรุษผูมีจักษุพึงเห็น เพง พิจารณากลุมฟองน้ําใหญนั้น โดยแยบคาย เม่ือ  
บุรุษนั้นเห็น เพง พิจารณาอยูโดยแยบคาย กลุมฟองน้ํานัน้ พึงปรากฏเปนของวางเปลา          
หาสาระมิไดเลย สาระในกลุมฟองน้ํา พึงมีไดอยางไร แมฉันใด. ดกูรภิกษุท้ังหลาย รูปอยาง     
ใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ฯลฯ อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกล ภิกษุยอมเห็น               
เพง พิจารณารูปน้ันโดยแยบคาย เม่ือภกิษนุั้นเหน็ เพง พจิารณาอยูโดยแยบคาย รูปนัน้ยอม     
ปรากฏเปนของวางเปลา หาสาระมิได สาระในรูปพึงมีไดอยางไร ฉันน้ันเหมือนกัน.              
        [๒๔๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือฝนเมล็ดหยาบตกอยูในสรทสมัย ฟองน้ําในน้ํา ยอม             
บังเกิดข้ึนและดับไป บุรุษผูมีจักษุ พึงเห็น เพง พิจารณาฟองน้ํานั้นโดยแยบคาย เม่ือบุรุษนั้น               
เห็น เพง พิจารณาอยูโดยแยบคาย ฟองน้ํานัน้   พึงปรากฏเปนของวางเปลา หาสาระมิไดเลย       
สาระในฟองน้าํนั้นพึงมีไดอยางไร แมฉันใด. เวทนาอยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต   
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และปจจุบัน ฯลฯ อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกล ภิกษยุอมเหน็ เพง พิจารณาอยูโดยแยบคาย         
เวทนานั้นยอมปรากฏเปนของวางเปลา หาสาระมิได สาระในเวทนาพึงมีไดอยางไร ฉันนั้น         
เหมือนกนั.     
        [๒๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือเดือนสุดทายแหงฤดูรอนยังอยู พยับแดด ยอมเตน         
ระยิบระยับในเวลาเท่ียง บุรุษผูมีจักษพุึงเห็น เพง พิจารณา พยับแดดนั้นโดยแยบคาย เม่ือ     
บุรุษนั้นเห็น เพง พิจารณาอยูโดยแยบคาย พยับแดดน้ัน พึงปรากฏเปนของวางเปลา ฯลฯ          
สาระในพยับแดดพึงมีไดอยางไร แมฉันใด. สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล.   
        [๒๔๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย  บุรุษผูมีความตองการดวยไมแกน เสาะหาไมแกน เท่ียว       
แสวงหาไมแกนอยู ถือเอาจอบอันคม พึงเขาไปสูปา บุรุษนั้นพึงเห็นตนกลวยใหญ ตรง ใหม    
ยังไมเกดิแกนในปานั้น พึงตัดโคนตนกลวยนั้นแลวจึงตัดปลาย แลวจึงปอกกาบใบออก บุรุษ      
นั้นปอกกาบใบออก ไมพึงไดแมกระพี้ในตนกลวยใหญนั้น จะพึงไดแกนแตท่ีไหน บุรุษผูมีจักษุ               
พึงเห็น เพง พจิารณาอยูโดยแยบคาย ซ่ึงตนกลวยใหญนัน้ เม่ือบุรุษนั้นเห็น เพง  พิจารณา   
อยูโดยแยบคาย ตนกลวยใหญนั้น พึงปรากฏเปนของวางเปลา หาแกนมิได แกนในตนกลวย        
พึงมีไดอยางไร แมฉันใด. สังขารเหลาใดเหลาหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ฯลฯ   
อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกล ภกิษุยอมเห็น เพง พิจารณาสังขารนั้นโดยแยบคาย เม่ือภิกษุนั้นเห็น               
เพง พิจารณาอยูโดยแยบคาย สังขารนั้น ยอมปรากฏเปนของวางเปลา หาสาระมิได สาระใน         
สังขารท้ังหลายพึงมีไดอยางไร ฉันนั้นเหมือนกันแล.           
        [๒๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย นักเลนกลหรือลูกมือนักเลนกล พึงแสดงกลที่หนทางใหญ           
ส่ีแพรง บุรุษผูจักษุพึงเห็น เพง พิจารณากลนั้นโดยแยบคาย เม่ือบุรุษนั้นเหน็ เพง พจิารณา 
อยูโดยแยบคาย กลนั้น พึงปรากฏเปนของวางเปลา   หาสาระมิได สาระในกลพึงมีไดอยางไร       
แมฉันใด. วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ฯลฯ อยูในท่ี         
ไกลหรือในท่ีใกล ภิกษุยอมเห็น เพง พิจารณาอยูโดยแยบคาย เม่ือภกิษุเห็น เพง              
พิจารณาวิญญาณน้ันโดยแยบคาย วิญญาณน้ัน ยอมปรากฏเปนของวางเปลา หาสาระมิได               
สาระในวิญญาณพึงมีไดอยางไร ฉันนั้นเหมือนกันแล. ดกูรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูสดับแลว     
เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในรูป ท้ังในเวทนา ท้ังในสัญญา ท้ังในสังขาร ท้ังในวิญญาณ     
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เม่ือเบ่ือหนาย ยอนคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ยอมมี        
ญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้.      
     พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา คร้ันไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงไดตรัสคาถา        
ประพันธตอไปวา              
        [๒๔๗] พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย ทรงแสดงแลววา      
      รูปอุปมาดวยกลุมฟองน้ํา เวทนาอุปมาดวยฟองน้ํา สัญญาอุปมาดวย          
      พยับแดด สังขารอุปมาดวยตนกลวย และวิญญาณอุปมาดวยกล. 
      ภิกษยุอมเพงพิจารณาเหน็เบญจขันธนัน้โดยแยบคายดวยประการ             
      ใดๆ  เบญจขันธนั้น ยอมปรากฏเปนของวาง เปนของเปลา  
      ดวยประการนั้นๆ ก็การละธรรม ๓ อยาง อันพระพุทธเจา ผูมี             
      ปญญาดังแผนดิน ปรารภกายนี้ทรงแสดงแลว ทานท้ังหลาย   
      จงดูรูปอันบุคคลท้ิงแลว. อายุ ไออุน และวิญญาณยอมละ  
      กายนีเ้ม่ือใด เม่ือนั้น กายนี้อันเขาทอดทิ้งแลวยอมเปนเหยื่อ        
      แหงสัตวอ่ืน หาเจตนามิได นอนทับถมแผนดิน. นี้เปน   
      ความสืบตอเชนนี้ นี้เปนกลสําหรับหลอกลวงคนโง  เบญจขันธ             
      เพียงดังวาเพชฌฆาตผูหนึ่ง  เราบอกแลว สาระยอมไมมีใน               
      เบญจขันธนี้. ภิกษุผูมีความเพียรอันปรารภแลวมีสัมปชัญญะ มีสติ       
      พึงพิจารณาขันธท้ังหลายอยางนี้ ท้ังกลางวัน ท้ังกลางคืน. ภิกษุเม่ือ  
      ปรารถนาบทอันไมจุติ (นิพพาน) พึงละสังโยชนท้ังปวง พึงกระทํา           
      ท่ีพึ่งแกตน พึงประพฤติ  ดุจบุคคลผูมีศีรษะอันไฟไหม ดังนี้.         
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                            ๔. โคมยสูตร         
                  วาดวยความไมเท่ียงแทแนนอนแหงขันธ ๕     
        [๒๔๘] พระนครสาวตัถี ฯลฯ คร้ันนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง         
ท่ีประทับ ฯลฯ คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ รูปอะไรๆ ท่ี     
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เท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเท่ียงอยูเสมออยางนั้น มีอยูหรือ  
หนอแล?  เวทนาอะไรๆ ฯลฯ สัญญาอะไรๆ ฯลฯ สังขารอะไรๆ ฯลฯ วญิญาณอะไรๆ ท่ีเท่ียง               
ยั่งยืน ม่ันคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเท่ียงอยูเสมออยางนั้น มีอยูหรือหนอแล?   
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุ รูปอะไรๆ ท่ีเท่ียง ยั่งยนื ม่ันคง ไมมีความแปรปรวนเปน    
ธรรมดา จักคงเท่ียงอยูเสมออยางนั้น ไมมีเลย. เวทนาอะไรๆ ... สัญญาอะไรๆ ... สังขาร        
อะไรๆ ... วิญญาณอะไรๆ ท่ีเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเท่ียง     
อยูเสมออยางนั้น ไมมีเลย.   
        [๒๔๙] คร้ังนั้นแล  พระผูมีพระภาคทรงหยิบกอนโคมัยเล็กๆ แลว ไดตรัสกะภิกษุ           
นั้นวา ดูกรภกิษุ การไดอัตกาพแมมีประมาณเทานีแ้ล เท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมมีความแปร     
ปรวนเปนธรรมดา จักคงเท่ียงอยูเสมออยางนั้น ไมมี. ถาแมการไดอัตภาพมีประมาณเทานี้ จัก  
ไดเปนสภาพเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดาแลวไซร การอยูประพฤติ        
พรหมจรรย เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบนี้ ก็จะไมพึงปรากฏ. ก็เพราะเหตุท่ีการไดอัตภาพมี       
ประมาณเทานี ้เท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ไมมี ฉะนั้น การอยู       
ประพฤติพรหมจรรย เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ จึงปรากฏ.         
        [๒๕๐] ดกูรภิกษุ เร่ืองเคยมีมาแลว เราไดเปนขัตติยราชไดรับมุรธาภิเษก. เรานั้นมี     
นคร ๘๔,๐๐๐ นคร มีกุสาวดีราชธานีเปนประมุข. มีปราสาท ๘๔,๐๐๐ มีธรรมประสาทเปนประมุข.        
มีเรือนยอด ๘๔,๐๐๐ มีเรือนยอดมหาพยหูะเปนประมุข. มีบัลลังก ๘๔,๐๐๐ ทําดวยงา ทําดวย         
แกนจันทนแดง ทําดวยทอง ทําดวยรูปยะ ลาดดวยผาโกเชาว มีขนยาวเกิน ๔ ลงคุลี ลาด           
ดวยผากัมพลขาว ทําดวยขนแกะ มีขนท้ังสองขาง ลาดดวยเคร่ืองลาดทําดวยขนแกะมีดอกทึบ          
มีเคร่ืองลาดอยางดีทําดวยหนังชมด มีเพดานแดง มีหมอนขางสีแดง. มีชาง ๘๔,๐๐๐ เชือก มี       
เคร่ืองประดับทําดวยทอง มีธงทําดวยทอง ปกปดดวยขายทอง มีพระยาชางอุโบสถเปนประมุข.        
มีมา ๘๔,๐๐๐ ตัว มีเคร่ืองประดับทําดวยทอง ปกปดดวยขายทอง  มีวลาหกอัสสวราชเปนประมุข.    
มีรถ ๘๔,๐๐๐ คัน มีเคร่ืองประดับทําดวยทอง มีธงทําดวยทอง ปกปดดวยขายทอง มีเวชยันต-        
ราชรถเปนประมุข. มีแกว ๘๔,๐๐๐ ดวง มีแกวมณีเปนประมุข. มีหญิง ๘๔,๐๐๐ มีนางภัททาเทวี      
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เปนประมุข มีกษัตริย ๘๔,๐๐๐ เปนเหลาอนุยนต มีปริณายกรัตนเปนประมุข. มีแมโคนม         
๘๔,๐๐๐ ตัว ผูกดวยเชือกปาน แขวนกระดิ่งโลหะ. มีผา ๘๔,๐๐๐ โกฏิ มีผาทําดวยเปลือกไม       
มีเนื้อละเอียด มีผาทําดวยไหมมีเนื้อละเอียด มีผาทําดวยขนสัตวมีเนื้อละเอียด. มีผาทําดวยฝายมี          
เนื้อละเอียด. มีสํารับ ๘๔,๐๐๐ ซ่ึงใสอาหารที่ชนท้ังหลายเชิญไปโดยเฉพาะในเวลาเย็นใน เวลาเชา.               
        [๒๕๑] ดกูรภิกษุ ก็บรรดามหานคร ๘๔,๐๐๐ เหลานัน้แล นครที่เราครองในสมัยนั้น             
นครเดียวเทานัน้ คือ กุสาวดีราชธานี. บรรดาปราสาท ๘๔,๐๐๐ เหลานั้นแล ปราสาทท่ีเรา          
ครองในสมัยนั้น ปราสาทเดียวเทานั้น คือ  ธรรมปราสาท. บรรดาเรือนยอด ๘๔,๐๐๐ เหลานั้น        
แล เรือนยอดที่เราครองในสมัยน้ัน หลังเดียวเทานั้น คือ เรือนยอดมหาพยหูะ. บรรดาบัลลังก     
๘๔,๐๐๐ เหลานั้นแล บัลลังกท่ีเราใชในสมัยนั้น บัลลังกเดียวเทานัน้ คือ  บัลลังกท่ีทําดวยงา            
ทําดวยแกนจนัทนแดง ทําดวยทอง หรือทําดวยรูปยะ. บรรดาชาง ๘๔,๐๐๐ เชือกเหลานั้นแล         
ชางท่ีเราทรงในสมัยนั้นเชือกเดียวเทานั้น คือ พระยาชางช่ืออุโบสถ. บรรดามา ๘๔,๐๐๐ ตัว    
เหลานั้นแล มาท่ีเราทรงสมัยนั้น ๑ มาเทานั้น คือ วลหกอัสสวราช. บรรดารถ ๘๔,๐๐๐           
เหลานั้นแล รถท่ีเราทรงในสมัยนั้นคันเดยีวเทานั้น คือ รถเวชยันต. บรรดาหญิง ๘๔,๐๐๐        
เหลานั้นแล หญิงท่ีเรายกยองในสมัยนัน้คนเดียวเทานั้น คือ นางกษัตริยหรือหญิงท่ีมีกําเนิด  
จากกษัตริยและพราหมณ. บรรดาผา ๘๔,๐๐๐ โกฏิ เหลานั้นแล ผาท่ีเรานุงหมในสมัยนั้นคูเดยีว               
เทานั้น คือ ผาทําดวยเปลือกไมมีเนื้อละเอยีด ผาทําดวยไหมมีเนื้อละเอียด ผากัมพลมเีนื้อละเอียด          
หรือผาทําดวยฝายมีเนื้อละเอียด บรรดาสําหรับ ๘๔,๐๐๐ สําหรับซ่ึงใสขาวสุกท่ีหุงจากขาวสาร   
๑ ทะนานเปนอยางยิ่ง และแกงกับอันพอเหมาะแกขาวนัน้ท่ีเราบริโภค สํารับเดียวเทานั้น.       
ดูกรภกิษุ สังขารท้ังปวงนั้น เปนอดีต ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว ดวยประการดังนีแ้ล           
สังขารท้ังหลายไมเท่ียงอยางนี้แล สังขารท้ังหลายไมยั่งยนือยางนีแ้ล สังขารท้ังหลายท้ังปวง               
เวนจากลมอัสสาสะอยางนี้แล. ก็ลักษณะอันไมเท่ียงนี้ ควรทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหนาย ควรเพ่ือจะ               
คลายกําหนดั ควรเพื่อจะพนไปเพียงไรในสังขารท้ังปวง.           
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                            ๕. นขสิขสูตร        
                  วาดวยความไมเท่ียงแทแนนอนแหงขันธ ๕     
        [๒๕๒] พระนครสาวตัถี ฯลฯ ภิกษนุั้นนั่งแลว ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลว ได      
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ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ รูปอะไรๆ ท่ีเท่ียง ยั่งยนื ม่ันคง ไมมีความแปร             
ปรวนเปนธรรมดา จักคงเท่ียงอยูเสมออยางนั้น มีอยูหรือหนอแล?  เวทนาอะไรๆ ฯลฯ สัญญา        
อะไรๆ ฯลฯ สังขารอะไรๆ ฯลฯ วิญญาณอะไรๆ ท่ีเท่ียง ยั่งยนื ม่ันคง ไมมีความแปร               
ปรวนเปนธรรมดา จักคงเท่ียงอยูเสมออยางนั้น มีอยูหรือหนอแล? พระผูมีพระภาคตรัสวา        
ดูกรภกิษุรูปอะไรๆ ท่ีเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักเท่ียงอยูเสมอ   
อยางนั้นไมมีเลย. เวทนาอะไรๆ ... สัญญาอะไรๆ ... สังขารอะไรๆ ... วิญญาณอะไรๆ              
ท่ีเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเท่ียงอยูเสมออยางนั้น ไมมีเลย.               
        [๒๕๓] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงชอนฝุนนดิหนอยดวยปลายเล็บแลว ตรัส             
กะภิกษนุั้นวา ดูกรภกิษุ แมรูปมีประมาณเทานี้แล เท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมมีความแปรปรวน   
เปนธรรมดา จกัคงเท่ียงอยูเสมออยางนั้น ไมมี. ถาวารูปแมมีประมาณเทานี้ จักไดเปนของ  
เท่ียง ยั่งยนื ม่ันคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดาแลวไซร การอยูประพฤติพรหมจรรย          
เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบนี้ ก็จะไมพึงปรากฏ. ก็เพราะเหตุท่ีรูปแมมีประมาณเทานี้แล เปนของ               
เท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา ไมมี ฉะนั้น การอยูประพฤติพรหมจรรย     
เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบ จงึปรากฏ. เวทนาแมมีประมาณเทานีแ้ล ฯลฯ วิญญาณแมมีประมาณ        
เทานี้แล เปนของเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเท่ียงอยูเสมอ     
อยางนั้น ไมมี. ถาแมวาวิญญาณมีประมาณเทานี้ จักเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมมีความแปรปรวน 
เปนธรรมดาแลวไซร การอยูประพฤติพรหมจรรย เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบนี้ กจ็ะไมพึงปรากฏ.   
ก็เพราะเหตุท่ีวิญญาณแมมีประมาณเทานีแ้ล เท่ียง ยั่งยนื ม่ันคง ไมมีความแปรปรวนเปน       
ธรรมดา ไมมี ฉะนั้น การอยูประพฤติพรหมจรรย เพื่อความส้ินทุกขโดยชอบจึงปรากฏ.             
        [๒๕๔] ดูกรภกิษุ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง?  
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?      
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.         
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     พ. ดูกรภกิษุ เพราะเหตุนัน้แหละ อริยสาวกผูไดแลวเห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ รูชัดวา      
ฯลฯ กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี.     
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                           ๖. สามุททกสูตร       
                  วาดวยความไมเท่ียงแทแนนอนแหงขันธ ๕     
        [๒๕๕] พระนครสาวตัถี ฯลฯ ภิกษนุั้นนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูล               
ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ รูปอะไรๆ ท่ีเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมมีความ    
แปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเท่ียงอยูเสมออยางนั้น มีอยูหรือหนอแล?  เวทนาอะไรๆ ฯลฯ           
สัญญาอะไรๆ ฯลฯ สังขารอะไรๆ ฯลฯ วญิญาณอะไรๆ ท่ีเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมมี  
ความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเท่ียงอยูเสมออยางนั้น มีอยูหรือหนอแล? พระผูมีพระภาค        
ตรัสวา ดูกรภกิษุ รูปอะไรๆ ท่ีเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคง      
เท่ียงอยูเสมออยางนั้น ไมมีเลย. เวทนาอะไรๆ ฯลฯ สัญญาอะไรๆ ฯลฯ สังขารอะไรๆ               
ฯลฯ วิญญาณอะไรๆ ท่ีเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา จักคงเท่ียงอยู       
อยูเสมออยางนั้น ไมมีเลย.   
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                          ๗. คัททูลสูตรท่ี ๑    
                   วาดวยอุปมาขันธ ๕ ดวยเสาลามสุนัข        
        [๒๕๖] พระนครสาวตัถี ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงสารนี้มีท่ีสุดเบ้ืองตน เบ้ืองปลาย       
รูไมไดแลว  ท่ีสุดเบื้องตน ยอมไมปรากฏสําหรับสัตวท้ังหลายผูมีอวิชชาเปนเคร่ืองกางก้ัน มี           
ตัณหาเปนเคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู. มหาสมุทรยังมีสมัยเหอืดแหงไมเปนมหาสมุทร.  
แตเราไมกลาววาสัตวท้ังหลายผูมีอวิชชาเปนเคร่ืองกางกัน้ มีตัณหาเปนเคร่ืองประกอบไว ทอง             
เท่ียวไปมาอยูจะกระทําท่ีสุดทุกขได. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ขุนเขาสิเนรุยังมีสมัยท่ีถูกไฟไหมพินาศ            
ไปมีอยูไมได. แตเรากลาวไมไดถึงการกระทําท่ีสุดทุกขแหงสัตวท้ังหลายผูมีอวิชชาเปนเคร่ืองกาง    
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กั้น มีตัณหาเปนเคร่ืองประกอบ ทองเท่ียวไปมาอยู. ดูกรภกิษุท้ังหลาย แผนดินใหญยังมีสมัย  
ท่ีถูกไฟไหม พินาศไป มีอยูไมได. แตเรากลาววาสัตวท้ังหลาย ผูมีอวิชชาเปนเคร่ืองกางก้ัน มี          
ตัณหาเปนเคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู จะกระทําท่ีสุดทุกขได.        
        [๒๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย สุนัขท่ีเขาผูกไวดวยเชือก ถูกลามไวท่ีหลักหรือเสาอันม่ันคง 
ยอมวิ่งวนเวียนหลักหรือเสานั้นเอง แมฉันใด. ปุถุชนผูไมไดสดับ ฉันนั้นเหมือนกันแล ไมได 
เห็นพระอริยเจา ไมฉลาดในอริยธรรม ไมไดรับแนะนาํในอริยธรรม ไมไดเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาด     
ในสัปปุริสธรรม ไมไดรับแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความเปนตน เห็นตนมีรูป       
เห็นรูปในตน หรือเห็นตนในรูป ยอมตามเห็นเวทนา ... เห็นสัญญา ... เห็นสังขาร ... เห็นวิญญาณ  
โดยความเปนตน เห็นตนมีวญิญาณ เห็นวญิญาณในตน หรือเห็นตนในวิญญาณ เขายอมแลน 
วนเวียนรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้นเอง เม่ือเขาแลนวนเวยีนรูป เวทนา สัญญา            
สังขาร วิญญาณอยู ยอมไมพนไปจากรูป ไมพนไปจากเวทนา ไมพนไปจากสัญญา ไมพนไป           
จากสังขาร ไมพนไปจากวิญญาณ ไมพนไปจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ  ปริเทวะ ทุกข โทมนัส           
อุปายาส เรากลาววายอมไมพนไปจากทุกข. ดูกรภิกษุท้ังหลาย สวนอริยสาวกผูไดสดับ ไดเห็น 
พระอริยเจา ฉลาดในอริยธรรม ไดรับแนะนําดีแลวในอริยธรรม ไดเห็นสัตบุรุษ ฉลาดใน             
สัปปุริสธรรม ไดรับแนะนําดีแลวในสัปปุริสธรรม ยอมไมพิจารณาเหน็รูปโดยความเปนตน ...       
ไมพิจารณาเหน็เวทนา โดยความเปนตน ... ไมพิจารณาเหน็สัญญา โดยความเปนตน ... ไมพิจารณา    
เห็นสังขาร โดยความเปนตน ... ไมพิจารณาเห็นวิญญาณ โดยความเปนตน ไมเหน็ตนมีวิญญาณ         
ไมเห็นวิญญาณในตน หรือไมเห็นตนในวิญญาณ อริยสาวกน้ันยอมไมแลนวนเวียนรูป เวทนา           
สัญญา สังขาร วิญญาณ อริยสาวกน้ันเม่ือไมแลนวนเวยีนรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ          
ยอมพนจากรูป พนจากเวทนา พนจากสัญญา พนจากสังขาร พนจากวญิญาณ พนจากชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอมพนไปจากทุกข.  
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                          ๘. คัททูลสูตรท่ี ๒    
                   วาดวยอุปมาขันธ ๕ ดวยเสาลามสุนัข        
        [๒๕๘] พระนครสาวตัถี ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สงสารนี้ท่ีสุด เบ้ืองตน เบ้ืองปลายรู     
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ไมไดแลว ท่ีสุดเบ้ืองตน ยอมไมปรากฏแกสัตวท้ังหลาย ผูมีอวิชชาเปนเคร่ืองกางกัน้ มีตัณหาเปน        
เคร่ืองประกอบไว ทองเท่ียวไปมาอยู. ดกูรภิกษุท้ังหลาย สุนัขท่ีเขาผูกไวดวยเชือก ถูกลามไว             
ท่ีหลักหรือเสาอันม่ันคง ถาแมมันเดิน มันกย็อมเดินใกลหลักหรือเสานั้นเอง ถาแมมันยนื    
มันก็ยอมยืนใกลหลักหรือเสานั้นเอง ถาแมมันนั่ง มันกย็อมนั่งใกลหลักหรือเสานั้นเอง ถาแม              
มันนอน มันกย็อมนอนใกลหลักหรือเสานัน้เอง แมฉันใด. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมได     
สดับ ฉันนั้นเหมือนกนัแล ยอมตามเหน็รูปวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา      
ยอมตามเหน็เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา.       
ปุถุชนนั้น ถาแมเดิน เขาก็ยอมเดินใกลอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้นั้นเอง ถาแมยืน เขากย็อมยืน             
ใกลอุปาทานขันธ ๕ เหลานีน้ั้นเอง ถาแมนั่ง เขาก็ยอมนัง่ใกลอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้นั้นเอง            
ถาแมนอน เขายอมนอนใกลอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้นัน้เอง. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เพราะเหตุนั้น   
แล เธอท้ังหลาย พึงพิจารณาจิตของตนเนืองๆ วา จิตนี้เศราหมองแลวดวยราคะ โทสะ โมหะ         
ส้ินกาลนาน.    
                 วาดวยความเศราหมองและผองแผวของจิต         
        [๒๕๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย ยอมเศราหมองเพราะจิตเศราหมอง สัตว           
ท้ังหลายยอมบริสุทธ์ิ เพราะจิตผองแผว. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภาพนิทรรศการนั้น เธอท้ังหลาย    
เห็นแลวหรือ? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา เหน็แลวพระเจาขา.   
      พ. ภาพนทิรรศการแมนัน้แล ชางเขียนคิดแลวดวยจิตนั่นแหละ. จิตนั้นแหละ วจิิตร        
กวาภาพนิทรรศการแมนั้น. เพราะเหตุนั้น เธอท้ังหลาย พงึพิจารณาจิตของตนเนืองๆ วา จิตนี้    
เศราหมองดวย ราคะ โทสะ โมหะ ส้ินกาลนาน. สัตวท้ังหลายยอมเศราหมอง เพราะจติ              
เศราหมอง สัตวท้ังหลายยอมบริสุทธ์ิ เพราะจิตผองแผว. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมไมพิจารณา               
เห็นหมูสัตวอ่ืนแมเพยีงหมูหนึ่ง ซ่ึงวิจติรเหมือนอยางสัตวดิรัจฉานท้ังหลายนี้เลย. ดกูรภิกษุ           
ท้ังหลาย สัตวดิรัจฉานแมเหลานี้แล คนคิดดวยจิตนัน่แหละ. จิตนั่นแหละวิจิตรกวาสัตว      
ดิรัจฉานแมเหลานั้น. เพราะเหตุนั้น เธอท้ังหลายพึงพจิารณาจิตของตนเนืองๆ วา จิตน้ี        
เศราหมองแลวดวยราคะ โทสะ โมหะ ส้ินกาลนาน. สัตวท้ังหลายยอมเศราหมอง เพราะจิต           
เศราหมอง สัตวท้ังหลายยอมบริสุทธ์ิ เพราะจิตผองแผว. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ชางยอมหรือชาง  
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เขียน เม่ือมีเคร่ืองยอมก็ดี คร่ังก็ดี ขม้ินกด็ ีสีเขียวกด็ี สีแดงก็ดี พึงเขียนรูปสตรีหรือรูป            
บุรุษ มีอวัยวะใหญนอยครบทุกสวนลงท่ีแผนกระดานเกล้ียงเกลา หรือท่ีฝา หรือท่ีแผนผา แม   
ฉันใด. ดกูรภกิษุท้ังหลาย  ปุถุชนผูไมไดสดับ ฉันนั้นเหมือนกนั เม่ือจะใหเกดิ ยอมยังรูปนั่น             
แหละใหเกิด เม่ือจะใหเกดิ ยอมยังเวทนานัน่แหละใหเกิด เม่ือจะใหเกิด ยอมยังสัญญาน่ัน    
แหละใหเกิด เม่ือจะใหเกดิ ยอมยังสังขารนั่นแหละใหเกิด เม่ือจะใหเกิด ยอมยังวิญญาณ      
นั่นแหละใหเกิด. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นอยางไร รูปเท่ียงหรือไม  
เท่ียง? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ไมเท่ียงพระเจาขา.        
     พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?      
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. เพราะเหตุนั้นแล ฯลฯ อริยสาวกผูไดสดับ เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ รูชัดวา ฯลฯ กจิอ่ืน 
เพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. 
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                            ๙. นาวาสูตร         
                   วาดวยการส้ินและไมส้ินไปแหงอาสวะ         
        [๒๖๐] พระนครสาวัตถี ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาวความส้ินไปแหงอาสวะของผู          
รูอยู เห็นอยู เราไมกลาวความส้ินไปแหงอาสวะของผูไมรู ไมเห็น. ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือ           
บุคคลรูอยูเห็นอยูอยางไร จึงมีความส้ินแหงอาสวะ. เม่ือบุคคลรูอยู เห็นอยูวา รูปดังนี้ ความ         
เกิดข้ึนแหงรูปดังนี้ ความดับแหงรูปดังนี้ เวทนาดังนี้ ... สัญญาดังนี้ ... สังขารดังนี้ ... วญิญาณ       
ดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณดังนี้ ความดบัแหงวิญญาณดังนี้ จึงมีความส้ินไปแหงอาสวะ.     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือบุคคลรูอยู เห็นอยูอยางนี้แล จึงมีความส้ินไปแหงอาสวะ.          
        [๒๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุไมประกอบภาวนานุโยคอยู จะพึงเกดิความ              
ปรารถนาอยางนี้วา ไฉนหนอ ขอจิตของเราพึงพนจากอาสวะ เพราะไมถือม่ัน ดังนี้ กจ็ริงอยู     
ถึงอยางนั้น จติของเธอยอมไมพนไปจากอาสวะเพราะไมถือม่ันไดเลย. ขอนั้นเพราะเหตุไร ขอ   
นั้นพึงกลาวไดวา เพราะเธอไมอบรม เพราะไมอบรมอะไร เพราะไมอบรมสติปฏฐาน ๔ เพราะ     
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ไมอบรมสัมมัปปธาน ๔ เพราะไมอบรมอิทธิบาท ๔ เพราะไมอบรมอินทรีย ๕ เพราะไมอบรม            
พละ ๕ เพราะไมอบรมโพชฌงค ๗ เพราะไมอบรมอริยมรรคมีองค ๘. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไขไก        
๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ไขเหลานัน้พึงเปนของอันแมไกไมนอนทับดวยดี ไมกกดวยดี       
ไมฟกดวยดี แมไกนั้นถึงจะเกิดความปรารถนาอยางนี้วา ไฉนหนอ ขอลูกของเราพึงทําลายเปลือก   
ไขดวยปลายเล็บเทา หรือดวยจะงอยปากออกมาโดยความสวัสดี ดังนีก้็จริง ถึงอยางนั้น ลูกไก   
เหลานั้นกไ็มสามารถจะทําลายเปลือกไขดวยปลายเล็บเทา หรือดวยจะงอยปาก ออกมาโดยความ        
สวัสดีได. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ท้ังนี้เพราะไขไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟองนัน้ อันแมไกไม             
นอนทับดวยด ีไมกกดวยดี ไมฟกดวยดี แมฉันใด. ดกูรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษไุมประกอบ     
ภาวนานุโยคอยู ฉันนั้นเหมือนกันแล ถึงจะเกิดความปรารถนาอยางนี้วา ไฉนหนอ ขอจิต            
ของเราพึงพนจากอาสวะ เพราะไมถือม่ัน ดังนี้ก็จริง ถึงอยางนั้น จิตของเธอยอมไมพนไปจาก   
อาสวะเพราะไมถือม่ันไดเลย. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ขอนัน้พึงกลาวไดวา เพราะเธอไมอบรม    
เพราะเธอไมอบรมอะไร เพราะไมอบรมสติปฏฐาน ๔ เพราะไมอบรมสัมมัปปธาน ๔ เพราะไม             
อบรมอิทธิบาท ๔ เพราะไมอบรมอินทรีย ๕ เพราะไมอบรมพละ ๕ เพราะไมอบรมโพชฌงค ๗             
เพราะไมอบรมอริยมรรคมีองค ๘. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือภิกษุประกอบภาวนานุโยคอยู ถึงจะไม   
เกิดความปรารถนาอยางนี้วา ไฉนหนอ ขอจิตของเราพึงพนจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน ดังนี้กจ็ริง   
อยู ถึงอยางนัน้ จิตยอมพนจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ขอนั้นพึงกลาว 
ไดวา เพราะเธออบรม เพราะอบรมอะไร เพราะอบรมสติปฏฐาน ๔ เพราะอบรมสัมมัปปธาน ๔              
เพราะอบรมอิทธิบาท ๔ เพราะอบรมอินทรีย ๕ เพราะอบรมพละ ๕ เพราะอบรมโพชฌงค ๗  
เพราะอบรมอริยมรรคมีองค ๘. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไขไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ไข          
เหลานั้นอันแมไกนอนทับดวยดี กกดวยดี ฟกดวยดี แมไกนั้นถึงจะไมเกิดความปรารถนาอยาง  
นี้วา ไฉนหนอ ขอลูกของเราพึงทําลายเปลือกไขดวยปลายเล็บเทา หรือดวยจะงอยปาก ออกมา         
โดยสวัสดีดังนี้ก็จริงอยู ถึงอยางนั้น ลูกไกเหลานั้นสามารถทําลายเปลือกไขดวยปลายเล็บเทาหรือ           
ดวยจะงอยปาก ออกมาโดยสวัสดี. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ท้ังนี้ เพราะไขไก ๘ ฟอง  ๑๐ ฟอง       
หรือ ๑๒ ฟองนั้น อันแมไกนอนทับดวยด ีกกดวยดี ฟกดวยดี แมฉันใด. ดูกรภิกษุท้ังหลาย      
เม่ือภิกษุประกอบภาวนานุโยคอยู ก็ฉันนัน้เหมือนกนัแล ถึงจะไมเกดิความปรารถนาอยางนี้วา    
ไฉนหนอ ขอจิตของเราพึงพนจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน ดงันี้ กจ็ริงอยู ถึงอยางนั้น จิตของเธอ   
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ยอมพนจากอาสวะเพราะไมถือม่ัน. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ขอนั้นพึงกลาวไดวา เพราะวาเธอ    
อบรม เพราะอบรมอะไร เพราะอบรมสติปฏฐาน ๔ เพราะอบรมสัมมัปปธาน ๔ เพราะอบรม    
อิทธิบาท ๔ เพราะอบรมอินทรีย ๕ เพราะอบรมพละ ๕ เพราะอบรมโพชฌงค ๗ เพราะอบรม 
อริยมรรคมีองค ๘.             
        [๒๖๒] ดกูรภกิษุท้ังหลาย รอยน้ิวมือยอมปรากฏ หรือรอยนิ้วหวัแมมือยอมปรากฏ            
ท่ีดามมีดของนายชางไม หรือลูกมือของนายชางไม  แตนายชางไมหรือลูกมือของนายชางไมนัน้ 
หารูไมวา วันนี้ดามมีดของเราสึกไปประมาณเทานี้ วานนี้สึกไปประมาณเทานี้ วันกอนๆ สึกไป 
ประมาณเทานี ้นายชางไมหรือลูกมือของนายชางไมนัน้ มีความรูแตวา สึกไปแลว โดยแทแล    
แมฉันใด. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือภกิษุประกอบภาวนานุโยคอยู หารูไมวา วนันี้อาสวะท้ังหลาย               
ของเราส้ินไปแลวประมาณเทานี้ วานนี้ส้ินไปแลวประมาณเทานี้ หรือวนักอนๆ ส้ินไปแลว       
ประมาณเทานีก้็จริง ถึงอยางไรนั้น เม่ืออาสวะส้ินไปแลว เธอก็มีความรูแตวาส้ินไปแลวๆ ฉัน              
นั้นเหมือนกันแล. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย เม่ือเรือท่ีเขาผูกดวยพรวน แลนไปในสมุทร จมลงในน้ํา     
ส้ิน ๖ เดือน โดยเหมันตสมยั เขาเข็นข้ึนบก พรวนเหลานั้นถูกลมและแดดกระทบแลว ถูก            
ฝนตกรดแลวยอมผุ และเปอย โดยไมยากเลย ฉันนั้นเหมือนกันแล. 
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                           ๑๐. สัญญาสูตร        
                       วาดวยการเจริญอนิจจสัญญา               
        [๒๖๓] พระนครสาวตัถี ฯลฯ ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว               
กระทําใหมากแลว ยอมครอบงํากามราคะท้ังปวงได ยอมครอบงํารูปราคะท้ังปวงได ยอมครอบงํา        
ภวราคะท้ังปวงได ยอมครอบงําอวิชชาท้ังปวงได ยอมถอนข้ึนซ่ึงอัสมิมานะท้ังปวงได. ดูกรภิกษ ุ
ท้ังหลาย ในสรทสมัย ชาวนาเม่ือไถนาดวยไถคันใหญ ยอมไถทําลายความสืบตอแหงราก (หญา)        
ทุกชนิด แมฉันใด. อนจิจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมครอบงํา กาม     
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ราคะท้ังปวงได ยอมครอบงํา รูปราคะท้ังปวงได ยอมครอบงําภวราคะท้ังปวงได ยอมครอบงํา         
อวิชชาท้ังปวงได ยอมถอนข้ึนซ่ึงอัสมิมานะท้ังปวงได ฉันนั้นเหมือนกนัแล.    
        [๒๖๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย คนเกีย่วหญามุงกระตาย เกี่ยวหญามุงกระตายแลว จับ          
ปลาย เขยา ฟาด สลัดออก แมฉันใด. อนจิจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ ฉันนั้น  
เหมือนกนัแล.   
        [๒๖๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือพวงมะมวงขาดจากข้ัว ในมะมวงเหลานั้น มะมวง            
เหลาใดเนื่องดวยข้ัว มะมวงเหลานั้นท้ังหมด ยอมเปนของหลุดไปตามข้ัวมะมวงนั้น แมฉันใด. 
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกันแล.       
        [๒๖๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กลอนใดๆ แหงเรือนยอด กลอนท้ังหมดน้ันไปสูยอด  
นอมไปท่ียอด ประชุมลงท่ียอด ยอด ชนท้ังหลายกลาววา เลิศกวากลอนเหลานั้น  แมฉันใด.       
อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกนัแลฯ        
        [๒๖๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ไมมีกล่ินท่ีรากใดๆ ไมกะลําพัก ชนท้ังหลายกลาววา            
เลิศกวาไมมีกล่ินท่ีรากเหลานั้น แมฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฉันนั้นเหมือน    
กันแล.         
        [๒๖๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ไมมีกล่ินท่ีแกนใดๆ จันทนแดง ชนท้ังหลายกลาววา            
เลิศกวาไมท่ีมีกล่ินเหลานั้น แมฉันใด. อนจิจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือน   
กันแล.         
        [๒๖๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ไมมีกล่ินท่ีดอกใดๆ มะลิ ชนท้ังหลายกลาววา เลิศกวาไมมี    
กล่ินท่ีดอกเหลานั้น แมฉันใด. อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกนัแล.       
        [๒๗๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย พระราชาผูนอยใดๆ ท้ังหมดนั้น ยอมเปนผูเสด็จไปตาม          
(คลอยตาม) พระเจาจกัรพรรดิ พระเจาจักรพรรดิ ชนท้ังหลายยอมกลาววา เลิศกวาพระราชาผู    
นอยเหลานั้น แมฉันใด. อนจิจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ ฉันน้ันเหมือนกนัแล.              
        [๒๗๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย แสงดาวท้ังหลาย ชนิดใดชนิดหนึง่ แสงดาวท้ังหมดนัน้             
ไมถึงเส้ียวท่ี ๑๖ แหงแสงพระจันทร แสงพระจันทร ชนท้ังหลายกลาววา เลิศกวาแสงดาว        
เหลานั้น แมฉันใด. อนจิจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว ฯลฯ ฉันนั้นเหมือนกันแล.    
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        [๒๗๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ในสรทสมัย ทองฟาบริสุทธ์ิ ปราศจากเมฆ พระอาทิตย             
ข้ึนไปสูทองฟา ยอมสองแสงและแผดแสงไพโรจน กําจัดความมืดอันอยูในอากาศทัว่ไป             
แมฉันใด. อนจิจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมครอบงํากามราคะท้ังปวง           
ได ยอมครอบงํารูปราคะท้ังปวงได ยอมครอบงําภวราคะท้ังปวงได ยอมครอบงําอวิชชาท้ังปวงได     
ยอมถอนข้ึนซ่ึงอัสมิมานะไดท้ังหมด ฉันนัน้เหมือนกันแล.      
        [๒๗๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางไร? กระทําให              
มากแลวอยางไร? จึงครอบงํากามราคะท้ังปวง ฯลฯ   ถอนข้ึนซ่ึงอัสมิมานะไดหมด. อนิจจ          
สัญญา อันบุคคลเจริญแลวอยางนี้ กระทําใหมากแลวอยางนี้วา รูปดังนี้ ความเกิดแหงรูปดังนี้              
ความดับแหงรูปดังนี้. เวทนาดังนี้ ... สัญญาดังนี้ ...   สังขารดังนี้ ... วิญญาณดังนี้ ความเกิดข้ึน       
แหงวิญญาณดังนี้ ความดับแหงวิญญาณดังนี้ ยอมครอบงํากามราคะท้ังปวงได ฯลฯ ถอนข้ึน          
ซ่ึงอัสมิมานะไดท้ังหมด. ดกูรภิกษุท้ังหลาย อนิจจสัญญา อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว   
อยางนี้แล ยอมครอบงํากามราคะท้ังปวงได ยอมครอบงํารูปราคะท้ังปวงได ยอมครอบงําภวราคะ       
ท้ังปวงได ยอมครอบงําอวิชชาท้ังปวงได ยอมถอนข้ึนซ่ึงอัสมิมานะไดหมด.      
                           จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                          จบ ปุปผวรรคท่ี ๕.     
                         -----------------------------       
                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
 ๑. นทีสูตร   ๖. สามุททกสูตร  
 ๒. ปุปผสูตร   ๗. คัททูลสูตรท่ี ๑            
 ๓. เผณปณฑสูตร    ๘. คัททูลสูตรท่ี ๒        
 ๔. โคมยสูตร  ๙. นาวาสูตร     
 ๕. นขสิขสูตร  ๑๐. สัญญาสูตร. 
 จบ มัชฌิมปณณาสก.           
 -------------------------------     
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                     รวมวรรคท่ีมีในมูลปณณาสกนี้ คือ          
 ๑. อุปายวรรค  ๒. อรหันตวรรค  ๓. ขัชชนิยวรรค  ๔. เถรวรรค    
 ๕. ปุปผวรรค รวม ๕ วรรค ทุติยปณณาสกก็เรียกในขันธสังยุตนั้น.              
                           ------------------------------   
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                             จุลปณณาสก        
                            อันตวรรคท่ี ๑       
                            ๑. อันตสูตร         
                        วาดวยสวนคือสักกายะ ๔ 
        [๒๗๔] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้:   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก           
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ   
ท้ังหลาย ภกิษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย   
สวน ๔ อยางเหลานี้. สวน ๔ อยางเปนไฉน? สวนคือสักกายะ ๑ สวนคือสักกายสมุทัย ๑         
สวนคือสักกายนิโรธ ๑ สวนคือสักกายนโิรธคามินีปฏิปทา ๑.      
        [๒๗๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สวนคือสักกายะเปนไฉน? สวนคือสักกายะนัน้ ควร              
จะกลาววา อุปาทานขันธ ๕ อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? อุปาทานขันธ ๕ นั้น ไดแก อุปา        
ทานขันธคือรูป ๑ อุปาทานขันธคือเวทนา ๑ อุปาทานขันธคือสัญญา ๑ อุปาทานขันธคือ           
สังขาร ๑ อุปาทานขันธคือวญิญาณ ๑ ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา สวนคือสักกายะ.            
        [๒๗๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สวนคือสักกายสมุทัยเปนไฉน? สวนคือสักกายสมุทัยนั้น        
คือ ตัณหาอันนําใหเกิดในภพใหม  ประกอบดวยความกาํหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน มี             
ปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรืออารมณนั้นๆ. ไดแกกามตณัหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ดูกร             
ภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา สวนคือสักกายสมุทัย.              
        [๒๗๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สวนคือสักกายนิโรธเปนไฉน? สวนคือสักกายนโิรธนั้น          
คือ ความดับโดยไมเหลือแหงตัณหานั้นแล ดวยมรรค คือ วิราคะ ความสละ ความสละคืน              
ความหลุดพน ความไมมีอาลัย. ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา สวนคือสักกายนิโรธ.             
        [๒๗๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สวนคือสักกายนิโรธคามินีปฏิปทาเปนไฉน? สวนคือสัก         
กายนิโรธคามินีปฏิปทานั้น ไดแกอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้แล สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสัง    
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กัปปะ ๑ สัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑.              
สัมมาสมาธิ ๑ ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา สวนคือสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา. ดูกรภิกษุ      
ท้ังหลาย สวน ๔ อยางนีแ้ล.   
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                            ๒. ทุกขสูตร         
                          วาดวยอริยสัจธรรม    
        [๒๗๙] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เราจกัแสดงทุกข ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ          
และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง.    
        [๒๘๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขเปนไฉน? คําวา ทุกขนั้น ควรจะกลาววา อุปาทาน       
ขันธ ๕. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? คือ อุปาทานขันธคือรูป ๑ อุปาทานขันธคือเวทนา ๑         
อุปาทานขันธคือสัญญา ๑ อุปาทานขันธคือสังขาร ๑ อุปาทานขันธคือวิญญาณ ๑. ดกูรภิกษุ         
ท้ังหลาย นี้เรียกวา ทุกข.   
        [๒๘๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกขสมุทัยเปนไฉน? คือ ตัณหาอันนําใหเกดิในภพใหม           
ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน มีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรืออารมณ            
นั้นๆ. คือกามตัณหา ภวตัณหา วภิวตัณหา ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ทุกขสมุทัย.            
        [๒๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทุกขนิโรธเปนไฉน? คือความดับโดยไมเหลือแหงตัณหา           
นั่นแล ดวยมรรค คือ วิราคะ ความสละ ความสละคืน ความหลุดพน ความไมมีความอาลัย.             
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ทุกขนิโรธ.     
        [๒๘๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเปนไฉน? คืออริยมรรคประกอบ            
ดวยองค ๘ นี้ กลาวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ทุกข    
นิโรธคามินีปฏิปทา.           
                            จบ สูตรท่ี ๒.      
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                           ๓. สักกายสูตร        
                    วาดวยสักกายะตามแนวอริยสัจธรรม            
        [๒๘๔] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เราจกัแสดงสักายะ สักกายสมุทัย  
สักกายนิโรธ และสักกายนิโรธคามินีปฏิปทา แกเธอท้ังหลาย  เธอท้ังหลายจงฟง.   
        [๒๘๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็สักกายะเปนไฉน? คําวาสักกายะนั้น ควรจะกลาววา            
อุปาทานขันธ ๕. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? อุปาทานขันธ ๕ นั้น ไดแก อุปาทานขันธคือรูป     
ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา สักกายะ.          
        [๒๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็สักกายสมุทัยเปนไฉน? สักกายสมุทัยนั้นคือ ตัณหา             
อันนําใหเกิดในภพใหม ประกอบดวยความกําหนดั  ดวยอํานาจความเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือ            
อารมณนั้น. กลาวคือ กามตณัหา ภวตัณหา วิภวตัณหา. ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา            
สักกายสมุทัย.  
        [๒๘๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สักกายนิโรธเปนไฉน? คือความดับโดยไมเหลือแหง              
ตัณหาน้ันแล ดวยมรรค คือ วิราคะ ความสละ ความสละคืน ความหลุดพน ความไมอาลัย.              
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา สักกายนิโรธ.   
        [๒๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย  ก็สักกายนิโรธคามินีปฏิปทาเปนไฉน? คือ อริยมรรค              
ประกอบดวยองค ๘ นี้ กลาวคือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย นีเ้รียกวา    
สักกายนิโรธคามินีปฏิปทา.      
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                          ๔. ปริญเญยยตสูร       
                       วาดวยธรรมท่ีควรกําหนดรู               
        [๒๘๙] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เราจกัแสดงธรรมท่ีควรกําหนดรู ความ             
กําหนดรู และบุคคลผูกําหนดรูแลว แกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง.          
        [๒๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย  ก็ธรรมท่ีควรกําหนดรูเปนไฉน? คือ รูป เวทนา สัญญา            
สังขาร วิญญาณ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ธรรมท่ีควรกําหนดรู.         
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        [๒๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ความกําหนดรูเปนไฉน? ความส้ินไปแหงราคะ ความส้ิน             
ไปแหงโทสะ ความส้ินไปแหงโมหะ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ความกําหนดรู. 
        [๒๙๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูกําหนดรูแลวเปนไฉน? บุคคลผูกําหนดรูแลว          
ควรจะกลาววาพระอรหันต กลาวคือ ทานผูมีช่ืออยางนี้ มีโคตรอยางนี้. ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้             
เรียกวา บุคคลผูกําหนดรูแลว.               
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                            ๕. สมณสูตร ๑        
           วาดวยผูไมควรและผูควรยกยองวาเปนสมณพราหมณ 
        [๒๙๓] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้. อุปาทานขันธ         
๕ เปนไฉน? ไดแกอุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือ วิญญาณ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย         
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชัดซ่ึงคุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอุปาทาน  
ขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง. สมณะหรือพราหมณเหลานี้นั้น ยอมไมไดรับยกยองวา      
เปนสมณะในหมูสมณะ และไมไดรับยกยองวา เปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้น     
ทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญา           
อันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูไมได.     
        [๒๙๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใด เหลาหนึ่ง ยอมรูชัดซ่ึง         
คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง. สมณะหรือ       
พราหมณเหลานี้นั้นแล ยอมไดรับยกยองวา เปนสมณะในหมูสมณะ และไดรับยกยองวา           
เปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ     
หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิง่เอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูได.            
                            จบ สูตรท่ี ๕.        
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                           ๖. สมณสูตรท่ี ๒      
                  วาดวยผูไมควรยกยองวาเปนสมณพราหมณ      
        [๒๙๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน?             
ไดแก อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมณะหรือ           
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชัดซ่ึงเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออก     
แหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง. สมณะหรือพราหมณเหลานี้นั้น ยอมไมไดรับ    
ยกยองวา เปนสมณะในหมูสมณะ และไมไดรับยกยองวา เปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง         
ทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปน           
พราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูไมได.   
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูชัดซ่ึงเหตุเกิด ความ       
ดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ ตามความเปนจริง. สมณะ       
หรือพราหมณเหลานี้นั้นแล ยอมไดรับยกยองวา เปนสมณะในหมูสมณะ และไดรับยกยองวา       
เปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ     
หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิง่เอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูได.            
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                          ๗. โสตาปนนสูตร       
                    วาดวยผูเปนพระอริยสาวกโสดาบัน           
        [๒๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? ได         
แก อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุท่ีพระอริย  
สาวกยอมรูชัดซ่ึงเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕      
เหลานี้ ตามความเปนจริง. ดกูรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา พระอริยสาวกผูโสดาบัน มีอันไมตก  
ตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงมีอันจะตรัสรูในเบ้ืองหนา.      
                            จบ สูตรท่ี ๗.        
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                           ๘. อรหันตสูตร        
                      วาดวยผูเปนพระอรหันตขีณาสพ            
        [๒๙๗] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้. อุปาทานขันธ ๕       
เปนไฉน? คือ อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เพราะ        
เหตุท่ีภกิษุรูเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕ เหลานี ้
ตามความเปนจริง จึงเปนผูหลุดพนแลวเพราะไมถือม่ัน. ดกูรภิกษุท้ังหลาย  นี้เรียกวา ภิกษุผู            
เปนอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว มีประโยชนของตนอันบรรลุแลว       
โดยลําดับ มีกิเลสเปนเคร่ืองประกอบไวในภพส้ินไปรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ.          
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                         ๙. ฉันทปหีนสูตรท่ี ๑   
                    วาดวยการละความพอใจในขันธ ๕              
        [๒๙๘] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย  เธอท้ังหลายจงละความพอใจ ความกําหนัด           
ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากในรูปเสีย ดวยอาการอยางนี้ รูปนัน้จักเปนอันเธอท้ังหลาย      
ละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดจุตาลยอดดวน กระทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีก         
ตอไปเปนธรรมดา. เธอท้ังหลายจงละความพอใจ ความกําหนดั ความเพลิดเพลิน ความทะยาน              
อยากในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร ... ในวิญญาณเสีย ดวยอาการอยางนี้ วิญญาณน้ันจัก     
เปนอันเธอท้ังหลายละไดแลว ตัดรากขาดแลว กระทําใหเปนดุจตาลยอดดวน  กระทําไมใหมี        
ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา. 
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                         ๑๐. ฉันทปหนีสูตรท่ี ๒  
                    วาดวยการละความพอใจในขันธ ๕              
        [๒๙๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงละความพอใจ ความกําหนดั            
ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึงและความยึดม่ัน อันเปนท่ีตั้ง ท่ีอยูประจํา         
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และท่ีอาศัยแหงจิต ในรูปเสีย ดวยอาการอยางนี้ รูปนั้น จกัเปนอันเธอท้ังหลายละไดแลว ตัด 
รากขาดแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา. เธอ        
ท้ังหลายจงละความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึงและ               
ความยึดม่ัน อันเปนท่ีตั้ง ท่ีอยูประจําและท่ีอาศัยแหงจิต ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ใน     
วิญญาณเสีย ฯลฯ ดวยอาการอยางนี้ วิญญาณน้ันจักเปนอันเธอท้ังหลายละไดแลว ตัดรากขาด       
แลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดข้ึนอีกตอไปเปนธรรมดา ฉะนี้แล.          
                                   จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                                      จบ อันตวรรคท่ี ๑      
                         -----------------------------       
                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
                     ๑. อันตสูตร             ๖. สมณสูตรท่ี ๒   
                     ๒. ทุกขสูตร             ๗. โสตาปนนสูตร   
                     ๓. สักกายสูตร           ๘. อรหันตสูตร     
                     ๔. ปริญเญยยสูตร         ๙. ฉันทปหีนสูตรท่ี ๑             
                     ๕. สมณสูตรท่ี ๑         ๑๐. ฉันทปหีนสูตรท่ี ๒.           
                        ------------------------------------------  
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                          ธัมมกถิกวรรคที่ ๒     
                           ๑. อวิชชาสูตร        
                      วาดวยความหมายของอวิชชา  
        [๓๐๐] พระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล ภกิษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี        
ประทับ ฯลฯ คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา อวิชชา   
อวิชชา ดังน้ี อวิชชาเปนไฉนหนอแล? และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวชิชาดวยเหตุเพียงเทาไร?     
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภกิษุ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ไมรูชัดซ่ึงรูป ไมรูชัด            
ซ่ึงเหตุเกิดแหงรูป ไมรูชัดซ่ึงความดับแหงรูป ไมรูชัดซ่ึงปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป ไมรู        
ชัดซ่ึงเวทนา ฯลฯ ไมรูชัดซ่ึงสัญญา ฯลฯ ไมรูชัดซ่ึงสังขาร ฯลฯ ไมรูชัดซ่ึงวิญญาณ ไมรู               
ชัดซ่ึงเหตุเกดิวิญญาณ ไมรูชัดซ่ึงความดบัวิญญาณ ไมรูชัดซ่ึงปฏิปทาอันใหถึงความดับวิญญาณ.              
ดูกรภกิษุ นีเ้รียกวา อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพยีงเทานีแ้ล.      
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                            ๒. วิชชาสูตร        
                       วาดวยความหมายของวิชชา  
        [๓๐๑] พระนครสาวัตถี. ภิกษุรูปนั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถาม            
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา วิชชา วิชชา ดังน้ี วิชชาเปนไฉนหนอแล? 
และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชาดวยเหตุเพยีงเทาไร? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ     
อริยสาวกผูไดสดับแลวในโลกนี้ รูชัดซ่ึงรูป รูชัดซ่ึงเหตุเกิดแหงรูป รูชัดซ่ึงความดับแหงรูป รูชัด   
ซ่ึงปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป รูชัดซ่ึงเวทนา ฯลฯ รูชัดซ่ึงสัญญา ฯลฯ รูชัดซ่ึงสังขาร ฯลฯ           
รูชัดซ่ึงวิญญาณ รูชัดซ่ึงเหตุเกิดวิญญาณ รูชัดซ่ึงความดบัวิญญาณ รูชัดซ่ึงปฏิปทาอันใหถึงความ          
ดับวิญญาณ. ดกูรภิกษุ นี้เรียกวา วิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตเุพียงเทา   
นี้แล.         
                            จบ สูตรท่ี ๒.        
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                         ๓. ธัมมกถิกสูตรท่ี ๑   
                    วาดวยเหตุท่ีเรียกวาพระธรรมกถึก          
        [๓๐๒] พระนครสาวตัถี. ภิกษุรูปน้ันนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถาม            
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา พระธรรมกถึก พระธรรมกถึก ดังนี้ ภิกษุ  
ช่ือวา เปนธรรมกถึก ดวยเหตุเพียงเทาไร ช่ือวา เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมดวยเหตุเพยีง             
เทาไร? พระผูมีพระภาคตรสัตอบวา ดูกรภิกษุ หากวา ภกิษุแสดงธรรมเพ่ือความเบ่ือหนาย เพื่อ  
ความคลาดกําหนัด เพื่อความดับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา 
ภิกษุธรรมกถึก. หากวา ภิกษุเปนผูปฏิบัติเพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อความดับรูป เวทนา สัญญา  
สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา ภิกษุผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. หากวา ภกิษุเปนผูหลุด  
พนแลว เพราะเบ่ือหนาย เพราะคลายกําหนดั เพราะดับ เพราะไมถือม่ันรูป เวทนา สัญญา           
สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา ภิกษุผูไดบรรลุนิพพานในปจจุบัน.          
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                         ๔. ธัมมกถิกสูตรท่ี ๒   
                    วาดวยเหตุท่ีเรียกวาพระธรรมกถึก          
        [๓๐๓] พระนครสาวัตถี. ภิกษนุั้นนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา พระธรรมกถึก พระธรรมกถึก ดังนี้ ภกิษช่ืุอวา   
เปนธรรมกถึกดวยเหตุเพียงเทาไร ช่ือวาเปนผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรมดวยเหตุเพียงเทาไร?               
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภกิษุ หากวา ภกิษแุสดงธรรมเพ่ือความเบ่ือหนาย เพือ่ความ      
คลายกําหนดั เพื่อความดับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา ภิกษุผู           
ธรรมกถึก. หากวา ภิกษเุปนผูปฏิบัติเพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความ     
ดับรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา ภิกษุผูปฏิบัตธิรรมสมควร               
แกธรรม. หากวา ภกิษุเปนผูหลุดพนแลวเพราะเบ่ือหนาย เพราะคลายกําหนดั เพราะดับ เพราะ     
ไมถือม่ันรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไซร ควรจะเรียกวา ภิกษุผูไดบรรลุนิพพานใน        
ปจจุบัน.      
                            จบ สูตรท่ี ๔.        
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                            ๕. พันธนสูตร        
                      วาดวยเคร่ืองจองจําคือขันธ ๕            
        [๓๐๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ไมได        
เห็นพระอริยเจาท้ังหลาย ฯลฯ ไมไดรับคําแนะนําในสัปปุริสธรรม ยอมตามเห็นรูปโดยความ          
เปนตน เห็นตนมีรูป เห็นรูปในตน หรือเหน็ตนในรูป ยอมตามเห็นเวทนา ... ตามเห็นสัญญา          
ตามเห็นสังขาร ... ตามเห็นวญิญาณโดยความเปนตน เหน็ตนมีวิญญาณ เหน็วิญญาณในตน 
หรือเห็นตนในวิญญาณ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ปุถุชนผูไมไดสดับแลว เปนผูถูกเคร่ือง              
จํา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จําไวแลว เปนผูถูกเคร่ืองจําท้ังภายในท้ัง           
ภายนอกจําไวแลว เปนผูมองไมเห็นฝงนี้ เปนผูมองไมเหน็ฝงโนน ยอมแกท้ังๆ ท่ีถูกจาํ ยอม            
ตายท้ังๆ ท่ีถูกจํา ยอมไปจากโลกนี้สูโลกหนาท้ังๆ ท่ีถูกจํา.  
        [๓๐๕] ดกูรภิกษุท้ังหลาย สวนอริยสาวกผูไดสดับแลว ไดเห็นพระอริยเจาท้ังหลาย        
ฯลฯ ไดรับแนะนําดแีลวในสัปปุริสธรรม ยอมไมพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตน ไมเห็นตน          
มีรูป ไมเห็นรูปในตน หรือไมเห็นตนในรูป. ยอมไมพิจารณาเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... 
วิญญาณโดยความเปนตน ไมเห็นตนมีวิญญาณ ไมเหน็วญิญาณในตน หรือไมเหน็ตนในวิญญาณ.            
ดูกรภกิษุท้ังหลาย นี้เรียกวา อริยสาวกผูไดสดับแลว ไมเปนผูถูกเคร่ืองจํา คือ รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ จําไว ไมเปนผูถูกเคร่ืองจําท้ังภายในภายนอกจําไว เปนผูมองเห็นฝงนี้               
เปนผูมองเห็นฝงโนน เรากลาววา ภิกษุนั้นพนแลวจากทุกข.               
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                         ๖. ปริมุจจิตสูตรท่ี ๑  
            วาดวยการพิจารณาเห็นขันธ ๕ เพือ่ความหลุดพน   
        [๓๐๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน          
เธอท้ังหลายยอมพิจารณาเหน็รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วา นัน่ไมของเรา นั่นเปนเรา     
นั่นเปนตัวตนของเรา ดังน้ีหรือ? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา หามิไดพระเจาขา. พระผูมีพระภาค 
ตรัสวา ดีละ ภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงพิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณน้ัน      
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ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของ             
เราดังนี้. ดูกรภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ รูชัดวา ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อ      
ความเปนอยางนี้มิไดมี.      
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                         ๗. ปริมุจจิตสูตรท่ี ๒  
            วาดวยการพิจารณาเห็นขันธ ๕ เพือ่ความหลุดพน   
        [๓๐๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน          
เธอท้ังหลายพิจารณาเหน็รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา   
นั่นไมใชตวัตนของเรา ดังนีห้รือ? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา อยางนัน้ พระเจาขา. พระผูมี  
พระภาคตรัสวา ดีละ ภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงพิจารณาเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร          
วิญญาณน้ัน ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา      
นั่นไมใชตวัตนของเรา ดังนี.้ ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ              
รูชัดวา ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.          
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                           ๘. สังโยชนสูตร       
                วาดวยธรรมเปนท่ีตั้งแหงสังโยชน และสังโยชน 
        [๓๐๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมเปนท่ีตั้งแหงสังโยชน         
และสังโยชน เธอท้ังหลายจงฟง. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมเปนท่ีตั้งแหงสังโยชนเปนไฉน      
สังโยชนเปนไฉน? ดูกรภกิษท้ัุงหลาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ช่ือวา ธรรมเปน         
ท่ีตั้งแหงสังโยชน. ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณน้ัน       
ช่ือวา สังโยชน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ธรรมเปนท่ีตั้งแหงสังโยชน นี้เรียกวา สังโยชน.        
                            จบ สูตรท่ี ๘.     
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                           ๙. อุปาทานสูตร       
                วาดวยธรรมเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน และอุปาทาน   
        [๓๐๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงธรรมเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน          
และอุปาทาน เธอท้ังหลายจงฟง. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็ธรรมเปนท่ีตั้งแหงอุปาทานเปนไฉน อุปาทาน               
เปนไฉน? ดูกรภิกษุท้ังหลาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ช่ือวา ธรรมเปนท่ีตั้ง          
แหงอุปาทาน. ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณน้ัน              
ช่ือวา อุปาทาน. ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เรียกวา ธรรมเปนท่ีตั้งแหงอุปาทาน นี้เรียกวา อุปาทาน.           
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                             ๑๐. สีลสูตร        
                วาดวยธรรมท่ีควรใสใจโดยแยบคาย 
        [๓๑๐] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ อยู ณ ปาอิสิปตน               
มฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. คร้ังนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะออกจากท่ีพกัผอนในเวลา         
เย็น เขาไปหาพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ฯลฯ ไดถามวา ดูกรทานพระสารีบุตร ภิกษุผูมีศีลควร     
กระทําธรรมเหลาไหนไวในใจโดยแยบคาย? ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานโกฏฐิตะ ภิกษุ            
ผูมีศีล ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข        
เปนดังโรค เปนดังฝ เปนดังลูกศร เปนความคับแคน เปนอาพาธ เปนของแปรปรวน 
เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ เปนของไมใชตัวตน. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? คือ 
อุปาทานขันธ คือรูป ๑ อุปาทานขันธ คือเวทนา ๑ อุปาทานขันธ คือสัญญา ๑ อุปาทานขันธ        
คือสังขาร ๑ อุปาทานขันธ คือวิญญาณ ๑. ดูกรทานโกฏฐิตะ ภกิษุผูมีศีล ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕               
เหลานี้ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนดงัโรค เปนดังฝ เปน      
ดังลูกศร เปนความคับแคน เปนอาพาธ เปนของแปรปรวน เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ              
เปนของไมใชตัวตน. ดกูรทานโกฏฐิตะ ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ ภิกษุผูมีศีล กระทํา      
อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจโดยแยบคาย ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน พึงทําใหแจงซ่ึง           
โสดาปตติผล.    
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        [๓๑๑] โก. ดูกรทานสารีบุตร ภิกษุผูเปนโสดาบัน ควรกระทําธรรมเหลาไหนไว               
ในใจโดยแยบคาย? 
     สา. ดูกรทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนโสดาบัน ก็ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้         
ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน. ดูกรทานโกฏฐิตะ          
ขอนี้ก็เปนฐานะท่ีจะมีได คือ ภิกษุผูเปนโสดาบัน  กระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจโดย               
แยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน พึงทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล.         
        [๓๑๒] โก. ดูกรทานพระสารีบุตร ภิกษุผูเปนสกทาคามี ควรกระทําธรรมเหลาไหน              
ไวในใจโดยแยบคาย?             
     สา. ดูกรทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนพระสกทาคามี กค็วรกระทําอุปาทานขันธ ๕              
เหลานี้นั่นแล  ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน. ดูกร     
ทานโกฏฐิตะ ขอนี้ก็เปนฐานะท่ีจะมีได คือ ภิกษุผูเปนสกทาคามี กระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้             
ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน พึงทําใหแจงซ่ึง          
อนาคามิผล.     
        [๓๑๓] โก. ดูกรทานพระสารีบุตร ภกิษุผูเปนอนาคามี ควรกระทําธรรมเหลาไหนไว            
ในใจโดยแยบคาย? 
     สา. ดูกรทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนอนาคามี ก็ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานีน้ั่นแล   
ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน. ดูกรทานโกฏฐิตะ          
ขอนี้ก็เปนฐานะท่ีจะมีได คือ ภิกษุผูเปนอนาคามีกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจโดยแยบคาย           
โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน พึงทําใหแจงซ่ึงอรหัตผล.    
        [๓๑๔] โก. ดูกรทานพระสารีบุตร ภิกษุผูเปนอรหนัต ควรกระทําธรรมเหลาไหนไว            
ในใจโดยแยบคาย? 
     สา. ดูกรทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนอรหันต ก็ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานีน้ั่น     
แล ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังฝ เปนดัง        
ลูกศร เปนความคับแคน เปนอาพาธ เปนของแปรปรวน เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ  
เปนของไมใชตัวตน. ดกูรทานโกฏฐิตะ กจิท่ีจะพึงทําใหยิง่ข้ึนไป หรือการส่ังสมกิจท่ีกระทําแลว       
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ยอมไมมีแกพระอรหันต และแมธรรมเหลานี้ท่ีภิกษุผูเปนอรหันตเจริญแลว กระทําใหมากแลว ก็              
เปนไปเพื่ออยูเปนสุขในปจจบัุน และเพื่อสติสัมปชัญญะ.      
                           จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                           ๑๑. สุตวาสูตร        
                    วาดวยธรรมท่ีควรใสใจโดยแยบคาย            
        [๓๑๕] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ อยู ณ ปาอิสิปตน               
มฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. คร้ังนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะออกจากท่ีพกัผอนในเวลา         
เย็น เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ฯลฯ ไดถามวา ดูกรทานพระสารีบุตร ภิกษผูุไดสดับแลว             
ควรกระทําธรรมเหลาไหนไวในใจโดยแยบคาย? ทานสารีบุตรตอบวา ดูกรทานโกฏฐิตะ ภกิษุผู         
ไดสดับแลว ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕  ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ          
เปนของไมใชตัวตน. อุปาทานขันธ ๕ เปนไฉน? คือ อุปาทานขันธ คือ รูป ฯลฯ อุปาทาน          
ขันธ คือ วิญญาณ. ดูกรทานโกฏฐิตะ ภิกษุผูไดสดับแลว ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้     
ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน. ดูกรทานโกฏฐิตะ          
ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ ภิกษุผูไดสดับแลว กระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจโดย   
แยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน พึงทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล.        
        [๓๑๖] โก. ดูกรทานพระสารีบุตร ภิกษุผูเปนพระโสดาบันเลา ควรกระทําธรรมเหลา           
ไหนไวในใจโดยแยบคาย?          
     สา. ดูกรทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนโสดาบัน ก็ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้นั่นแล   
ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน. ดูกรทานโกฏฐิตะ          
ขอนี้ก็เปนฐานะท่ีจะมีได คือ ภิกษุผูเปนโสดาบัน กระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ไวในใจโดย 
แยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง ฯลฯ เปนของไมใชตัวตน พึงกระทําใหแจงซ่ึงสกทาคามิผล       
ฯลฯ อนาคามิผล ฯลฯ อรหัตผล.    
        [๓๑๗] โก. ดูกรทานพระสารีบุตร ภิกษุผูเปนอรหนัตเลา ควรกระทําธรรมเหลาไหน           
ไวในใจโดยแยบคาย?      
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     สา. ดูกรทานโกฏฐิตะ แมภิกษุผูเปนอรหันต ก็ควรกระทําอุปาทานขันธ ๕ เหลานีน้ั่นแล   
ไวในใจโดยแยบคาย โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนดังโรค เปนดังฝ เปนดังลูกศร      
เปนความคับแคน เปนอาพาธ เปนของแปรปรวนเปนของทรุดโทรม เปนของสูญ เปนของไม             
ใชตัวตน. ดูกรทานโกฏฐิตะ กิจท่ีจะพึงทําใหยิ่งข้ึนไป หรือการส่ังสมกิจท่ีกระทําแลว ยอมไม 
มีแกพระอรหนัต และแมถึงธรรมเหลานี้ท่ีภิกษุผูเปนพระอรหันตเจริญแลว กระทําใหมากแลว   
ก็เปนไปเพื่ออยูเปนสุขในปจจุบัน และเพื่อสติสัมปชัญญะเทานั้น.           
                           จบ สูตรท่ี ๑๑.       
                          ๑๒. กัปปสูตรท่ี ๑     
        วาดวยการรูเห็นเปนเหตุไมมีอหังการมมังการ และมานานุสัย          
        [๓๑๘] พระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล ทานพระกัปปะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี         
ประทับ ฯลฯ คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือบุคคลรูอยูอยางไร            
เห็นอยูอยางไรหนอแล จึงจะไมมีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายท่ีมีใจครองนี้ และ       
ในสรรพนิมิตภายนอก?            
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัปปะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยาง               
ใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบกด็ี          
ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตกด็ี มีอยูในท่ีไกลก็ดี ในท่ีใกลก็ดี อริยสาวกเห็นส่ิงท้ังหมดนั้น              
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน 
ของเรา. ดูกรกปัปะ เม่ือบุคคลรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนีแ้ล จึงไมมีอหังการ มมังการ และ               
มานานุสัยในกายท่ีมีใจครองนี้ และในสรรพนิมิตภายนอก.          
                            จบ สูตรท่ี ๑๒.      
                          ๑๓. กัปปสูตรท่ี ๒     
      วาดวยการรูการเห็นเปนเหตุปราศจากอหังการมมังการ และมานานสัุย       
        [๓๑๙] พระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล ทานพระกัปปะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี           
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ประทับ ฯลฯ คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือบุคคลรูอยูอยาง              
ไร เห็นอยูอยางไรหนอแล มนัสจึงจะปราศจาก อหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายท่ี            
มีใจครองนี้ และในสรรพนมิิตภายนอก กาวลวงมานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว? 
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรกัปปะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยาง               
ใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบกด็ี          
ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตกด็ี มีอยูในท่ีไกลก็ดี ในท่ีใกลก็ดี อริยสาวกเห็นส่ิงท้ังหมดนั้น              
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตน 
ของเรา อยางนี้แลว จึงหลุดพนเพราะไมถือม่ัน. ดูกรกัปปะ เม่ือบุคคลรูอยูอยางนี้ เหน็อยู              
อยางนี้แล มนสัจึงปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายท่ีมีใจครองนี้ และใน           
สรรพนิมิตภายนอก กาวลวงมานะดวยดี สงบระงับ พนวิเศษแลว.   
                           จบ สูตรท่ี ๑๓.       
                         จบธัมมกถิกวรรคท่ี ๒    
                         --------------------------        
                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
                   ๑. อวิชชาสูตร             ๗. ปริมุจจิตสูตรท่ี ๒            
                   ๒. วิชชาสูตร              ๘. สังโยชนสูตร    
                   ๓. ธัมมกถิกสูตรท่ี ๑         ๙. อุปาทานสูตร 
                   ๔. ธัมมกถิกสูตรท่ี ๒        ๑๐. สีลสูตร     
                   ๕. พันธสูตร              ๑๑. สุตวาสูตร      
                   ๖. ปริมุจจิตสูตรท่ี ๑        ๑๒. กัปปสูตรท่ี ๑             
                  ๑๓. กัปปสูตรท่ี ๒.            
                        -----------------------------------        
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                           อวิชชาวรรคท่ี ๓      
                         ๑. สมุทยธัมมสูตรท่ี ๑  
                   วาดวยความหมายของอวิชชาและวิชชา            
        [๓๒๐] พระนครสาวตัถี. คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปหนึง่เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี         
ประทับ ฯลฯ คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา อวิชชา  
อวิชชา ดังน้ี อวิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร?      
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ยอมไมรู        
ชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูปอันมีความเกดิข้ึนเปนธรรมดาวา รูปมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ยอม  
ไมรูชัดตามความเปนจริง ซ่ึงรูปอันมีความเส่ือมไปเปนธรรมดาวา รูปมีความเส่ือมไปเปนธรรมดา               
ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูปอันมีความเกดิข้ึนและความเส่ือมไปเปนธรรมดาวา รูปมีความ               
เกิดข้ึนและความเส่ือมไปเปนธรรมดา ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงเวทนา ... ยอมไมรูชัดตาม             
ความเปนจริงซ่ึงสัญญา ... ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงสังขาร ... ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึง    
วิญญาณอันมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดาวา วิญญาณมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ยอมไม รูชัดตาม     
ความเปนจริงซ่ึงวิญญาณอันมีความเส่ือมไปเปนธรรมดาวา วิญญาณมีความเส่ือมไปเปนธรรมดา       
ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงวิญญาณ อันมีความเกดิข้ึนและความเสื่อมไปเปนธรรมดาวา      
วิญญาณมีความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปเปนธรรมดา. ดูกรภิกษุ นี้เรียกวา อวิชชา และ           
บุคคลเปนผูประกอบดวยอวชิชาดวยเหตุเพียงเทานี้.           
        [๓๒๑] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุนัน้ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ   
ท่ีเรียกวา วิชชา วิชชา ดังน้ี วชิชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชาดวย       
เหตุเพยีงเทาไร?              
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ อริยสาวกผูไดสดับแลวในธรรมวินัยนี้ ยอม         
รูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป อันมีความเกดิข้ึนเปนธรรมดาวา รูปมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ยอม             
รูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป อันมีความเส่ือมไปเปนธรรมดาวา รูปมีความเส่ือมไปเปนธรรมดา   
ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป อันมีความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปเปนธรรมดาวา รูปมีความ   
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เกิดข้ึนและความเส่ือมไปเปนธรรมดา ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงเวทนา ... ยอมรูชัดตามความ               
เปนจริงซ่ึงสัญญา ... ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงสังขาร ... ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงวิญญาณ        
อันมีความเกดิข้ึนเปนธรรมดาวา วิญญาณมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ยอมรูชัดตามความเปนจริง   
ซ่ึงวิญญาณ อันมีความเส่ือมไปเปนธรรมดาวา วิญญาณมีความเส่ือมไปเปนธรรมดา ยอมรูชัดตาม    
ความเปนจริงซ่ึงวิญญาณ อันมีความเกดิข้ึนและความเส่ือมไปเปนธรรมดาวา วิญญาณมีความ         
เกิดข้ึนและเส่ือมไปเปนธรรมดา. ดูกรภิกษ ุนี้เรียกวา วิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา 
ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.       
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                         ๒. สมุทยธัมมสูตรท่ี ๒  
                        วาดวยความหมายของอวิชชา               
        [๓๒๒] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ อยู ณ ปาอิสิปตน               
มฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. คร้ังนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะ ออกจากท่ีพกัผอนใน            
เวลาเยน็ ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ฯลฯ ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระ   
สารีบุตร ท่ีเรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังน้ี อวชิชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบ       
ดวยอวิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร? ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ ... ดูกรทานผูมีอายุ             
นี้เรียกวา อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพยีงเทานี้แล. 
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                         ๓. สมุทยธัมมสูตรท่ี ๓  
                       วาดวยความหมายของวิชชา  
        [๓๒๓] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะ อยู ณ ปาอิสิปตน               
มฤคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. คร้ังนั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิตะ ออกจากท่ีพกัผอนใน     
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เวลาเยน็ ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ฯลฯ แลวไดถามทานพระสารีบุตรวา ดกูรทาน   
พระสารีบุตร ท่ีเรียกวา วิชชา วิชชา ดังน้ี วชิชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบ        
ดวยวิชชาดวยเหตุเพยีงเทาไร? ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ ... ดูกรทานผูมีอายุ นี้          
เรียกวา วิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพยีงเทานีแ้ล.      
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                          ๔. อัสสาทสูตรท่ี ๑    
                      วาดวยความหมายของอวิชชา  
        [๓๒๔] พระนครพาราณสี. ทานพระมหาโกฏฐิตะนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว  
ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร ท่ีเรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังน้ี อวชิชา      
เปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชาดวยเหตุเพยีงเทาไร? ทานพระสารีบุตร          
ตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดบัแลวในโลกนี้ ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงคุณ             
โทษและอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงคุณ โทษ และอุบายเคร่ือง  
สลัดออกแหงเวทนา ... แหงสัญญา ... แหงสังขาร ... แหงวิญญาณ. ดกูรทานผูมีอายุ นี้เรียกวา              
อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพยีงเทานีแ้ล.             
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                          ๕. อัสสาทสูตรท่ี ๒    
                       วาดวยความหมายของวิชชา  
        [๓๒๕] พระนครพาราณสี. ทานพระมหาโกฏฐิตะนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว  
ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร ท่ีเรียกวา วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชาเปนไฉน  
หนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร? ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกร       
ทานผูมีอายุ อริยสาวกผูไดสดับแลวในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงคุณ โทษ   
และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงคุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัด     
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ออกแหงเวทนา ... แหงสัญญา ... แหงสังขาร ... แหงวิญญาณ. ดูกรทานผูมีอายุ นี้เรียกวา วิชชา            
และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพยีงเทานีแ้ล.      
 
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                         ๖. สมุทยธัมมสูตรท่ี ๑  
                      วาดวยความหมายของอวิชชา  
        [๓๒๖] พระนครพาราณสี ทานพระมหาโกฏฐิตะนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว   
ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร ท่ีเรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังน้ี อวชิชา      
เปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชาดวยเหตุเพยีงเทาไร? ทานพระสารี              
บุตรตอบวา ดกูรทานผูมีอาย ุปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ยอมไมรูชัด ตามความเปนจริง               
ซ่ึงความเกิดข้ึน ความดับไป คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูปยอมไมรูชัดตาม          
ความเปนจริงซ่ึงความเกิดข้ึน ความดับไป คุณ โทษ และเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ... แหง        
สัญญา ... แหงสังขาร ... แหงวิญญาณ. ดกูรทานผูมีอายุ นี้เรียกวา อวิชชา และบุคคลเปนผู 
ประกอบอวิชชา ดวยเหตุเพยีงเทานีแ้ล.         
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                         ๗. สมุทยธัมมสูตรท่ี ๒  
                       วาดวยความหมายของวิชชา  
        [๓๒๗] พระนครพาราณสี. ทานพระมหาโกฏฐิตะนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว  
ไดถามทานพระสารีบุตรวา ดูกรทานพระสารีบุตร ท่ีเรียกวา วิชชา วิชชา ดังนี้ วิชชา เปนไฉน 
หนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชาดวยเหตุเพียงเทาไร? ทานพระสารีบุตร   
ตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ อริยสาวกไดสดับแลวในธรรมวนิัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึง  
ความเกิดข้ึน ความดับไป คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป ยอมรูชัดตามความ            
เปนจริงซ่ึงความเกิดข้ึน ความดับไป คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ... แหง       



พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยตุตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาท่ี 169 
สัญญา ... แหงสังขาร ... แหงวิญญาณ. ดกูรทานผูมีอายุ นี้เรียกวา วิชชา และบุคคลเปนผู  
ประกอบดวยวิชชา ดวยเหตเุพียงเทานี้แล.      
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                          ๘. โกฏฐิตสูตรท่ี ๑    
                   วาดวยความหมายของอวิชชาและวิชชา            
        [๓๒๘] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโกฏฐิตะอยู ณ ปาอิสิปตน 
มฤทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีพักผอนในเวลาเย็น        
ไดเขาไปหาทานพระมหาโกฏฐิตะถึงท่ีอยู ฯลฯ แลวไดถามทานพระมหาโกฏฐิตะวา ดูกรทาน        
โกฏฐิตะ ท่ีเรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังน้ี อวชิชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบ         
ดวยอวิชชา ดวยเหตุเพยีงไร? ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมได     
สดับแลวในโลกนี้ ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงคุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป    
ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงคุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ... แหงสัญญา ... 
แหงสังขาร ... แหงวิญญาณ. ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย นี้เรียกวา อวิชชา และบุคคลเปน      
ผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพยีงเทานีแ้ล.  
        [๓๒๙] เม่ือทานพระมหาโกฏฐิตะกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระสารีบุตรจึงไดถามวา            
ดูกรทานโกฏฐิตะ ท่ีเรียกวา วิชชา วิชชา ดงันี้ วิชชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผู          
ประกอบดวยวิชชา ดวยเหตเุพียงเทาไร? ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ อริยสาวก   
ผูไดสดับแลวในธรรมวินยันี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงคุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัด     
ออกแหงรูป ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงคุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ...       
แหงสัญญา ... แหงสังขาร แหงวิญญาณ. ดกูรทานผูมีอาย ุนี้เรียกวา วิชชา และบุคคลเปน     
ผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.   
                            จบ สูตรท่ี ๘.        
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                          ๙. โกฏฐิตสูตรท่ี ๒    
                   วาดวยความหมายของอวิชชาและวิชชา            
        [๓๓๐] พระนครพาราณสี ทานพระสารีบุตรนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดถามทาน         
พระมหาโกฏฐิตะวา ดูกรทานโกฏฐิตะ ท่ีเรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังน้ี อวิชชาเปนไฉนหนอแล      
และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพยีงเทาไร? ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกรทาน     
ผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงความเกิด ความดับ               
คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงความเกดิ ความ       
ดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ... แหงสัญญา ... แหงสังขาร ... แหงวิญญาณ.  
ดูกรทานผูมีอายุ นี้เรียกวา อวชิชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.             
        [๓๓๑] เม่ือทานพระมหาโกฏฐิตะกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระสารีบุตรจึงไดถามวา ดูกร       
ทานโกฏฐิตะ ท่ีเรียกวา วิชชา วิชชา ดังน้ี วชิชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบ        
ดวยวิชชาดวยเหตุเพยีงเทาไร? ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ อริยสาวกผูได    
สดับแลวในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และ          
อุบายเคร่ืองสลัดออกแหงรูป ยอมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงความเกิด ความดับ คุณ โทษ          
และอุบายเคร่ืองสลัดออกแหงเวทนา ... แหงสัญญา ... แหงสังขาร ... แหงวิญญาณ. ดกูรทานผู  
มีอายุ นี้เรียกวา วิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.           
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                         ๑๐. โกฏฐิตสูตรท่ี ๓    
                   วาดวยความหมายของอวิชชาและวิชชา            
        [๓๓๒] พระนครพาราณสี. ทานพระสารีบุตรนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดถาม            
ทานพระมหาโกฏฐิตะวา ดกูรทานโกฏฐติะ ท่ีเรียกวา อวิชชา อวิชชา ดังนี้ อวิชชาเปนไฉน       
หนอแล และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพยีงเทาไร? ทานพระมหาโกฏฐิตะกลาววา      
ดูกรทานผูมีอายุ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ยอมไมรูชัดซ่ึงรูป ยอมไมรูชัดซ่ึงเหตุเกิดแหง     
รูป ยอมไมรูชัดซ่ึงความดับแหงรูป ยอมไมรูชัดซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับแหงรูป ยอม    
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ไมรูชัดซ่ึงเวทนา ... ซ่ึงสัญญา ... ซ่ึงสังขาร ... ซ่ึงวิญญาณ ยอมไมรูชัดซ่ึงเหตุเกดิแหงวญิญาณ       
ยอมไมรูชัดซ่ึงความดับแหงวญิญาณ ยอมไมรูชัดซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับแหงวิญญาณ.            
ดูกรทานผูมีอายุ นี้เรียกวา อวชิชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล.             
        [๓๓๓] เม่ือทานพระมหาโกฏฐิตะกลาวอยางนีแ้ลว ทานพระสารีบุตรจึงไดถามวา ดูกร       
ทานโกฏฐิตะ ท่ีเรียกวา วิชชา วิชชา ดังน้ี วชิชาเปนไฉนหนอแล และบุคคลเปนผูประกอบ        
ดวยวิชชา ดวยเหตุเพยีงเทาไร? ทานพระมหาโกฏฐิตะตอบวา ดูกรทานผูมีอายุ อริยสาวกผูได   
สดับแลวในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดซ่ึงรูป ยอมรูชัดซ่ึงเหตุเกิดแหงรูป ยอมรูชัดซ่ึงความดับแหง         
รูป ยอมรูชัดซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับแหงรูป ยอมรูชัดซ่ึงเวทนา ... ซ่ึงสัญญา ... ซ่ึง       
สังขาร ... ซ่ึงวิญญาณ ยอมรูชัดซ่ึงเหตุเกดิแหงวิญญาณ ยอมรูชัดซ่ึงความดับแหงวิญญาณ ยอม              
รูชัดซ่ึงขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับแหงวิญญาณ ดกูรทานผูมีอายุ นี้เรียกวา วิชชา และ               
บุคคลเปนผูประกอบดวยวิชชา ดวยเหตุเพยีงเทานีแ้ล.         
                           จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                         จบ อวิชชาวรรคท่ี ๓.    
                         -------------------------------       
                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
                     ๑. สมุทยธัมมสูตรท่ี ๑            ๖. สมุทยธัมมสูตรท่ี ๑   
                     ๒. สมุทยธัมมสูตรท่ี ๒            ๗. สมุทยธัมมสูตรท่ี ๒   
                     ๓. สมุทยธัมมสูตรท่ี ๓            ๘. โกฏฐิตสูตรท่ี ๑      
                     ๔. อัสสาทสูตรท่ี ๑              ๙. โกฏฐิตสูตรท่ี ๒       
                     ๕. อัสสาทสูตรท่ี ๒             ๑๐. โกฏฐิตสูตรท่ี ๓.      
                     --------------------------------------------------   
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                           กุกกฬุวรรคท่ี ๔      
                            ๑. กุกกฬุสูตร       
                       วาดวยขันธ ๕ เปนของรอน              
        [๓๓๔] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย รูปเปนของเรารอน เวทนาเปนของ               
เรารอน สัญญาเปนของเรารอน สังขารเปนของเรารอน วิญญาณเปนของเรารอน. ดูกรภิกษุ      
ท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในรูป ยอมเบ่ือหนายแมใน              
เวทนา ยอมเบ่ือหนายแมในสัญญา ยอมเบ่ือหนายแมในสังขาร ยอมเบ่ือหนายแมในวิญญาณ        
เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน. เม่ือหลุดพนแลว ยอมมี        
ญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว. รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทํา      
เสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.              
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                          ๒. อนิจจสูตรท่ี ๑     
                   วาดวยการละฉันทะในส่ิงท่ีเปนอนิจจัง       
        [๓๓๕] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายพึงละฉันทะในส่ิงท่ีไมเท่ียง       
เสีย. ก็อะไรเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง รูปเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเสีย.             
เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละฉันทะในวญิญาณ   
นั้นเสีย.      
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                          ๓. อนิจจสูตรท่ี ๒     
                   วาดวยการละราคะในส่ิงท่ีเปนอนิจจัง        
        [๓๓๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงละราคะในส่ิงท่ีไมเท่ียง        
เสีย. ก็อะไรเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง รูปเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละราคะในรูปนัน้เสีย.    
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เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละราคะในวิญญาณน้ัน               
เสีย.          
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                          ๔. อนิจจสูตรท่ี ๓     
                 วาดวยการละฉันทะราคะในส่ิงท่ีเปนอนิจจัง     
        [๓๓๗] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายพึงละฉันทราคะในส่ิงท่ีไม          
เท่ียงเสีย. ก็อะไรเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง รูปเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละฉันทราคะในรูปนั้น         
เสีย. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเปนส่ิงท่ีไมเท่ียง เธอท้ังหลายพึงละฉันทราคะใน               
วิญญาณเสีย.    
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                           ๕. ทุกขสูตรท่ี ๑     
                    วาดวยการละฉันทะในส่ิงท่ีเปนทุกข        
        [๓๓๘] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เธอท้ังหลายพึงละฉันทะในส่ิงท่ีเปนทุกข       
เสีย. ก็อะไรเปนส่ิงท่ีเปนทุกข รูปเปนส่ิงท่ีเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละฉันทะในรูปนั้นเสีย.             
เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเปนส่ิงท่ีเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละฉันทะในวิญญาณ   
นั้นเสีย       
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                           ๖. ทุกขสูตรท่ี ๒     
                    วาดวยการละราคะในส่ิงท่ีเปนทุกข         
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงละราคะในส่ิงท่ีเปนทุกขเสีย. ก็อะไรเปนส่ิงท่ีเปนทุกข            
รูปเปนส่ิงท่ีเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละราคะในรูปนัน้เสีย. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... 
วิญญาณเปนส่ิงท่ีเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละราคะในวิญญาณน้ันเสีย            
                            จบ สูตรท่ี ๖.        
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                           ๗. ทุกขสูตรท่ี ๓     
                   วาดวยการละฉันทราคะในส่ิงท่ีเปนทุกข      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงละฉันทราคะในส่ิงท่ีเปนทุกขเสีย. ก็อะไรเปนส่ิงท่ี  
เปนทุกข รูปเปนส่ิงท่ีเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละฉันทราคะในรูปนัน้เสีย. เวทนา ... สัญญา ...             
สังขาร ... วิญญาณเปนส่ิงท่ีเปนทุกข เธอท้ังหลายพึงละฉันทราคะในวญิญาณน้ันเสีย.           
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                          ๘. อนัตตสูตรท่ี ๑     
                   วาดวยการละฉันทะในส่ิงท่ีเปนอนัตตา        
        [๓๓๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงละฉันทะในส่ิงท่ีเปน            
อนัตตาเสีย กอ็ะไรเปนส่ิงท่ีเปนอนัตตา รูปเปนส่ิงท่ีเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละฉันทะใน   
รูปนั้นเสีย. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเปนส่ิงท่ีเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละ  
ฉันทะในวิญญาณน้ันเสีย.        
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                          ๙. อนัตตสูตรท่ี ๒     
                   วาดวยการละราคะในส่ิงท่ีเปนอนัตตา         
        [๓๔๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงละราคะในส่ิงท่ีเปนอนัตตา       
เสีย. ก็อะไรเปนส่ิงท่ีเปนอนตัตา รูปเปนส่ิงท่ีเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละราคะในรูปนั้นเสีย             
เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเปนส่ิงท่ีเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละราคะในวิญญาณ   
นั้นเสีย.      
                            จบ สูตรท่ี ๙.     
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                          ๑๐. อนัตตสูตรท่ี ๓    
                  วาดวยการละฉันทราคะในส่ิงท่ีเปนอนัตตา      
        [๓๔๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายพึงละฉันทราคะในส่ิงท่ีเปน         
อนัตตาเสีย. กอ็ะไรเปนส่ิงท่ีเปนอนัตตา รูปเปนส่ิงท่ีเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละฉันทราคะ 
ในรูปนั้นเสีย. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเปนส่ิงท่ีเปนอนัตตา เธอท้ังหลายพึงละ               
ฉันทราคะในวิญญาณน้ันเสีย.     
                           จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                         ๑๑. กุลปุตตสูตรท่ี ๑   
                     วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบุตร             
        [๓๔๒] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ความเปนผูมากดวยความเบ่ือหนายในรูป         
ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ นี้ยอมเปนธรรมสมควรแหงกุลบุตรผูบวชดวย               
ศรัทธา. เม่ือเปนผูมากดวยความเบ่ือหนายในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวญิญาณ          
ยอมกําหนดรูซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เม่ือกําหนดรูซ่ึงรูป เวทนา สัญญา            
สังขาร วิญญาณ ยอมหลุดพนไปจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จากชาติ ชรา    
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุดพนไปจากทุกข.  
                           จบ สูตรท่ี ๑๑.       
                         ๑๒. กุลปุตตสูตรท่ี ๒   
                     วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบุตร             
        [๓๔๓] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ความเปนผูพิจารณาเหน็ความไมเท่ียง           
ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวญิญาณ นี้ยอมเปนธรรมสมควรแหงกุลบุตรผูบวช             
ดวยศรัทธา. เม่ือพิจารณาเหน็ความไมเท่ียง ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ         
ยอมกําหนดรูซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เม่ือกําหนดรูซ่ึงรูป เวทนา สัญญา       
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สังขาร วิญญาณ ยอมหลุดพนไปจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จากชาติ ชรา    
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุดพนไปจากทุกข.  
                            จบ สูตรท่ี ๑๒.      
                         ๑๓. กุลปุตตสูตรท่ี ๓   
                     วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบุตร             
        [๓๔๔] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ความเปนผูพิจารณาเหน็ความเปนทุกข           
ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวญิญาณ นี้ยอมเปนธรรมสมควรแหงกุลบุตรผูบวช             
ดวยศรัทธา ฯลฯ เรากลาววา ยอมหลุดพนไปจากทุกข.           
                            จบ สูตรท่ี ๑๓.      
                         ๑๔. กุลปุตตสูตรท่ี ๔   
                     วาดวยธรรมอันสมควรแกกุลบุตร             
        [๓๔๕] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ความเปนผูพิจารณาเหน็ความเปน 
อนัตตาในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ นี้ยอมเปนธรรมสมควรแหงกุลบุตร             
ผูบวชดวยศรัทธา. เม่ือพิจารณาเห็นความเปนอนัตตาในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร            
ในวิญญาณ ยอมกําหนดรูซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เม่ือกําหนดรูซ่ึงรูป เวทนา         
สัญญา สังขาร วิญญาณ ยอมหลุดพนไปจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จากชาติ  
ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เรากลาววา ยอมหลุดพนไปจากทุกข.             
                                           จบ สูตรท่ี ๑๔.       
                                         จบ กุกกฬุวรรคท่ี  ๔.   
                         -----------------------------------     
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                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
                     ๑. กุกกฬุสูตร๘. อนัตตสูตรท่ี ๑            
                     ๒. อนิจจสูตรท่ี ๑            ๙. อนัตตสูตรท่ี ๒           
                     ๓. อนิจจสูตรท่ี ๒           ๑๐. อนัตตสูตรท่ี ๓           
                     ๔. อนิจจสูตรท่ี ๓           ๑๑. กุลปุตตสูตรท่ี ๑         
                     ๕. ทุกขสูตรท่ี ๑            ๑๒. กุลปุตตสูตรท่ี ๒         
                     ๖. ทุกขสูตรท่ี ๒            ๑๓. กุลปุตตสูตรท่ี ๓         
                     ๗. ทุกขสูตรท่ี ๓            ๑๔. กุลปุตตสูตรท่ี ๔         
                         --------------------------------------    
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                            ทิฏฐิวรรคท่ี ๕      
                           ๑. อัชฌัตติกสูตร     
                     วาดวยเหตแุหงสุขและทุกขภายใน           
        [๓๔๖] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมี          
อยู เพราะอาศัยอะไร สุขและทุกขภายในจึงเกิดข้ึน? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองค    
ผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ          
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะอาศัยรูป สุขและทุกขภายในจึงเกดิข้ึน        
เม่ือเวทนามีอยู ... เม่ือสัญญามีอยู ... เม่ือสังขารมีอยู ... เม่ือวิญญาณมีอยู ... เพราะอาศัยวิญญาณ   
สุขและทุกขภายในจึงเกดิข้ึน.  
        [๓๔๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไม        
เท่ียง?        
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สุขและทุกขภายในพึง           
บังเกิดข้ึน เพราะไมอาศัยส่ิงนั้นบางหรือ?   
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?      
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา สุขและทุกขภายในพึง           
เกิดข้ึน เพราะไมอาศัยส่ิงนัน้บางหรือ?     
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     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อ        
ความเปนอยางนี้มิไดมี.      
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                           ๒. เอตังมมสูตร       
                  วาดวยเหตแุหงการยึดม่ันวาเปนของเรา       
        [๓๔๘] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรมี          
อยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดม่ันอะไร บุคคลจึงตามเหน็วา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่น       
เปนตัวตนของเรา? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย  
มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ               
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือมีรูปอยู เพราะอาศัยรูป เพราะยึดม่ันรูป บุคคลจึงตามเหน็    
วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา. เม่ือเวทนามีอยู ... เม่ือสัญญามีอยู ... เม่ือ          
สังขารมีอยู ... เม่ือวิญญาณมีอยู ... เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดม่ันวญิญาณ บุคคลจึงตามเห็น               
วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา.             
        [๓๔๙] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือ        
ไมเท่ียง?     
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา บุคคลพึงตามเห็นส่ิงนัน้       
วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา เพราะไมอาศัยส่ิงนั้นบางหรือ?             
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ ... เท่ียงหรือไมเท่ียง?     
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.     
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     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา บุคคลพึงตามเห็นวา            
นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา เพราะไมอาศัยส่ิงนั้นบางหรือ?  
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความ    
เปนอยางนี้มิไดมี.          
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                          ๓. เอโสอัตตาสูตร      
                        วาดวยเหตุแหงสัสสตทิฏฐิ              
        [๓๕๐] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย         
เม่ืออะไรมีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยดึม่ันอะไร จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนี้วา ตนก็อันนัน้ โลกก็              
อันนั้น เราน้ันละโลกนี้ไปแลว จักเปนผูเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง มีความไมเปล่ียนแปลงเปนธรรมดา?            
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาค  
เปนรากฐาน ฯลฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะยึดม่ันรูป จงึเกิดมีทิฏฐิอยางนี้            
วา ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เราน้ันละโลกนี้ไปแลว จักเปนผูเท่ียง ยั่งยนื ม่ันคง มีความ 
ไมเปล่ียนแปลงเปนธรรมดา. เม่ือเวทนามีอยู ... เม่ือสัญญามีอยู ... เม่ือสังขารมีอยู ... เม่ือวิญญาณ    
มีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ จึงเกดิมีทิฏฐิอยางนี้วา ตนก็อันนัน้ โลกก็อัน 
นั้น เราน้ันละโลกน้ีไปแลว จักเปนผูเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง มีความไมเปล่ียนแปลงเปนธรรมดา.               
        [๓๕๑] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียง            
หรือไมเท่ียง? 
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.    
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     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกดิมีทิฏฐิอยางนี้วา     
ตนก็อันนัน้ โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนีไ้ปแลว จกัเปนผูเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง มีความไม  
เปล่ียนแปลงเปนธรรมดา เพราะไมอาศัยส่ิงนั้นบางหรือ?        
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?         
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกดิมีทิฏฐิอยางนี้วา     
ตนก็อันนัน้ โลกก็อันนั้น เรานั้นละโลกนีไ้ปแลว จกัเปนผูเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง มีความไม  
เปล่ียนแปลงเปนธรรมดา เพราะไมอาศัยส่ิงนั้นบางหรือ?        
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความ    
เปนอยางนี้มิไดมี.          
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                          ๔. โนจเมสิยาสูตร      
                        วาดวยเหตุแหงนัตถิกทิฏฐิ             
        [๓๕๒] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไร            
มีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนีว้า เราไมพึงมี และบริขารของ 
เราไมพึงมี เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ              
ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ    
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะยึดม่ันรูป จงึเกิดมีทิฏฐิ     
อยางนี้วา เราไมพึงมี บริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี. เม่ือเวทนามีอยู .. 
---.      
เม่ือสัญญามีอยู ... เม่ือสังขารมีอยู ... เม่ือวญิญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ         
จึงเกิดมีทิฏฐิอยางนีว้า เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี.          
        [๓๕๓] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียง            
หรือไมเท่ียง? 



     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกดิมีทิฏฐิอยางนี้วา     
เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจกัไมมี บริขารของเราจักไมมี เพราะไมอาศัยส่ิงนั้น               
บางหรือ?      
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง?          
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกดิมีทิฏฐิอยางนี้วา     
เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจกัไมมี บริขารของเราจักไมมี เพราะไมอาศัยส่ิงนั้น               
บางหรือ?      
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความ    
เปนอยางนี้มิไดมี.          
                            จบ สูตรท่ี ๔.    
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                          ๕. มิจฉาทิฏฐิสูตร     
                        วาดวยเหตุแหงมิจฉาทิฏฐิ              
        [๓๕๔] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรมีอยู      
เพราะอาศัยอะไร เพราะยดึม่ันอะไร จึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ธรรมของ      
ขาพระองคท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ           
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปแลมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะยดึม่ันรูป จึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ.            
เม่ือเวทนามีอยู ... เม่ือสัญญามีอยู ... เม่ือสังขารมีอยู ... เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ       
เพราะยดึม่ันวญิญาณ จึงเกดิมีมิจฉาทิฏฐิ.      
        [๓๕๕] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียง            
หรือไมเท่ียง? 
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนธรรมดา พึงเกิดมีมิจฉาทิฏฐิ เพราะไม      
อาศัยส่ิงนั้นบางหรือ?        
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?         
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกดิมีมิจฉาทิฏฐิ           
เพราะไมอาศัยส่ิงนั้นบางหรือ?               
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความ    
เปนอยางนี้มิไดมี.          
                            จบ สูตรท่ี ๕.    
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                          ๖. สักกายทิฏฐิสูตร    
                       วาดวยเหตุแหงสักกายทิฏฐิ              
        [๓๕๖] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรมีอยู      
เพราะอาศัยอะไร เพราะยดึม่ันอะไร จึงเกิดมีสักกายทิฏฐิ? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแต      
พระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ    
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะยึดม่ันรูป จงึเกิดมีสักกายทิฏฐิ.             
เม่ือเวทนามีอยู ... เม่ือสัญญามีอยู ... เม่ือสังขารมีอยู เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ           
เพราะยดึม่ันวญิญาณ จึงเกดิมีสักกายทิฏฐิ.     
        [๓๕๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไม        
เท่ียง?        
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกดิมีสักกายทิฏฐิ          
เพราะไมอาศัยส่ิงนั้นบางหรือ?               
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?         
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกดิมีสักกายทิฏฐิ          
เพราะไมอาศัยส่ิงนั้นบางหรือ?               
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความ    
เปนอยางนี้มิไดมี.          
                            จบ สูตรท่ี ๖      
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                          ๗. อัตตานุทิฏฐิสูตร   
                  วาดวยเหตแุหงอัตตานุทิฏฐิ   
        [๓๕๘] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรมีอยู      
เพราะอาศัยอะไร เพราะยดึม่ันอะไร จึงเกิดอัตตานุทิฏฐิ? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแต       
พระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ    
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะยึดม่ันรูป จงึเกิดมีอัตตานุ  
ทิฏฐิ. เม่ือเวทนามีอยู ... เม่ือสัญญามีอยู ... เม่ือสังขารมีอยู ... เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะอาศัย    
วิญญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ จึงเกิดมีอัตตานุทิฏฐิ.           
        [๓๕๙] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือ        
ไมเท่ียง?     
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา 
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกดิมีอัตตานุทิฏฐิ         
เพราะไมอาศัยส่ิงนั้นบางหรือ?               
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.     
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     พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?         
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกดิมีอัตตานุทิฏฐิ         
เพราะไมอาศัยส่ิงนั้นบางหรือ?               
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความ    
เปนอยางนี้มิไดมี.          
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                         ๘. อภินิเวสสูตรท่ี ๑   
                       วาดวยเหตุแหงความยึดม่ัน              
        [๓๖๐] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมีอยู      
เพราะอาศัยอะไร เพราะยดึม่ันอะไร จึงเกิดความพัวพันดวยสังโยชนและความยึดม่ัน?              
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาค  
เปนรากฐาน ฯลฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะอาศัยรูป จึงเกิดความพัวพนัดวยสังโยชนและ   
ความยึดม่ัน. เม่ือเวทนามีอยู ... เม่ือสัญญามีอยู ... เม่ือสังขารมีอยู ... เม่ือวิญญาณมีอยู           
เพราะอาศัยวญิญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ จึงเกิดความพัวพันดวยสังโยชนและความยึดม่ัน.          
        [๓๖๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไม       
เท่ียง?       
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกดิความพัวพนัดวย         
สังโยชนและความยึดม่ัน เพราะไมอาศัยส่ิงนั้นบางหรือ?       
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?         
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?  
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     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกดิความพัวพนัดวย         
สังโยชนและความยึดม่ัน เพราะไมอาศัยส่ิงนั้นบางหรือ?       
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความ    
เปนอยางนี้มิไดมี.          
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                         ๙. อภินิเวสสูตรท่ี ๒   
                       วาดวยเหตุแหงความยึดม่ัน              
        [๓๖๒] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรมีอยู      
เพราะอาศัยอะไร เพราะยดึม่ันอะไร จึงเกิดความพัวพันและความหมกมุนดวยสังโยชน และ           
ความยึดม่ัน? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย      
มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ               
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะอาศัยรูป เพราะยึดม่ันรูป จงึเกิดความพัวพัน  
และความหมกมุนดวยสังโยชนและความยดึม่ัน. เม่ือเวทนามีอยู ... เม่ือสัญญามีอยู ... เม่ือ 
สังขารมีอยู ... เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะอาศัยวิญญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ จึงเกิดความพัวพนั  
และความหมกมุนดวยสังโยชนและความยดึม่ัน.    
        [๓๖๓] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียง            
หรือไมเท่ียง? 
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกดิความพัวพนัและ          
ความหมกมุนดวยสังโยชน และความยึดม่ัน เพราะไมอาศัยส่ิงนั้นบางหรือ?   
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     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?         
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา พึงเกดิความพัวพนัและ          
ความหมกมุนดวยสังโยชนและความยดึม่ัน เพราะไมอาศัยส่ิงนั้นบางหรือ?       
     ภิ. ไมใชเชนนั้น พระเจาขา.          
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กจิอ่ืนเพื่อความ    
เปนอยางนี้มิไดมี.          
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                           ๑๐. อานันทสูตร       
                   วาดวยส่ิงท่ีเปนอนิจจังและมิใชของเรา     
        [๓๖๔] พระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล ทานพระอานนท เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี        
ประทับ ฯลฯ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส            
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ ซ่ึงขาพระองคไดฟงแลว พึงเปนผูๆ     
เดียวหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด. พระผูมีพระภาคตรัสวา   
ดูกรอานนท เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไมเท่ียง?            
     อา. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     อา. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม            
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา? 
     อา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.     
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     พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?         
     อา. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     อา. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม            
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา? 
     อา. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.     
        [๓๖๕] พ. ดูกรอานนท เพราะเหตุนัน้แล รูปอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต             
อนาคต และปจจุบัน เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบกด็ี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี        
อยูในท่ีไกลกด็ี อยูในท่ีใกลก็ดี รูปท้ังหมดน้ัน เธอพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง               
อยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา. เวทนา ... สัญญา ...    
สังขาร ... วิญญาณ อยางใดอยางหนึ่ง ท้ังท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจบัุน เปนภายในก็ดี       
ภายนอกกด็ี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี ประณีตกด็ี อยูในท่ีไกลก็ดี อยูในท่ีใกลก็ดี     
วิญญาณท้ังหมดนั้น เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา    
นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตวัตนของเรา. ดูกรอานนท อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้  
ยอมเบ่ือหนายแมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา แมในสังขาร แมในวิญญาณ เม่ือเบื่อหนาย      
ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จึงหลุดพน. เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณ หยั่งรูวา         
หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อ               
ความเปนอยางนี้มิไดมี.      
                                   จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                                  จบ ทิฏฐิวรรคท่ี ๕.    
                         -------------------------------  
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                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
           ๑. อัชฌัตติกสูตร           ๖. สักกายทิฏฐิสูตร    
           ๒. เอตังมมสูตร           ๗. อัตตานุทิฏฐิสูตร     
           ๓. เอโสอัตตาสูตร         ๘. อภินิเวสสูตรท่ี ๑    
           ๔. โมจเมสิยาสูตร         ๙. อภินิเวสสูตรท่ี ๒    
           ๕. มิจฉาทิฏฐิสูตร         ๑๐. อานันทสูตร.        
                                   จบ จุลปณณาสก.      
                         ------------------------------------       
                      รวมวรรคท่ีมีในจุลปณณาสกนั้น คือ        
          ๑. อันตวรรค            ๔. กุกกุฬวรรค              
          ๒. ธัมมกถิกวรรค         ๕. ทิฏฐิวรรค              
          ๓. อวิชชาวรรค       
     รวม ๕ วรรค ตติยปณณาสกและนิบาตก็เรียกในขันธสังยุตนั้น 
          รวมปณณาสกท่ีมีในขนัธสังยุต ๓ ปณณาสก.          
                           จบ ขันธสังยุต.       
                         ---------------------    
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                            ๒. ราธสังยุต        
                            ปฐมวรรคท่ี ๑        
                            ๑. มารสูตร          
                           วาดวยขันธมาร       
        [๓๖๖] พระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล ทานพระราธะ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี       
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถาม         
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา มาร มาร ดังนี้ ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอ             
แล จึงเรียกวา มาร?           
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรราธะ เม่ือรูปมีอยู มาร (ความตาย) จึงมี  
ผูทําใหตายจึงมี ผูตายจึงมี เพราะฉะน้ันแหละ ราธะ เธอจงพิจารณาเห็นรูปวา เปนมาร          
เปนผูทําใหตาย เปนผูตาย เปนโรค เปนหัวฝ เปนลูกศร เปนความทุกข เปนตัวทุกข         
บุคคลเหลาใดพิจารณาเห็นรูปนั้นอยางนี้ บุคคลเหลานั้น ช่ือวา ยอมเหน็ชอบ. เมื่อเวทนามีอยู ฯลฯ          
เม่ือสัญญามีอยู ฯลฯ เม่ือสังขารมีอยู ฯลฯ เม่ือวิญญาณมีอยู มารจึงมี ผูทําใหตายจึงมี    
ผูตายจึงมี เพราะฉะน้ันแหละ ราธะ เธอจงพิจารณาเห็นวญิญาณวา เปนมาร เปนผูทําใหตาย        
เปนผูตาย เปนโรค เปนหัวฝ เปนลูกศร เปนความทุกข เปนตัวทุกข บุคคลเหลาใดพจิารณา     
เห็นวิญญาณน้ันอยางนี้ บุคคลเหลานั้น ช่ือวา ยอมเห็นชอบ.  
     รา. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ความเห็นชอบมีประโยชนอยางไร พระเจาขา?  
      พ. ดูกรราธะ ความเหน็ชอบมีประโยชนใหเบ่ือหนาย.       
     รา. ความเบื่อหนายมีประโยชนอยางไร พระเจาขา?        
      พ. ดูกรราธะ ความเบ่ือหนายมีประโยชนใหคลายกําหนัด.    
     รา. ก็ความคลายกําหนดัเลามีประโยชนอยางไร พระเจาขา?  
      พ. ดูกรราธะ ความคลายกําหนดัมีประโยชนใหหลุดพน.       
     รา. ความหลุดพนเลา มีประโยชนอยางไร พระเจาขา?      
      พ. ดูกรราธะ ความหลุดพนมีประโยชนเพื่อนิพพาน.         
     รา. นิพพานเลามีประโยชนอยางไร พระเจาขา?    
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     พ. ดูกรราธะ เธอถามเลยปญหาไปเสียแลว เธอไมอาจเพื่อถือเอาท่ีสุดของปญหาได.          
ดูกรราธะ อันพรหมจรรยเปนคุณชาติหยั่งลงสูนิพพาน มีนิพพานเปนท่ีสุด อันกุลบุตรยอมอยู    
ประพฤติแล.     
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                            ๒. สัตตสูตร         
                        วาดวยเหตุท่ีเรียกวาสัตว            
        [๓๖๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค    
ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถาม   
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา สัตว สัตว ดังนี้ ดวยเหตุมีประมาณเทาไร            
หนอแล จึงเรียกวา สัตว?      
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรราธะ เพราะเหตุท่ีมี ความพอใจ ความกําหนัด  
ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากในรูปแล เปนผูของในรูป เปนผูเกีย่วของในรูปนัน้ ฉะนั้น    
จึงเรียกวา สัตว. เพราะเหตุท่ีมีความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก         
ในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร ... ในวญิญาณ เปนผูของในวิญญาณ เปนผูเกี่ยวของ       
ในวิญญาณน้ัน ฉะนั้น จึงเรียกวา สัตว. ดกูรราธะ เด็กชายหรือเดก็หญิง เลนอยูตามเรือนฝุน  
ท้ังหลาย เปนผูยังไมปราศจากความกําหนดั ไมปราศจากความพอใจ ไมปราศจากความรัก              
ไมปราศจากความกระหาย ไมปราศจากความกระวนกระวาย ไมปราศจากความทะยานอยาก     
ในเรือนฝุนเหลานั้นอยูเพยีงใด ยอมอาลัย ยอมอยากเลน ยอมหวงแหน ยอมยึดถือเรือนฝุน     
ท้ังหลายอยูเพยีงนั้น. ดูกรราธะ แตวาในกาลใด เด็กชายหรือเด็กหญิงเปนผูปราศจากความ       
กําหนดั ปราศจากความพอใจ ปราศจากความรัก ปราศจากความกระหาย ปราศจากความกระวน   
กระวาย ปราศจากความทะยานอยากในเรือนฝุนเหลานั้นแลว ในกาลนัน้แล เด็กชายหรือ               
เด็กหญิงเหลานั้น ยอมร้ือ ยอมยื้อแยง ยอมกําจัด ยอมทําเรือนฝุนเหลานั้น ใหเลนไมได  
ดวยมือและเทา ฉันใด ดกูรราธะ แมเธอท้ังหลายก็จงร้ือ จงยื้อแยง จงกําจัด จงทํารูปให        
เปนของเลนไมได จงปฏิบัตเิพื่อความส้ินไปแหงตัณหา จงร้ือ จงยื้อแยง จงกําจัด จงทําเวทนา    
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ใหเปนของเลนไมได จงปฏิบัติเพื่อความส้ินไปแหงตัณหา จงร้ือ จงยื้อแยง จงกําจัด จงทํา     
สัญญาใหเปนของเลนไมได จงปฏิบัติเพื่อความส้ินไปแหงตัณหา จงร้ือ จงยื้อแยง จงกาํจัด     
จงทําสังขารใหเปนของเลนไมได จงปฏิบัติเพื่อความส้ินไปแหงตัณหา จงร้ือ จงยื้อแยง        
จงกําจัด จงทําวิญญาณใหเปนของเลนไมได จงปฏิบัติเพือ่ความส้ินไปแหงตัณหา ฉันนั้น          
นั่นเทียวแล. ดกูรราธะ เพราะวาความส้ินไปแหงตัณหา เปนนิพพาน.              
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                           ๓. ภวเนตตสูิตร       
                        วาดวยกิเลสท่ีนําไปสูภพ               
        [๓๖๘] พระนครสาวัตถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค             
ผูเจริญ ท่ีเรียกวา กิเลสเคร่ืองนําไปในภพ ในภพ ดังนี้ กเิลสเคร่ืองนําไปในภพเปนไฉน?        
ความดับกิเลสเคร่ืองนําไปในภพเปนไฉน?          
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรราธะ ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน  
ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดม่ัน อันเปนท่ีตั้งท่ีอยูอาศัยแหงจิต ในรูป.            
นี้เรากลาววา กิเลสเคร่ืองนําไปในภพ เพราะความดับสนิทแหงกิเลสเหลานั้น เรากลาววา        
เปนธรรมท่ีดับสนิทแหงกเิลสเคร่ืองนําไปในภพ. ความพอใจ ความกําหนดั ความเพลิดเพลิน            
ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดม่ัน อันเปนท่ีตั้งท่ีอยูอาศัยแหงจิต ในเวทนา ...       
ในสัญญา ... ในสังขาร ... ในวิญญาณ. นี้เรากลาววา กิเลสเคร่ืองนําไปในภพ เพราะความดับ      
สนิทแหงกเิลสเหลานั้น เรากลาววา เปนธรรมเปนท่ีดับสนิทแหงกเิลสเคร่ืองนําไปในภพ.       
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                          ๔. ปริญเญยยสูตร       
                       วาดวยธรรมท่ีควรกําหนดรู               
        [๓๖๙] พระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี         
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ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคไดตรัส      
กะทานพระราธะวา ดกูรราธะ เราจักแสดงปริญเญยยธรรม ธรรมอันบุคคลควรกําหนดรู ปริญญา           
ความกําหนดรู และปริญญาตาวีบุคคล บุคคลผูกําหนดรู เธอจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว.       
ทานพระราธะ รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคแลว. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราธะ ปริญเญยย    
ธรรมเปนไฉน? ดูกรราธะ รูปแลเปนปริญเญยยธรรม เวทนาเปนปริญเญยยธรรม สัญญาเปน              
ปริญเญยยธรรม สังขารเปนปริญเญยยธรรม วิญญาณเปนปริญเญยยธรรม. ดูกรราธะ ธรรม  
เหลานี้เรากลาววา ปริญเญยยธรรม: ดูกรราธะ ปริญญาเปนไฉน? ความส้ินราคะ ความส้ิน           
โทสะ ความส้ินโมหะ. นี้เรากลาววาปริญญา. ดูกรราธะ ปริญญาตาวีบุคคลเปนไฉน? ผูท่ีเขา       
พึงเรียกกันวา พระอรหันต คือ ทานผูมีช่ืออยางนี้ มีโคตรอยางนี้. ดกูรราธะ ผูนี้เรากลาววา           
ปริญญาตาวีบุคคล.              
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                        ๕. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑   
         วาดวยผูควรยกยองและไมควรยกยองวาเปนสมณพราหมณ               
        [๓๗๐] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระราธะวา ดูกรราธะ   
อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเปนไฉน? คือ อุปาทานขันธคือรูป ๑ อุปาทานขันธคือ       
เวทนา ๑ อุปาทานขันธ คือสัญญา ๑ อุปาทานขันธคือสังขาร ๑ อุปาทานขันธคือวิญญาณ ๑           
ดูกรราธะ ก็สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชัดซ่ึงคุณ โทษ และธรรมเคร่ืองสลัด       
ออกแหงอุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยอมไมได       
รับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือไมไดรับยกยองวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง       
ทานเหลานั้นจะทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ      
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยูไมไดเลย.        
        [๓๗๑] ดกูรราธะ สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง รูชัดซ่ึงคุณ โทษ และ            
ธรรมเคร่ืองสลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕ ประการ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานั้น      
แล ยอมไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ และไดรับยกยองวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ     
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อนึ่ง ทานเหลานั้นยอมทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ และประโยชนแหงความเปน      
พราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูไดดวย.  
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                        ๖. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒   
         วาดวยผูควรยกยองและไมควรยกยองวาเปนสมณพราหมณ               
        [๓๗๒] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระราธะวา ดูกรราธะ อุปาทานขันธ ๕ ประการ           
นี้. ๕ ประการเปนไฉน? คือ อุปาทานขันธคือรูป ... อุปาทานขันธคือวญิญาณ. ดูกรราธะ          
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ไมรูชัดเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรมเคร่ืองสลัด     
ออกแหงอุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยอมไม          
ไดรับยกยองวาเปนสมณะในหมูสมณะ หรือวาไมไดรับยกยองวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง 
ทานเหลานั้นจะทําใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนสมณะ หรือประโยชนแหงความเปนพราหมณ      
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจบัุน เขาถึงอยู ไมไดเลย. ดูกรราธะ สวนสมณะหรือพราหมณ        
เหลาใดเหลาหนึ่ง ยอมรูชัดเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรมเคร่ืองสลัดออกแหงอุปาทาน    
ขันธ ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ยอมไดรับยกยองวาเปน       
สมณะในหมูสมณะและไดรับยกยองวาเปนพราหมณในหมูพราหมณ อนึ่ง ทานเหลานั้นยอมทํา        
ใหแจงซ่ึงประโยชนแหงความเปนพราหมณ ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยูไดดวย. 
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                          ๗. โสตาปนนสูตร       
                   วาดวยเหตใุหสําเร็จเปนพระโสดาบัน          
        [๓๗๓] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระราธะวา ดกูรราธะ อุปาทาน         
ขันธ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเปนไฉน? คือ อุปาทานขันธคือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธคือวิญญาณ.    
ดูกรราธะ ในกาลใดแล อริยสาวกยอมรูชัดเหตุเกดิ ความดับ คุณ โทษ และธรรมเคร่ือง     



พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยตุตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาท่ี 195 
สลัดออกแหงอุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริง. เม่ือนั้น อริยสาวกน้ีเรากลาววา     
เปนโสดาบันผูมีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.           
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                           ๘. อรหันตสูตร        
                    วาดวยเหตใุหสําเร็จเปนพระอรหันต         
        [๓๗๔] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระราธะวา ดูกรราธะ อุปาทาน            
ขันธ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเปนไฉน? คือ อุปาทานขันธคือรูป ... อุปาทานขันธคือวิญญาณ.    
ดูกรราธะ ในกาลใดแล ภกิษรูุชัดเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรมเคร่ืองสลัดออก              
แหงอุปาทานขันธ ๕ ประการนี้ ตามความเปนจริงแลว ยอมเปนผูหลุดพนเพราะไมถือม่ัน. ดูกร  
ราธะ ภิกษนุี้เรากลาววา เปนอรหันตขีณาสพ ผูอยูจบพรหมจรรย ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว ปลง   
ภาระลงแลว บรรลุประโยชนตนโดยลําดบัแลว ผูหมดส้ินกิเลสเคร่ืองประกอบสัตวไวในภพแลว       
ผูหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ. 
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                         ๙. ฉันทราคสูตรท่ี ๑    
                     วาดวยการละฉันทราคะในขันธ ๕             
        [๓๗๕] พระนครสาวตัถี พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระราธะวา ดกูรราธะ เธอ               
จงสละความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยากในรูปเสีย ดวยอาการอยางนี้          
รูปนั้นจักเปนของอันเธอละไดแลว ตดัรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี       
ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา เธอจงละความพอใจ ความกําหนดั ความเพลิดเพลิน ความทะยาน          
อยาก ในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร ... ในวิญญาณเสีย ดวยอาการอยางนี้ วิญญาณน้ัน       
จักเปนธรรมชาติอันเธอละไดแลว ตดัรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี         
ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา. 
                            จบ สูตรท่ี ๙.      
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                         ๑๐. ฉันทราคสูตรท่ี ๒   
                     วาดวยการละฉันทราคะในขันธ ๕             
        [๓๗๖] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระราธะวา ดูกรราธะ เธอจงละ             
ความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดม่ัน อันเปน          
ท่ีตั้ง ท่ีอยู ท่ีอาศัยแหงจิตในรูปเสีย ดวยอาการอยางนี้ รูปนั้น จักเปนของอันเธอละไดแลว             
ตัดรากขาดแลว ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา.          
เธอจงละความพอใจ ความกําหนัด ความเพลิดเพลิน ความทะยานอยาก ความเขาถึง ความยึดม่ัน           
อันเปนท่ีตั้ง ท่ีอยู ท่ีอาศัยแหงจิตในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขาร ... ในวิญญาณเสีย   
ดวยอาการอยางนี้ วิญญาณนัน้ จักเปนธรรมชาติอันเธอละไดแลว ตัดรากขาดแลว ทําใหเปน       
เหมือนตาลยอดดวน ทําไมใหมี ไมใหเกดิอีกตอไปเปนธรรมดา.   
                           จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                            จบ วรรคท่ี ๑        
                         -------------------------       
                       รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ            
     ๑. มารสูตร๖. สมณพราหมณสูตรท่ี ๒         
     ๒. สัตตสูตร๗. โสตาปนนสูตร              
     ๓. ภวเนตติสูตร            ๘. อรหันตสูตร 
     ๔. ปริญเญยยสูตร           ๙. ฉันทราคสูตรท่ี ๑          
     ๕. สมณพราหมณสูตรท่ี ๑      ๑๐. ฉันทราคสูตรท่ี ๒        
                         -----------------------------      
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                            ทุติยวรรคท่ี ๒      
                            ๑. มารสูตร          
                            วาดวยขันธมาร      
        [๓๗๗] พระนครสาวตัถี. คร้ังนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง           
ท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมี              
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา มาร มาร ดังนี้ มารเปนไฉนหนอ?  
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราธะ รูปเปนมาร เวทนาเปนมาร สัญญาเปนมาร   
สังขารเปนมาร วิญญาณเปนมาร ดูกรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือ    
หนายท้ังในรูป ยอมเบ่ือหนายท้ังในเวทนา ยอมเบ่ือหนายท้ังในสัญญา ยอมเบ่ือหนายท้ังใน   
สังขาร ยอมเบ่ือหนายท้ังในวญิญาณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนดั เพราะคลายกําหนัด          
ยอมหลุดพน. คร้ันหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว. รูชัดวา ชาติส้ินแลว    
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี.           
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                           ๒. มารธัมมสูตร       
                         วาดวยธรรมของมาร      
        [๓๗๘] พระนครสาวตัถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค             
ผูเจริญ ท่ีเรียกวา มารธรรม มารธรรม ดังน้ี มารธรรมเปนไฉนหนอ? พระผูมีพระภาคตรัส         
ตอบวา ดูกรราธะ รูปเปนมารธรรม เวทนาเปนมารธรรม สัญญาเปนมารธรรม สังขารเปน               
มารธรรม วิญญาณเปนมารธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจ       
อ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.            
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
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                            ๓. อนิจจสูตร        
                         วาดวยส่ิงท่ีเปนอนิจจัง             
        [๓๗๙] พระนครสาวตัถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค             
ผูเจริญ ท่ีเรียกวา อนิจจัง อนิจจัง ดังน้ี อะไรหนอเปนอนจิจัง? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา  
ดูกรราธะ รูปเปนอนิจจัง เวทนาเปนอนจิจงั สัญญาเปนอนิจจัง สังขารเปนอนิจจัง วิญญาณ        
เปนอนิจจัง. ดกูรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้           
มิไดมี.       
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                          ๔. อนิจจธัมมสูตร      
                       วาดวยส่ิงท่ีเปนอนิจจธรรม             
        [๓๘๐] พระนครสาวัตถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค             
ผูเจริญ ท่ีเรียกวา อนิจจธรรม อนิจจธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปนอนิจจธรรม? พระผูมีพระภาค      
ตรัสตอบวา รูปเปนอนิจจธรรม เวทนาเปนอนิจจธรรม สัญญาเปนอนิจจธรรม สังขารเปน              
อนิจจธรรม ดกูรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้              
มิไดมี.       
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                            ๕. ทุกขสูตร         
                          วาดวยส่ิงท่ีเปนทุกข              
        [๓๘๑] พระนครสาวัตถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค             
ผูเจริญ ท่ีเรียกวา ทุกข ทุกข ดังนี้ อะไรหนอเปนทุกข? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูร   
ราธะ รูปเปนทุกข เวทนาเปนทุกข สัญญาเปนทุกข สังขารเปนทุกข วิญญาณเปนทุกข. ดูกร     
ราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.     
                            จบ สูตรท่ี ๕.    
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                           ๖. ทุกขธัมมสูตร      
                        วาดวยส่ิงท่ีเปนทุกขธรรม             
        [๓๘๒] พระนครสาวตัถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผู          
เจริญ ท่ีเรียกวา ทุกขธรรม ทุกขธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปนทุกขธรรม? พระผูมีพระภาค            
ตรัสตอบวา ดกูรราธะ รูปเปนทุกขธรรม เวทนาเปนทุกขธรรม สัญญาเปนทุกขธรรม สังขาร            
เปนทุกขธรรมวิญญาณเปนทุกขธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ      
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.         
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                           ๗. อนัตตาสูตร        
                         วาดวยส่ิงท่ีเปนอนัตตา              
        [๓๘๓] พระนครสาวตัถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค             
ผูเจริญ ท่ีเรียกวา อนัตตา อนตัตา ดังนี้ อะไรหนอเปนอนตัตา? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา     
ดูกรราธะ รูปเปนอนัตตา เวทนาเปนอนัตตา สัญญาเปนอนัตตา สังขารเปนอนัตตา วิญญาณ            
เปนอนัตตา ดกูรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้             
มิไดมี.       
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                          ๘. อนัตตธัมมสูตร      
                       วาดวยส่ิงท่ีเปนอนัตตธรรม             
        [๓๘๔] พระนครสาวตัถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค             
ผูเจริญ ท่ีเรียกวา อนัตตธรรม อนัตตธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปนอนัตตธรรม? พระผูมี            
พระภาคตรัสตอบวา ดูกรราธะ รูปเปนอนตัตธรรม เวทนาเปนอนัตตธรรม สัญญาเปนอนัตต -  
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ธรรม สังขารเปนอนัตตธรรม วิญญาณเปนอนัตตธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวกผูไดสดบัแลว            
เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี.   
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                           ๙. ขยธัมมสูตร        
                        วาดวยสภาพท่ีรูจักส้ินสูญ            
        [๓๘๕] พระนครสาวตัถี. ทานพระราธะไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค             
ผูเจริญ ท่ีเรียกวา ขยธรรม ขยธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปนขยธรรม? พระผูมีพระภาคตรัส           
ตอบวา ดูกรราธะ รูปเปนขยธรรม เวทนาเปนขยธรรม สัญญาเปนขยธรรม สังขารเปนขยธรรม            
วิญญาณเปนขยธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพือ่ความ   
เปนอยางนี้มิไดมี.          
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                           ๑๐. วยธัมมสูตร       
                      วาดวยสภาพท่ีรูจักเส่ือมสลาย           
        [๓๘๖] พระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี        
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมี  
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา วยธรรม วยธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปนวยธรรม?       
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรราธะ รูปเปนวยธรรม เวทนาเปนวยธรรม สัญญาเปนวยธรรม           
สังขารเปนวยธรรม วิญญาณเปนวยธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวกผูไดสดบัแลว เหน็อยูอยางนี้       
ยอมเบ่ือหนายท้ังในรูป ฯลฯ รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทํา     
เสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.              
                           จบ สูตรท่ี ๑๐.   
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                          ๑๑. สมุทยธัมมสูตร     
                        วาดวยสภาพท่ีรูจักเกิดข้ึน           
        [๓๘๗] พระนครสาวตัถี. คร้ังนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี        
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถาม          
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา สมุทยธรรม สมุทยธรรม ดังนี้ อะไรหนอ    
เปนสมุทยธรรม? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรราธะ รูปเปนสมุทยธรรม เวทนาเปน               
สมุทยธรรมสัญญาเปนสมุทยธรรม สังขารเปนสมุทยธรรม วิญญาณเปนสมุทยธรรม. ดูกรราธะ             
อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายท้ังในรูป ฯลฯ รูชัดวา ชาติส้ินแลว               
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิไดมี.          
                           จบ สูตรท่ี ๑๑.       
                          ๑๒. นิโรธธัมมสูตร     
                         วาดวยสภาพท่ีรูจักดับ               
        [๓๘๘] พระนครสาวตัถี. คร้ังนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี        
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมี  
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ท่ีเรียกวา นิโรธธรรม นิโรธธรรม ดังนี้ อะไรหนอเปน        
นิโรธธรรม? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรราธะ รูปเปนนิโรธธรรม เวทนาเปนนิโรธธรรม          
สัญญาเปนนิโรธธรรม สังขารเปนนิโรธธรรม วิญญาณเปนนิโรธธรรม. ดูกรราธะ อริยสาวก             
ผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพือ่ความเปนอยางนี้มิได.     
                           จบ สูตรท่ี ๑๒.       
                          จบ ทุติยวรรคท่ี ๒.    
                         -----------------------------    
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                       รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้  คือ           
                  ๑. มารสูตร        ๗. อนัตตาสูตร              
                  ๒. มารธัมมสูตร     ๘. อนัตตธัมมสูตร          
                  ๓. อนิจจสูตร       ๙. ขยธัมมสูตร             
                  ๔. อนิจธัมมสูตร    ๑๐. วยธัมมสูตร            
                  ๕. ทุกขสูตร       ๑๑. สมุทยธัมมสูตร          
                  ๖. ทุกขธัมมสูตร    ๑๒. นิโรธธัมมสูตร         
                        -------------------------------   



พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยตุตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาท่ี 203 
                             อายาจนวรรคท่ี ๓    
                              ๑. มารสูตร        
                    วาดวยการละความพอใจในขันธมาร              
        [๓๘๙] พระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค              
ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูลพระผู            
มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาสทรงแสดงธรรม          
โดยยอแกขาพระองค ท่ีขาพระองคไดฟงแลว จะพึงเปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไมประมาท  
มีความเพยีร มีใจเดด็เดีย่วอยูเถิด. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราธะ ส่ิงใดแลเปนมาร เธอ    
พึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในส่ิงนั้นเสีย. ดกูรราธะ             
ก็อะไรเลาเปนมาร? ดูกรราธะ รูปเปนมาร เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัด             
ดวยสามารถความพอใจในรูปนั้นเสีย. เวทนาเปนมาร ... สัญญาเปนมาร ... สังขารเปนมาร ...      
วิญญาณเปนมาร เธอพึงละความพอใจ ความกําหนดั ความกําหนดัดวยสามารถความพอใจ     
ในวิญญาณน้ันเสีย. ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนมาร เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความ               
กําหนดัดวยสามารถความพอใจในส่ิงนั้นเสีย.      
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                           ๒. มารธัมมสูตร       
                   วาดวยการละความพอใจในมารธรรม               
        [๓๙๐] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนมารธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกําหนดั ความ   
กําหนดัดวยสามารถความพอใจในส่ิงนั้นเสีย.      
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                            ๓. อนิจจสูตร        
        [๓๙๑] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนอนิจจัง ฯลฯ  
                            จบ สูตรท่ี ๓.    
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                          ๔. อนิจจธัมมสูตร      
        [๓๙๒] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนอนิจจธรรม ฯลฯ               
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                            ๕. ทุกขสูตร         
        [๓๙๓] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนทุกข ฯลฯ    
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                           ๖. ทุกขธัมมสูตร      
        [๓๙๔] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนทุกขธรรม ฯลฯ 
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                           ๗. อนัตตาสูตร        
        [๓๙๕] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนอนัตตา ฯลฯ   
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                          ๘. อนัตตธัมมสูตร      
        [๓๙๖] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนอนัตตธรรม ฯลฯ               
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                           ๙. ขยธัมมสูตร        
        [๓๙๗] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนขยธรรม ฯลฯ   
                            จบ สูตรท่ี ๙.  
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                           ๑๐. วยธัมมสูตร       
        [๓๙๘] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนวยธรรม ฯลฯ   
                           จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                          ๑๑. สมุทยธัมมสูตร     
        [๓๙๙] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนสมุทยธรรม ฯลฯ               
                           จบ สูตรท่ี ๑๑.       
                          ๑๒. นิโรธธัมมสูตร     
                   วาดวยการละความพอใจในส่ิงท่ีรูจักดับ      
        [๔๐๐] พระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล ทานพระราธะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึง           
ท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดกราบทูล      
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาสทรงแสดง        
ธรรมโดยยอแกขาพระองค ท่ีขาพระองคไดฟงแลว พึงเปนผูๆ เดียว หลีกออกจากหมู ไม      
ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยูเถิด. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราธะ ส่ิงใดแลเปน    
นิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในส่ิงนั้น              
เสีย. ดูกรราธะ อะไรเปนนิโรธธรรม? ดูกรราธะ รูปเปนนโิรธธรรม เธอพึงละความพอใจ              
ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในรูปนั้นเสีย. เวทนาเปนนิโรธธรรม ฯลฯ              
สัญญาเปนนิโรธธรรม ฯลฯ สังขารเปนนิโรธธรรม ฯลฯ วิญญาณเปนนโิรธธรรม เธอพึงละความ           
พอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในวิญญาณน้ันเสีย.              
                                   จบ สูตรท่ี ๑๒.       
                        จบ อายาจนวรรคท่ี ๓.    
                         ----------------------------      
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                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
                 ๑. มารสูตร           ๗. อนัตตาสูตร            
                 ๒. มารธัมมสูตร        ๘. อนัตตธัมมสูตร        
                 ๓. อนิจจสูตร          ๙. ขยธัมมสูตร           
                 ๔. อนิจจธัมมสูตร      ๑๐. วยธัมมสูตร          
                 ๕. ทุกขสูตร          ๑๑. สมุทยธัมมสูตร        
                 ๖. ทุกขธัมมสูตร       ๑๒. นิโรธธัมมสูตร.      
                        ----------------------------      
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                          อุปนิสินนวรรคท่ี ๔    
                            ๑. มารสูตร          
                  วาดวยการละความพอใจในส่ิงท่ีเปนมาร         
        [๔๐๑] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระราธะวา            
ดูกรราธะ ส่ิงใดแลเปนมาร เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยอํานาจความ              
พอใจในส่ิงนัน้เสีย. ดกูรราธะ ส่ิงใดเลาเปนมาร? ดูกรราธะ รูปเปนมาร เธอพึงละความ          
พอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูปนั้นเสีย ฯลฯ วิญญาณเปนมาร 
เธอพึงละความพอใจ ความกําหนดั ความกําหนดัดวยอํานาจความพอใจในวิญญาณน้ันเสีย.   
ดูกรราธะ ส่ิงใดแลเปนมาร เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยอํานาจ   
ความพอใจในส่ิงนั้นเสีย.       
        [๔๐๒] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระราธะวา            
ดูกรราธะ ส่ิงใดแลเปนมาร เธอพึงละความกําหนดัในส่ิงนั้นเสีย ฯลฯ              
        [๔๐๓] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนมาร เธอพึงละความกาํหนัดดวยอํานาจความพอใจ    
ในส่ิงนั้นเสีย ฯลฯ            
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                           ๒. มารธัมมสูตร       
                   วาดวยการละความพอใจในมารธรรม               
        [๔๐๔] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนมารธรรม เธอพึงละความพอใจในส่ิงนั้นเสีย ฯลฯ 
        [๔๐๕] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนมารธรรม เธอพึงละความกําหนัดในส่ิงนั้นเสีย ฯลฯ              
        [๔๐๖] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนมารธรรม เธอพึงละความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ               
ในส่ิงนั้นเสีย ฯลฯ            
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                            ๓. อนิจจสูตร        
        [๔๐๗] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนอนิจจัง ฯลฯ  
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                          ๔. อนิจจธัมมสูตร      
        [๔๐๘] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนอนิจจธรรม ฯลฯ               
                            จบ สูตรท่ี ๔.    
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                            ๕. ทุกขสูตร         
        [๔๐๙] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนทุกข ฯลฯ    
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                           ๖. ทุกขธัมมสูตร      
        [๔๑๐] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนทุกขธรรม ฯลฯ 
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                           ๗. อนัตตาสูตร        
        [๔๑๑] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนอนัตตา ฯลฯ   
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                          ๘. อนัตตธัมมสูตร      
        [๔๑๒] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนอนัตตธรรม ฯลฯ               
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                           ๙. ขยธัมมสูตร        
        [๔๑๓] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนขยธรรม ฯลฯ   
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                           ๑๐. วยธัมมสูตร       
        [๔๑๔] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนวยธรรม ฯลฯ   
                           จบ สูตรท่ี ๑๐.    
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                          ๑๑. สมุทยธัมมสูตร     
                  วาดวยการละความพอใจส่ิงท่ีรูจักเกดิข้ึน    
        [๔๑๕] ดกูรราธะ ส่ิงใดแลเปนสมุทยธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด      
ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในส่ิงนั้นเสีย ฯลฯ              
                           จบ สูตรท่ี ๑๑.       
                          ๑๒. นิโรธธัมมสูตร     
                    วาดวยการละความใจในส่ิงท่ีรูจักดับ       
        [๔๑๖] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะทานพระราธะวา ดูกรราธะ ส่ิงใด           
แลเปนนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจ   
ในส่ิงนั้นเสีย. ดูกรราธะ ก็ส่ิงใดเลาเปนนิโรธธรรม? ดูกรราธะ รูปแลเปนนิโรธธรรม เธอพึง    
ละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในรูปนั้นเสีย. เวทนา     
สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนนิโรธธรรม เธอพึงละความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัด   
ดวยสามารถความพอใจในวญิญาณน้ันเสีย. ดูกรราธะ ส่ิงใดแลเปนนิโรธธรรม เธอพึงละ               
ความพอใจ ความกําหนัด ความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในส่ิงนั้นเสีย.            
                           จบ สูตรท่ี ๑๒.       
                        จบ อุปนิสินนวรรคท่ี ๔.  
                        ----------------------------   
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                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
                 ๑. มารสูตร            ๖. ทุกขธัมมสูตร         
                 ๒. มารธัมมสูตร         ๗. อนัตตาสูตร          
                 ๓. อนิจจสูตร           ๘. อนัตตธัมมสูตร       
                 ๔. อนิจจธัมมสูตร        ๙. ขยธัมมสูตร         
                 ๕. ทุกขสูตร           ๑๐. วยธัมมสูตร          
                ๑๑. สมุทยธัมมสูตร       ๑๒. นิโรธธัมมสูตร.     
                        -----------------------------------     
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                            ๓. ทิฎฐิสังยุต      
                          โสตาปตติวรรคท่ี ๑    
                            ๑. นวาตสูตร         
                       วาดวยเหตุเกดิมิจฉาทิฏฐิ               
        [๔๑๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน ฯลฯ พระผูมีพระภาค         
ตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ืออะไรหนอมีอยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร ทิฏฐิ   
จึงเกิดข้ึนอยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทรและ     
พระอาทิตยยอมไมข้ึนหรือยอมไมตก เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนยีด ดังนี?้ ภิกษเุหลา 
นั้น กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมท้ังหลายของขาพระองคท้ังหลาย   
มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน มีพระผูมีพระภาคเปนแบบ มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่งอาศัย       
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอเน้ือความแหงภาษตินี้จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภิกษท้ัุงหลายได             
ฟงธรรมของพระผูมีพระภาคแลวจักทรงจําไว. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาเชน  
นั้น เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว. ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระพุทธดํารัสแลว.     
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือรูปแลมอียู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดม่ันรูป              
ทิฏฐิจึงเกิดข้ึนอยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทร               
และพระอาทิตยยอมไมข้ึนหรือยอมไมตก เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนยีด. เม่ือเวทนามีอยู               
ฯลฯ เม่ือสัญญามีอยู ฯลฯ เม่ือสังขารมีอยู ฯลฯ เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะถือม่ันวิญญาณ เพราะ 
ยึดม่ันวิญญาณทิฏฐิจึงเกดิข้ึนอยางนีว้า ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด            
พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมข้ึนหรือยอมไมตก เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนียด.        
        [๔๑๘] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียง            
หรือไมเท่ียง? 
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?  



พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยตุตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาท่ี 212 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
ทิฏฐิจะพึงเกิดข้ึนอยางนีว้า ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอดพระจันทร              
และพระอาทิตยยอมไมข้ึนหรือยอมไมตก เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนยีด บางไหม?         
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิอยางนัน้เลย พระเจาขา.            
     พ. เวทนาเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯลฯ สัญญาเท่ียงหรือไมเท่ียง ฯลฯ สังขารเท่ียงหรือไม     
เท่ียง ฯลฯ วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง?        
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
ทิฏฐิจะพึงเกิดข้ึนอยางนีว้า ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด        
พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมข้ึนหรือยอมไมตก เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนียด บางไหม?               
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิอยางนัน้เลย พระเจาขา.            
     พ. แมส่ิงท่ีบุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว           
ใครครวญแลวดวยใจ เปนของเท่ียงหรือไมเท่ียง?              
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
ทิฏฐิจะพึงเกิดข้ึนอยางนีว้า ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทร             
และพระอาทิตยยอมไมข้ึนหรือยอมไมตก เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนยีด บางไหม?         
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิอยางนัน้เลย พระเจาขา.            
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล พระอริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลาน้ี               
ช่ือวาเปนอันละสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี-  



พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยตุตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาท่ี 213 
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือนั้น อริยสาวกนี้ เราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไม     
ตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา.      
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                           ๒. เอตังมมสูตร       
                  วาดวยเหตแุหงการถือม่ันวาเปนของเรา       
        [๔๑๙] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออะไรหนอ         
มีอยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร ทิฏฐิจึงเกิดข้ึนอยางนี้วา นั่นของเรา นั่นเปนเรา              
นั่นเปนตัวตนของเรา? ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค     
ท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูป   
แลมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดม่ันรูป ทิฏฐิจึงเกิดข้ึนอยางนีว้า นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่น         
เปนตัวตนของเรา. เม่ือเวทนามีอยู ฯลฯ เม่ือสัญญามีอยู ฯลฯ เม่ือสังขารมีอยู ฯลฯ เม่ือ    
วิญญาณมีอยู เพราะถือม่ันวญิญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ ทิฏฐิจึงเกดิข้ึนอยางนีว้า นั่นของเรา 
นั่นเปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา.             
        [๔๒๐] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือ        
ไมเท่ียง?     
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
ทิฏฐิจะพึงเกิดข้ึนอยางนีว้า นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา บางไหม?         
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิอยางนัน้เลย พระเจาขา.            
     พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?      
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?  
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     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
ทิฏฐิจะพึงเกิดข้ึนอยางนีว้า นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา บางไหม?         
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. แมส่ิงท่ีบุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว           
ใครครวญแลวดวยใจ ส่ิงนัน้เท่ียงหรือไมเท่ียง?             
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา 
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
ทิฏฐิจะพึงเกิดข้ึนอยางนีว้า นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา บางไหม?         
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิอยางนัน้เลย พระเจาขา.            
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลานี้ ช่ือวา          
เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี         
ปฏิปทา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือนั้น อริยสาวกนีเ้ราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่า  
เปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา.           
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                           ๓. โสอัตตาสูตร       
                    วาดวยเหตแุหงการถือม่ันวาเปนตน         
        [๔๒๑] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรมี          
อยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร ทิฏฐิจึงเกิดข้ึนอยางนีว้า ตนกอั็นนั้น โลกก็อันนั้น              
เรานั้นละโลกไปแลว จกัเปนผูเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง มีความไมเปล่ียนแปลงเปนธรรมดา ดังนี?้ 
ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาค   
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เปนรากฐาน ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือรูปแลมีอยู เพราะถือม่ันรูป               
เพราะยดึม่ันรูป ทิฏฐิจึงเกิดข้ึนอยางนี้ ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานัน้ละโลกไปแลว จัก  
เปนผูเท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง มีความไมเปล่ียนแปลงเปนธรรมดา. เม่ือเวทนามีอยู ฯลฯ เม่ือ   
สัญญามีอยู ฯลฯ เม่ือสังขารมีอยู ฯลฯ เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะถือม่ันวญิญาณ เพราะยึดม่ัน   
วิญญาณ ทิฏฐจิึงเกิดข้ึนอยางนี้วา ตนก็อันนัน้ โลกก็อันนัน้ เราน้ันละโลกไปแลว จักเปนผู 
เท่ียง ยั่งยืน ม่ันคง มีความไมเปล่ียนแปลงเปนธรรมดา.       
        [๔๒๒] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียง            
หรือไมเท่ียง? 
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันในส่ิง         
นั้น ทิฏฐิยอมเกิดข้ึนอยางนี้วา ตนก็อันนัน้ ฯลฯ มีความไมเปล่ียนแปลงเปนธรรมดา บางไหม? 
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิอยางนัน้เลย พระเจาขา.            
     พ. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?      
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันในส่ิงนัน้     
ทิฏฐิจะพึงเกิดข้ึนอยางนีว้า ตนก็อันนัน้ ฯลฯ มีความไมเปล่ียนแปลงเปนธรรมดา บางไหม?     
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิอยางนัน้เลย พระเจาขา.            
     พ. แมส่ิงท่ีบุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว           
ใครครวญแลวดวยใจ ส่ิงนัน้เท่ียงหรือไมเท่ียง?             
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.         
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     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
ทิฏฐิจะพึงเกิดอยางนี้วา ตนก็อันนั้น โลกก็อันนั้น เรานัน้ละโลกนี้ไปแลว จักเปนผูเท่ียง ยั่งยืน        
ม่ันคง มีความไมเปล่ียนแปลงเปนธรรมดา บางไหม?              
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิอยางนัน้เลย พระเจาขา.            
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลานี้ ช่ือวา          
เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี         
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือนั้น อริยสาวกนีเ้ราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่า 
เปนธรรมดา. เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา.          
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                          ๔. โนจเมสิยาสูตร      
                        วาดวยเหตุแหงนัตถิกทิฏฐิ             
        [๔๒๓] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรหนอ         
มีอยู เพราะอาศัยอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จึงเกิดทิฏฐิอยางนี้วา เราไมพึงมี และบริขารของเรา               
ไมพึงมี เราจักไมมี และบริขารของเราจักไมมี ดังนี?้ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองค               
ผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยดึม่ันรูป จึงเกิดทิฏฐิอยางนี้วา เราไมพึงมี     
และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมีและบริขารของเราจักไมมี. เม่ือเวทนามีอยู ... เม่ือสัญญา              
มีอยู ... เม่ือสังขารมีอยู ... เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะถือม่ันวญิญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ จึงเกิด         
ทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี และบริขารของเราจักไมมี.            
        [๔๒๔] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียง            
หรือไมเท่ียง? 
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?  
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     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันในส่ิงนัน้     
พึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า เราไมพึงมี และบริการของเราไมพึงมี เราจักไมมี และบริขารของเรา              
จักไมมี บางไหม?             
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิอยางนัน้เลย พระเจาขา.            
     พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?         
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
พึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี และบริขารของเรา              
จักไมมี บางไหมฯ             
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิอยางนัน้เลย พระเจาขา.            
     พ. แมส่ิงท่ีบุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว           
ใครครวญแลวดวยใจ ส่ิงนัน้เท่ียงหรือไมเท่ียง?             
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
พึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า เราไมพึงมี และบริขารของเราไมพึงมี เราจักไมมี บริขารของเราจักไมมี         
บางไหม?       
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิอยางนัน้เลย พระเจาขา.            
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลานี้ช่ือวา           
เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี         
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือนั้น อริยสาวกนีเ้ราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่า 
เปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา.           
                            จบ สูตรท่ี ๔.        
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                           ๕. นัตถิทินนสูตร     
                           วาดวยนตัถิกทิฏฐิ   
        [๔๒๕] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรหนอ         
มีอยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ทานไมมีผล การบูชาไมมี             
ผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี โลกหนาไมมี มารดา    
ไมมี บิดาไมมี สัตวโอปปาติกะไมมี สมณพราหมณผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ กระทําโลกนี้         
และโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งแลว สอนผูอ่ืนใหรูแจง ไมมีในโลก คนเราน้ีเปนแต     
ประชุมมหาภตูรูปท้ัง ๔ เม่ือใด ทํากาลกิริยา เม่ือนั้น ธาตุดินก็ไปตามธาตุดิน ธาตุน้ํากไ็ปตาม  
ธาตุน้ํา ธาตุไฟก็ไปตามธาตุไฟ ธาตุลมก็ไปตามธาตุลม อินทรียท้ังหลายยอมเล่ือนลอยไปใน         
อากาศ บุรุษ ๔ คน รวมเปน ๕ ท้ังเตียง จะหามเขาไป รอยเทาปรากฏอยูเพยีงแคปาชา (ตอมา)    
ก็กลายเปนกระดูกสีเทาสีนกพิลาป การเซนสรวงมีเถาเปนท่ีสุด ทานนีค้นเขลาบัญญัติไว คําของ   
คนบางพวกท่ีพูดวามีผล ลวนเปนคําเปลา คําเท็จ คําเพอ เพราะกายสลาย ท้ังพาล ท้ังบัณฑิต       
ยอมขาดสูญ พินาศส้ิน หลังจากตายไปยอมไมมี? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผู      
เจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ              
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดม่ันรูป จึงเกิดทิฏฐิข้ึน 
อยางนี้วา ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ท้ังพาลท้ังบัณฑิตยอมขาดสูญ        
พินาศส้ิน หลังจากตายไปยอมไมมี. เม่ือเวทนามีอยู ฯลฯ เม่ือสัญญามีอยู ฯลฯ เม่ือสังขาร    
มีอยู ฯลฯ เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะถือม่ันวญิญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิอยางนี้วา               
ทานไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ท้ังพาลท้ังบัณฑิตยอมขาดสูญ 
พินาศส้ิน หลังจากตายไปยอมไมมี.             
        [๔๒๖] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียง            
หรือไมเท่ียง? 
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ท้ังพาลท้ังบัณฑิต               
ยอมขาดสูญ พินาศส้ิน หลังจากตายไปยอมไมมี บางไหม?        
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     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง?          
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล  ฯลฯ เพราะกายสลาย ท้ังพาลท้ัง     
บัณฑิตยอมขาดสูญ พินาศส้ิน หลังจากตายไปยอมไมมี บางไหม?   
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. แมส่ิงท่ีบุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว           
ใครครวญแลวดวยใจ ส่ิงนัน้เท่ียงหรือไมเท่ียง?             
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล ฯลฯ เพราะกายสลาย ท้ังพาลท้ัง      
บัณฑิตยอมขาดสูญ พินาศส้ิน หลังจากตายไปยอมไมมี บางไหม?   
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลานี้  ช่ือวา         
เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี         
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือนั้น อริยสาวกนีเ้ราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่า 
เปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบื้องหนา.           
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                           ๖. กโรโตสูตร         
                           วาดวยอกิริยทิฏฐิ   
        [๔๒๗] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรมี          
อยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จงึเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า เม่ือบุคคลทําเอง ใชผูอ่ืน     
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ใหทํา ตัดเอง ใชผูอ่ืนใหตัด เดือดรอนเอง ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เศราโศกเอง ทําใหผูอ่ืน 
เศราโศก ลําบากเอง ทําใหผูอ่ืนลําบาก ดิ้นรนเอง ทําใหผูอ่ืนดิ้นรน ฆาสัตว ลักทรัพย       
ตัดท่ีตอ ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูท่ีทางเปล่ียว ทําชูภริยาเขา   
พูดเท็จ ผูทําไมช่ือวาทําบาป แมหากผูใดจะใชจกัรซ่ึงมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหารเหลา   
สัตวในปฐพีนี ้ใหเปนลานเปนกองมังสะอันเดียว บาปท่ีมีการทําเชนนัน้เปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา              
ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวา แหงแมน้าํคงคา ฆาเอง ใชผูอ่ืนใหฆา ตัดเอง  
ใชผูอ่ืนใหตดั เดือดรอนเอง ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแก           
เขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคล จะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหทานเอง ใชผูอ่ืนให    
ใหทาน บูชาเอง ใชผูอ่ืนใหบูชา บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา          
บุญท่ีเนื่องดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมี    
บุญมาถึงเขา? ภิกษเุหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย     
มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ               
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือมีรูปอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดม่ันรูป จึงเกิดทิฏฐิข้ึน 
อยางนี้วา เม่ือบุคคลทําเอง ใชผูอ่ืนทําให ฯลฯ บุญท่ีเนื่องดวยการใหทาน การฝกฝนอินทรีย               
ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา. เม่ือเวทนามีอยู ... เม่ือสัญญามีอยู ...        
เม่ือสังขารมีอยู ... เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะถือม่ันวิญญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิข้ึน           
อยางนี้วา เม่ือบุคคลทําเอง ใชผูอ่ืนใหทํา ฯลฯ บุญท่ีเนื่องดวยการใหทาน การฝกฝนอินทรีย               
ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา.     
        [๔๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไม        
เท่ียง?        
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น จะพึง  
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เกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา เม่ือบุคคลทําเอง ใชผูอ่ืนใหทํา ฯลฯ บุญท่ีเนื่องดวยการใหทาน การ               
ฝกฝนอินทรีย ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา บางไหม?             
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?         
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า เม่ือบุคคลทําเอง ใชผูอ่ืนใหทํา ฯลฯ บุญท่ีเนื่องดวยการใหทาน              
การฝกฝนอินทรีย ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา บางไหม?          
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. แมส่ิงท่ีบุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว           
ใครครวญแลวดวยใจ ส่ิงนัน้เท่ียงหรือไมเท่ียง?             
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า เม่ือบุคคลทําเอง ใชผูอ่ืนใหทํา ฯลฯ บุญท่ีเนื่องดวยการใหทาน              
การฝกฝนอินทรีย ความสํารวม การกลาวคําสัตย ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา บางไหม?          
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล อริยสาวก ละความสงสัย ในฐานะ ๖ เหลานี ้
ช่ือวา เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคา     
มินีปฏิปทา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือนั้น อริยสาวกนี้ เราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไม 
ตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.    
                            จบ สูตรท่ี ๖.     
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                                ๗. เหตุสูตร         
                          วาดวยอเหตุกทิฏฐิ    
        [๔๒๙] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรมีอยู      
เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ไมมีเหต ุไมมีปจจยั เพือ่ความ            
เศราหมองแหงสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายหาเหตุมิได หาปจจัยมิได ยอมเศราหมองเอง ไมมี  
เหตุ ไมมีปจจยั เพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายหาเหตุมิได หาปจจยัมิได ยอม         
บริสุทธ์ิเอง ไมมีกําลัง ไมมีความเพยีร ไมมีเร่ียวแรงของบุรุษ ไมมีความบากบ่ันของบุรุษ สัตว             
ท้ังปวง ปาณะท้ังปวง ภูตท้ังปวง ชีวะท้ังปวง ลวนไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพยีร แปร   
ไปตามภาวะแหงความแนนอนและความไมแนนอน ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติท้ัง ๖               
เทานั้น? ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลวา ขาพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมี  
พระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ          
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดม่ันรูป จึงเกิดทิฏฐิข้ึน 
อยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจยั ฯลฯ ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติท้ัง ๖ เทานั้น. เม่ือ 
เวทนามีอยู ... เม่ือสัญญามีอยู ... เม่ือสังขารมีอยู ... เม่ือวญิญาณมีอยู เพราะถือม่ันวิญญาณ          
เพราะยดึม่ันวญิญาณ จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจยั ฯลฯ ยอมเสวยสุขเสวย  
ทุกขในอภิชาติท้ัง ๖ เทานั้น.               
        [๔๓๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไม        
เท่ียง?        
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น จะ    
พึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ฯลฯ ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติท้ัง ๖ 
เทานั้น บางไหม?             
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.         
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     พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?         
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ฯลฯ ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติท้ัง ๖              
เทานั้น บางไหม?             
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. แมส่ิงท่ีบุคคลเห็นแลว ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว ถึงแลว แสวงหาแลว           
ใครครวญแลวดวยใจ ส่ิงนัน้เท่ียงหรือไมเท่ียง?             
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ฯลฯ ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติท้ัง ๖              
เทานั้น บางไหม?             
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ นี้ช่ือวาเปนอันละ       
ความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนโิรธคามินีปฏิปทา.            
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือนั้น อริยสาวกน้ีเราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปน      
ธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.             
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                           ๘. มหาทิฏฐิสูตร      
                           วาดวยมิจฉาทิฏฐิ    
        [๔๓๑] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมีอยู      
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เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองนี้ ไมมีใครทํา   
ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมีใครเนรมิต ไมมีแบบอยางอันใครเนรมิต เปนสภาพไมมีผล ตั้งอยู   
ม่ันคง ดุจยอดภูเขา ตั้งอยูม่ันคงดุจเสาระเนยีด สภาวะ ๗ กองนั้น ไมหวัน่ไหว ไมแปรปรวน ไม 
เบียดเบียนกันและกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขแกกันและกัน. สภาวะ ๗ กองเปนไฉน? คือ        
กองดิน กองน้าํ กองไฟ กองลม สุข ทุกข ชีวะ. สภาวะ ๗ กองนี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบ              
อยางอันใครทํา ไมมีใครเนรมิต ไมมีแบบอยางอันใครเนรมิต เปนสภาพยั่งยนื ตั้งอยูม่ันคงดุจ  
ยอดภเูขา ตั้งอยูม่ันคงดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กองนัน้ ไมหวั่นไหว ไมแปรปรวน ไม           
เบียดเบียนกันและกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขแกกันและกัน. แมผูใดจะเอาศัสตราอยางคมตัด  
ศีรษะกนั ไมช่ือวาใครปลงชีวิตใคร. เปนแตศัสตราสอดเขาไปตามชองระหวาง ๗ กองเทานั้น.    
อนึ่ง กําเนดิท่ีเปนประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๖,๐๐๐ กรรม ๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม              
๓ กรรม ๑ กรรมกึ่ง ปฏิปทา ๖๒ อันตร ๖๒ กัป ๖๒ อภชิาติ ๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชีวะ ๔,๙๐๐            
ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อินทรีย ๒,๐๐๐ นรก ๓,๐๐๐ รโชธาตุ ๓๖ สัญญีครรภ ๗               
อสัญญีครรภ ๗ นิคัณฐครรภ ๗ สภาวทิพย ๗ มนุษย ๗ ปศาจ ๗ สระ ๗ ปวุฏใหญ ๗  
ปวุฏ ๗๐๐ เหวใหญ ๗ เหวนอย ๗๐๐ มหาสุบิน ๗ สุบิน ๗๐๐ มหากปั ๘๔๐,๐๐๐ เหลานี้               
ท้ังพาลและบัณฑิตเรรอนทองเท่ียวไปแลว จักทําท่ีสุดทุกขได ความหวังวา เราจักอบรมกรรมท่ี 
ยังไมอํานวยผลใหอํานวยผล หรือเราสัมผัสถูกตองกรรมท่ีอํานวยผลแลวจักทําใหสุดส้ินดวยศีล      
ดวยพรต ดวยตบะ หรือดวยพรหมจรรยนี้ ไมมีในท่ีนัน้ สุขทุกขท่ีทําใหมีท่ีส้ินสุดได       
เหมือนตวงของใหหมดดวยทะนาน ยอมไมมีในสงสารดวยอาการอยางนี้เลย ไมมีความเสื่อม          
และความเจริญ ไมมีการเล่ือนข้ึนและเล่ือนลง. พาลและบัณฑิตเรรอนไป เสวยสุขและทุกขเอง      
เหมือนกลุมดายท่ีบุคคลขวางไปยอมคล่ีหมดลงไปเอง ฉะนั้น. ภกิษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแต   
พระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ    
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดม่ันรูป จึงเกิดทิฏฐิข้ึน 
อยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ฯลฯ พาลและบัณฑิต         
เรรอนไป เสวยสุขและทุกขเอง เหมือนกลุมดายท่ีบุคคลขวางไปยอมคลี่หมดไปเอง ฉะนั้น. เม่ือ  
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เวทนามีอยู ... เม่ือสัญญามีอยู ... เม่ือสังขารมีอยู ... เม่ือวญิญาณมีอยู เพราะถือม่ันวิญญาณ          
เพราะยดึม่ันวญิญาณ จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยาง              
อันใครทํา ฯลฯ พาลและบัณฑิตเรรอนไป เสวยสุขและทุกขเอง เหมือนกลุมดายท่ีบุคคลขวาง        
ไป ยอมคล่ีหมดไปเอง ฉะนัน้.   
        [๔๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไม        
เท่ียง?        
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันในส่ิง         
นั้น จะพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา   
ฯลฯ พาลและบัณฑิตเรรอนไป เสวยสุขและทุกข เองเหมือนกลุมดายท่ีบุคคลขวางไป ยอมคล่ี      
หมดไปเอง ฉะนั้น บางไหม?      
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?      
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ฯลฯ    
พาลและบัณฑติเรรอนไป เสวยสุขและทุกขเอง เหมือนกลุมดายท่ีบุคคลขวางไป ยอมคล่ีหมด       
ไปเอง ฉะนัน้ บางไหม?         
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ส่ิงใดท่ีไดเหน็แลว ไดยินแลว ไดทราบแลว รูแจงแลว บรรลุแลว แสวงหา          
แลว ใครครวญแลวดวยใจ แมส่ิงนั้นเท่ียงหรือไมเท่ียง?     
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     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ฯลฯ    
พาลและบัณฑติเรรอนไป เสวยสุขและทุกขเอง เหมือนกลุมดายท่ีบุคคลขวางไป ยอมคล่ีหมด       
ไปเอง ฉะนัน้ บางไหม?         
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ นี้ ช่ือวาเปน           
อันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือนั้น อริยสาวกน้ีเราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปน      
ธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา              
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                          ๙. สัสสตทิฏฐิสูตร     
                      วาดวยความเหน็วาโลกเท่ียง              
        [๔๓๓] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เพราะถือม่ัน         
อะไร เพราะยดึม่ันอะไร จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา โลกเท่ียง? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแต              
พระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ    
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดม่ันรูป จึงเกิดทิฏฐิข้ึน 
อยางนี้วา โลกเท่ียง. เม่ือเวทนามีอยู ... เม่ือสัญญามีอยู ... เม่ือสังขารมีอยู ... เม่ือวิญญาณมีอยู 
เพราะถือม่ันวญิญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า โลกเท่ียง.              
        [๔๓๔] พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือ        
ไมเท่ียง?     
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.           



พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยตุตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาท่ี 227 
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา 
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า โลกเท่ียง บางไหม?            
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?         
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า โลกเท่ียง บางไหม?            
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ส่ิงใดท่ีไดเหน็แลว ไดยินแลว ไดทราบแลว รูแจงแลว บรรลุแลว คนควาแลว     
ดวยใจ แมส่ิงนั้นเท่ียงหรือไมเท่ียง?       
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า โลกเท่ียง บางไหม?            
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลานี้ ช่ือวา          
เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี         
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือนั้น อริยสาวกผูนี้ เราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไม  
ตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.    
                            จบ สูตรท่ี ๙.        
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                         ๑๐. อสัสสตทิฏฐิสูตร    
                     วาดวยความเหน็วาโลกไมเท่ียง            
        [๔๓๕] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรมี          
อยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จงึเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า โลกไมเท่ียง? ภิกษท้ัุงหลาย           
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ  
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู ... เม่ือเวทนามีอยู ... เม่ือสัญญามีอยู ... เม่ือสังขาร       
มีอยู ... เม่ือวญิญาณมีอยู ... วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง? 
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ เพราะไมถือม่ันในส่ิงนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า 
โลกไมเท่ียง บางไหม?         
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ส่ิงใดท่ีไดเหน็แลว ไดยินแลว ไดทราบแลว รูแจงแลว บรรลุแลว แสวงหาแลว      
คนควาแลวดวยใจ ส่ิงนัน้เท่ียงหรือไมเท่ียงเลา?          
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ เพราะไมถือม่ันในส่ิงนั้น จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า 
โลกไมเท่ียง บางไหม?         
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลานี้ ช่ือวา          
เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี          
ปฏิปทา. เม่ือนั้น อริยสาวกผูนี้เราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา       
เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.     
                           จบ สูตรท่ี ๑๐.       
                           ๑๑. อันตวาสูตร       
                      วาดวยความเหน็วาโลกมีท่ีสุด            
        [๔๓๖] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมี       
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อยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จงึเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า โลกมีท่ีสุด? ภิกษุท้ังหลาย            
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน      
ฯลฯ เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. 
                           จบ สูตรท่ี ๑๑.       
                          ๑๒. อนันตวาสูตร       
                     วาดวยความเหน็วาโลกไมมีท่ีสุด          
        [๔๓๗] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรมี          
อยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จงึเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า โลกไมมีท่ีสุด? ภิกษุ  
ท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาคเปน   
รากฐาน ฯลฯ เปนผูเท่ียงท่ีไดตรัสรูในเบื้องหนา.          
                           จบ สูตรท่ี ๑๒.       
                        ๑๓. ตังชีวังตังสรีรังสูตร              
                วาดวยความเหน็วาชีพกับสรีระเปนอันเดยีวกนั   
        [๔๓๘] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรมีอยู      
เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น?               
ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาค  
เปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเท่ียงท่ีจะไดตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.  
                           จบ สูตรท่ี ๑๓.    
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                      ๑๔. อัญญังชีวงัอัญญังสรีรังสูตร          
                วาดวยความเหน็วาชีพกับสรีระเปนคนละอยาง     
        [๔๓๙] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมีอยู      
เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ชีพเปนอยางอ่ืน สรีระก็เปน               
อยางอ่ืน? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย มีพระ  
ผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเท่ียงท่ีจะไดตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.      
                           จบ สูตรท่ี ๑๔.       
                         ๑๕. โหติตถาคตสูตร      
                   วาดวยความเห็นวาสัตวตายแลวเกดิอีก       
        [๔๔๐] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมี          
อยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จงึเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า สัตว เบ้ืองหนาแตตายแลว            
ยอมเกิดอีก? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย      
มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเท่ียงท่ีจะไดตรัสรูในเบ้ืองหนา.   
                           จบ สูตรท่ี ๑๕.       
                         ๑๖. นโหติตถาคตสูตร     
                  วาดวยความเห็นวาสัตวตายแลวไมเกดิอีก     
        [๔๔๑] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมี          
อยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จงึเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า สัตว เบ้ืองหนาแตตายแลว            
ยอมไมเกดิอีก? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลายมี 
พระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเท่ียงท่ีจะไดตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.   
                           จบ สูตรท่ี ๑๖.       
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                       ๑๗. โหติจนโหติตถาคตสูตร  
          วาดวยความเหน็วาสัตวตายแลวเกิดอีกก็มีไมเกิดอีกก็มี          
        [๔๔๒] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรมีอยู      
เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอม             
เกิดอีกก็มี ยอมไมมีเกิดอกีกมี็ ภิกษุท้ังหลายกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ             
ธรรมของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ เปนผูเท่ียงท่ีจะไดตรัสรูเปน  
เบ้ืองหนา.    
                           จบ สูตรท่ี ๑๗.       
                     ๑๘. เนวโหตินนโหติตถาคตสูตร 
      วาดวยความเห็นวาสัตวตายแลวเกิดอีกก็หามิไดไมเกดิอีกกห็ามิได    
        [๔๔๓] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไรมีอยู      
เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม              
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม             
ของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ         
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดม่ันรูป จึงเกิดทิฏฐิข้ึน 
อยางนี้วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกกห็ามิได ยอมไมเกดิอีกก็หามิได ฯลฯ     
        [๔๔๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไม        
เท่ียง?        
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ            
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข ความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันในส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็            
หามิได บางไหม?              
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา ฯลฯ     
     พ. ส่ิงใดท่ีไดเหน็แลว ไดยินแลว ไดทราบแลว รูแจงแลว บรรลุแลว แสวงหา          
แลว คนควาแลวดวยใจ แมส่ิงนั้นเท่ียงหรือไมเท่ียงเลา?   
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     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมเกิดอีกก็หามิได บางไหม?     
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ ๖ เหลานี้ ช่ือวา          
เปนอันละความสงสัยแมในทุกข แมในทุกขสมุทัย แมในทุกขนิโรธ แมในทุกขนิโรธคามินี          
ปฏิปทา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือนั้น อริยสาวกนีเ้ราเรียกวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่า  
เปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.         
                           จบ สูตรท่ี ๑๘.       
                        จบ โสตาปตติวรรคท่ี ๑.  
                          จบ ไวยากรณ ๑๘.       
                         -------------------------------       
                      รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ             
                ๑. นวาตสูตร         ๑๐. อสัสสตทิฏฐิสูตร        
                ๒. เอตังมมสูตร       ๑๑. อันตวาสูตร            
                ๓. โสอัตตาสูตร       ๑๒. อนันตวาสูตร           
                ๔. โนจเมสิยาสูตร     ๑๓. ตังชีวังตังสรีรังสูตร 
                ๕. นัตถิทินนสูตร       ๑๔. อัญญังชีวังอัญญังสรีรังสูตร        
                ๖. กโรโตสูตร        ๑๕. โหติตถาคตสูตร          
                ๗. เหตุสูตร          ๑๖. นโหติตถาคตสูตร        
                ๘. มหาทิฏฐิสูตร       ๑๗. นโหติจนจโหติตถาคตสูตร               
                ๙. สัสสตทิฏฐิสูตร      ๑๘. เนวโหตินโหติตถาคตสูตร.             
                         -------------------------------------      
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                           ทุติยเปยยาลท่ี ๒     
                            ๑. นวาตสูตร         
                        วาดวยเหตุเกดิมิจฉาทิฏฐิ              
        [๔๔๕] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภิกษท้ัุงหลาย เม่ืออะไร            
หนอมีอยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยดึม่ันอะไร จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า ลมยอมไมพัด แมน้ํา              
ยอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมข้ึนหรือยอมไมตก          
เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนยีด? ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม    
ของขาพระองคท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดม่ันรูป จึงเกิดทิฏฐิข้ึน 
อยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนยีด. เม่ือเวทนามีอยู ฯลฯ เม่ือ              
สัญญามีอยู ฯลฯ เม่ือสังขารมีอยู ฯลฯ เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะถือม่ันวญิญาณ เพราะยึดม่ัน   
วิญญาณ จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนียด.   
        [๔๔๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือ           
ไมเท่ียง?     
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา. ฯลฯ           
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนียด บางไหม?               
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยประการฉะนีแ้ล เม่ือทุกขมีอยู เพราะถือม่ันทุกข เพราะยดึ   
ม่ันทุกข จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนียด.               
เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ ... เท่ียงหรือไมเท่ียง?             
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ    
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     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนียด บางไหม?               
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยประการฉะนีแ้ล เม่ือทุกขมีอยู เพราะถือม่ันทุกข เพราะยดึ   
ม่ันทุกข จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด               
พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมข้ึนหรือยอมไมตก เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนียด.        
           (สูตรท่ี ๒ ถึงสูตรท่ี ๑๗ เหมือนในโสตาปตติวรรค)  
                     ๑๘. เนวโหตินนโหติตถาคตสูตร 
        วาดวยความเห็นวาสัตวตายแลวเกิดกห็ามิไดไมเกิดก็หามิได        
        [๔๔๗] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมีอยู          
เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม              
เกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม             
ของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ         
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดม่ันรูป จึงเกิดทิฏฐิข้ึน 
อยางนี้วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิได. เม่ือเวทนา          
มีอยู ... เม่ือสัญญามีอยู ... เม่ือสังขารมีอยู ... เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะถือม่ันวิญญาณ เพราะยึด      
ม่ันวิญญาณ จงึเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิได ยอมไมเกิด         
อีกก็หามไิด?  
        [๔๔๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือ           
ไมเท่ียง?     
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หา           
มิได บางไหม? 
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.       
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     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยประการฉะนีแ้ล เม่ือทุกขมีอยู เพราะถือม่ันทุกข เพราะ      
ยึดม่ันทุกข จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิด       
อีกก็หามไิด. เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง?    
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิ         
ได บางไหม?   
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยประการฉะนีแ้ล เม่ือทุกขมีอยู เพราะถือม่ันทุกข เพราะ      
ยึดม่ันทุกข จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิด       
อีกก็หามไิด.  
                           จบ สูตรท่ี ๑๘.       
                          ๑๙. รูปอัตตาสูตร     
                          วาดวยอัตตาท่ีมีรูป  
        [๔๔๙] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมีอยู      
เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา อัตตาท่ีมีรูป เบ้ืองหนาแตตาย             
แลวยอมไมสลายไป? ภิกษท้ัุงหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค        
ท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ      
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดม่ันรูป จึงเกิดทิฏฐิข้ึน 
อยางนี้วา อัตตาท่ีมีรูป เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป. เม่ือเวทนามีอยู ... เม่ือสัญญามี           
อยู ... สังขารมีอยู ... เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะถือม่ันวิญญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิ           
ข้ึนอยางนีว้า อัตตาท่ีมีรูปเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป.            
        [๔๕๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไม        
เท่ียง?    
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     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า อัตตาท่ีมีรูป เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป บางไหม?    
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยประการฉะนีแ้ล เม่ือทุกขมีอยู เพราะถือม่ันทุกข เพราะ      
ยึดม่ันทุกข จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา อัตตาท่ีมีรูป เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป. เวทนา          
ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง?         
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า อัตตาท่ีมีรูป เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป บางไหม?    
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยประการฉะนีแ้ล เม่ือทุกขมีอยู เพราะถือม่ันทุกข เพราะยดึ   
ม่ันทุกข จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา อัตตาท่ีมีรูป เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป.    
                           จบ สูตรท่ี ๑๙.       
                          ๒๐. อรูปอัตตาสูตร    
                         วาดวยอัตตาท่ีไมมีรูป               
        [๔๕๑] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมี          
อยู เพราะถือม่ันอะไร จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา อัตตาท่ีไมมีรูป เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไม           
สลายไป ฯลฯ     
                        ๒๑. รูปจอรูปจอัตตาสูตร               
                         วาดวยอัตตาท่ีมีรูปและไมมีรูป       
        [๔๕๒] พระนครสาวตัถี. อัตตาทั้งท่ีมีรูปท้ังท่ีไมมีรูป เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไม    
สลายไป ฯลฯ    
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                       ๒๒. เนวรูปนารูปอัตตาสูตร              
        [๔๕๓] ฯลฯ อัตตาท่ีมีรูปก็หามิได ไมมีรูปก็หามิได เบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมไม      
สลายไป ฯลฯ     
                        ๒๓. เอกันตสุขีอัตตาสูตร 
        [๔๕๔] ฯลฯ อัตตาท่ีมีสุขโดยสวนเดยีว เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป ฯลฯ            
                       ๒๔. เอกันตทุกขีอัตตาสูตร 
        [๔๕๕] ฯลฯ อัตตาท่ีมีทุกขโดยสวนเดียว เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป ฯลฯ          
                         ๒๕. สุขทุกขีอัตตาสูตร  
        [๔๕๖] ฯลฯ อัตตาท่ีมีท้ังสุขท้ังทุกข เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป ฯลฯ           
                        ๒๖. อทุกขมสุขีอัตตาสูตร 
        [๔๕๗] อัตตาท่ีไมมีท้ังทุกขท้ังสุข เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป ฯลฯ ภกิษุ      
ท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองคท้ังหลาย มีพระผูมีพระภาค       
เปนรากฐาน ฯลฯ 
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดม่ันรูป จึงเกิดทิฏฐิข้ึน 
อยางนี้วา อัตตาท่ีไมมีท้ังทุกขท้ังสุข เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป. เม่ือเวทนามีอยู ...        
เม่ือสัญญามีอยู ... เม่ือสังขารมีอยู ... เม่ือวญิญาณมีอยู เพราะถือม่ันวิญญาณ เพราะยดึม่ันวิญญาณ       
จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา อัตตาท่ีไมมีท้ังทุกขท้ังสุข เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป.             
        [๔๕๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไม        
เท่ียง?        
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า อัตตาท่ีไมมีท้ังทุกขท้ังสุข เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป            
บางไหม?       
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.     
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     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยประการฉะนีแ้ล เม่ือทุกขมีอยู เพราะถือม่ันทุกข เพราะ      
ยึดม่ันทุกข จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา อัตตาท่ีไมมีท้ังทุกขท้ังสุข เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไม       
สลายไป เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ เท่ียงหรือไมเท่ียง?          
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ            
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า อัตตาท่ีไมมีท้ังทุกขท้ังสุข เบ้ืองหนาแตตายแลว ยอมไมสลายไป           
บางไหม?       
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยประการฉะนีแ้ล เม่ือทุกขมีอยู เพราะถือม่ันทุกข เพราะล     
ยึดม่ันทุกข จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา อัตตาท่ีไมมีท้ังทุกขท้ังสุข เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไม       
สลายไป.        
                           จบ สูตรท่ี ๒๖.       
                         จบ ทุติยเปยยาลที่ ๒.   
                         ---------------------------------        
                     รวมพระสูตรท่ีมีในเปยยาลนี้ คือ            
           ๑. นวาตสูตร ฯลฯ          ๒๒. เนวรูปนารูปอัตตาสูตร             
          ๑๘. เนวโหตินนโหติตถาคตสูตร  ๒๓. เอกันตสุขีอัตตาสูตร              
          ๑๙. รูปอัตตาสูตร            ๒๔. เอกันตทุกขีอัตตาสูตร            
          ๒๐. อรูปอัตตาสูตร           ๒๕. สุขทุกขีอัตตาสูตร               
          ๒๑. รูปจอรูปจอัตตาสูตร       ๒๖. อุทุกขมสุขีอัตตาสูตร.         
                          ------------------------------------      
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                           ตติยเปยยาลท่ี ๓      
                            ๑. นวาตสูตร         
                        วาดวยเหตุเกดิมิจฉาทิฏฐิ              
        [๔๕๙] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออะไร            
มีอยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอม             
ไมไหล สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมข้ึนหรือยอมไมตก เปนของ      
ตั้งอยูม่ันคงดุจเสาระเนียด? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค             
ท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ       
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดม่ันรูป จึงเกิดทิฏฐิข้ึน 
อยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนยีด. เม่ือเวทนามีอยู ฯลฯ เม่ือ              
สัญญามีอยู ฯลฯ เม่ือสังขารมีอยู ฯลฯ เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะถือม่ันวญิญาณ เพราะยึดม่ัน   
วิญญาณ จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนียด.   
        [๔๖๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือ           
ไมเท่ียง?     
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนียด บางไหม?               
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยประการฉะนีแ้ล ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข เม่ือส่ิงนั้นมีอยู           
เพราะถือม่ันส่ิงนั้น จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า ลมยอมไมพดั แมน้ํายอมไมไหล สตรีมีครรภ               
ยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมข้ึนหรือยอมไมตก เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระ  
เนียด. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ. เท่ียงหรือไมเท่ียง?         
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.     
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     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนียด บางไหม?               
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยประการฉะนีแ้ล ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข เม่ือส่ิง   
นั้นมีอยู เพราะถือม่ันส่ิงนั้น จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า ลมยอมไมพัด ฯลฯ  เปนของต้ังอยูม่ัน      
คงดุจเสาระเนยีด ฯลฯ (อีก ๒๔ สูตรเหมือนในวรรคท่ี ๒)          
                        ๒๖. อทุกขมสุขีอัตตาสูตร 
                      วาดวยอัตตาไมมีท้ังทุกขท้ังสุข        
        [๔๖๑] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออะไร            
หนอมีอยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยดึม่ันอะไร จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า อัตตาท่ีไมมีท้ังทุกข           
ท้ังสุข เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป. ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ธรรมของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ     
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือรูปแลมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยดึม่ันรูป จึงเกิดทิฏฐิ   
ข้ึนอยางนีว้า อัตตาท่ีไมมีท้ังทุกขท้ังสุข เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป. เม่ือเวทนามีอยู        
ฯลฯ เม่ือสัญญามีอยู ฯลฯ เม่ือสังขารมีอยู ฯลฯ เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะถือม่ันวิญญาณ เพราะ 
ยึดม่ันวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐข้ึินอยางนีว้า อัตตาท่ีไมมีท้ังทุกขท้ังสุข เบ้ืองหนาแตตายแลวยอม         
ไมสลายไป.     
        [๔๖๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือ           
ไมเท่ียง?     
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า อัตตาท่ีไมมีท้ังทุกขท้ังสุข เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป            
บางไหม?       
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     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้เลย พระเจาขา.         
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยประการฉะนีแ้ล ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข เม่ือส่ิง   
นั้นมีอยู เพราะถือม่ันส่ิงนั้น จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า อัตตาท่ีไมมีท้ังทุกขท้ังสุข เบ้ืองหนาแต  
ตายไปแลวยอมไมสลายไป เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณ ฯลฯ เท่ียงหรือ               
ไมเท่ียง?     
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา ฯลฯ            
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา เพราะไมถือม่ันส่ิงนั้น       
จะพึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า อัตตาท่ีไมมีท้ังทุกขท้ังสุข เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมสลายไป               
บางไหม?       
     ภิ. ไมพึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนั้นเลย พระเจาขา.        
     พ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ดวยประการฉะนีแ้ล ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกข เม่ือ       
ส่ิงนั้นมีอยู เพราะถือม่ันส่ิงนั้น จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า อัตตาท่ีไมมีท้ังทุกขท้ังสุข เบ้ืองหนา 
แตตายแลวยอมไมสลายไป.      
                         จบ ตติยเปยยาลที่ ๓.    
                         ------------------------------      
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                          จตุตถเปยยาลท่ี ๔      
                            ๑. นวาตสูตร         
                        วาดวยเหตุเกดิมิจฉาทิฏฐิ              
        [๔๖๓] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมีอยู      
เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จึงเกดิทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา ลมยอมไมพัด แมน้ํายอมไมไหล              
สตรีมีครรภยอมไมคลอด พระจันทรและพระอาทิตยยอมไมข้ึนหรือยอมไมตก เปนของต้ังอยู     
ม่ันคงดุจเสาระเนยีด? ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมของขาพระองค     
ท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือ   
รูปมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดม่ันรูป จงึเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปน              
ของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนยีด. เม่ือเวทนามีอยู ฯลฯ เม่ือสัญญามีอยู ฯลฯ เม่ือสังขารมีอยู              
ฯลฯ เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะถือม่ันวิญญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา   
ลมยอมไมพัด ฯลฯ เปนของต้ังอยูม่ันคงดุจเสาระเนียด.        
        [๔๖๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไม        
เท่ียง?        
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา? 
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็น        
ส่ิงนั้นวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา?     
     ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.     
     พ. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง?          
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา?  
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     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม            
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา? 
     ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.     
        [๔๖๕] พ. เพราะเหตุนั้นแหละ ภกิษุท้ังหลาย รูปอยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต        
อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ี             
ไกลหรือในท่ีใกล รูปท้ังหมดน้ัน เธอท้ังหลายพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยาง     
นี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. เวทนาอยางใดอยางหน่ึง ฯลฯ  
สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สังขารอยางใดอยางหน่ึง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ี    
เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต              
อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกล วญิญาณท้ังหมดนั้น เธอท้ังหลายพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความ      
เปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย             
อริยสาวกผูไดสดับแลว เหน็อยูอยางนี้ ฯลฯ กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฯลฯ (อีก ๒๔              
สูตรเหมือนในวรรคท่ี ๒)        
                        ๒๖. อทุกขมสุขีอัตตาสูตร 
                      วาดวยอัตตาไมมีท้ังทุกขท้ังสุข        
        [๔๖๖] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ืออะไร            
มีอยู เพราะถือม่ันอะไร เพราะยึดม่ันอะไร จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา อัตตาท่ีไมมีท้ังทุกขท้ังสุข       
เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป? ภิกษุท้ังหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรม     
ของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนรากฐาน ฯลฯ พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ       
ท้ังหลาย เม่ือรูปมีอยู เพราะถือม่ันรูป เพราะยึดม่ันรูป จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนี้วา อัตตาท่ีไมมี        
ท้ังทุกขท้ังสุขเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป. เม่ือเวทนามีอยู ฯลฯ เม่ือสัญญามีอยู ฯลฯ             
เม่ือวิญญาณมีอยู เพราะถือม่ันวิญญาณ เพราะยึดม่ันวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิข้ึนอยางนีว้า อัตตาท่ี             
ไมมีท้ังทุกขท้ังสุข เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมสลายไป.     
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        [๔๖๗] ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน รูปเท่ียงหรือไม        
เท่ียง?        
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา?     
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตาม            
เห็นส่ิงนั้นวา นั่นของเรา นัน่เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา? 
     ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.     
     พ. เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณเท่ียงหรือไมเท่ียง?          
     ภิ. ไมเท่ียง พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงนั้นเปนทุกขหรือสุขเลา?     
     ภิ. เปนทุกข พระเจาขา.               
     พ. ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือหนอท่ีจะตามเห็น        
ส่ิงนั้นวา นัน่ของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตัวตนของเรา?     
     ภิ. ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา.     
        [๔๖๘] พ. เพราะเหตุนัน้แล ภกิษุท้ังหลาย รูปอยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ีเปนอดีต          
อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต อยูในท่ี             
ไกลหรือในท่ีใกล รูปท้ังหมดน้ัน เธอท้ังหลายพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยาง     
นี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. เวทนาอยางใดอยางหน่ึง ฯลฯ  
สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ สังขารอยางใดอยางหน่ึง ฯลฯ วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง ท้ังท่ี    
เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เปนภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต              
อยูในท่ีไกลหรือในท่ีใกล วญิญาณท้ังหมดนั้น เธอท้ังหลายพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามความ      
เปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใชตัวตนของเรา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย     
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อริยสาวกผูไดสดับ แลวเหน็อยูอยางนี้ ยอมเบ่ือหนายแมในรูป แมในเวทนา แมในสัญญา      
แมในสังขาร แมในวิญญาณ เม่ือเบ่ือหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนดั จงึหลุดพน         
เม่ือหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว. รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบ  
แลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.          
                            จบ ทิฏฐิสังยุต.     
                          -------------------------------    
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                          ๔. โอกกันตสังยุต      
                            ๑. จักขุสูตร        
                  วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานสุารีบุคคล        
        [๔๖๙] พระนครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย จักษุไมเท่ียง มีอัน    
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา หูไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา จมูกไม    
เท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา ล้ินไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปน    
ธรรมดา กายไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดเช่ือม่ันไม             
หวั่นไหวซ่ึงธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี กาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลง              
สูสัปปุริสภูมิ ลวงภูมิปุถุชน ไมควรเพื่อทํากรรมที่บุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก กําเนดิสัตว   
ดิรัจฉาน หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละตราบเทาท่ียงัไมทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล ดูกรภิกษุ             
ท้ังหลาย ธรรมเหลานี้ ยอมควรเพงดวยปญญา โดยประมาณอยางนี้ แกผูใด. เราเรียกผูนี้วา  
ธัมมานุสารี กาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลงสูสัปปุริสภูมิ ลวงภูมิปุถุชน ไมควรเพื่อทํากรรมที่              
บุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละตราบเทาท่ียัง              
ไมทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดรูเหน็ธรรมเหลานี้อยางนี้. เรากลาวผูนี้วา       
เปนโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.             
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                             ๒. รูปสูตร         
                   วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานสุารีบุคคล       
        [๔๗๐] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย รูปไมเท่ียง มี         
อันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา เสียงไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา      
กล่ินไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา รสไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยาง      
อ่ืนเปนธรรมดา โผฏฐัพพะไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา ธรรมารมณไม        
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เท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ผูใดเชื่อม่ันไมหวั่นไหวซ่ึง              
ธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี กาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลงสูสัปปุริสภูมิ           
ลวงภูมิปุถุชน ไมควรเพื่อทํากรรมที่บุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก กําเนดิสัตวดิรัจฉาน หรือปตติ               
วิสัย ไมควรเพือ่ทํากาละ ตราบเทาท่ียังไมทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ธรรม               
เหลานี้ ยอมควรเพงดวยปญญา โดยประมาณอยางนีแ้กผูใด. เรากลาวผูนี้วา ธัมมานุสารี    
กาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลงสูสัปปุริสภูมิ ลวงภูมิปุถุชน ไมควรเพื่อทํากรรมท่ีบุคคลทําแลว               
พึงเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละตราบเทาท่ียังไมทําให  
แจงซ่ึงโสดาปตติผล. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดรูเหน็ธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วาเปน            
พระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.              
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                           ๓. วิญญาณสูตร        
                   วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานสุารีบุคคล       
        [๔๗๑] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย จักขุวิญญาณไม          
เท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา โสตวิญญาณ ฯลฯ ฆานวิญญาณ ฯลฯ ชิวหา             
วิญญาณ ฯลฯ กายวิญญาณ ฯลฯ มโนวิญญาณไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา.         
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดเช่ือม่ันไมหวั่นไหวซ่ึงธรรมเหลานี้ เรากลาวผูนีว้า สัทธานุสารี ฯลฯ            
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมท้ังหลายเหลานีย้อมควรเพงดวยปญญา โดยประมาณอยางนี ้แกผูใด.    
เรากลาวผูนี้วา ธัมมานุสารี ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดรูเห็นธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผู         
นี้วา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียงท่ีตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.     
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                            ๔. ผัสสสูตร         
                   วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานสุารีบุคคล       
        [๔๗๒] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย จักขุสัมผัสไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปน         
อยางอ่ืนเปนธรรมดา โสตสัมผัส ฯลฯ ฆานสัมผัส ฯลฯ ชิวหาสัมผัส ฯลฯ กายสัมผัส ฯลฯ    
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มโนสัมผัสไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ  
เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.     
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                           ๕. เวทนาสูตร         
                   วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานสุารีบุคคล       
        [๔๗๓] พระนครสาวตัถี. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย จักขุสัมผัสสชาเวทนา ไมเท่ียง มีอัน           
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา โสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ 
ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ กายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ มโนสัมผัสสชาเวทนา ไมเท่ียง มีอัน           
แปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูใดเช่ือม่ันไมหวั่นไหวซ่ึงธรรมเหลานี้              
อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ืองหนา.         
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                            ๖. สัญญาสูตร        
                   วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานสุารีบุคคล       
        [๔๗๔] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย รูปสัญญา ไมเท่ียง มีความแปรปรวนเปน          
อยางอ่ืนเปนธรรมดา สัททสัญญา ฯลฯ คันธสัญญา ฯลฯ รสสัญญา ฯลฯ โผฏฐัพพสัญญา   
ธรรมสัญญา ไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดเช่ือม่ันไม             
หวั่นไหวซ่ึงธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูในเบ้ือง     
หนา.          
                            จบ สูตรท่ี ๖.     
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                           ๗. เจตนาสูตร         
                   วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานสุารีบุคคล       
        [๔๗๕] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย รูปสัญเจตนาไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปน         
อยางอ่ืนเปนธรรมดา สัททสัญเจตนา ฯลฯ คันธสัญเจตนา ฯลฯ รสสัญเจตนา ฯลฯ       
โผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ธรรมสัญเจตนาไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา.            
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูใดเช่ือม่ันไมหวั่นไหว ซ่ึงธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี       
ฯลฯ เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา. 
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                            ๘. ตัณหาสูตร        
                   วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานสุารีบุคคล       
        [๔๗๖] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย รูปตัณหาไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปน            
อยางอ่ืนเปนธรรมดา สัททตัณหา ฯลฯ คันธตัณหา ฯลฯ รสตัณหา ฯลฯ โผฏธัพพตัณหา   
ฯลฯ ธรรมตัณหาไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูใดเช่ือ  
ม่ันไมหวั่นไหว ซ่ึงธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรู     
เปนเบ้ืองหนา.               
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                            ๙. ธาตุสูตร         
                   วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานสุารีบุคคล       
        [๔๗๗] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ปฐวธีาตุไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยาง        
อ่ืนเปนธรรมดา อาโปธาตุ ฯลฯ เตโชธาตุ ฯลฯ วาโยธาตุ ฯลฯ อากาสธาตุ ฯลฯ วิญญาณ  
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ธาตุไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูใดเช่ือม่ันไมหวั่นไหว           
ซ่ึงธรรมเหลานี้อยางนี้ เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี ฯลฯ เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.      
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                            ๑๐. ขันธสูตร        
                   วาดวยสัทธานุสารีและธัมมานสุารีบุคคล       
        [๔๗๘] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย รูปไมเท่ียง มีอันแปรปรวนเปนอยางอ่ืน        
เปนธรรมดา เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขาร ฯลฯ วิญญาณไมเท่ียง มีอันแปรปรวน     
เปนอยางอ่ืนเปนธรรมดา. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผูใดเช่ือม่ันไมหวัน่ไหวซ่ึงธรรมเหลานี้อยางนี้             
เรากลาวผูนี้วา สัทธานุสารี กาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลงสูสัปปุริสภูมิ ลวงภูมิปุถุชน ไมควร          
เพื่อทํากรรมท่ีบุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละ              
ตราบเทาท่ียังไมทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ธรรมเหลานี้ยอมควรเพงดวยปญญา            
โดยประมาณอยางนี้แกผูใด. เรากลาวผูนี้วา ธัมมานุสารี กาวลงสูสัมมัตตนิยาม กาวลงสู  
สัปปุริสภูมิ ลวงภูมิปุถุชน ไมควรเพื่อทํากรรมที่บุคคลทําแลวพึงเขาถึงนรก กําเนิดสัตวดิรัจฉาน             
หรือปตติวิสัย ไมควรเพื่อทํากาละ ตราบเทาท่ียังไมทําใหแจงซ่ึงโสดาปตติผล. ดูกรภกิษุท้ังหลาย            
ผูใดรูเห็นธรรมเหลานี้อยางนี้. เรากลาวผูนี้วา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา              
เปนผูเท่ียงท่ีจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา.     
                            จบ สูตรท่ี ๑๐.      
                          จบ โอกกันตสังยุต.     
                         ------------------------------    
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                      รวมพระสูตรท่ีมีในสังยุตนี้ คือ           
            ๑. จักขุสูตร           ๖. สัญญาสูตร             
            ๒. รูปสูตร            ๗. เจตนาสูตร              
            ๓. วิญญาณสูตร         ๘. ตัณหาสูตร              
            ๔. ผัสสสูตร           ๙. ธาตุสูตร               
            ๕. เวทนาสูตร        ๑๐. ขันธสูตร 
                   -----------------------------      
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                           ๕. อุปปาทสังยุต      
                            ๑. จักขุสูตร        
                 วาดวยความเกิดข้ึนต้ังอยูและดับไปแหงทุกข  
        [๔๗๙] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ความเกิดข้ึน ความตั้งอยู ความบังเกิด         
ความปรากฏแหงจักษุ นี้เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏ     
แหงชราและมรณะ. ความเกิดข้ึน ความต้ังอยู ความบังเกดิ ความปรากฏแหงหู ฯลฯ แหง            
ล้ิน ฯลฯ แหงกาย ฯลฯ แหงใจ นี้เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค          
เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.  
        [๔๘๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ  ความดับสูญแหง            
จักษุ นีเ้ปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหง       
ชราและมรณะ. ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหงหู ฯลฯ แหงจมูก  
ฯลฯ แหงล้ิน ฯลฯ แหงกาย ฯลฯ แหงใจ นีเ้ปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปน               
ความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.           
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                             ๒. รูปสูตร         
                 วาดวยความเกิดข้ึนต้ังอยูและดับไปแหงทุกข  
        [๔๘๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเกดิข้ึน ความต้ังอยู ความบังเกดิ         
ความปรากฏแหงรูป นี้เปนความเกดิข้ึนแหงทุกข เปนความต้ังอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหง   
ชราและมรณะ. ความเกิดข้ึน ความต้ังอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงเสียง ฯลฯ แหง             
กล่ิน ฯลฯ แหงรส ฯลฯ แหงโผฏฐัพพะ ฯลฯ แหงธรรมารมณ นี้เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข          
เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.     
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        [๔๘๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ความดบัโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหงรูป          
นี้เปนความดบัโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและ       
มรณะ. ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหงเสียง ฯลฯ แหงกล่ิน ฯลฯ               
แหงโผฏฐัพพะ ฯลฯ แหงธรรมารมณ นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับ        
แหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.        
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                           ๓. วิญญาณสูตร        
                 วาดวยความเกิดข้ึนต้ังอยูและดับไปแหงทุกข  
        [๔๘๓] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ก็ความเกิดข้ึน ความตั้งอยู ความบังเกิด       
ความปรากฏแหงจักขุวิญญาณ ฯลฯ แหงโสตวิญญาณ ฯลฯ แหงมโนวญิญาณ นี้เปนความเกิด              
ข้ึนแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.         
        [๔๘๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ความดบัโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหง             
จักขุวิญญาณ ฯลฯ แหงโสตวิญญาณ ฯลฯ แหงฆานวิญญาณ ฯลฯ แหงชิวหาวิญญาณ ฯลฯ    
แหงกายวิญญาณ ฯลฯ แหงมโนวิญญาณ นี้เปนความดบัโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบ            
ระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.   
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                            ๔. ผัสสสูตร         
                 วาดวยความเกิดข้ึนต้ังอยูและดับไปแหงทุกข  
        [๔๘๕] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ความเกิดข้ึน ความตั้งอยู ความบังเกิด         
ความปรากฏแหงจักขุสัมผัส ฯลฯ แหงโสตสัมผัส ฯลฯ แหงฆานสัมผัส ฯลฯ แหงกายสัมผัส ฯลฯ        
แหงมโนสัมผัส นี้เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชรา   
และมรณะ.      
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        [๔๘๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหง             
จักขุสัมผัส ฯลฯ แหงโสตสัมผัส ฯลฯ แหงฆานสัมผัส ฯลฯ แหงชิวหาสัมผัส ฯลฯ    
แหงกายสัมผัส ฯลฯ แหงมโนสัมผัส นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับ       
แหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.        
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                           ๕. เวทนาสูตร         
                 วาดวยความเกิดข้ึนต้ังอยูและดับไปแหงทุกข  
        [๔๘๗] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ความเกิดข้ึน ความตั้งอยู ความบังเกิด         
ความปรากฏแหงจักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงโสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงฆานสัมผัส              
สชาเวทนา ฯลฯ แหงชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงกายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหง    
มโนสัมผัสสชาเวทนา นี้เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข เปนความต้ังอยูแหงโรค เปนความปรากฏ      
แหงชราและมรณะ.               
        [๔๘๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ความดบัโดยไมเหลือ ความสงบระงับความดับสูญแหง              
จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงโสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ               
แหงชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงกายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ แหงมโนสัมผัสสชาเวทนา               
นี้เปนความดบัโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชรา          
และมรณะ.       
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                            ๖. สัญญาสูตร        
                 วาดวยความเกิดข้ึนต้ังอยูและดับไปแหงทุกข  
        [๔๘๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเกดิข้ึน ความต้ังอยู ความบังเกดิ         
ความปรากฏแหงรูปสัญญา ฯลฯ แหงสัททสัญญา ฯลฯ แหงคันธสัญญา ฯลฯ แหงรสสัญญา  
ฯลฯ แหงโผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ แหงธรรมสัญญา นี้เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข เปนความตั้งอยู      
แหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.     
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        [๔๙๐] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหง             
รูปสัญญา ฯลฯ แหงสัททสัญญา ฯลฯ แหงคันธสัญญา ฯลฯ แหงรสสัญญา ฯลฯ แหง      
โผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ แหงธรรมสัญญา นี้เปนความดบัโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบ             
ระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.   
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                           ๗. เจตนาสูตร         
                 วาดวยความเกิดข้ึนต้ังอยูและดับไปแหงทุกข  
        [๔๙๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเกดิข้ึน ความต้ังอยู ความบังเกดิ         
ความปรากฏแหงรูปสัญเจตนา ฯลฯ แหงสัททสัญเจตนา ฯลฯ แหงคันธสัญเจตนา ฯลฯ แหง               
รสสัญเจตนา ฯลฯ แหงโผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ แหงธรรมสัญเจตนา นี้เปนความเกดิข้ึนแหง           
ทุกข เปนความต้ังอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.  
        [๔๙๒] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหง             
รูปสัญเจตนา ฯลฯ แหงสัททสัญเจตนา ฯลฯ แหงคันธสัญเจตนา ฯลฯ แหงรสสัญเจตนา ฯลฯ              
แหงโผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ แหงธรรมสัญเจตนา นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปน          
ความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.           
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                            ๘. ตัณหาสูตร        
                 วาดวยความเกิดข้ึนต้ังอยูและดับไปแหงทุกข  
        [๔๙๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเกดิข้ึน ความต้ังอยู ความบังเกดิ         
ความปรากฏแหงรูปตัณหา ฯลฯ แหงสัททตัณหา ฯลฯ แหงคันธตัณหา ฯลฯ แหงรสตัณหา  
ฯลฯ แหงโผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ แหงธรรมตัณหา นี้เปนความเกดิข้ึนแหงทุกข เปนความต้ังอยู      
แหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.     
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        [๔๙๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความสูญแหง 
รูปตัณหา ฯลฯ แหงสัททตัณหา ฯลฯ แหงคันธตัณหา ฯลฯ แหงรสตัณหา ฯลฯ แหง      
โผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ แหงธรรมตัณหา นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบ             
ระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.   
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                            ๙. ธาตุสูตร         
                 วาดวยความเกิดข้ึนต้ังอยูและดับไปแหงทุกข  
        [๔๙๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความเกดิข้ึน ความต้ังอยู ความบังเกดิ         
ความปรากฏแหงปฐวีธาตุ ฯลฯ แหงอาโปธาตุ ฯลฯ แหงเตโชธาตุ ฯลฯ แหงวาโยธาตุ ฯลฯ              
แหงอากาสธาตุ ฯลฯ แหงวญิญาณธาตุ นี้เปนความเกดิข้ึนแหงทุกข เปนความตั้งอยูแหงโรค     
เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.  
        [๔๙๖] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหง             
ปฐวีธาตุ ฯลฯ แหงอาโปธาตุ ฯลฯ แหงเตโชธาตุ ฯลฯ แหงวาโยธาตุ ฯลฯ แหงอากาสธาตุ             
ฯลฯ แหงวิญญาณธาตุ ฯลฯ นี้เปนความดบัโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับแหงโรค         
เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ. 
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                            ๑๐. ขันธสูตร        
                 วาดวยความเกิดข้ึนต้ังอยูและดับไปแหงทุกข  
        [๔๙๗] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ความเกิดข้ึน ความตั้งอยู ความบังเกิด         
ความปรากฏแหงรูป นี้เปนความเกดิข้ึนแหงทุกข เปนความต้ังอยูแหงโรค เปนความปรากฏแหง   
ชราและมรณะ. ความเกิดข้ึน ความต้ังอยู ความบังเกิด ความปรากฏแหงเวทนา ฯลฯ แหง    
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สัญญา ฯลฯ แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ นี้เปนความเกิดข้ึนแหงทุกข เปนความตั้งอยู         
แหงโรค เปนความปรากฏแหงชราและมรณะ.         
        [๔๙๘] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับความดับสูญแหงรูป           
นี้เปนความดบัโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับแหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและ       
มรณะ. ความดับโดยไมเหลือ ความสงบระงับ ความดับสูญแหงเวทนา ฯลฯ แหงสัญญา    
แหงสังขาร ฯลฯ แหงวิญญาณ นี้เปนความดับโดยไมเหลือแหงทุกข เปนความสงบระงับ             
แหงโรค เปนความดับสูญแหงชราและมรณะ.        
                            จบ สูตรท่ี ๑๐.      
                           จบ อุปปาทสังยุต.     
                          ---------------------------       
                      รวมพระสูตรท่ีมีในสังยุตนี้ คือ           
            ๑. จักขุสูตร           ๖. สัญญาสูตร             
            ๒. รูปสูตร            ๗. เจตนาสูตร              
            ๓. วิญญาณสูตร        ๘. ตัณหาสูตร               
            ๔. สัมผัสสสูตร         ๙. ธาตุสูตร              
            ๕. เวทนาสูตร        ๑๐. ขันธสูตร.               
                --------------------------------      
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                           ๖. กิเลสสังยุต       
                            ๑. จักขุสูตร        
                         วาดวยอุปกเิลสแหงจิต 
        [๔๙๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในจักษุ            
นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนดัดวยอํานาจความพอใจในหู นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความ        
กําหนดัดวยอํานาจความพอใจในจมูก นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ          
ในล้ิน นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในกาย นี้เปนอุปกิเลส            
แหงจิต ความกําหนดัดวยอํานาจความพอใจในใจ นี้เปนอุปกิเลสแหงจติ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย         
เม่ือใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงใจในฐานะ ๖ นี้ได เม่ือนัน้ จิตของเธอยอมเปนจิตนอมไปใน     
เนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏในธรรมอันทําใหแจงดวยอภิญญา.              
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                             ๒. รูปสูตร         
                          วาดวยอุปกเิลสแหงจิต               
        [๕๐๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูป              
นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนดัดวยอํานาจความพอใจ ในเสียง ฯลฯ ในกล่ิน ฯลฯ 
ในรส ฯลฯ ในโผฏฐัพพะ ฯลฯ ในธรรมารมณ นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต. ดูกรภกิษุท้ังหลาย             
เม่ือใดแล ภิกษุและอุปกเิลสแหงใจในฐานะ ๖ นี้ได เม่ือนั้น จิตของเธอยอมเปนจิตนอมไป      
ในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏในธรรมอันจะพึงทําใหแจง   
ดวยอภิญญา.    
                            จบ สูตรท่ี ๒.    
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                              ๓. วิญญาณสูตร     
                            วาดวยอุปกเิลสแหงจิต             
        [๕๐๑]  พระนครสาวตัถี.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความกําหนดัดวยอํานาจความพอใจใน              
จักขุวิญญาณ นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนดัดวยอํานาจความพอใจในโสตวิญญาณ ฯลฯ             
ในฆานวิญญาณ ฯลฯ ในชิวหาวิญญาณ ฯลฯ ในกายวิญญาณ ฯลฯ ในมโนวิญญาณ นี้เปน      
อุปกิเลสแหงจติ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได เม่ือนั้น             
จิตของเธอยอมเปนจิตนอมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏใน             
ธรรมท่ีจะพึงทําใหแจงดวยอภิญญา.             
                                                            จบ สูตรท่ี ๓.       
[** พระสูตรดานบนขอ  ๕๐๑  ในภาษาบาลีไมมี  ทําใหขอต้ังแต  ๕๐๒ - ๖๑๒    
เม่ือเทียบกับในภาษาบาลี       จึงผิดกันอยูหนึ่งขอ      ตัวอยางเชน  ภาษาไทย ขอ   
๕๐๒    ภาษาบาลีไทยจะเปนขอ   ๕๐๑   จนถึงขอสุดทาย    ภาษาไทยขอ  ๖๑๒    
ภาษาบาลีไทยจะเปนขอ   ๖๑๑      จึงฝากไวใหผูรูชวยวนิิจฉัย**] 
                                                        ๔. ผัสสสูตร         
                                         วาดวยอุปกิเลสแหงจิต               
        [๕๐๒]    พระนครสาวตัถี.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความกําหนดัดวยอํานาจความพอใจใน              
จักขุสัมผัส นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกาํหนัดดวยอํานาจความพอใจในโสตสัมผัส ฯลฯ             
ในฆานสัมผัส ฯลฯ ในชิวหาสัมผัส ฯลฯ ในกายสัมผัส ฯลฯ ในมโนสัมผัส นี้เปนอุปกเิลส             
แหงจิต. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล ภกิษลุะกิเลสแหงจติในฐานะ ๖ นี้ได เม่ือนัน้ จติของ  
เธอยอมเปนจตินอมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏในธรรมท่ี            
จะพึงทําใหแจงดวยอภิญญา.     
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                           ๕. เวทนาสูตร         
                         วาดวยอุปกเิลสแหงจิต 
        [๕๐๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจใน  
จักขุสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในโสตสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ใน  
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ฆานสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในชิวหาสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ ในกายสัมผัสสชาเวทนา ฯลฯ    
ในมโนสัมผัสสชาเวทนา นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใดแล ภกิษุละ           
อุปกิเลสแหงจติในฐานะ ๖ นี้ได เม่ือนัน้ จติของเธอยอมเปนจิตนอมไปในเนกขัมมะ อันเนก     
ขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏในธรรมท่ีพึงทําใหแจงดวยอภิญญา.          
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                            ๖. สัญญาสูตร        
                           วาดวยอุปกเิลสแหงจิต              
        [๕๐๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจใน  
รูปสัญญา นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในสัททสัญญา ฯลฯ 
ในคันธสัญญา ฯลฯ ในรสสัญญา ฯลฯ ในโผฏฐัพพสัญญา ฯลฯ ในธรรมสัญญา นี้เปนอุปกิเลส              
แหงจิต. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล ภกิษลุะอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได เม่ือนัน้ จิต  
ของเธอยอมเปนจิตนอมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏใน 
ธรรมท่ีพึงทําใหแจงดวยอภญิญา.               
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                           ๗. เจตนาสูตร         
                         วาดวยอุปกเิลสแหงจิต 
        [๕๐๕] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ความกําหนดัดวยอํานาจความพอใจใน  
รูปสัญเจตนา นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนดัดวยอํานาจความพอใจในสัททสัญเจตนา ฯลฯ          
ในคันธสัญเจตนา ฯลฯ ในรสสัญเจตนา ฯลฯ ในโผฏฐัพพสัญเจตนา ฯลฯ ในธรรมสัญเจตนา นี้              
เปนอุปกิเลสแหงจิต. ดกูรภิกษุท้ังหลาย เม่ือใดแล ภกิษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได    
เม่ือนั้น จิตของเธอยอมเปนจิตนอมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน           
ปรากฏในธรรมท่ีพึงทําใหแจงดวยอภิญญา.        
                            จบ สูตรท่ี ๗.      
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                            ๘. ตัณหาสูตร        
                         วาดวยอุปกเิลสแหงจิต 
        [๕๐๖] พระนครสาวัตถี.   ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจใน  
รูปตัณหา นีเ้ปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในสัททตัณหา ฯลฯ ใน             
คันธตัณหา ฯลฯ ในรสตัณหา ฯลฯ ในโผฏฐัพพตัณหา ฯลฯ ในธรรมตัณหา ฯลฯ นีเ้ปนอุปกิเลส            
แหงจิต. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล ภกิษลุะอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได เม่ือนัน้ จิต  
ของเธอยอมเปนจิตนอมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏใน 
ธรรมท่ีพึงทําใหแจงดวยอภญิญา.               
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                            ๙. ธาตุสูตร         
                         วาดวยอุปกเิลสแหงจิต 
        [๕๐๗] พระนครสาวตัถี.   ดูกรภิกษุท้ังหลาย ความกําหนดัดวยอํานาจความพอใจใน  
ปฐวีธาตุ นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในอาโปธาตุ ฯลฯ ใน              
เตโชธาตุ ฯลฯ ในวาโยธาตุ ฯลฯ ในอากาสธาตุ ในวิญญาณธาตุ นี้เปนอุปกิเลสแหงจติ. ดูกร         
ภิกษุท้ังหลาย เม่ือใดแล ภิกษุละอุปกิเลสในฐานะ ๖ นี้ได เม่ือนั้น จิตของเธอยอมเปนจิตนอม 
ไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน ปรากฏในธรรมท่ีพึงทําใหแจงดวย              
อภิญญา.        
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                            ๑๐. ขันธสูตร        
                         วาดวยอุปกเิลสแหงจิต 
        [๕๐๘] พระนครสาวัตถี.   ดูกรภกิษุท้ังหลาย ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในรูป              
นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนดัดวยอํานาจความพอใจในเวทนา นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต      
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ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในสัญญา นี้เปนกิเลสแหงจิต ความกําหนดัดวยอํานาจความ            
พอใจในสังขาร นี้เปนอุปกิเลสแหงจิต ความกําหนดัดวยอํานาจความพอใจในวิญญาณ นี้เปน           
อุปกิเลสแหงจติ. ดูกรภกิษุท้ังหลาย เม่ือใดแล ภิกษุละอุปกิเลสแหงจิตในฐานะ ๖ นี้ได เม่ือ  
นั้นแล จิตของเธอยอมเปนจตินอมไปในเนกขัมมะ อันเนกขัมมะอบรมแลว ควรแกการงาน              
ปรากฏในธรรมท่ีพึงทําใหแจงดวยอภิญญา.        
                            จบ สูตรท่ี ๑๐.      
                           จบ กิเลสสังยุต.      
                         -----------------------------       
                      รวมพระสูตรท่ีมีในสังยุตนี้ คือ           
            ๑. จักขุสูตร           ๖. สัญญาสูตร             
            ๒. รูปสูตร            ๗. เจตนาสูตร              
            ๓. วิญญาณสูตร         ๘. ตัณหาสูตร              
            ๔. ผัสสสูตร           ๙. ธาตุสูตร               
            ๕. เวทนาสูตร        ๑๐. ขันธสูตร 
                   ------------------------------     
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                          ๗. สารีปุตตสังยุต     
                             ๑. วิเวกสูตร       
                           วาดวยปฐมฌาน        
        [๕๐๙] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถ               
บิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น เปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตร   
และจีวร เขาไปสูพระนครสาวัตถีเพื่อบิณฑบาต คร้ันเท่ียวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแลว          
กลับจากบิณฑบาตภายหลังภตั เขาไปยังปาอันธวัน เพื่อพกักลางวัน ถึงปาอันธวันแลว นั่ง       
พักกลางวนั ณ โคนไมแหงหนึ่ง. คร้ังน้ันเปนเวลาเย็น ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีพกัผอนแลว   
เขาไปยังพระวหิารเชตวนั อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี. ทานพระอานนทไดเหน็ทานพระ         
สารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส วันนี้      
ทานพระสารีบุตรอยูดวยวหิารธรรมอะไร?        
     ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม              
เขาปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู. อาวุโส เราน้ันไมไดคิดอยางนี้วา เรา              
เขาปฐมฌานอยู หรือวาเขาปฐมฌานแลว หรือวาออกจากปฐมฌานแลว. แทจริง ทานพระสารี        
บุตรถอนทิฏฐิคืออหังการ ตณัหาคือมมังการ และอนุสัยคือมานะออกไดนานแลว ฉะนั้น ทาน         
พระสารีบุตรจึงไมคิดอยางนีว้า เราเขาปฐมฌานอยู หรือวาเขาปฐมฌานแลว หรือวาออกจาก     
ปฐมฌานแลว.    
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                           ๒. อวิตกักสูตร       
                           วาดวยทุตยิฌาน      
        [๕๑๐] พระนครสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นพระสารีบุตรมาแตไกล จึงกลาวกะ              
ทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส      
วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวหิารธรรมอะไร?  
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     ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาทุติยฌานอันมีความผองใสแหง          
จิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวติก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุข       
เกิดแตสมาธิอยู. อาวุโส เรานั้นมิไดคิดอยางนี้วา เราเขาทุติยฌานอยู หรือวาเขาทุติยฌานแลว          
หรือวาออกจากทุติยฌานแลว ฯลฯ 
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                             ๓. ปติสูตร        
                           วาดวยตตยิฌาน       
        [๕๑๑] พระนครสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตรมาแตไกล จึงกลาว            
กะทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด           
ผองใส วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวหิารธรรมอะไร?         
     ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโสดังเราจะบอก เรามีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข          
ดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป เขาตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปน 
ผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ดังนี้ อยู. อาวุโส เราน้ันมิไดคิดอยางนีว้า เราเขาตติยฌานอยู          
หรือวาเขาตติยฌานแลว หรือวาออกจากตติยฌานแลว ฯลฯ         
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                           ๔. อุเปกขาสูตร       
                           วาดวยจตุตถฌาน      
        [๕๑๒] พระนครสาวตัถี. ทานพระอานนทไดเหน็ทานพระสารีบุตรมาแตไกล จึงกลาว            
กะทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส    
วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวหิารธรรมอะไร? 
     ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข    
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เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู. อาวุโส 
เรามิไดคิดอยางนี้วา เราเขาจตุตถฌานอยู หรือวาเขาจตุตถฌานแลว หรือวาออกจากจตุตถฌาน  
แลว ฯลฯ       
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                           ๕. อากาสสูตร         
                      วาดวยอากาสานัญจายตนฌาน  
        [๕๑๓] พระนครสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตรมาแตไกล จึงกลาว            
กะทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด           
ผองใส วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวหิารธรรมอะไร?         
     ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาอากาสานัญจายตนฌานดวย 
คํานึงวา อากาศหาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญาเสียได เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได เพราะไม    
กระทําไวในใจซ่ึงนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู. อาวุโส เรามิไดคิดอยางน้ีวา เราเขา    
อากาสานัญจายตนฌานอยู หรือวาเขาอากาสานัญจายตนฌานแลว หรือวาออกจากอากาสานัญจาย         
ตนฌานแลว ฯลฯ 
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                           ๖. วิญญาณสูตร        
                          วาดวยวิญญาณัญจายตนฌาน              
        [๕๑๔] พระนครสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตรมาแตไกล จึง  
กลาวกะทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด      
ผองใส วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวหิารธรรมอะไร?         
     ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาวิญญาณัญจายตนฌานดวยคํานึง            
วา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวงอยู. อาวุโส      
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เรานั้นมิไดคิดอยางนี้วา เราเขาวิญญาณัญจายตนฌานอยู หรือวาเขาวิญญาณัญจายตนฌานแลว    
หรือวาออกจากวิญญาณัญจายตนฌานแลว ฯลฯ        
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                           ๗. อากิญจญัญายตนสูตร 
                       วาดวยอากิญจญัญายตนฌาน  
        [๕๑๕] พระนครสาวตัถี. ทานพระอานนทไดเหน็ทานพระสารีบุตรมาแตไกล จึงกลาว            
กะทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมดจด ผองใส    
วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวหิารธรรมอะไร? 
     ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาอากิญจัญญายตนฌานดวยคํานึงวา         
วา ส่ิงอะไรหนอยหนึ่งไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวงอยู.         
อาวุโส เราน้ันมิไดคิดอยางนีว้า เราเขาอากญิจัญญายตนฌานอยู หรือวาเขาอากิญจัญญายตนฌาน 
แลว หรือวาออกจากอากิญจญัญายตนฌานแลว ฯลฯ   
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                      ๘. เนวสัญญานาสัญญายตนสูตร 
                     วาดวยเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน              
        [๕๑๖] พระนครสาวัตถี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตรมาแตไกล จึงกลาว            
กะทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทาน ผองใส         
วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวหิารธรรมอะไร? 
     ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
เพราะลวงอากญิจัญญายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวงอยู. อาวุโส เราน้ันมิไดคิดอยางนี้วา   
เราเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู หรือวาเขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว หรือวาออก          
จากเนวสัญญานาสัญญายตนฌานแลว ฯลฯ             
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
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                            ๙. นิโรธสูตร        
                        วาดวยสัญญาเวทยิตนิโรธ 
        [๕๑๗] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของทานอนาถบิณฑิก          
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นเปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวร   
เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี คร้ันเท่ียวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีแลว กลับจากบิณฑบาต        
ภายหลังภัต เขาไปยังปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ถึงปาอันธวันแลว นั่งพกักลางวันอยูท่ีโคนไม              
แหงหนึ่ง. คร้ังน้ันเปนเวลาเยน็ ทานพระสารีบุตรออกจากที่พักผอนแลว เขาไปยังพระวิหาร    
เชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี. ทานพระอานนทไดเห็นทานพระสารีบุตรมาแตไกล          
จึงกลาวกะทานพระสารีบุตรวา อาวุโสสารีบุตร อินทรียของทานผองใสนัก สีหนาของทานหมด     
จด ผองใส วันนี้ ทานพระสารีบุตรอยูดวยวหิารธรรมอะไร?      
     ทานพระสารีบุตรตอบวา อาวุโส ดังเราจะบอก เราเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะ               
ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานเสียไดโดยประการท้ังปวงอยู. อาวุโส เรามิไดคิดอยางน้ีวา เรา   
เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู หรือวาเขาสัญญาเวทยิตนิโรธแลว หรือวาออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธ    
แลว. แทจริง ทานพระสารีบุตร ถอนอหังการ มมังการ และมานานุสัยออกไดนานแลว ฉะนั้น         
ทานพระสารีบุตรจึงมิไดคิดอยางนี้วา เราเขาสัญญาเวทยตินิโรธอยู หรือวาเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ            
แลว หรือวาออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธแลว.      
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                           ๑๐. สูจิมุขีสูตร     
           วาดวยความแตกตางการเล้ียงชีวิตของสมณพราหมณ    
        [๕๑๘] สมัยหนึ่ง ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเวฬวุันกลันทกนิวาปสถาน ใกล            
พระนครราชคฤห. คร้ังนั้นเปนเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจวีร เขาไป        
บิณฑบาตยังพระนครราชคฤห เท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอกในพระนครราชคฤหแลว อาศัยเชิง            
ฝาแหงหนึ่งฉันบิณฑบาตนัน้. คร้ังนั้น นางปริพาชิกาช่ือสูจิมุขี เขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ี    
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อยู คร้ันแลวไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ดูกรสมณะ ทานกมหนาฉันหรือ? ทานพระสารี      
บุตรตอบวา ดกูรนองหญิง เรามิไดกมหนาฉัน. 
      สู. ถาอยางนั้น ทานแหงนหนาฉันหรือสมณะ?             
     สา. เรามิไดแหงนหนาฉันหรอกนองหญิง.    
      สู. ถาอยางนั้น ทานมองดทิูศใหญฉันหรือสมณะ?         
     สา. เรามิไดมองดูทิศใหญฉันหรอกนองหญิง.               
      สู. ถาอยางนั้น ทานมองดทิูศนอยฉันหรือสมณะ?         
     สา. เรามิไดมองดูทิศนอยฉันหรอกนองหญิง.               
      สู. ดิฉันถามวา ดูกรสมณะ ทานกมหนาฉันหรือ ทานก็ตอบวา เรามิไดกมหนาฉัน         
หรอกนองหญิง ดิฉันถามวา ถาอยางนั้น ทานแหงนหนาฉันหรือสมณะ ทานก็ตอบวา เรามิได       
แหงนหนาฉันหรอกนองหญิง ดิฉันถามวา ถาอยางนั้น ทานมองดูทิศใหญฉันหรือสมณะ              
ทานก็ตอบวา เรามิไดมองดูทิศใหญฉันหรอกนองหญิง ดฉัินถามวา ถาอยางนั้น ทานมองดู       
ทิศนอยฉันหรือสมณะ ทานก็ตอบวา เรามิไดมองดูทิศนอยฉันหรอกนองหญิง ก็บัดนี้ ทานฉัน      
อยางไรเลาสมณะ?              
     สา. ดูกรนองหญิง ก็สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึง่ เล้ียงชีพดวยมิจฉาชีพ เหตุ            
ดิรัจฉานวิชา คือ วิชาดูพื้นที ่สมณพราหมณเหลานีเ้รียกวา กมหนาฉัน. ดูกรนองหญิง สมณ    
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เล้ียงชีพดวยมิจฉาชีพ เหตุดิรัจฉานวิชา คือ วิชาดูดาวนักษตัร      
สมณพราหมณเหลานีเ้รียกวา แหงนหนาฉัน. ดูกรนองหญิง สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งเล้ียง    
ชีพดวยมิจฉาชีพ เหตุประกอบการรับสงขาวสาสน สมณพราหมณเหลานี้เรียกวา มองดูทิศใหญ      
ฉัน. ดูกรนองหญิง สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เล้ียงชีพดวยมิจฉาชีพ เหตุดิรัจฉานวิชา      
คือ วิชาทายองคอวัยวะ สมณพราหมณเหลานี้เรียกวา  มองดูทิศนอยฉัน. ดูกรนองหญิง สวน      
เรานั้นมิไดเล้ียงชีวิตดวยมิจฉาชีพ  เหตุดิรัจฉานวิชา คือ วชิาตรวจพื้นท่ี มิไดเล้ียงชีพดวย             
มิจฉาชีพเหตุดรัิจฉานวิชา คือวิชาดูดาวนักษัตร มิไดเล้ียงชีพดวยมิจฉาชีพ เหตุประกอบการ     
รับสงขาวสาสน มิไดเล้ียงชีพดวยมิจฉาชีพ เหตุดิรัจฉานวิชา คือ วิชาทายองคอวัยวะ (แต)   
เราแสวงหาภกิษาโดยชอบธรรม คร้ันแลวจึงฉัน.   
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     คร้ังนั้น นางสูจิมุขีปริพาชิกาเขาไปในนครราชคฤห จากถนนหน่ึงไปอีกถนนหนึง่ จาก        
ตรอกหน่ึงไปอีกตรอกหนึ่งแลว ประกาศอยางนี้วา ทานสมณศากยบุตรท้ังหลายยอมฉันอาหาร         
อันประกอบดวยธรรม สมณศากยบุตรท้ังหลายยอมฉันอาหารอันหาโทษมิได. ขอเชิญทานท้ังหลาย        
ถวายบิณฑบาตแกสมณศากยบุตรท้ังหลายเถิด.       
                            จบ สูตรท่ี ๑๐.      
                          จบ สารีปุตตสังยุต.    
                         ---------------------------       
                      รวมพระสูตรท่ีมีในสังยุตนี้ คือ           
            ๑. วิเวกสูตร           ๖. วิญญาณสูตร            
            ๒. อวติักกสูตร          ๗. อากิญจัญญายตนสูตร    
            ๓. ปติสูตร             ๘. เนวสัญญานาสัญญายตนสูตร              
            ๔. อุเปกขาสูตร         ๙. นิโรธสูตร             
            ๕. อากาสสูตร         ๑๐. สูจิมุขีสูตร           
                   -------------------------------  
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                            ๘. นาคสังยุต        
                            ๑. สุทธกสูตร        
                      วาดวยกําเนิดนาค ๔ จําพวก  
        [๕๑๙] พระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย          
กําเนิดของนาค ๔ จําพวกน้ี. ๔ จําพวกเปนไฉน? คือ นาคท่ีเปนอันฑชะ เกิดในไข ๑ นาค             
ท่ีเปนชลาพุชะ เกิดในครรภ ๑ นาคท่ีเปนสังเสทชะ เกิดในเถาไคล ๑ นาคท่ีเปนอุปปาติกะ  เกิด 
ผุดข้ึน ๑. ดูกรภิกษุท้ังหลาย กําเนิดของนาค ๔ จําพวกน้ีแล.     
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                           ๒. ปณีตตรสูตร        
                วาดวยความประณตีของกําเนิดนาคแตละจําพวก        
        [๕๒๐] พระนครสาวตัถี.  ดูกรภิกษท้ัุงหลาย กําเนดิของนาค ๔ จําพวกนี้. ๔ จาํพวก             
เปนไฉน? คือ นาคเปนอัณฑชะ ๑ นาคท่ีเปนชลาพุชะ ๑ นาคท่ีเปนสังเสทชะ ๑ นาคท่ีเปน          
อุปปาติกะ ๑. ในนาค ๔ จําพวกนั้น นาคท่ีเปนชลาพุชะ  สังเสทชะ และอุปปาติกะ ประณีต            
กวานาคท่ีเปนอัณฑชะ. นาคท่ีเปนสังเสทชะและอุปปาติกะ ประณีตกวานาคท่ีเปนอัณฑชะและ        
ชลาพุชะ. นาคท่ีเปนอุปปาติกะ ประณีตกวานาคท่ีเปนอัณฑชะ ชลาพชุะและสังเสทชะ. ดูกร          
ภิกษุท้ังหลาย กําเนิดของนาค ๔ จําพวกน้ีแล.     
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                          ๓. อุโปสถสูตรท่ี ๑    
            วาดวยเหตุปจจยัใหนาคท่ีเปนอัณฑชะรักษาอุโบสถ 
        [๕๒๑] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทาน               
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผู    
มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหนาคท่ีเปนอัณฑชะ    
บางพวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได?     
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     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ นาคบางพวกท่ีเปนอัณฑชะในโลกนี้  มีความคิด         
อยางนี้วา เม่ือกอน พวกเราเปนผูกระทํากรรมท้ังสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ พวกเรานั้น     
กระทํากรรมท้ังสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เม่ือตายไป จึงเขาถึงความเปนสหายของพวก           
นาคท่ีเปนอัณฑชะ ถาวันนีพ้วกเราพึงประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจไซร เม่ือเปน     
อยางนี้ เม่ือตายไป พวกเราจะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตดวยกาย     
ดวยวาจา ดวยใจเสียในบัดนีเ้ถิด. ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ขอนีแ้ล เปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองใหนาค              
ท่ีเปนอัณฑชะบางพวกในโลกน้ี รักษาอุโบสถและสละกายได.        
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                          ๔. อุโปสถสูตรท่ี ๒    
            วาดวยเหตุปจจยัใหนาคท่ีเปนชลาพุชะรักษาอุโบสถ               
        [๕๒๒] พระนครสาวตัถี. คร้ังนั้น ภกิษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ     
คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ือง              
ใหนาคท่ีเปนชลาพุชะบางพวกในโลกน้ี รักษาอุโบสถและสละกายได. 
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ นาคบางพวกท่ีเปนชลาพุชะในโลกนี้ มีความคิด         
อยางนี้วา เม่ือกอน พวกเราเปนผูกระทํากรรมท้ังสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ พวกนั้น        
กระทํากรรมท้ังสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เม่ือตายไปจึงเขาถึงความเปนสหายของพวกนาค         
ท่ีเปนชลาพุชะ ถาวันนี้ พวกเราพึงประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจไซร เม่ือเปนอยางนี้             
เม่ือตายไปพวกเราจะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา      
ดวยใจ เสียในบัดนี้เถิด. ดกูรภิกษุ ขอนี้แล เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหนาคท่ีเปนชลาพุชะ 
บางพวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได.      
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                          ๕. อุโปสถสูตรท่ี ๓    
           วาดวยเหตุปจจยัใหนาคท่ีเปนสังเสทชะรักษาอุโบสถ               
        [๕๒๓] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหนาคท่ีเปนสังเสทชะ    
บางพวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได?      
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     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ นาคบางพวกท่ีเปนสังเสทชะในโลกนี้ มีความ           
คิดอยางนีว้า เม่ือกอน พวกเราเปนผูกระทํากรรมท้ังสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ พวกเรา      
นั้นกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เม่ือตายไป จึงเขาถึงความเปนสหายของ          
พวกนาคท่ีเปนสังเสทชะ ถาวันนี้ พวกเราพึงประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจไซร         
เม่ือเปนอยางนี้ เม่ือตายไป พวกเราจะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริต   
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เสียในบัดนี้เถิด. ดูกรภกิษุ ขอนีแ้ล เปนเหตุเปนปจจยัเคร่ืองให 
นาคท่ีเปนสังเสทชะบางพวกในโลกน้ี รักษาอุโบสถและสละกายได.   
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                          ๖. อุโปสถสูตรที่ ๔    
           วาดวยเหตุปจจยัใหนาคท่ีเปนอุปปาติกะรักษาอุโบสถ              
        [๕๒๔] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจัยเคร่ืองใหนาคท่ีเปนอุปปาติกะบาง 
พวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได?         
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ นาคบางพวกท่ีเปนอุปปาติกะในโลกน้ี มีความ          
คิดอยางนีว้า เม่ือกอน พวกเราไดเปนผูกระทํากรรมท้ังสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ พวก      
เรานั้นกระทํากรรมทั้งสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เม่ือตายไป จึงเขาถึงความเปนสหายของ       
พวกนาคท่ีเปนอุปปาติกะ ถาวันนี้ พวกเราพึงประพฤติสุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เม่ือ      
เปนอยางนี้  เม่ือตายไป พวกเราจะพึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค เชิญพวกเรามาประพฤติสุจริตดวย   
กาย ดวยวาจา ดวยใจ เสียในบัดนี้เถิด. ดกูรภิกษุ ขอนี้แล เปนเหตุ เปนปจจัยใหนาคท่ี     
เปนอุปปาติกะบางพวกในโลกนี้ รักษาอุโบสถและสละกายได.        
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                           ๗. สุตสูตรท่ี ๑      
     วาดวยเหตปุจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของนาคท่ีเปนอัณฑชะ       
        [๕๒๕] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี   
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พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เม่ือตาย  
ไปเขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนอัณฑชะ พระเจาขา?     
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมท้ังสอง        
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกนาคท่ีเปนอัณฑชะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม          
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึงความ         
เปนสหายของพวกนาคท่ีเปนอัณฑชะ. ดูกรภิกษุ ขอนีแ้ลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคน       
ในโลกน้ี เม่ือตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนอัณฑชะ.             
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                           ๘. สุตสูตรท่ี ๒      
     วาดวยเหตปุจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของนาคท่ีเปนชลาพุชะ      
        [๕๒๖] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจยั ใหบุคคลบางคนในโลกนี้         
เม่ือตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนชลาพุชะ พระเจาขา?          
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรม               
ท้ังสองดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดบัมาวา พวกนาคที่เปนชลาพุชะ มีอายยุืน             
มีวรรณะงาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึง         
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนชลาพุชะ. คร้ันตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของ      
พวกนาคท่ีเปนชลาพุชะ. ดกูรภิกษุ ขอนี้แล เปนเหตุ เปนปจจยั ใหบุคคลบางคนในโลกนี้        
เม่ือตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนชลาพุชะ.      
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                           ๙. สุตสูตรท่ี ๓      
    วาดวยเหตปุจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของนาคท่ีเปนสังเสทชะ      
        [๕๒๗] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจยั ใหบุคคลบางคนในโลกนี้         
เม่ือตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนสังเสทชะ พระเจาขา?      
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     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้เปนผูกระทํากรรมท้ังสอง         
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกนาคท่ีเปนสังเสทชะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม        
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน     
สหายของพวกนาคท่ีเปนสังเสทชะ. คร้ันตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปน       
สังเสทชะ. ดูกรภิกษุ ขอนีแ้ลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เม่ือตายไป          
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนสังเสทชะ. 
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                           ๑๐. สุตสูตรท่ี ๔     
    วาดวยเหตปุจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของนาคท่ีเปนอุปปาติกะ     
        [๕๒๘] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจยั ใหบุคคลบางคนในโลกนี้         
เม่ือตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนอุปปาติกะ พระเจาขา?        
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมท้ังสอง        
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกนาคท่ีเปนอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม       
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน     
สหายของพวกนาคท่ีเปนอุปปาติกะ. คร้ันตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ี          
เปนอุปปาติกะ. ดูกรภกิษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจยั ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เม่ือตายไป     
เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนอุปปาติกะ.               
                            จบ สูตรท่ี ๑๐.      
                    ๑๑-๒๐ อัณฑชทานูปการสูตรท่ี ๑-๑๐            
        วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของพวกนาค              
        [๕๒๙] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจยั ใหบุคคลบางคนในโลกนี้         
เม่ือตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนอัณฑชะ พระเจาขา?    
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมท้ังสองดวย       
กาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกนาคท่ีเปนอัณฑชะ มีอายุยนื มีวรรณะงาม มี           
ความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน       
สหายของพวกนาคท่ีเปนอัณฑชะ. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เคร่ืองลูบไล           
ท่ีนอน ท่ีพัก ประทีป และอุปกรณแหงประทีป เม่ือตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหาย           
ของพวกนาคที่เปนอัณฑชะ. ดูกรภกิษุ ขอนี้แล เปนเหตุ เปนปจจยัใหบุคคลบางคนในโลกนี้       
เม่ือตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนอัณฑชะ.       
                          จบ สูตรท่ี ๑๑-๒๐      
                  ๒๑-๕๐ ชลาพุชาทิทานูปการสูตรท่ี ๑-๓๐          
        วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของพวกนาค              
        [๕๓๐] พระนครสาวัตถี. ภิกษนุั้นนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี้  เม่ือ    
ตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนชลาพุชะ ... ของพวกนาคที่เปน              
สังเสทชะ ... ของพวกนาคท่ีเปนอุปปาติกะ?      
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมท้ังสอง           
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกนาคท่ีเปนอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะงาม       
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน     
สหายของพวกนาคท่ีเปนอุปปาติกะ. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เคร่ือง             
ลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก ประทีป และอุปกรณแหงประทีป เม่ือตายไป เขายอมเขาถึงความเปน       
สหายของพวกนาคท่ีเปนอุปปาติกะ. ดกูรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัยใหบุคคลบางคนใน       
โลกน้ี เม่ือตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกนาคท่ีเปนอุปปาติกะ.            
                                          จบ สูตรท่ี ๒๑-๕๐      
                                        จบ นาคสังยุต.       
                         -------------------------------------  
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                      รวมพระสูตรท่ีมีในสังยุตนี้ คือ           
            ๑. สุทธกสูตร           ๖. อุโปสถสูตร ๔          
            ๒. ปณีตตรสูตร          ๗. สุตสูตรท่ี ๑          
            ๓. อุโปสถสูตรท่ี ๑       ๘. สุตสูตรท่ี ๒        
            ๔. อุโปสถสูตรท่ี ๒       ๙. สุตสูตรท่ี ๓        
            ๕. อุโปสถสูตรท่ี ๓      ๑๐. สุตสูตรท่ี ๔        
            ๑๑-๒๐ อัณฑชทานปูการสูตรท่ี ๑-๑๐  
            ๒๑-๕๐ ชลาพุชาทิทานนูปการสูตร ๑-๓๐               
                         -----------------------------------  
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                           ๙. สุปณณสังยุต      
                            ๑. สุทธกสูตร        
                      วาดวยกําเนิดครุฑ ๔ จําพวก 
        [๕๓๑] พระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกร       
ภิกษุท้ังหลาย กําเนิดของครุฑ ๔ จําพวกนี.้ ๔ จําพวกเปนไฉน? คือ ครุฑท่ีเปนอัณฑชะ ๑          
ครุฑท่ีเปนชลาพุชะ ๑ ครุฑท่ีเปนสังเสทชะ ๑ ครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ ๑. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กําเนิด              
ของครุฑ ๔ จาํพวกนี้แล.         
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                            ๒. หรติสูตร         
                วาดวยความยิ่งหยอนของกําเนิดครุฑ ๔ จําพวก      
        [๕๓๒] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย กําเนดิของครุฑ ๔ จําพวกนี้. ๔ จาํพวก             
เปนไฉน? คือ ครุฑท่ีเปนอัณฑชะ ๑ ครุฑท่ีเปนชลาพุชะ ๑ ครุฑท่ีเปนสังเสทชะ ๑. ครุฑ         
ท่ีเปนอุปปาติกะ ๑. ในครุฑท้ัง ๔ จําพวกนั้น ครุฑท่ีเปนอัณฑชะ ยอมนํานาคท่ีเปนอัณฑชะไปได  
นํานาคท่ีเปนชลาพุชะ สังเสทชะ อุปปาติกะไปไมได. ครุฑท่ีเปนชลาพชุะ ยอมนํานาคท่ีเปน       
อัณฑชะและชลาพุชะไปได นํานาคท่ีเปนสังเสทชะ อุปปาติกะไปไมได. ครุฑท่ีเปนสังเสทชะ         
ยอมนํานาคท่ีเปนอัณฑชะ ชลาพุชะและสังเสทชะไปได  นํานาคท่ีเปนอุปปาติกะไปไมได ครุฑ        
ท่ีเปนอุปปาติกะ  ยอมนํานาคท่ีเปนอัณฑชะ ชลาพุชะ สังเสทชะ และอุปปาติกะไปได. ดูกร        
ภิกษุท้ังหลาย กําเนิดของครุฑมี ๔ จําพวกนี้แล. 
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                         ๓. ทวยการีสูตรท่ี ๑    
        วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑ             
        [๕๓๓] พระนครสาวตัถี. ภิกษุรูปหนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย          
บังคมพระผูมีพระภาคแลว. นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา    
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ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจยั ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เม่ือตายไป ยอม    
เขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ พระเจาขา?      
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมท้ังสองดวย       
กาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ มีอายุยนื มีวรรณะงาม มี          
ความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน       
สหายของพวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ. คร้ันตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปน       
อัณฑชะ. ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เม่ือตายไปยอม        
เขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ.  
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                        ๔-๖. ทวยการีสูตรท่ี ๒-๔ 
        วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑ             
        [๕๓๔] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัยใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เม่ือ     
ตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนชลาพุชะ ... ของพวกครุฑท่ีเปนสังเสทชะ ...   
ของพวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ พระเจาขา?       
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมท้ังสอง           
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ มีอายุยืน มีวรรณะ         
งาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึงความ     
เปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ. คร้ันตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของพวก           
ครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ. ดกูรภกิษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี ้เม่ือ   
ตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ.     
                           จบ สูตรท่ี ๔-๖.   
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                    ๗-๑๖ อัณฑชทานูปการสูตรท่ี ๑-๑๐             
        วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑ             
        [๕๓๕] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผู         
มีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจยั ใหบุคคลบางคนในโลกนี้       
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ  พระเจาขา?     
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมท้ังสองดวย       
กาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ มีอายุยนื มีวรรณะงาม มี          
ความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน       
สหายของพวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เคร่ืองลูบไล          
ท่ีนอน ท่ีพัก ประทีปและอุปกรณแหงประทีป เม่ือตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของ         
พวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ. ดูกรภิกษุ ขอนีแ้ลเปนเหตุ  เปนปจจัย  ใหบุคคลบางคนในโลกนี้       
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอัณฑชะ.  
                           จบ สูตรท่ี ๗-๑๖      
                  ๑๗-๔๖ ชลาพุชาทิทานูปการสูตรท่ี ๑-๓๐          
        วาดวยเหตุปจจัยใหบุคคลเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑ             
        [๕๓๖] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระ            
ผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจยั ใหบุคคลบางคนในโลกนี้    
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนชลาพุชะ ... ของพวกครุฑท่ีเปน          
สังเสทชะ ... ของพวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ พระเจาขา?         
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทํากรรมท้ังสอง           
ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ  มีอายุยืน มีวรรณะ        
งาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึง         
ความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม             
เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก ประทีป และอุปกรณแหงประทีป เม่ือตายไป  เขายอมเขาถึงความเปน   
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สหายของพวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ. ดกูรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคน       
ในโลกน้ี เม่ือตายไป  ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกครุฑท่ีเปนอุปปาติกะ.    
                                          จบ สูตรท่ี ๑๗-๔๖.     
                   (พระสูตร ๔๖ สูตร พึงประมวลมาอยางนี้)       
                                   จบ สุปณณสังยตุ      
                        ----------------------------------------       
                      รวมพระสูตรท่ีมีในสังยุตนี้ คือ           
           ๑. สุทธกสูตร           ๓. ทวยการีสูตร ๔ สูตร     
           ๒. หรติสูตร            ๔. ทานูปการสูตร ๔๐ สูตร.  
                        ----------------------------------       
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                         ๑๐. คันธัพพกายสังยุต   
                            ๑. สุทธกสูตร        
                   วาดวยเทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูคนธรรพ      
        [๕๓๗] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทาน               
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุท้ังหลายวา      
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงพวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูคนธรรพแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลาย  
จงฟง ฯลฯ ดกูรภิกษุท้ังหลาย พวกเทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูคนธรรพเปนไฉน? พวกเทวดาซ่ึง       
สิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีรากกมี็ สิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีแกนก็มี สิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีกะพ้ีก็มี สิง            
อยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีเปลือกกมี็ สิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีกะเทาะก็มี สิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีใบก็มี  
สิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีดอกกมี็ สิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีผลก็มี สิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีรสก็มี สิงอยูท่ี          
ตนไมมีกล่ินท่ีกล่ินก็มี. ดกูรภิกษุท้ังหลาย พวกนี้เราเรียกวา พวกเทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูคนธรรพ        
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                            ๒. สุจริตสูตร       
    วาดวยเหตุใหเขาถึงความเปนสหายของเทวดาซ่ึงนับเนือ่งในหมูคนธรรพ    
        [๕๓๘] พระนครสาวตัถี. คร้ังนั้น ภกิษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ    
ฯลฯ คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจยั  
ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เม่ือตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงนับเนือ่งในหมู        
คนธรรพ พระเจาขา?           
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤตสุิจริตดวยกาย ดวย         
วาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูคนธรรพ มีอายุยืน มีวรรณะงาม       
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน     
สหายของพวกเทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูคนธรรพ. คร้ันตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของ     
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พวกเทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูคนธรรพ. ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคน   
ในโลกน้ี เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูคนธรรพ.         
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                         ๓. มูลคันธทาตาสูตร     
                วาดวยเหตุใหเขาถึงความเปนสหายของเทวดา      
        [๕๓๙] พระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ภิกษรูุปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี          
ประทับ ฯลฯ คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ      
เปนปจจยั ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึง        
สิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีราก พระเจาขา?    
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤตสุิจริตดวยกาย              
ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดาซึ่งสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีราก มีอายุยนื มีวรรณะ              
งาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึง         
ความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีราก. เม่ือตายไป เขายอมเขาถึงความเปน              
สหายของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีราก. ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ให              
บุคคลบางคนในโลกนี้ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมี    
กล่ินท่ีราก.   
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                    ๔-๑๒. สารคันธาทิทาตาสูตร ท่ี ๑-๙           
       วาดวยเหตุใหเขาถึงความเปนสหายของเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไม       
        [๕๔๐] พระนครสาวัตถี. ภิกษนุั้นนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้          
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีแกน ... ของพวกเทวดา     
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ซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีกะพ้ี ... ของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีเปลือก ... ของพวกเทวดา  
ซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีกะเทาะ ของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีใบ ... ของพวกเทวดา         
ซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีดอก ... ของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีผล ... ของพวกเทวดา        
ซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีรส ... ของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีกล่ิน?      
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤตสุิจริตดวยกาย ดวย         
วาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีแกน ... ท่ีตนไมมีกล่ินท่ี           
กะพี้ ... ท่ีตนไมมีกล่ินท่ีดอก ... ท่ีตนไมมีกล่ินท่ีผล ... ท่ีตนไมมีกล่ินท่ีรส ... ท่ีตนไมมีกล่ินท่ี            
กล่ิน มีอายุยนื มีวรรณะงาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือ       
ตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีแกน ... ของพวก 
เทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีกะพี้ ... ของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีเปลือก ... ของ     
พวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีกะเทาะ ... ของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีใบ ... ของ     
พวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีดอก ... ของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีผล ... ของ        
พวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีรส ... ของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีกล่ิน. เขาจึง      
ใหส่ิงของอันมีกล่ินท่ีแกน ... มีกล่ินท่ีกะพี ้... มีกล่ินท่ีเปลือก ... มีกล่ินท่ีกะเทาะ ... มีกล่ินท่ี 
ใบ ... มีกล่ินท่ีดอก ... มีกล่ินท่ีผล ... มีกล่ินท่ีรส ... มีกล่ินท่ีกล่ิน. เม่ือตายไป เขายอมเขาถึง    
ความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีแกน ... ดกูรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปน            
ปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยู     
ท่ีตนไมมีกล่ินท่ีแกน ...   
                           จบ สูตรท่ี ๔-๑๒.     
                   ๑๓-๒๒. มูลคันธทานูปการสูตร ท่ี ๑-๑๐         
       วาดวยเหตุใหเขาถึงความเปนสหายของเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไม       
        [๕๔๑] พระนครสาวัตถี. ภิกษนุั้นนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้          
เม่ือตายไปยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีราก พระเจาขา?  
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤตสุิจริตดวยกาย ดวย         
วาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีราก มีอายุยืน มีวรรณะงาม               
มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปน     
สหายของเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีราก. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม      
เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก ประทีปและอุปกรณแหงประทีป เม่ือตายไป เขายอมเขาถึงความ      
เปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีราก. ดูกรภกิษุ ขอนีแ้ลเปนเหตุ เปนปจจยั              
ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เม่ือตายไป เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมี     
กล่ินท่ีราก.   
                          จบ สูตรท่ี ๑๓-๒๒.     
                 ๒๓-๑๓๒. สารคันธาทิทานูปการสูตร ท่ี ๑-๙๐       
 วาดวยเหตุใหเขาถึงความเปนสหายของเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีแกนเปนตน       
        [๕๔๒] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้          
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีแกน ... สิงอยูท่ี           
ตนไมมีกล่ินท่ีกะพี้ ... สิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีเปลือก ... สิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีกะเทาะ ... สิงอยูท่ี          
ตนไมมีกล่ินท่ีใบ ... สิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีดอก ... สิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีผล ... สิงอยูท่ีตนไมมี            
กล่ินท่ีรส ... สิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีกล่ิน พระเจาขา?  
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤตสุิจริตดวยกาย ดวย         
วาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา ... พวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีกล่ิน มีอายุยืน มีวรรณะ            
งาม มีความสุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึง         
ความเปนสหายของพวกเทวดา ซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีกล่ิน. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน    
มาลา ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก ประทีปและอุปกรณแหงประทีป เม่ือตายไป เขา         
ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีกล่ิน ดูกรภกิษุ ขอนี้แลเปน        
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เหตุ เปนปจจยั ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวก            
เทวดาซ่ึงสิงอยูท่ีตนไมมีกล่ินท่ีกล่ิน.    
                          จบ สูตรท่ี ๒๓-๑๓๒.    
                         จบ คันธัพพกายสังยุต.   
                         -------------------------------       
                      รวมพระสูตรท่ีมีในสังยุตนี้ คือ           
         ๑. สุทธกสูตร           ๔-๑๒. สารคันธาทิทาตาสูตร ๙ สูตร            
         ๒. สุจริตสูตร           ๑๓-๒๒. มูลคันธทานูปการสูตร ๑๐ สูตร        
         ๓. มูลคันธทาตาสูตร      ๒๓-๑๓๒. สารคันธาทิทานูปการสูตร ๙๐ สูตร    
                         (รวม ๑๑๒ สูตร)         
        ---------------------------------  
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                          ๑๑. วลาหกสังยุต       
                           ๑. เทสนาสูตร         
                   วาดวยเทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูวลาหก        
        [๕๔๓] พระนครสาวตัถี. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราจักแสดงพวก           
เทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูวลาหกแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงฟง ฯลฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวก    
เทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูวลาหกเปนไฉน? พวกเทวดาทีเ่ปนสีตวลาหกก็มี ท่ีเปนอุณหวลาหกก็มี    
ท่ีเปนอัพภวลาหกก็มี ท่ีเปนวาตวลาหกก็มี ท่ีเปนวัสสวลาหกก็มี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกนี้   
เราเรียกวา พวกเทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูวลาหก.               
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                            ๒. สุจริตสูตร       
         วาดวยเหตุใหเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกวลาหก  
        [๕๔๔] พระนครสาวตัถี. คร้ังนั้น ภกิษุรูปหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ    
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลว ไดทูลถามพระผูมีพระ     
ภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี ้เม่ือ      
ตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูวลาหก พระเจาขา?              
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤตสุิจริตดวยกาย              
ดวยวาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดาซึ่งนับเนื่องในหมูวลาหก มีอายุยืน มีวรรณะ        
งาม มีความสุขมาก เขาจึงมีความปรารถนาอยางนี้วา โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึง          
ความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงนับเนื่องในหมูวลาหก. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา           
ของหอม เคร่ืองลูบไล ท่ีนอน ท่ีพัก ประทีปและอุปกรณแหงประทีป. เม่ือตายไป เขายอม         
เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงนบัเนื่องในหมูวลาหก. ดูกรภิกษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปน    
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ปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้ เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาซ่ึงนับ         
เนื่องในหมูวลาหก.            
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                  ๓-๑๒ สีตวลาหกทานูปการสูตร ท่ี ๑-๑๐          
        วาดวยเหตุใหเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกสีตวลาหก               
        [๕๔๕] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้          
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาท่ีเปนสีตวลาหก พระเจาขา?   
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤตสุิจริตดวยกาย ดวย         
วาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดาท่ีเปนสีตวลาหก มีอายุยืน มีวรรณะงาม มีความ           
สุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนีว้า โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหาย       
ของพวกเทวดาท่ีเปนสีตวลาหก. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เคร่ืองลูบไล           
ท่ีนอน ท่ีพัก ประทีปและอุปกรณแหงประทีป. เม่ือตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของ        
พวกเทวดาท่ีเปนสีตวลาหก. ดูกรภกิษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจยั ใหบุคคลบางคนในโลกนี้      
ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาท่ีเปนสีตวลาหก.          
                           จบ สูตรท่ี ๓-๑๒.     
                ๑๓-๕๒ อุณหวลาหกทานูปการาทิสูตร ท่ี ๑-๕๐        
     วาดวยเหตใุหเขาถึงความเปนสหายของเทวดาพวกอณุหวลาหกเปนตน          
        [๕๔๖] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหบุคคลบางคนในโลกนี้          
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาท่ีเปนอุณหวลาหก ...?   
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        [๕๔๗] ... เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาท่ีเปนอัพภวลาหก ...          
        [๕๔๘] ... เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาท่ีเปนวาตวลาหก ...           
        [๕๔๙] ... เขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาท่ีเปนวัสสวลาหก ...          
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤตสุิจริตดวยกาย ดวย         
วาจา ดวยใจ เขาไดสดับมาวา พวกเทวดาท่ีเปนวัสสวลาหก มีอายุยนื มีวรรณะงาม มีความ          
สุขมาก. เขาจึงมีความปรารถนาอยางนีว้า โอหนอ เม่ือตายไป ขอเราพึงเขาถึงความเปนสหาย       
ของพวกเทวดาท่ีเปนวัสสวลาหก. เขาจึงใหขาว น้ํา ผา ยาน มาลา ของหอม เคร่ืองลูบไล          
ท่ีนอน ท่ีพัก ประทีปและอุปกรณแหงประทีป. เม่ือตายไป เขาเขาถึงความเปนสหายของพวก         
เทวดาที่เปนวสัสวลาหก. ดกูรภิกษุ ขอนี้แล เปนเหตุ เปนปจจยั ใหบุคคลบางคนในโลกนี้       
เม่ือตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของพวกเทวดาท่ีเปนวัสสวลาหก              
                          จบ สูตรท่ี ๑๓-๕๒.     
                          ๕๓. สีตวลาหกสูตร      
                       วาดวยเหตุใหมีความหนาว 
        [๕๕๐] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหความหนาวมใีนบางคราว         
พระเจาขา?    
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ พวกเทวดาชื่อวาสีตวลาหกมีอยูเม่ือใด เทวดาพวก        
นั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน เม่ือนั้น ความหนาว       
ยอมมี เพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนัน้. ดูกรภกิษุ ขอนั้นแลเปนเหตุ เปนปจจัย ให    
ความหนาวมีในบางคราว.          
                            จบ สูตรท่ี ๕๓.      
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                         ๕๔. อุณหวลาหกสูตร      
                        วาดวยเหตุใหมีความรอน               
        [๕๕๑] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหความรอนมีในบางคราว         
พระเจาขา?    
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ พวกเทวดาชื่ออุณหวลาหกมีอยูเม่ือใด เทวดาพวก          
นั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน เม่ือนั้น ความรอน       
ยอมมี เพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนัน้. ดูกรภกิษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ให     
ความรอนมีในบางคราว.          
                            จบ สูตรท่ี ๕๔.      
                         ๕๕. อัพภวลาหกสูตร      
                 วาดวยเหตุปจจัยใหมีเมฆหมอกในบางคราว        
        [๕๕๒] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหเมฆหมอกมีในบางคราว          
พระเจาขา?    
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ พวกเทวดาชื่อวาอัพภวลาหกมีอยูเม่ือใด เทวดาพวก       
นั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน เม่ือนั้น เมฆหมอก        
ยอมมี เพราะอาศัยความตั้งใจของเทวดาพวกนัน้. ดูกรภกิษุ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ให     
เมฆหมอกมีในบางคราว.           
                            จบ สูตรท่ี ๕๕.    
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                         ๕๖. วาตวลาหกสูตร       
                    วาดวยเหตุปจจยัใหมีลมในบางคราว          
        [๕๕๓] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหมีลมในบางคราว พระ           
เจาขา?       
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ พวกเทวดาชื่อวาวาตวลาหกมีอยูเม่ือใด เทวดาพวก        
นั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน เม่ือนั้น ลมยอมมี       
เพราะอาศัยความต้ังใจของเทวดาพวกน้ัน. ดูกรภกิษุ ขอนีแ้ลเปนเหตุ เปนปจจยั ใหมีลมใน      
บางคราว.       
                            จบ สูตรท่ี ๕๖.      
                         ๕๗. วัสสวลาหกสูตร      
                    วาดวยเหตุปจจยัใหมีฝนในบางคราว          
        [๕๕๔] พระนครสาวตัถี. ภิกษนุั้นนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหมีฝนในบางคราว พระ           
เจาขา?       
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุ พวกเทวดาชื่อวาวสัสวลาหกมีอยูเม่ือใด เทวดาพวก       
นั้นมีความคิดอยางนี้วา ไฉนหนอ พวกเราพึงยินดีดวยความยินดีของตน เม่ือนั้น ฝนยอมมี       
เพราะอาศัยความต้ังใจของเทวดาพวกน้ัน. ดูกรภกิษุ ขอนัน้แลเปนเหตุ เปนปจจยั ใหมีฝนใน     
บางคราว.       
                                            จบ สูตรท่ี ๕๗.      
                                   จบ วลาหกสังยุต.      
                          --------------------------------  
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                      รวมพระสูตรท่ีมีในสังยุตนี้ คือ           
          ๑. เทสนาสูตร     ๕๓. สีตวลาหกสูตร  
          ๒. สุจริตสูตร      ๕๔. อุณหวลาหกสูตร              
        ๓-๑๒ สีตวลาหกทานปูการสูตรท่ี ๑-๑๐     ๕๕. อัพภวลาหกสูตร            
       ๑๓-๕๒ อุณหวลาหกทานูปการาทิสูตรท่ี ๑-๕๐   ๕๖. วาตวลาหกสูตร           
                         ๕๗. วัสสวลาหกสูตร.     
                        -------------------------------------------  



พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยตุตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาท่ี 292 
                         ๑๒. วจัฉโคตตสังยุต     
                          ๑. รูปอัญญาณสูตร      
                ความไมรูในรูปเปนเหตุใหเกิดทิฏฐิหลายอยาง   
        [๕๕๕] สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนัอารามของทาน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ปริพาชกชื่อวาวัจฉโคตร เขาไปเฝาพระผูมี   
พระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  
จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม อะไร  
หนอเปนเหตุ เปนปจจยั ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้เกิดข้ึนในโลกวา โลกเท่ียงบาง โลกไมเท่ียง              
บาง โลกมีท่ีสุดบาง โลกไมมีท่ีสุดบาง ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้นบาง ชีพเปนอยางอ่ืน  
สรีระก็เปนอยางอ่ืนบาง สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกบาง สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอม          
ไมเกิดอีกบาง สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอีกกมี็บาง สัตวเบ้ืองหนา           
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง? 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวัจฉะ เพราะความไมรูในรูป ในเหตุเกดิแหงรูป ในความ        
ดับแหงรูป ในปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงรูป จึงเกิดทิฏฐิหลายอยางเหลานี้ข้ึนในโลกอยางนี้              
วา โลกเท่ียงบาง ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง.         
ดูกรวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจยั ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้เกิดข้ึนในโลกวา โลกเท่ียงบาง            
ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง.            
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                         ๒. เวทนาอัญญาณสูตร     
            ความไมรูในเวทนาเปนเหตุใหเกิดทิฏฐิหลายอยาง  
        [๕๕๖] พระนครสาวตัถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ได               
ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุเปนปจจยั ใหทิฏฐิหลายอยาง    
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เหลานี้เกดิข้ึนในโลกวา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได  
ยอมไมเกดิอีกก็หามิไดบาง?  
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวัจฉะ เพราะความไมรูในเวทนา ในเหตุเกิดแหงเวทนา           
ในความดับแหงเวทนา ในปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงเวทนา พึงเกดิทิฏฐิหลายอยางเหลานี้      
ข้ึนในโลกอยางนี้วา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอมไม             
เกิดอีกก็หามิไดบาง. ดูกรวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานีเ้กิดข้ึน            
ในโลกวา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกดิอีก   
ก็หามิไดบาง. 
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                         ๓. สัญญาณอัญญาณสูตร    
            ความไมรูในสัญญาเปนเหตุใหเกิดทิฏฐิหลายอยาง  
        [๕๕๗] พระนครสาวตัถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ได               
ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจยั ใหทิฏฐิหลาย         
อยางเหลานี้เกดิข้ึนในโลกวา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิได            
ยอมไมเกดิอีกก็หามิไดบาง?  
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวัจฉะ เพราะความไมรูในสัญญา ในเหตุเกิดแหงสัญญา           
ในความดับแหงสัญญา ในปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงสัญญา จึงเกิดทิฏฐิหลายอยางเหลานี้      
ข้ึนในโลกอยางนี้วา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอม 
ไมเกิดอีกก็หามิไดบาง. ดูกรวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยางเกดิข้ึนใน               
โลกวา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หา 
มิไดบาง.     
                            จบ สูตรท่ี ๓.     
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                         ๔. สังขารอัญญาณสูตร    
            ความไมรูในสังขารเปนเหตุใหเกิดทิฏฐิหลายอยาง 
        [๕๕๘] พระนครสาวตัถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูล            
ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยาง       
เหลานี้เกดิข้ึนในโลกวา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได  
ยอมไมเกดิอีกก็หามิไดบาง?  
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวัจฉะ เพราะความไมรูในสังขารท้ังหลาย ในเหตุเกดิแหง       
สังขาร ในความดับแหงสังขาร ในปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงสังขาร จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง     
เหลานี้ข้ึนในโลกอยางนีว้า โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกกห็ามิได             
ยอมไมเกดิอีกก็หามิไดบาง. ดูกรวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจยั ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้             
เกิดข้ึนในโลกวา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิได ยอมไม  
เกิดอีกก็หามิไดบาง.         
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                         ๕. วิญญาณอัญญาณสูตร    
            ความไมรูในวิญญาณเปนเหตุใหเกดิทิฏฐิหลายอยาง 
        [๕๕๙] พระนครสาวตัถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถาม         
พระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้  
เกิดข้ึนในโลกวา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิได ยอมไม  
เกิดอีกก็หามิไดบาง?         
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวัจฉะ เพราะความไมรูในวิญญาณ ในเหตุเกิดแหงวญิญาณ         
ในความดับแหงวิญญาณ ในปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงวิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิหลายอยางเหลานี ้   
ข้ึนในโลกอยางนี้วา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาตายแลวยอมเกดิอีกก็หามิได ยอมไม 
เกิดอีกก็หามิไดบาง. ดูกรวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานีเ้กิดข้ึน      



พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยตุตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาท่ี 295 
ในโลกวา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกดิอีก   
ก็หามิไดบาง. 
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                      ๖-๑๐ รูปอทัสสนาทิสูตรท่ี ๑-๕             
            การไมเห็นขันธ ๕ เปนเหตุใหเกดิทิฏฐิหลายอยาง 
        [๕๖๐] พระนครสาวัตถี. วัจฉโคตรปริพาชกนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูล            
ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย ใหทิฏฐิหลายอยาง       
เหลานี้เกดิข้ึนในโลกวา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได  
ยอมไมเกดิอีกก็หามิไดบาง?  
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวัจฉะ เพราะไมเหน็ในรูป ฯลฯ ในปฏิปทาท่ีจะใหถึง            
ความดับแหงรูป ทิฏฐิหลายอยางเหลานีจ้ึงเกิดข้ึนอยางนี้วา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนา            
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได ยอมไมเกิดอีกก็หามิไดบาง. 
        [๕๖๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรวจัฉะ เพราะไมเหน็ในเวทนา ... 
        [๕๖๒] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมเห็นในสัญญา ... 
        [๕๖๓] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมเห็นในสังขารท้ังหลาย ...       
        [๕๖๔] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมเห็นในวิญญาณ ...               
                     ๑๑-๑๕ รูปอนภิสมยาทิสูตรท่ี ๑-๕            
                เพราะไมตรัสรูขันธ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง   
        [๕๖๕] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในรูป ...               
        [๕๖๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรวจัฉะ เพราะไมตรัสรูในเวทนา ...             
        [๕๖๗] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในสัญญา ...             
        [๕๖๘] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมตรัสรูในสังขารท้ังหลาย ...    
        [๕๖๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรวจัฉะ เพราะไมตรัสรูในวิญญาณ ...    



พระสุตตันตปฎก เลม ๙ สังยตุตนิกาย ขันธวารวรรค - หนาท่ี 296 
                     ๑๖-๒๐ รูปอนนุโพธาทิสูตรท่ี ๑-๕            
                 เพราะไมรูตามขันธ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง   
        [๕๗๐] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมรูตามในรูป ... 
        [๕๗๑] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมรูตามในเวทนา ...              
        [๕๗๒] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมรูตามในสัญญา ...              
        [๕๗๓] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมรูตามในสังขารท้ังหลาย ...     
        [๕๗๔] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมรูตามในวิญญาณ ...             
                    ๒๑-๒๕ รูปอัปปฏิเวธาทิสูตรท่ี ๑-๕           
            เพราะไมกําหนดรูขันธ ๕ จึงเกดิทิฏฐิหลายอยาง   
        [๕๗๕] พระนครสาวตัถี. ขาแตทานพระโคดม อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจยั ให 
ทิฏฐิหลายอยางเหลานี้ เกดิข้ึนในโลกวา โลกเท่ียง ฯลฯ เพราะไมแทงตลอดในรูป ฯลฯ ใน         
วิญญาณ ฯลฯ     
                    ๒๖-๓๐ รูปอสัลลักขณาทิสูตรท่ี ๑-๕           
            เพราะไมกําหนดในขันธ ๕ จึงเกิดทิฏฐิหลายอยาง    
        [๕๗๖] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมกําหนดในรูป ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ    
                    ๓๑-๓๕ รูปอนุปลักขณาทิสูตรท่ี ๑-๕           
          เพราะไมเขาไปกําหนดขันธ ๕ จึงเกดิทิฏฐิหลายอยาง  
        [๕๗๗] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมเขาไปกําหนดในรูป ฯลฯ ใน        
วิญญาณ ฯลฯ  
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                    ๓๖-๔๐ รูปอสมเปกขณาทิสูตรท่ี ๑-๕            
                เพราะไมเพงในขันธ ๕ จึงเกดิทิฏฐิหลายอยาง    
        [๕๗๘] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมเพงในรูป ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ     
                   ๔๑-๔๕ รูปอัปปจจเวกขณาทิสูตรท่ี ๑-๕         
            เพราะไมพิจารณาขันธ ๕ จึงเกดิทิฏฐิหลายอยาง    
        [๕๗๙] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะไมพจิารณาในรูป ฯลฯ ในวิญญาณ ฯลฯ  
                   ๔๖-๕๐ รูปอัปปจจุปลักขณาทิสูตรท่ี ๑-๕       
       เพราะไมเขาไปกําหนดเฉพาะในขันธ ๕ จึงเกดิทิฏฐิหลายอยาง             
        [๕๘๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรวจัฉะ เพราะไมเขาไปกาํหนดเฉพาะในรูป ฯลฯ ใน   
วิญญาณ ฯลฯ     
                   ๕๑-๕๔ รูปอัปปจจักขกัมมาทิสูตรท่ี ๑-๔       
      กรรมคือการไมเห็นเฉพาะในขันธ ๕ เปนเหตุเกิดทิฏฐิหลายอยาง           
        [๕๘๑] พระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น วัจฉโคตรปริพาชก ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค           
ถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึง    
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม อะไร    
หนอเปนเหตุ เปนปจจยั ใหทิฏฐิหลายอยางเหลานี้เกิดข้ึนในโลกวา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตว  
เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกกห็ามิได ยอมไมเกดิอีกก็หามิไดบาง?      
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรวัจฉะ เพราะกรรมคือการไมเห็นเฉพาะในรูป ในเหตุเกิด          
แหงรูป ในความดับแหงรูป ในปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงรูป ฯลฯ             
        [๕๘๒] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะกรรมคือการไมเห็นเฉพาะในเวทนา ฯลฯ 
        [๕๘๓] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะกรรมคือการไมเห็นเฉพาะในสัญญา ฯลฯ 
        [๕๘๔] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะกรรมคือการไมเห็นเฉพาะในสังขาร    
ท้ังหลาย ฯลฯ    
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                      ๕๕. วิญญาณอัปปจจักขกัมมสูตร             
       กรรมคือการไมเหน็เฉพาะในวิญญาณเปนเหตุเกิดทิฏฐิหลายอยาง            
        [๕๘๕] พระนครสาวตัถี. ดูกรวัจฉะ เพราะกรรมคือการไมเห็นเฉพาะในวิญญาณ ใน 
เหตุเกดิแหงวญิญาณ ในความดับแหงวิญญาณ ในปฏิปทาท่ีจะใหถึงความดับแหงวิญญาณ จึง           
เกิดทิฏฐิหลายอยางเหลานี้ข้ึนในโลกอยางนี้วา โลกเท่ียงบาง ฯลฯ สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลว               
ยอมเกิดอีกกห็ามิได ยอมไมเกิดอีกกห็ามิไดบาง. ดูกรวัจฉะ ขอนี้แลเปนเหตุ เปนปจจัย ให              
ทิฏฐิหลายอยางเหลานี้เกดิข้ึนในโลกวา โลกเท่ียงบาง โลกไมเท่ียงบาง โลกมีท่ีสุดบาง โลก 
ไมมีท่ีสุดบาง ชีพกอั็นนัน้ สรีระก็อันนัน้บาง ชีพเปนอยางอ่ืน สรีระก็เปนอยางอ่ืนบาง สัตว          
เบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกดิอีกบาง สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมไมเกิดอีกบาง สัตวเบ้ืองหนา          
แตตายแลวยอมเกิดอีกก็มี ยอมไมเกิดอกีกมี็บาง สัตวเบ้ืองหนาแตตายแลวยอมเกิดอีกก็หามิได           
ยอมไมเกดิอีกก็หามิไดบาง.  
                            จบ สูตรท่ี ๕๕.      
                          จบ วัจฉโคตตสังยุต.    
                         ------------------------------      
                      รวมพระสูตรท่ีมีในสังยุตนี้ คือ           
         ๑-๕ อัญญาณสูตร ๕ สูตร          ๖-๑๐ อทัสสนสูตร ๕ สูตร             
         ๑๑-๑๕ อนภิสมยสูตร ๕ สูตร       ๑๖-๒๐ อนนุโพธสูตร ๕ สูตร           
         ๒๑-๒๕ อัปปฏิเวธสูตร ๕ สูตร      ๒๖-๓๐ อสัลลักขณสูตร ๕ สูตร        
         ๓๑-๓๕ อนุปลักขณสูตร ๕ สูตร      ๓๖-๔๐ อสมเปกขณสูตร ๕ สูตร         
         ๔๑-๔๕ อัปปจจเวกขณสูตร ๕ สูตร   ๔๖-๕๐ อัปปจจุปลักขณสูตร ๕ สูตร   
         ๕๑-๕๔ อัปปจจักขกัมมสูตร ๔ สูตร   ๕๕. วิญญาณอัปปกจกัขกมัมสูตร    
                         -------------------------------------------------   
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                           ๑๓. สมาธิสังยุต      
                         ๑. สมาธิสมาปตติสูตร   
    ผูไดฌานท่ีฉลาดในการตัง้จิตม่ันและฉลาดในการเขาสมาธิ นับเปนผูเลิศ   
        [๕๘๖] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการตัง้จิตม่ันในสมาธิ แตไมฉลาดในการ        
เขาสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ ๑. บางคน           
ไมฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ และไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ัน      
ในสมาธิ และฉลาดในการเขาในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตม่ัน        
ในสมาธิ และฉลาดในการเขาในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธานสูงสุด        
และดีกวา. ผูไดฌานท้ัง ๔ จาํพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด        
เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน หัวเนยใสเกิดจากเนยใส ในจํานวนนั้น หัวเนย             
ใสเขากลาววาเปนเลิศ ฉันใด ผูไดฌานท่ีฉลาดในการตั้งจติม่ันในสมาธิ และฉลาดในการเขาใน    
สมาธิ. ก็นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวา ผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวก              
นั้น ฉันนัน้เหมือนกัน.        
                            จบ สูตรท่ี ๑.       
                             ๒. ฐิติสูตร        
   ผูไดฌานท่ีฉลาดในการต้ังจิตม่ันและฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ นับเปนผูเลิศ             
        [๕๘๗] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้เปนผูฉลาดในการตัง้จิตม่ันในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้ง     
อยูในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิ แตไมฉลาดในการตัง้จิตม่ันในสมาธิ ๑. บาง     
คนไมฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ และไมฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการ         
ตั้งจิตม่ันในสมาธิ และฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนัน้ ผูไดฌานท่ีฉลาดในการ    
ตั้งจิตม่ันในสมาธิ และฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน     
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สูงสุดและดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกน้ัน. เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจาก       
นมสด เนยขนเกิดจากนมสม เนยใสเกิดจากเนยขน หวัเนยใสเกิดจากเนยใส ในจํานวนนัน้               
หัวเนยใสเขากลาววาเปนเลิศ ฉันใด ผูไดฌานท่ีฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ และฉลาดใน       
การตั้งอยูในสมาธิ. ก็นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวา. ผูได               
ฌานท้ัง ๔ จําพวกนั้น ฉันนัน้เหมือนกัน.        
                            จบ สูตรท่ี ๒.       
                           ๓. วุฏฐานสูตร        
     ผูไดฌานท่ีฉลาดในการตัง้จิตม่ันและฉลาดในการออกจากสมาธิ นบัเปนผูเลิศ               
        [๕๘๘] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการตัง้จิตม่ันในสมาธิ แตไมฉลาดในการ        
ออกจากสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการออกจากสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ ๑.             
บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ และไมฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑. บางคนฉลาดใน             
การตั้งจิตม่ันในสมาธิ และฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาด          
ในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ และฉลาดในการออกจากสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปน    
ประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นม          
สมเกิดจากนมสด ฯลฯ            
                            จบ สูตรท่ี ๓.       
                            ๔. กัลลิตสูตร       
     ผูฉลาดในการตั้งจิตม่ันและฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ นับเปนผูเลิศ 
        [๕๘๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการตัง้จิตม่ันในสมาธิ แตไมฉลาดในความ       
เปนผูฉลาดในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตม่ัน     
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ในสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ และไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑.      
บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวก            
นั้น ผูไดฌานที่ฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ นับวา       
เปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกน้ัน เปรียบ    
เหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ  
                            จบ สูตรท่ี ๔.       
                           ๕. อารัมมณสูตร       
     ผูฉลาดในการตั้งจิตม่ันและฉลาดในอารมณในสมาธิ นับเปนผูเลิศ          
        [๕๙๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการตัง้จิตม่ันในสมาธิ แตไมฉลาดใน           
อารมณในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในอารมณในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ ๑.            
บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ  และไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการ          
ตั้งจิตม่ันในสมาธิ และฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกน้ัน ผูไดฌานท่ีฉลาดในการ         
ตั้งจิตม่ันในสมาธิ และฉลาดในอารมณในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประ       
ธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสม          
เกิดจากนมสด ฯลฯ               
                            จบ สูตรท่ี ๕.       
                            ๖. โคจรสูตร         
     ผูฉลาดในการตั้งจิตม่ันและฉลาดในโคจรในสมาธิ นบัเปนผูเลิศ            
        [๕๙๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปนไฉน?         
คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี ้เปนผูฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ แตไมฉลาดในโคจรในสมาธิ     
๑. บางคนฉลาดในโคจรในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจติม่ันในสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดใน             
การตั้งจิตม่ันในสมาธิ และไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ    
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และฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูท่ีไดฌานฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ            
และฉลาดในโคจรในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูได  
ฌานท้ัง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ      
                            จบ สูตรท่ี ๖.       
                           ๗. อภินีหารสูตร      
     ผูฉลาดในการตั้งจิตม่ันและฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ นับเปนผูเลิศ    
        [๕๙๒] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้เปนผูฉลาดในการตัง้จิตม่ันในสมาธิ แตไมฉลาดในการ         
นอมจิตไปในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ แตไมฉลาดในการตัง้จิตม่ันใน           
สมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ และไมฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ ๑.           
บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ และฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น           
ผูไดฌานท่ีฉลาดในการตั้งจติม่ันในสมาธิ และฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ    
ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน ๔ จําพวกน้ัน เปรียบเหมือนนมสด          
เกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ            
                            จบ สูตรท่ี ๗.       
                          ๘. สักกัจจการีสูตร    
     ผูฉลาดในการตั้งจิตม่ันและกระทําความเคารพในสมาธิ นับเปนผูเลิศ        
        [๕๙๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปนไฉน?         
คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี ้เปนผูฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ แตไมกระทําความเคารพใน      
สมาธิ ๑. บางคนกระทําความเคารพในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ ๑. บางคน            
ไมฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ และไมกระทําความเคารพในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการต้ังจติ   
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ม่ันในสมาธิ และกระทําความเคารพในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานท่ีฉลาดในการ              
ตั้งจิตม่ันในสมาธิ และกระทําความเคารพในสมาธิ. นบัวาเปนผูเลิศประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน   
สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกน้ัน เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจาก       
นมสด ฯลฯ       
                            จบ สูตรท่ี ๘.       
                          ๙. สาตัจจการีสูตร     
     ผูฉลาดในการตั้งจิตม่ันและทําความเพยีรเปนไปตดิตอในสมาธิ นับเปนผูเลิศ              
        [๕๙๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการตัง้จิตม่ันในสมาธิ แตไมกระทําความ        
เพียรเปนไปติดตอในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความเพยีรเปนไปติดตอในสมาธิ แตไมฉลาดใน           
การตั้งจิตม่ันในสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ และไมกระทําความเพียรเปน     
ไปติดตอในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการต้ังจิตม่ันในสมาธิ และกระทําความเพยีรเปนไปติดตอ         
ในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนัน้ ผูไดฌานท่ีฉลาดในการตัง้จิตม่ันในสมาธิ และกระทําความเพียร       
เปนไปติดตอในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูได   
ฌานท้ัง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ      
                            จบ สูตรท่ี ๙.       
                         ๑๐. สัปปายการีสูตร     
     ผูฉลาดในการตั้งจิตม่ันและกระทําความสบายในสมาธิ นับเปนผูเลิศ         
        [๕๙๕] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการตัง้จิตม่ันในสมาธิ แตไมกระทําความ        
สบายในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความสบายในสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ ๑.             
บางคนไมฉลาดในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ และไมกระทําความสบายในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดใน   
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การตั้งจิตม่ันในสมาธิ และกระทําความสบายในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาด          
ในการตั้งจิตม่ันในสมาธิ และกระทําความสบายในสมาธิ. นับวาเปนเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปน       
ประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค             
นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ          
     ผูฉลาดในการเขาสมาธิและฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิเปนตน นับเปนผูเลิศ               
        [๕๙๖] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปนไฉน?         
คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี ้เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ ๑.    
บางคนฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดในการเขาสมาธิ      
และไมฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาดในการตั้งอยูใน          
สมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกน้ัน ผูไดฌานท่ีฉลาดในการเขาสมาธิ และท่ีฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ.    
นับวาเปนเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน ท้ัง ๔ จําพวกน้ัน       
เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ           
        [๕๙๗] พระนครสาวตัถี. ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ แตไมฉลาดในการออกจาก            
สมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการออกจากสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาด               
ในการเขาสมาธิ และไมฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาด              
ในการออกจากสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกน้ัน ผูไดฌานท่ีฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาดในการ            
ออกจากสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔  
จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ 
        [๕๙๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ แตไมฉลาดในความเปน            
ผูฉลาดในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑.           
บางคนไมฉลาดในการเขาสมาธิ และไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดใน              
การเขาสมาธิ และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่ฉลาด           
ในการเขาสมาธิและฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ. นบัวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปน    
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ประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค             
นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ          
        [๕๙๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปน              
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ แตไมฉลาดในอารมณใน             
สมาธิ ๑. บางคนฉลาดในอารมณในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาด 
ในการเขาสมาธิ และไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาด               
ในอารมณในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกน้ัน ผูไดฌานท่ีฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาดในอารมณ          
ในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔      
จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ 
        [๖๐๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ แตไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑.      
บางคนฉลาดในโคจรในสมาธิ แตไมฉลาดการเขาสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดในการเขาสมาธิ และ           
ไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. ใน ๔              
จําพวกนั้น ผูไดฌานท่ีฉลาดในการเขาสมาธิ และฉลาดในโคจรในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ          
ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกน้ัน เปรียบเหมือนนมสด      
เกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ            
        [๖๐๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้ ๔ จําพวกเปนไฉน?          
คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี ้เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ แตไมฉลาดในการนอมจิตไปใน           
สมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑. บางคนไม              
ฉลาดในการเขาสมาธิ และไมฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ             
และฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกน้ัน ผูไดฌานท่ีฉลาดในการเขาสมาธิ และ         
ฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุดและ          
ดีกวาผูไดฌานทั้ง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกดิจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ         
        [๖๐๒] พระนครสาวัตถี ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกน้ี. ๔ จําพวกเปน              
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ แตไมกระทําความเคารพใน          
สมาธิ ๑. บางคนกระทําความเคารพในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาด    
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ในการเขาสมาธิ และไมกระทําความเคารพในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และกระทํา            
ความเคารพในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกน้ัน ผูไดฌานท่ีฉลาดในการเขาสมาธิ และกระทําความ            
เคารพในสมาธิ นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌาน        
๔ จําพวกน้ัน เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ              
        [๖๐๓] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ แตไมกระทําความเพียรเปน        
ไปติดตอในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขา             
สมาธิ ๑ บางคนไมฉลาดในการเขาสมาธิ และไมกระทําความเพยีรเปนไปติดตอในสมาธิ ๑.             
บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และกระทําความเพยีรเปนไปติดตอในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกน้ัน            
ผูไดฌานท่ีฉลาดในการเขาสมาธิ และกระทําความเพยีรเปนไปติดตอในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ    
ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกน้ัน เปรียบเหมือนนมสด      
เกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ            
        [๖๐๔] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการเขาสมาธิ แตไมกระทําความสบายใน           
สมาธิ ๑. บางคนกระทําความสบายในสมาธิ แตไมฉลาดในการเขาสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาด               
ในการเขาสมาธิ และไมกระทําความสบายในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการเขาสมาธิ และ   
กระทําความสบายในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานท่ีฉลาดในการเขาสมาธิ และกระทํา            
ความสบายในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูได       
ฌานท้ัง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ      
        [๖๐๕] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการตัง้อยูในสมาธิ แตไมฉลาดในการออก        
จากสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการออกสมาธิ แตไมฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดใน       
การตั้งอยูในสมาธิ และไมฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการต้ังอยูในสมาธิ และ        
ไมฉลาดในการออกจากสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานท่ีฉลาดในการตั้งอยูในสมาธิ และ        
ฉลาดในการออกจากสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด  เปนประธาน สูงสุด และดีกวา       
ไดฌานท้ัง ๔ จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ   
        [๖๐๖] พระนครสาวัตถีฯ ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการออกจากสมาธิ แตไมฉลาดในความ      
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เปนผูฉลาดในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ แตไมฉลาดในการออกจาก     
สมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดในการออกจากสมาธิ และไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑.               
บางคนฉลาดในการออกจากสมาธิ และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น               
ผูไดฌานท่ีฉลาดในการออกจากสมาธิ และฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ       
ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกน้ัน เปรียบเหมือน          
นมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ        
        [๖๐๗] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในความเปนฉลาดในสมาธิ แตไมฉลาดใน             
อารมณในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในอารมณในสมาธิ แตไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ ๑.           
บางคนไมฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ และไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑. บางคนฉลาด               
ในความเปนผูฉลาดในสมาธิ และฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานท่ี            
ฉลาดในความเปนผูฉลาดในสมาธิ และฉลาดในอารมณสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด       
เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกน้ัน เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค         
นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ          
        [๖๐๘] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในอารมณในสมาธิ แตไมฉลาดในโคจร               
ในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในโคจรในสมาธิ  แตไมฉลาดในอารมณในสมาธิ ๑. บางคนไมฉลาด              
ในอารมณในสมาธิ และไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในอารมณในสมาธิ และฉลาด               
ในโคจรในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานท่ีฉลาดในอารมณในสมาธิ และฉลาดในโคจร             
ในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔      
จําพวกนั้น เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ 
        [๖๐๙] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในโคจรในสมาธิ แตไมฉลาดในการนอมจิต           
ไปในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ แตไมฉลาดในโคจรในสมาธิ ๑. บางคน              
ไมฉลาดในโคจรในสมาธิ และไมฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ ๑. บางคนฉลาดในโคจรใน  
สมาธิ และฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานท่ีฉลาดในโคจรใน   
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สมาธิ และฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน           
สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกน้ัน เปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแมโค นมสมเกิดจาก       
นมสด ฯลฯ       
        [๖๑๐] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ แตไมกระทํา              
ความเคารพในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความเคารพในสมาธิ แตไมฉลาดในการนอมจิตไปใน  
สมาธิ ๑. บางคนไมฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ และไมกระทําความเคารพในสมาธิ ๑.  
บางคนฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ และกระทําความเคารพในสมาธิ ๑. ใน ๔ จําพวกนั้น  
ผูไดฌานท่ีฉลาดในการนอมจิตไปในสมาธิ และกระทําความเคารพในสมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ         
ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกน้ัน เปรียบเหมือนนมสด      
เกิดจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ            
        [๖๑๑] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําความเคารพในสมาธิ แตไมกระทําความเพยีร         
เปนไปติดตอในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ แตไมกระทําความ             
เคารพในสมาธิ ๑. บางคนไมกระทําความเคารพในสมาธิ และไมกระทําความเพยีรเปนไปติดตอ            
ในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความเคารพในสมาธิ และกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ ๑.             
ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่กระทําความเคารพในสมาธิ และกระทําความเพยีรเปนไปติดตอใน          
สมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวก  
นั้น เปรียบเหมือนนมสดเกดิจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด ฯลฯ      
        [๖๑๒] พระนครสาวัตถี. ดูกรภกิษุท้ังหลาย ผูไดฌาน ๔ จําพวกนี้. ๔ จําพวกเปน             
ไฉน? คือ ผูไดฌานบางคนในโลกนี้ เปนผูกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ แตไม           
กระทําความสบายในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความสบายในสมาธิ แตไมกระทําความเพียรเปนไป              
ติดตอในสมาธิ ๑. บางคนไมกระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ และไมกระทําความสบาย            
ในสมาธิ ๑. บางคนกระทําความเพยีรเปนไปติดตอในสมาธิ และกระทําความสบายในสมาธิ ๑.              
ใน ๔ จําพวกนั้น ผูไดฌานที่กระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ และกระทําความสบายใน       
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สมาธิ. นับวาเปนผูเลิศ ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวก  
นั้น เปรียบเหมือนนมสดเกดิจากแมโค นมสมเกิดจากนมสด เนยขนเกดิจากนมสม เนยใส               
เกิดจากเนยขน หัวเนยใสเกิดจากเนยใส  หวัเนยใสเขากลาววาเปนเลิศ ฉันใด ผูไดฌานท่ี        
กระทําความเพียรเปนไปติดตอในสมาธิ และกระทําความสบายในสมาธิ. ก็นับวาเปนผูเลิศ            
ประเสริฐท่ีสุด เปนประธาน สูงสุด และดีกวาผูไดฌานท้ัง ๔ จําพวกน้ัน ฉันนั้นเหมือนกัน.     
     พระผูมีพระภาคไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว ภกิษุเหลานั้นดใีจช่ืนชมภาษิตของ        
พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล.       
                  (สูตรอีก ๕๐ สูตร พึงใหพิสดารโดยนัยนี้)      
                                    จบ สูตรท่ี ๑๐.      
                                   จบ สมาธิสังยุต.      
                         -------------------------------        
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                      รวมพระสูตรท่ีมีในสังยุตนี้ คือ           
            ๑. สมาธิสมาปตติสูตร           ๖. โคจรสูตร      
            ๒. ฐิตสูิตร    ๗. อภินีหารสูตร   
            ๓. วุฏฐานสูตร ๘. สักกัจจการีสูตร 
            ๔. กัลลิตสูตร  ๙. สาตัจจการีสูตร 
            ๕. อารัมมณสูตร              ๑๐. สัปปายการีสูตร. 
                                จบ ขันธวารวรรคสังยตุ.   
                         -----------------------------       
                   รวมวรรคท่ีมีในขันธวารวัคคสังยุต  นี้ คือ    
                ๑. นกุลปตวรรค๒. อนิจจวรรค      
                ๓. ภารวรรค  ๔. นตุมหากวรรค      
                ๕. อัตตทีปวรรค   
     รวม ๕ วรรคนี้ ทานเรียกวา ปฐมปณณาสก. 
                ๖. อุปายวรรค ๗. อรหันตวรรค      
                ๘. ขัชชนียวรรค๙. เถรวรรค        
            ๑๐. ปุปผวรรค      
     รวม ๕ วรรคนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจาผูฉลาดทรงประกาศวา เปนมัชฌิมปณณาสก.             
            ๑๑. อันตวรรค ๑๒. ธัมมกถิกวรรค    
            ๑๓. อวิชชาวรรค              ๑๔. กกุกุฬวรรค      
            ๑๕. ทิฏฐิวรรค     
     รวม ๕ วรรคนี้ ทานเรียกวา ปจฉิมปณณาสก และเรียกวาเปนนิบาต.       
                     ในขันธวารวรรคมี ๑๓ สังยุต คือ             
                ๑. ขันธสังยุต    ๘. นาคสังยุต   
                ๒. ราธสังยุต    ๙. สุปณณสังยุต 
                ๓. ทิฏฐิสังยุต   ๑๐. คันธัพพกายสังยุต          
                ๔. โอกกันตสังยุต๑๑. วลาหกสังยุต 
                ๕. อุปปาทสังยุต ๑๒. วจัฉโคตตสังยุต             
                ๖. กิเลสสังยุต  ๑๓. สมาธิสังยุต ฉะนี้แล ฯลฯ    
                ๗. สาริปุตตสังยุต               
                         -------------------------------------  


