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ขอนอบนอ้มแด่พระผูมี้พระภาคอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา้พระองคน์ัน้ 
อนิจจวรรคท่ี ๑ 

อชัฌตัติกอนิจจสตูร 
       

[๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างน้ี 
      สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ 
 ท่านอนาถบณิฑกิเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถ ีณ ที่ น้ันแล พระผู้มีพระภาคตรัส 
 เรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุเหล่าน้ันทูลรับสนองพระผู้มีพระภาค 
 แล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุเป็นของไม่เที่ ยง สิ่ งใด 
 ไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา 
 สิ่ งน้ันท่านทั้งหลายพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ ตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ 
 ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา หูเป็นของไม่เที่ ยง ฯลฯ จมูก 
 เป็นของไม่เที่ ยง ฯลฯ ล้ินเป็นของไม่เที่ ยง ฯลฯ กายเป็นของไม่เที่ ยง ฯลฯ ใจ 
 เป็นของไม่เที่ ยง สิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็น 
 อนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันท่านทั้งหลายพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความ 
 เป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ใน 
 จักษุ ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในหู ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในจมูก ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในล้ิน 
 ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในกาย ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในใจ เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลาย- 
 *กาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ 
 ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ 
 ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                         อชัฌัตติกทุกขสตูร 



      [๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็น 
 อนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันท่านทั้งหลายพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตาม 
 เป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา หู 
 เป็นทุกข ์ฯลฯ จมูกเป็นทุกข ์ฯลฯ ล้ินเป็นทุกข ์ฯลฯ กายเป็นทุกข ์ฯลฯ ใจเป็น 
 ทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันท่านทั้งหลาย 
 พึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่ 
 เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา ฯลฯ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                        อชัฌัตติกอนัตตสตูร 
      [๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ัน 
 ท่านทั้งหลายพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ ตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของ 
 เรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา หูเป็นอนัตตา ฯลฯ จมูกเป็น 
 อนัตตา ฯลฯ ล้ินเป็นอนัตตา ฯลฯ กายเป็นอนัตตา ฯลฯ ใจเป็นอนัตตา สิ่ งใด 
 เป็นอนัตตา สิ่ งน้ันท่านทั้งหลายพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า 
 น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา ฯลฯ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                          พาหิรอนิจจสตูร 
      [๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูเป็นของไม่เที่ ยง สิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ัน 
 เป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งนั้นท่าน 
 ทั้งหลายพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา 
 น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์
 เป็นของไม่เที่ ยง สิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็น 
 อนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันท่านทั้งหลายพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความ 
 เป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายในรูป ... 
 ย่อมทราบชัด ... ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                          พาหิรทุกขสตูร 
      [๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข์ สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา 
 สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันท่านทั้งหลายพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริง 
 อย่างน้ีว่า นั่นไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา เสยีง กล่ิน 
 รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์เป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา 



 สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันท่านทั้งหลายพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริง 
 อย่างน้ีว่า นั่นไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา ... ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                         พาหิรอนัตตสตูร 
      [๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งนั้นท่าน 
 ทั้งหลายพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา 
 น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์
 เป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันท่านทั้งหลายพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตาม 
 ความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา ... ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                    อตีตานาคตปัจจุปันนานิจจสตูร 
      [๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นอดีตและอนาคต เป็นของไม่เที่ ยง 
 จะกล่าวไปไยถงึจักษุอนัเป็นปัจจุบนัเล่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี 
 ย่อมไม่มีเย่ือใยในจักษุที่ เป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินจักษุที่ เป็นอนาคต ย่อมปฏบิตัิ 
 เพ่ือเบื่ อหน่าย เพ่ือคลายกาํหนัด เพ่ือดับซึ่ งจักษุที่ เป็นปัจจุบนั หู จมูก ล้ิน 
 กาย ใจที่ เป็นอดีตและอนาคต เป็นของไม่เที่ ยง จะกล่าวไปไยถงึใจที่ เป็นปัจจุบนั 
 เล่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมไม่มีเย่ือใยในใจที่ เป็นอดีต 
 ไม่เพลิดเพลินใจที่ เป็นปัจจุบนั ย่อมปฏบิตัิเพ่ือหน่าย เพ่ือคลายกาํหนัด เพ่ือดับ 
 ซึ่ งใจที่ เป็นปัจจุบนั ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                     อตีตานาคตปัจจุปันนทุกขสตูร 
      [๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นอดีตและอนาคต เป็นทุกข ์จะกล่าว 
 ไปไยถงึจักษุที่ เป็นปัจจุบนัเล่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมไม่ 
 มีเย่ือใยในจักษุที่ เป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินจักษุที่ เป็นอนาคต ย่อมปฏบิติัเพ่ือหน่าย 
 เพ่ือคลายกาํหนัด เพ่ือดับซึ่ งจักษุที่ เป็นปัจจุบนั หู จมูก ล้ิน กาย ใจที่ เป็น 
 อดีตและอนาคต เป็นทุกข ์จะกล่าวไปไยถงึใจที่ เป็นปัจจุบนัเล่า อริยสาวกผู้ได้ 
 สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมไม่มีเย่ือใยในใจที่ เป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินใจที่  
 เป็นอนาคต ย่อมปฏบิตัิเพ่ือเบื่ อหน่าย เพ่ือคลายกาํหนัด เพ่ือดับซึ่ งใจที่ เป็น 
 ปัจจุบนั ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                    อตีตานาคตปัจจุปันนานัตตสตูร 
      [๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นอดีตและอนาคต เป็นอนัตตา จะ 



 กล่าวไปไยถงึจักษุที่ เป็นปัจจุบนัเล่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อม 
 ไม่มีเย่ือใยในจักษุที่ เป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินจักษุที่ เป็นอนาคต ย่อมปฏบิตัิเพ่ือ 
 เบื่ อหน่าย เพ่ือคลายกาํหนัด เพ่ือดับซึ่ งจักษุที่ เป็นปัจจุบนั หู จมูก ล้ิน กาย 
 ใจที่ เป็นอดีตและอนาคต เป็นอนัตตา จะกล่าวไปไยถงึใจที่ เป็นปัจจุบนัเล่า อริย 
 สาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมไม่มีเย่ือใยในใจที่ เป็นอดีต ไม่เพลิด 
 เพลินใจที่ เป็นอนาคต ย่อมปฏบิัติเพ่ือเบื่ อหน่าย เพ่ือคลายกาํหนัด เพ่ือดับซึ่ งใจ 
 ที่ เป็นปัจจุบนั ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                           พาหิรสตูร 
      [๑๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นอดีตและอนาคต เป็นของไม่เที่ ยง 
 จะกล่าวไปไยถงึรปูที่ เป็นปัจจุบันเล่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี 
 ย่อมไม่มีเย่ือใยในรปูที่ เป็นอดีต ย่อมไม่เพลิดเพลินในรปูที่ เป็นอนาคต ย่อมปฏบิตัิ 
 เพ่ือเบื่ อหน่าย เพ่ือคลายกาํหนัด เพ่ือดับซึ่ งรปูที่ เป็นปัจจุบนั เสยีง กล่ิน รส 
 โผฏฐัพพะ ธรรมารมณท์ี่ เป็นอดีตและอนาคต เป็นของไม่เที่ ยง จะกล่าวไปไย 
 ถงึที่ เป็นปัจจุบนัเล่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมไม่มีเย่ือใย 
 ในธรรมารมณท์ี่ เป็นอดีต ย่อมไม่เพลิดเพลินในธรรมารมณท์ี่ เป็นอนาคต ย่อม 
 ปฏบิตัิเพ่ือเบื่ อหน่าย เพ่ือคลายกาํหนัด เพ่ือดับซึ่ งธรรมารมณท์ี่ เป็นปัจจุบนั ฯ 
      [๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นอดีตและอนาคต เป็นทุกข ์จะกล่าว 
 ไปไยถงึรปูที่ เป็นปัจจุบนัเล่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมไม่มี 
 เยื่ อใยในรูปที่ เป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินในรปูที่ เป็นอนาคต ย่อมปฏบิติัเพ่ือเบื่ อ 
 หน่าย เพ่ือคลายกาํหนัด เพ่ือดับซึ่ งรปูที่ เป็นปัจจุบัน ฯลฯ ฯ 
      [๑๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นอดีตและอนาคต เป็นอนัตตา จะ 
 กล่าวไปไยถงึรปูที่ เป็นปัจจุบนัเล่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อม 
 ไม่มีเย่ือใยในรปูที่ เป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินในรปูที่ เป็นอนาคต ย่อมปฏบิตัิ 
 เพ่ือเบื่ อหน่าย เพ่ือคลายกาํหนัด เพ่ือดับซึ่ งรปูที่ เป็นปัจจุบนั เสยีง กล่ิน รส 
 โผฏฐัพพะ ธรรมารมณท์ี่ เป็นอดีตและอนาคต เป็นอนัตตา จะกล่าวไปไยถงึที่  
 เป็นปัจจุบนัเล่า อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมไม่มีเย่ือใยใน 
 ธรรมารมณท์ี่ เป็นอดีต ไม่เพลิดเพลินในธรรมารมที่ เป็นอนาคต ย่อมปฏบิตัิเพ่ือ 
 เบื่ อหน่าย เพ่ือคลายกาํหนัด เพ่ือดับซึ่ งธรรมารมณท์ี่ เป็นปัจจุบนั ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                        จบอนิจจวรรคที่  ๑ 
                        ------------- 



                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อชัฌัตติกอนิจจสตูร ๒. อชัฌัตติกทุกขสตูร ๓. อชัฌัตติก- 
 *อนัตตสตูร ๔. พาหิรอนิจจสตูร ๕. พาหิรทุกขสตูร ๖. พาหิรอนัตต- 
 *สตูร ๗. อตีตานาคตปัจจุปันนานิจจสตูร ๘. อตีตานาคตปัจจุปันนทุกขสตูร 
 ๙. อตีตานาคตปัจจุปันนานัตตสตูร ๑๐. พาหิรสตูร ฯ 
                       --------------- 
                          ยมกวรรคที่  ๒ 
                         สมัโพธสตูรที่  ๑ 
      [๑๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่ อเรายังเป็นโพธสิตัว์ 
 ยังไม่ได้ตรัสรู้ ได้มีความคิดดังน้ีว่า อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็น 
 ความสลัดออกแห่งจักษุ ฯลฯ แห่งหู ฯลฯ แห่งจมูก ฯลฯ แห่งล้ิน ฯลฯ แห่ง 
 กาย ฯลฯ อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นความสลัดออกแห่งใจ ดูกร- 
 *ภกิษุทั้งหลาย เราน้ันได้มีความคิดดังน้ีว่า สขุโสมนัสเกดิขึ้นเพราะอาศยัจักษุ 
 น้ีเป็นคุณแห่งจักษุ จักษุเป็นของไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 
 น้ีเป็นโทษแห่งจักษุ การกาํจัด การละฉันทราคะในจักษุ นี้ เป็นความสลัดออก 
 แห่งจักษุ ฯลฯ สขุโสมนัสเกดิขึ้นเพราะอาศยัใจ นี้ เป็นคุณแห่งใจ ใจเป็นสภาพ 
 ไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา น้ีเป็นโทษแห่งใจ การกาํจัด 
 การละฉันทราคะในใจ น้ีเป็นความสลัดออกแห่งใจ ดูกรภกิษุทั้งหลาย เรายัง 
 ไม่รู้ตามความเป็นจริง ซึ่ งคุณแห่งอายตนะภายใน ๖ เหล่าน้ี โดยเป็นคุณ 
 ซึ่ งโทษโดยความเป็นโทษ และซึ่ งความสลัดออกโดยเป็นความสลัดออก อย่างน้ี 
 เพียงใด เรากยั็งไม่ปฏญิาณว่าได้ตรัสรู้ซึ่ งอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลก พร้อม 
 ทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สตัว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์เทวดา 
 และมนุษย์เพียงน้ัน เมื่ อใด เราได้รู้ตามความเป็นจริง ซึ่ งคุณแห่งอายตนะภาย 
 ใน ๖ เหล่าน้ี โดยเป็นคุณ ซึ่ งโทษโดยความเป็นโทษ และซึ่ งความสลัดออก 
 โดยเป็นความสลัดออก อย่างน้ี เมื่ อน้ัน เราจึงปฏญิาณว่า ได้ตรัสรู้ซึ่ งอนุตตร 
 สมัมาสมัโพธญิาณในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สตัว์ 
 พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์เทวดาและมนุษย์ กญ็าณทสันะเกดิขึ้นแล้วแก่เราว่า 
 ความหลุดพ้นของเราไม่กาํเริบ ชาตินี้มีในที่ สดุ บดัน้ีภพใหม่ไม่มี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                         สมัโพธสตูรที่  ๒ 
      [๑๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ก่อนแต่การตรัสรู้ เมื่ อเรายังเป็นโพธสิตัว์ 
 ยังไม่ได้ตรัสรู้ ได้มีความคิดดังน้ีว่า อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็น 



 ความสลัดออกแห่งรปู ฯลฯ แห่งเสยีง ฯลฯ แห่งกล่ิน ฯลฯ แห่งรส ฯลฯ 
 แห่งโผฏฐัพพะ อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ อะไรเป็นความสลัดออกแห่ง 
 ธรรมารมณ ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราน้ันได้มีความคิดดังน้ีว่า สขุโสมนัสเกดิขึ้น 
 เพราะอาศยัรปู น้ีเป็นคุณแห่งรปู รปูเป็นของไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวน 
 เป็นธรรมดา น้ีเป็นโทษแห่งรปู การกาํจัด การละฉันทราคะในรปู น้ีเป็นความ 
 สลัดออกแห่งรปู ฯลฯ สขุโสมนัสเกดิขึ้นเพราะอาศยัธรรมารมณ ์น้ีเป็นคุณแห่ง 
 ธรรมารมณ ์ธรรมารมณเ์ป็นสภาพไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็น 
 ธรรมดา นี้ เป็นโทษแห่งธรรมารมณ ์การกาํจัด การละฉันทราคะในธรรมารมณ ์
 น้ีเป็นความสลัดออกแห่งธรรมารมณ ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย เรายังไม่รู้ตามความเป็น 
 จริง ซึ่ งคุณแห่งอายตนะภายนอก ๖ เหล่าน้ี โดยเป็นคุณ ซึ่ งโทษโดยความ 
 เป็นโทษ และซึ่ งความสลัดออกโดยเป็นความสลัดออก อย่างนี้  เพียงใด เรากยั็ง 
 ไม่ปฏญิาณว่า ได้ตรัสรู้ซึ่ งอนุตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลก พร้อมทั้งเทวโลก 
 มารโลก พรหมโลก ในหมู่สตัว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์เทวดาและมนุษย์ 
 เพียงน้ัน เมื่ อใด เราได้รู้ตามความเป็นจริง ซึ่ งคุณแห่งอายตนะภายนอก ๖ เหล่าน้ี 
 โดยเป็นคุณ ซึ่ งโทษโดยความเป็นโทษ และซึ่ งความสลัดออกโดยเป็นความสลัด 
 ออกอย่างน้ี เมื่ อน้ัน เราจึงปฏญิาณว่า ได้ตรัสรู้ซึ่ งอนุตรสมัมาสมัโพธญิาณในโลก 
 พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สตัว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์
 เทวดาและมนุษย์ กญ็าณทสันะเกดิขึ้นแล้วแก่เราว่า ความหลุดพ้นของเราไม่กาํเริบ 
 ชาติน้ีมีในที่ สดุ บดัน้ีภพใหม่ไม่มี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                         อสัสาทสตูรที่  ๑ 
      [๑๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราได้เที่ ยวแสวงหาคุณแห่งจักษุ ได้พบคุณ 
 แห่งจักษุ ได้เหน็ด้วยดีด้วยปัญญา เราได้เที่ ยวแสวงหาโทษแห่งจักษุ ได้พบโทษ 
 แห่งจักษุ ได้เหน็ด้วยดีด้วยปัญญา เราได้เที่ ยวแสวงหาความสลัดออกแห่งจักษุ 
 ได้พบความสลัดออกแห่งจักษุ ได้เหน็ด้วยดีด้วยปัญญา ฯลฯ แห่งหู ฯลฯ แห่ง 
 จมูก ฯลฯ แห่งล้ิน ฯลฯ แห่งกาย ฯลฯ เราได้เที่ ยวแสวงหาคุณแห่งใจ ได้พบ 
 คุณแห่งใจ ได้เหน็ด้วยดีด้วยปัญญา เราได้เที่ ยวแสวงหาโทษแห่งใจ ได้พบโทษ 
 แห่งใจ ได้เหน็ด้วยดีด้วยปัญญา เราได้เที่ ยวแสวงหาความสลัดออกแห่งใจ ได้ 
 พบความสลัดออกแห่งใจ ได้เหน็ด้วยดีด้วยปัญญา ดูกรภกิษุทั้งหลาย เรายังไม่รู้ 
 ตามความเป็นจริง ซึ่ งคุณแห่งอายตนะภายใน ๖ เหล่าน้ีโดยเป็นคุณ ซึ่ งโทษ 
 โดยความเป็นโทษ ซึ่ งความสลัดออกโดยเป็นความสลัดออก เพียงใด ฯลฯ ก ็
 ญาณทสันะเกดิขึ้นแล้วแก่เราว่า ความหลุดพ้นของเราไม่กาํเริบ ชาติน้ีมีในที่ สดุ 



 บดัน้ีภพใหม่ไม่มี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                         อสัสาทสตูรที่  ๒ 
      [๑๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราได้เที่ ยวแสวงหาคุณแห่งรปู ได้พบคุณแห่ง 
 รปู ได้เหน็ด้วยดีด้วยปัญญา เราได้เที่ ยวแสวงหาโทษแห่งรปู ได้พบโทษแห่งรปู 
 ได้เหน็ด้วยดีด้วยปัญญา เราได้เที่ ยวแสวงหาความสลัดออกแห่งรปู ได้พบความ 
 สลัดออกแห่งรปู ได้เหน็ด้วยดีด้วยปัญญา ฯลฯ แห่งเสยีง ฯลฯ แห่งกล่ิน ฯลฯ 
 แห่งรส ฯลฯ แห่งโผฏฐัพพะ ฯลฯ เราได้เที่ ยวแสวงหาคุณแห่งธรรมารมณ ์
 ได้พบคุณแห่งธรรมารมณ ์ได้เหน็ด้วยดีด้วยปัญญา เราได้เที่ ยวแสวงหาโทษแห่ง 
 ธรรมารมณ ์ได้พบโทษแห่งธรรมารมณ ์ได้เหน็ด้วยดีด้วยปัญญา เราได้เที่ ยว 
 แสวงหาความสลัดออกแห่งธรรมารมณ ์ได้พบความสลัดออกแห่งธรรมารมณ ์ได้ 
 เหน็ด้วยดีด้วยปัญญา ดูกรภกิษุทั้งหลาย เรายังไม่รู้ตามความเป็นจริง ซึ่ งคุณแห่ง 
 อายตนะภายนอก ๖ เหล่าน้ีโดยเป็นคุณ ซึ่ งโทษโดยความเป็นโทษ ซึ่ งความสลัด 
 ออกโดยเป็นความสลัดออก เพียงใด ฯลฯ กญ็าณทสันะเกดิขึ้นแล้วแก่เราว่า 
 ความหลุดพ้นของเราไม่กาํเริบ ชาตินี้มีในที่ สดุ บดัน้ีภพใหม่ไม่มี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                        โนอสัสาทสตูรที่  ๑ 
      [๑๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ถ้าคุณแห่งจักษุจักไม่มีแล้วไซร้ สตัว์ทั้งหลาย 
 กจ็ะไม่พึงกาํหนัดในจักษุ แต่เพราะคุณในจักษุมีอยู่ ฉะนั้น สตัว์ทั้งหลายจึงกาํหนัด 
 ในจักษุ ถ้าโทษแห่งจักษุจักไม่มีแล้วไซร้ สตัว์ทั้งหลายกจ็ะไม่พึงเบื่ อหน่ายในจักษุ 
 แต่เพราะโทษแห่งจักษุมีอยู่ ฉะน้ัน สตัว์ทั้งหลายจึงเบื่ อหน่ายในจักษุ ถ้าความ 
 สลัดออกแห่งจักษุจักไม่มีแล้วไซร้ สตัว์ทั้งหลายกไ็ม่พึงสลัดออกจากจักษุ แต่ 
 เพราะความสลัดออกแห่งจักษุมีอยู่ ฉะน้ัน สตัว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากจักษุ ฯลฯ 
 แห่งหู ฯลฯ แห่งจมูก ฯลฯ แห่งล้ิน ฯลฯ แห่งกาย ฯลฯ ถ้าคุณแห่งใจจักไม่มี 
 แล้วไซร้ สตัว์ทั้งหลายกจ็ะไม่พึงกาํหนัดในใจ แต่เพราะคุณแห่งใจมีอยู่ ฉะน้ัน 
 สตัว์ทั้งหลายจึงกาํหนัดในใจ ถ้าโทษแห่งใจจักไม่มีแล้วไซร้ สตัว์ทั้งหลายกจ็ะ 
 ไม่พึงเบื่ อหน่ายในใจ แต่เพราะโทษแห่งใจมีอยู่ ฉะนั้น สตัว์ทั้งหลายจึงเบื่ อ 
 หน่ายในใจ ถ้าความสลัดออกแห่งใจจักไม่มีแล้วไซร้ สตัว์ทั้งหลายกจ็ะไม่พึง 
 สลัดออกจากใจ แต่เพราะความสลัดออกแห่งใจมีอยู่ ฉะน้ัน สตัว์ทั้งหลายจึง 
 สลัดออกจากใจ ดูกรภกิษุทั้งหลาย สตัว์ทั้งหลายยังไม่รู้ตามความเป็นจริง ซึ่ ง 
 คุณแห่งอายตนะภายใน ๖ เหล่าน้ี โดยเป็นคุณ ซึ่ งโทษโดยความเป็นโทษ ซึ่ ง 
 ความสลัดออกโดยเป็นความสลัดออก เพียงใด สตัว์ทั้งหลายกยั็งไม่เป็นผู้ออกไป 



 พรากไป หลุดพ้นไปจากโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมู่สตัว์ 
 พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์เทวดาและมนุษย์ มีใจหาเขตแดนมิได้อยู่ เพียงนั้น 
 แต่เมื่ อใด สตัว์ทั้งหลายได้รู้ตามความเป็นจริง ซึ่ งคุณแห่งอายตนะภายใน ๖ 
 เหล่าน้ี โดยเป็นคุณ ซึ่ งโทษโดยความเป็นโทษ และซึ่ งความสลัดออกโดยเป็น 
 ความสลัดออก เมื่ อน้ัน สตัว์ทั้งหลายกเ็ป็นผู้ออกไป พรากไป หลุดพ้นไปจาก 
 โลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมู่สตัว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์
 เทวดาและมนุษย์ มีใจอนัหาเขตแดนมิได้อยู่ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                        โนอสัสาทสตูรที่  ๒ 
      [๑๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ถ้าคุณแห่งรปูจักไม่มีแล้วไซร้ สตัว์ทั้งหลายก ็
 จะไม่พึงกาํหนัดในรปู แต่เพราะคุณแห่งรูปมีอยู่ ฉะนั้น สตัว์ทั้งหลายจึงกาํหนัดใน 
 รปู ถ้าโทษแห่งรปูจักไม่มีแล้วไซร้ สตัว์ทั้งหลายกจ็ะไม่พึงเบื่ อหน่ายในรปู แต่ 
 เพราะโทษแห่งรปูมีอยู่ ฉะนั้น สตัว์ทั้งหลายจึงเบื่ อหน่ายในรปู ถ้าความสลัดออก 
 แห่งรูปจักไม่มีแล้วไซร้ สตัว์ทั้งหลายกจ็ะไม่พึงสลัดออกจากรปู แต่เพราะความ 
 สลัดออกแห่งรปูมีอยู่ ฉะน้ัน สตัว์ทั้งหลายจึงสลัดออกจากรปู ฯลฯ แห่งเสยีง 
  ฯลฯ แห่งกล่ิน ฯลฯ แห่งรส ฯลฯ แห่งโผฏฐัพพะ ฯลฯ ถ้าคุณแห่งธรรมารมณ ์
 จักไม่มีแล้วไซร้ สตัว์ทั้งหลายกจ็ะไม่พึงกาํหนัดในธรรมารมณ ์แต่เพราะคุณแห่ง 
 ธรรมารมณม์ีอยู่ ฉะนั้น สตัว์ทั้งหลายจึงกาํหนัดในธรรมารมณ ์ถ้าโทษแห่ง 
 ธรรมารมณจ์ักไม่มีแล้วไซร้ สตัว์ทั้งหลายกจ็ะไม่พึงเบื่ อหน่ายในธรรมารมณ ์แต่ 
 เพราะโทษแห่งธรรมารมณม์ีอยู่ ฉะนั้น สตัว์ทั้งหลายจึงเบื่ อหน่ายในธรรมารมณ ์
 ถ้าความสลัดออกจากธรรมารมณจ์ักไม่มีแล้วไซร้ สตัว์ทั้งหลายกจ็ะไม่พึงสลัดออก 
 จากธรรมารมณ ์แต่เพราะความสลัดออกแห่งธรรมารมณม์ีอยู่ ฉะนั้น สตัว์ทั้งหลาย 
 จึงสลัดออกจากธรรมารมณ ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย สตัว์ทั้งหลายยังไม่รู้ตามความเป็น 
 จริง ซึ่ งคุณแห่งอายตนะภายนอก ๖ เหล่าน้ีโดยเป็นคุณ ซึ่ งโทษโดยความเป็น 
 โทษ ซึ่ งความสลัดออกโดยเป็นความสลัดออกเพียงใด สตัว์ทั้งหลายกยั็งไม่ 
 เป็นผู้ออกไป พรากไป หลุดพ้นไปจากโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก 
 พรหมโลก จากหมู่สตัว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์เทวดาและมนุษย์ มีใจหาเขต 
 แดนมิได้อยู่เพียงน้ัน แต่เมื่ อใด สตัว์ทั้งหลายได้รู้ตามความเป็นจริง ซึ่ งคุณแห่ง 
 อายตนะภายนอก ๖ เหล่าน้ีโดยเป็นคุณ ซึ่ งโทษโดยความเป็นโทษ และซึ่ ง 
 ความสลัดออก โดยเป็นความสลัดออก เมื่ อน้ัน สตัว์ทั้งหลายกเ็ป็นผู้ออกไป 
 พรากไป หลุดพ้นไปจากโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก จากหมู่ 
 สตัว์ พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์เทวดาและมนุษย์ มีใจอนัหาเขตแดนมิได้อยู่ ฯ 



                           จบสตูรที่  ๖ 
                         อภนิันทสตูรที่  ๑ 
      [๑๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ผู้ใดยังเพลิดเพลินจักษุ ผู้น้ันช่ือว่าย่อมเพลิด 
 เพลินทุกข ์ผู้ใดเพลิดเพลินทุกข ์เรากล่าวว่า ผู้นั้นยังไม่พ้นไปจากทุกข ์ฯลฯ 
 ผู้ใดยังเพลิดเพลินใจ ผู้น้ันช่ือว่าย่อมเพลิดเพลินทุกข ์ผู้ใดเพลิดเพลินทุกข ์เรา 
 กล่าวว่า ผู้น้ันยังไม่พ้นไปจากทุกข ์ส่วนผู้ใดไม่เพลิดเพลินจักษุ ผู้น้ันช่ือว่าไม่ 
 เพลิดเพลินทุกข ์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นพ้นไปจากทุกข ์ฯลฯ 
 ผู้ใดไม่เพลิดเพลินใจ ผู้น้ันช่ือว่าไม่เพลิดเพลินทุกข ์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุกข ์
 เรากล่าวว่า ผู้น้ันพ้นไปจากทุกข ์ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                         อภนิันทสตูรที่  ๒ 
      [๒๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ผู้ใดยังเพลิดเพลินรปู ผู้นั้นช่ือว่าย่อมเพลิด 
 เพลินทุกข ์ผู้ใดเพลิดเพลินทุกข ์เรากล่าวว่า ผู้นั้นยังไม่พ้นไปจากทุกข ์ฯลฯ 
 ผู้ใดยังเพลิดเพลินธรรมารมณ ์ผู้นั้นช่ือว่าย่อมเพลิดเพลินทุกข ์ผู้ใดเพลิดเพลินทุกข ์
 เรากล่าวว่า ผู้น้ันยังไม่พ้นไปจากทุกข ์ส่วนผู้ใดไม่เพลิดเพลินรูป ผู้น้ันช่ือว่าไม่ 
 เพลิดเพลินทุกข ์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินทุกข์ เรากล่าวว่า ผู้นั้นพ้นไปจากทุกข ์ฯลฯ 
 ผู้ใดไม่เพลิดเพลินธรรมารมณ ์ผู้น้ันช่ือว่าไม่เพลิดเพลินทุกข ์ผู้ใดไม่เพลิดเพลิน 
 ทุกข ์เรากล่าวว่า ผู้นั้นพ้นไปจากทุกข ์ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                         อปุปาทสตูรที่  ๑ 
      [๒๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความเกดิขึ้น ความต้ังอยู่ ความบงัเกดิ 
 ความปรากฏแห่งจักษุ น้ีเป็นความเกดิขึ้นแห่งทุกข ์เป็นความต้ังอยู่แห่งโรค เป็น 
 ความปรากฏแห่งชราและมรณะ ฯลฯ ความเกดิขึ้น ความต้ังอยู่ ความบงัเกดิ 
 ความปรากฏแห่งใจ น้ีเป็นความเกดิแห่งทุกข ์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค เป็นความ 
 ปรากฏแห่งชราและมรณะ ส่วนความดับ ความสงบ ความไม่มีแห่งจักษุ นี้ เป็น 
 ความดับแห่งทุกข ์เป็นความสงบแห่งโรค เป็นความไม่มีแห่งชราและมรณะ ฯลฯ 
 ความดับ ความสงบ ความไม่มีแห่งใจ นี้ เป็นความดับแห่งทุกข ์เป็นความสงบ 
 แห่งโรค เป็นความไม่มีแห่งชราและมรณะ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                         อปุปาทสตูรที่  ๒ 
      [๒๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความเกดิขึ้น ความต้ังอยู่ ความบงัเกดิ 
 ความปรากฏแห่งรปู น้ีเป็นความเกดิขึ้นแห่งทุกข ์เป็นความต้ังอยู่แห่งโรค เป็น 



 ความปรากฏแห่งชราและมรณะ ฯลฯ ความเกดิขึ้น ความต้ังอยู่ ความบงัเกดิ 
 ความปรากฏแห่งธรรมารมณ ์น้ีเป็นความเกดิแห่งทุกข ์เป็นความตั้งอยู่แห่งโรค 
 เป็นความปรากฏแห่งชราและมรณะ ฯ 
      [๒๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความดับ ความสงบ ความไม่มีแห่งรปู น้ี 
 เป็นความดับแห่งทุกข ์เป็นความสงบแห่งโรค เป็นความไม่มีแห่งชราและมรณะ 
  ฯลฯ ความดับ ความสงบ ความไม่มีแห่งธรรมารมณ ์น้ีเป็นความดับแห่งทุกข ์
 เป็นความสงบแห่งโรค เป็นความไม่มีแห่งชราและมรณะ ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                        จบยมกวรรคที่  ๒ 
                      ------------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สมัโพธสตูรที่  ๑  ๒. สมัโพธสตูรที่  ๒  ๓. อสัสาทสตูรที่  ๑ 
 ๔. อสัสาทสตูรที่  ๒  ๕. โนอสัสาทสตูรที่  ๑  ๖. โนอสัสาทสตูรที่  ๒ 
 ๗. อภนัินทสตูรที่  ๑  ๘. อภนัินทสตูรที่  ๒  ๙. อปุปาทสตูรที่  ๑  ๑๐. อปุปาท- 
 *สตูรที่  ๒ ฯ 
                    --------------------- 
                          สพัพวรรคที่  ๓ 
                            สพัพสตูร 
      [๒๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงสิ่ งทั้งปวงแก่เธอทั้งหลาย เธอ 
 ทั้งหลายจงฟังข้อนั้น ดูกรภกิษุทั้งหลาย กอ็ะไรเป็นสิ่ งทั้งปวง จักษุกบัรปู หู 
 กบัเสยีง จมูกกบักล่ิน ล้ินกบัรส กายกบัโผฏฐัพพะ ใจกบัธรรมารมณ ์อนัน้ี 
 เรากล่าวว่าสิ่ งทั้งปวง ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดพึงกล่าวอย่างน้ีว่า เราบอกปฏเิสธ 
 สิ่ งทั้งปวง จักบญัญัติสิ่ งอื่ นแทน วาจาของผู้น้ันคงเป็นของศกัดิ์ สทิธิ์ ดุจเทพเจ้า 
 แต่คร้ันถูกถามเข้า กค็งไม่ปริปากได้ และย่ิงจะอดึอดัลาํบากใจ ข้อน้ันเพราะเหตุ 
 อะไร เพราะข้อน้ันไม่ใช่วิสยั ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                          ปหานสตูรที่  ๑ 
      [๒๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลาย เพ่ือละสิ่ ง 
 ทั้งปวงนั้นเสยี เธอทั้งหลายจงฟังข้อน้ัน ดูกรภกิษุทั้งหลาย กธ็รรมสาํหรับละสิ่ ง 
 ทั้งปวงนั้นเป็นไฉน ดูกรภกิษุทั้งหลายจักษุ รปู จักษุวิญญาณ จักษุสมัผสั เป็น 
 สิ่ งที่ ควรละ แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะ 
 จักษุสมัผสัเป็นปัจจัย กเ็ป็นสิ่ งที่ ควรละ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ 



 มโนสมัผสั เป็นสิ่ งที่ ควรละ แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา 
 ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย กเ็ป็นสิ่ งที่ ควรละ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อนัน้ีแล 
 เป็นธรรมสาํหรับละสิ่ งทั้งปวง ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                          ปหานสตูรที่  ๒ 
      [๒๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมแก่เธอทั้งหลายเพ่ือรู้ ย่ิง 
 รอบรู้แล้วละสิ่ งทั้งปวง เธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้น ดูกรภกิษุทั้งหลาย ธรรม 
 สาํหรับรู้ ย่ิง รอบรู้แล้วละเสยีซึ่ งสิ่ งทั้งปวงเป็นไฉน จักษุ รปู จักษุวิญญาณ 
 จักษุสมัผสั เป็นสิ่ งที่ ควรรู้ ย่ิงควรรอบรู้แล้วละ แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
 อทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย กเ็ป็นสิ่ งที่ ควรรู้ ย่ิง ควรรอบรู้ 
 แล้วละเสยี ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ มโนสมัผสั เป็นสิ่ งที่ ควรรู้ ย่ิง 
 ควรรอบรู้แล้วละเสยี แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิ 
 ขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย กเ็ป็นสิ่ งที่ ควรรู้ยิ่ ง ควรรอบรู้แล้วละเสยี น้ีเป็น 
 ธรรมสาํหรับรู้ ย่ิง รอบรู้แล้วละสิ่ งทั้งปวงเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย อนันี้แล เป็น 
 ธรรมสาํหรับรู้ ย่ิง รอบรู้แล้วละสิ่ งทั้งปวง ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                         ปริชานสตูรที่  ๑ 
      [๒๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ผู้ที่ ยังไม่รู้ ย่ิง ยังไม่กาํหนดรู้ ยังไม่คลาย 
 กาํหนัด ยังละไม่ได้ซึ่ งสิ่ งทั้งปวง ยังไม่เป็นผู้ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย กส็ิ่ งทั้งปวงคืออะไร บุคคลผู้ยังไม่รู้ยิ่ ง ยังไม่กาํหนดรู้ ยังไม่คลาย 
 กาํหนัด ยังละไม่ได้ ยังไม่เป็นผู้ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย คือ 
 จักษุ บุคคลยังไม่รู้ ย่ิง ยังไม่กาํหนดรู้ ยังไม่คลายกาํหนัด ยังละไม่ได้ ยังไม่ 
 เป็นผู้ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์รปู ฯลฯ จักษุวิญญาณ จักษุสมัผสั ฯลฯ 
 สขุเวทนา ฯลฯ ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสั 
 เป็นปัจจัย บุคคลยังไม่รู้ ย่ิง ยังไม่กาํหนดรู้ ยังไม่คลายกาํหนัด ยังละไม่ได้ ก ็
 ยังเป็นผู้ไม่ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์หู ฯลฯ เสยีง ฯลฯ ล้ิน ฯลฯ รส ฯลฯ 
 กาย ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ใจ ฯลฯ ธรรมารมณ ์ฯลฯ มโนวิญญาณ ฯลฯ 
 มโนสมัผสั ฯลฯ แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้น 
 เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย บุคคลยังไม่รู้ ย่ิง ยังไม่กาํหนดรู้ ยังไม่คลายกาํหนัด 
 ยังละไม่ได้ กย็ังเป็นผู้ไม่ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคลผู้ที่ ยัง 
 ไม่รู้ ย่ิง ยังไม่กาํหนดรู้ ยังไม่คลายกาํหนัด ยังไม่ละซึ่ งสิ่ งทั้งปวงนี้  ยังเป็นผู้ไม่ 
 ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ฯ 



      [๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลผู้ที่ รู้ ย่ิง กาํหนดรู้ คลายกาํหนัดได้ 
 ละได้ซึ่ งสิ่ งทั้งปวง เป็นผู้ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งทั้งปวง 
 คืออะไร บุคคลรู้ยิ่ ง กาํหนดรู้ คลายกาํหนัดได้ ละได้ เป็นผู้ควรเพ่ือความสิ้น 
 ทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย คือ จักษุ บุคคลรู้ ย่ิง กาํหนดรู้ คลายกาํหนัดได้ ละ 
 ได้ เป็นผู้ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์รปู ฯลฯ จักษุวิญญาณ ฯลฯ จักษุสมัผสั ฯลฯ 
 แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็น 
 ปัจจัย บุคคลรู้ ย่ิง กาํหนดรู้ คลายกาํหนัดได้ ละได้ กเ็ป็นผู้ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์
 หู ฯลฯ เสยีง ฯลฯ ล้ิน ฯลฯ รส ฯลฯ กาย ฯลฯ โผฏฐัพพะ ฯลฯ ใจ ฯลฯ 
 ธรรมารมณ ์ฯลฯ มโนวิญญาณ ฯลฯ มโนสมัผสั ฯลฯ แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย บุคคลรู้ ย่ิง กาํหนดรู้ 
 คลายกาํหนัดได้ ละได้ กเ็ป็นผู้ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคล 
 ผู้รู้ ย่ิง กาํหนดรู้ คลายกาํหนัดได้ ละได้ซึ่ งสิ่ งทั้งปวงน้ีแล เป็นผู้ควรเพ่ือความ 
 สิ้นทุกข ์ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                         ปริชานสตูรที่  ๒ 
      [๒๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ผู้ที่ ยังไม่รู้ ย่ิง ยังไม่กาํหนดรู้ ยังไม่คลาย 
 กาํหนัด ยังละไม่ได้ซึ่ งสิ่ งทั้งปวง เป็นผู้ไม่ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวง คืออะไร บุคคลยังไม่รู้ยิ่ ง ยังไม่กาํหนดรู้ ยังไม่คลาย 
 กาํหนัด ยังละไม่ได้ เป็นผู้ไม่ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย คือ จักษุ 
 รปู จักษุวิญญาณ และธรรมที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ ์
 มโนวิญญาณ และธรรมที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณ ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคล 
 ยังไม่รู้ ย่ิง ยังไม่กาํหนดรู้ ยังคลายกาํหนัดไม่ได้ ยังละไม่ได้ ซึ่ งสิ่ งทั้งปวงน้ีแล 
 เป็นผู้ไม่ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ฯ 
      [๓๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลผู้รู้ ย่ิง กาํหนดรู้ คลายกาํหนัดได้ 
 ละได้ซ่ึงสิ่ งทั้งปวง เป็นผู้ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวง 
 คืออะไร ที่ บุคคลรู้ ย่ิง กาํหนดรู้ คลายกาํหนัดได้ ละได้ เป็นผู้ควรเพ่ือความ 
 สิ้นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุ รปู จักษุวิญญาณ และธรรมที่ จะพึงรู้แจ้ง 
 ด้วยจักษุวิญญาณ ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ และธรรมที่ จะพึงรู้แจ้ง 
 ด้วยมโนวิญญาณ ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคลรู้ ย่ิง กาํหนดรู้ คลายกาํหนัดได้ 
 ละได้ซึ่ งสิ่ งทั้งปวงน้ีแล เป็นผู้ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                        อาทติตปริยายสตูร 



      [๓๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างน้ี 
      สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ ตาํบลคยาสสีะ ริมฝั่งแม่นํา้คยา 
 พร้อมกบัภกิษุ ๑,๐๐๐ รปู ณ ที่ นั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะภกิษุทั้งหลายว่า 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงเป็นของร้อน ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งทั้งปวงเป็น 
 ของร้อน คืออะไร คือ จักษุ รปู จักษุวิญญาณ จักษุสมัผสั เป็นของร้อน 
 แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็น 
 ปัจจัย กเ็ป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่า ร้อนเพราะไฟ คือ ราคะ 
 โทสะ โมหะ ร้อนเพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนัส 
 และอปุายาส ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ มโนสมัผสั เป็นของร้อน 
 แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสั 
 เป็นปัจจัย กเ็ป็นของร้อน ร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่า ร้อนเพราะไฟ คือ 
 ราคะ โทสะ โมหะ ร้อนเพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์
 โทมนัสและอปุายาส ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างนี้ 
 ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งในจักษุ ทั้งในรปู ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสมัผสั ทั้งใน 
 สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็น 
 ปัจจัย ฯลฯ ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ์ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้ง 
 ในมโนสมัผสั ทั้งในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้น 
 เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย เมื่ อเบื่ อหน่ายย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด 
 จิตย่อมหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า 
 ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความ 
 เป็นอย่างน้ีมิได้มี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณภ์าษิตนี้ จบลงแล้ว ภกิษุเหล่านั้น 
 ต่างช่ืนชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาค กแ็หละเมื่ อพระองค์ได้ตรัสไวยากรณ ์
 ภาษิตนี้อยู่ ภกิษุ ๑,๐๐๐ รปูน้ัน ต่างมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่ถอืมั่น 
 ดังน้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                           อนัธภตูสตูร 
      [๓๒] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างน้ี 
      สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระวิหารเวฬวัุนกลันทกนิวาป 
 สถาน ใกล้พระนครราชคฤห์ ณ ที่ น้ันแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะภกิษุทั้งหลายว่า 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงเป็นสิ่ งมืดมน ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งทั้งปวงที่ เป็น 
 สิ่ งมืดมน คืออะไร คือ จักษุ รปู จักษุวิญญาณ จักษุสมัผสั เป็นสิ่ งมืดมน 
 แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสั 



 เป็นปัจจัย กเ็ป็นสิ่ งมืดมน มืดมนเพราะอะไร เรากล่าวว่า มืดมนเพราะชาติ 
 ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนัสและอปุายาส ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ ์
 มโนวิญญาณ มโนสมัผสั เป็นสิ่ งมืดมน แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
 อทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย  กเ็ป็นสิ่ งมืดมน มืดมน 
 เพราะอะไร เรากล่าวว่า มืดมนเพราะชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์
 โทมนัสและอปุายาส ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างนี้ 
 ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งในจักษุ ทั้งในรปู ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสมัผสั ทั้งใน 
 สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย 
  ฯลฯ ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ์ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสมัผสั 
 ทั้งในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสั 
 เป็นปัจจัย เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด จิตย่อมหลุด 
 พ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 
 พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ี 
 มิได้มี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณภ์าษิตน้ีจบลงแล้ว ภกิษุเหล่าน้ันต่างช่ืนชม 
 ยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาค กแ็หละเมื่ อพระองค์ได้ตรัสไวยากรณภ์าษิตนี้อยู่ 
 ภกิษุเหล่าน้ันต่างมีจิตหลุดพ้นจากอาสวะ เพราะไม่ถอืมั่น ดังน้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
สารปูสตูร 
      [๓๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงข้อปฏบิตัิอนัสมควรแก่การ 
 เพิกถอนซึ่ งความสาํคัญสิ่ งทั้งปวงด้วยตัณหา มานะและทฐิิแก่เธอทั้งหลาย เธอ 
 ทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ดูกรภกิษุทั้งหลาย กข้็อปฏบิติัอนั 
 สมควรแก่การเพิกถอนซึ่ งความสาํคัญสิ่ งทั้งปวงด้วยตัณหา มานะและทฐิิ เป็นไฉน 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในศาสนาน้ี ย่อมไม่สาํคัญซึ่ งจักษุ ย่อมไม่สาํคัญในจักษุ 
 ย่อมไม่สาํคัญแต่จักษุ ย่อมไม่สาํคัญว่า จักษุของเรา ย่อมไม่สาํคัญซึ่ งรปู ... ในรปู ... 
 แต่รูป ... ว่า รปูของเรา ย่อมไม่สาํคัญซึ่ งจักษุวิญญาณ ... ในจักษุวิญญาณ ... แต่ 
 จักษุวิญญาณ ... ว่า  จักษุวิญญาณของเรา ย่อมไม่สาํคัญจักษุสมัผสั ... ในจักษุ 
 สมัผสั ... แต่จักษุสมัผสั ... ว่า จักษุสมัผสัของเรา ย่อมไม่สาํคัญสขุเวทนา ทุกข- 
 *เวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ... ในเวทนา 
 น้ัน ... แต่เวทนานั้น ... ว่า เวทนานั้นเป็นของเรา ฯลฯ ย่อมไม่สาํคัญซึ่ งใจ ... 
 ในใจ ... แต่ใจ ... ว่า ใจของเรา ย่อมไม่สาํคัญซึ่ งธรรมารมณ ์... ในธรรมารมณ ์... 
 แต่ธรรมารมณ ์... ว่า ธรรมารมณข์องเรา ย่อมไม่สาํคัญซึ่ งมโนวิญญาณ ... ใน 
 มโนวิญญาณ ... แต่มโนวิญญาณ ... ว่า มโนวิญญาณของเรา ย่อมไม่สาํคัญซึ่ ง 



 มโนสมัผสั ... ในมโนสมัผสั ... แต่มโนสมัผสั ... ว่า มโนสมัผสัของเรา ย่อมไม่ 
 สาํคัญในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสั 
 เป็นปัจจัย ... ในเวทนานั้น ... แต่เวทนาน้ัน ... ว่า เวทนาน้ันเป็นของเรา ย่อมไม่ 
 สาํคัญซึ่ งสิ่ งทั้งปวง ... ในสิ่ งทั้งปวง ... แต่สิ่ งทั้งปวง ... ว่า สิ่ งทั้งปวงเป็นของเรา 
 บุคคลผู้ไม่สาํคัญอยู่อย่างน้ี ย่อมไม่ถอืมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่ อไม่ถอืมั่น ย่อมไม่ 
 สะดุ้งกลัว เมื่ อไม่สะดุ้งกลัว ย่อมปรินิพพานได้เฉพาะตนทเีดียว รู้ ชัดว่า ชาติ 
 สิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความ 
 เป็นอย่างน้ีมิได้มี ดูกรภกิษุทั้งหลาย อนันี้แล คือ ข้อปฏบิติัที่ สมควรแก่การ 
 เพิกถอนซึ่ งความสาํคัญสิ่ งทั้งปวงด้วยตัณหา มานะ และทฐิิ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                         สปัปายสตูรที่  ๑ 
      [๓๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงข้อปฏบิตัิอนัเป็นที่ สบายแก่การ 
 เพิกถอนซึ่ งความสาํคัญสิ่ งทั้งปวงด้วยตัณหา มานะ และทฐิิแก่เธอทั้งหลาย เธอ 
 ทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กข้็อปฏบิติัอนัเป็นที่ สบายแก่ 
 การเพิกถอนซึ่ งความสาํคัญ สิ่ งทั้งปวงด้วยตัณหา มานะและทฐิิเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในศาสนาน้ี ย่อมไม่สาํคัญซึ่ งจักษุ ... ในจักษุ ... แต่จักษุ ... ว่า 
 จักษุของเรา ย่อมไม่สาํคัญรปู ... ย่อมไม่สาํคัญซึ่ งจักษุวิญญาณ ... ย่อมไม่สาํคัญ 
 ซึ่ งจักษุสมัผสั ... ย่อมไม่สาํคัญซึ่ งสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา 
 ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ... ในเวทนาน้ัน ... แต่เวทนาน้ัน ... ว่า เวทนา 
 น้ันเป็นของเรา ดูกรภกิษุทั้งหลาย เพราะสิ่ งใดที่ ตนสาํคัญไว้ เป็นที่ ให้สาํคัญ 
 เป็นแดนให้สาํคัญ เป็นเหตุให้สาํคัญว่า เป็นของเรา สิ่ งน้ันล้วนเป็นอื่ นออกไป 
 จากที่ สาํคัญน้ัน คือ สตัว์ในภพกม็ีความเปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างอื่ น สตัว์โลก 
 ย่อมเพลิดเพลินเฉพาะภพเท่าน้ัน ฯลฯ ย่อมไม่สาํคัญซึ่ งใจ ... ในใจ ... แต่ใจ ... ว่า 
 ใจของเรา ย่อมไม่สาํคัญซึ่ งธรรมารมณ ์... ในธรรมารมณ ์... แต่ธรรมารมณ ์... ว่า 
 ธรรมารมณข์องเรา ย่อมไม่สาํคัญซึ่ งมโนวิญญาณ... ในมโนวิญญาณ ... แต่มโน 
 วิญญาณ ... ว่า มโนวิญญาณของเรา ย่อมไม่สาํคัญซึ่ งมโนสมัผสั ... ในมโนสมัผสั ... 
 แต่มโนสมัผสั ... ว่า มโนสมัผสัของเรา ย่อมไม่สาํคัญซึ่ งสขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย... ในเวทนานั้น... 
 แต่เวทนาน้ัน ... ว่า เวทนาน้ันเป็นของเรา ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคลน้ันย่อมไม่ 
 สาํคัญซึ่ งขันธ ์ธาตุและอายตนะ... ในขนัธ ์ธาตุและอายตนะ... แต่ขนัธ ์ธาตุ 
 และอายตนะ ... ว่า ขนัธ ์ธาตุและอายตนะเป็นของเรา บุคคลผู้ไม่สาํคัญอยู่ 



 อย่างน้ี ย่อมไม่ถอืมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่ อไม่ถือมั่น ย่อมไม่สะดุ้งกลัว เมื่ อไม่ 
 สะดุ้งกลัว ย่อมปรินิพพานได้เฉพาะตนทเีดียว รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ 
 อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี ดังน้ี 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย อนัน้ีแล คือ ข้อปฏบิติัอนัเป็นที่ สบายแก่การเพิกถอนซ่ึงความ 
 สาํคัญสิ่ งทั้งปวงด้วยตัณหา มานะและทฐิิ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                         สปัปายสตูรที่  ๒ 
      [๓๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงข้อปฏบิตัิอนัเป็นที่ สบายแก่การ 
 เพิกถอนซึ่ งความสาํคัญสิ่ งทั้งปวงด้วยตัณหา มานะและทฐิิแก่เธอทั้งหลาย เธอ 
 ทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี ดูกรภกิษุทั้งหลาย ข้อปฏบิติัอนัเป็นที่ สบายแก่การ 
 เพิกถอน ซึ่ งความสาํคัญสิ่ งทั้งปวงด้วยตัณหา มานะและทฐิิเป็นไฉน ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสาํคัญความข้อนั้นเป็นไฉน จักษุเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ภกิษุ 
 ทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. สิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควร 
 หรือหนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      ภ.ิ ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. รปู... จักษุวิญญาณ... จักษุสมัผสั... สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
 อทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควร 
 หรือหนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      ภ.ิ ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯลฯ 
      พ. ใจเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควร 



 หรือหนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      ภ.ิ ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ มโนสมัผสั เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 ที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า นั่นของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      ภ.ิ ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อ 
 หน่ายทั้งในจักษุ ทั้งในรปู ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสมัผสั ทั้งในสขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ฯลฯ 
 ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ.์.. ทั้งในมโนวิญญาณ... ทั้งในมโน 
 สมัผสั ทั้งในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะ 
 มโนสมัผสัเป็นปัจจัย เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด 
 ย่อมหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า 
 ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความ 
 เป็นอย่างน้ีมิได้มี ดังน้ี ดูกรภกิษุทั้งหลาย อนันี้แล คือ ข้อปฏบิตัิอนัเป็นที่ สบาย 
 แก่การเพิกถอนซึ่ งความสาํคัญสิ่ งทั้งปวงด้วยตัณหา มานะและทฐิิ ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                         จบสพัพวรรคที่  ๓ 
                         ------------ 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สพัพสตูร ๒. ปหานสตูรที่  ๑ ๓. ปหานสตูรที่  ๒ ๔. ปริชาน 
 สตูรที่  ๑ ๕. ปริชานสตูรที่  ๒ ๖. อาทติตปริยายสตูร ๗. อนัธภตูสตูร 
 ๘. สารปูสตูร ๙. สปัปายสตูรที่  ๑ ๑๐. สปัปายสตูรที่  ๒ ฯ 
                     ------------ 
                        ชาติธรรมวรรคที่  ๔ 
      [๓๖] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 



 ของท่านอนาถบิณฑกิเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถ ีณ ที่ น้ันแล พระผู้มีพระภาค 
 ได้ตรัสกะภกิษุทั้งหลายว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงมีความเกดิเป็นธรรมดา 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งทั้งปวงที่ มีความเกดิเป็นธรรมดาคืออะไรเล่า ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย คือ จักษุ รปู จักษุวิญญาณ จักษุสมัผสั มีความเกดิเป็นธรรมดา 
 แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็น 
 ปัจจัย กม็ีความเกดิเป็นธรรมดา ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ มโนสมัผสั 
 มีความเกดิเป็นธรรมดา  แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้น 
 เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย กม็ีความเกดิเป็นธรรมดา ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริย- 
 *สาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งในจักษุทั้งในรปู ทั้งในจักษุ 
 วิญญาณ ทั้งในจักษุสมัผสั ทั้งในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา 
 ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ฯลฯ ทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ์ทั้งใน 
 มโนวิญญาณ ทั้งในมโนสมัผสั ทั้งในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุ 
 เวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด 
 เพราะคลายกาํหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้น 
 แล้ว รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ น 
 เพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ดังน้ี ฯ 
      [๓๗] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงมีความแก่เป็นธรรมดา ... ฯ 
      [๓๘] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงมีความป่วยไข้เป็นธรรมดา ... ฯ 
      [๓๙] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงมีความตายเป็นธรรมดา ... ฯ 
      [๔๐] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดา ... ฯ 
      [๔๑] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา ... ฯ 
      [๔๒] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา ... ฯ 
      [๔๓] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงมีความเสื่ อมไปเป็นธรรมดา ... ฯ 
      [๔๔] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงมีเหตุให้เกดิเป็นธรรมดา ... ฯ 
      [๔๕] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งทั้งปวงที่ มีความดับไปเป็นธรรมดา คือ อะไรเล่า ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย คือ จักษุ รปู จักษุวิญญาณ จักษุสมัผสั มีความดับไปเป็นธรรมดา 
 แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็น 
 ปัจจัย กม็ีความดับไปเป็นธรรมดา ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ มโน 
 สมัผสั มีความดับไปเป็นธรรมดา แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุ 
 เวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย กม็ีความดับไปเป็นธรรมดา ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งในจักษุ 



 ทั้งในรปู ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสมัผสั ทั้งในสขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ฯลฯ ทั้งในใจ ทั้ง 
 ในธรรมารมณ ์ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสมัผสั ทั้งในสขุเวทนา ทั้งใน 
 ทุกขเวทนา ทั้งในอทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย เมื่ อ 
 เบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว 
 ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 
 กจิที่ ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                       จบชาติธรรมวรรคที่  ๔ 
                       --------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ชาติธรรมสตูร ๒. ชราธรรมสตูร ๓. พยาธธิรรมสตูร 
 ๔. มรณธรรมสตูร ๕. โสกธรรมสตูร ๖. สงักเิลสธรรมสตูร ๗. ขยธรรม 
 สตูร ๘. วยธรรมสตูร ๙. สมุทยธรรมสตูร ๑๐. นิโรธธรรมสตูร ฯ 
                       ---------------- 
                         อนิจจวรรคที่  ๕ 
      [๔๖] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 
 ของท่านอนาถบิณฑกิเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถ ีณ ที่ น้ันแล พระผู้มีพระภาค 
 ได้ตรัสกะภกิษุทั้งหลายว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงเป็นของไม่เที่ ยง ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงที่ เป็นของไม่เที่ ยง คือ อะไร คือ จักษุ รปู จักษุ 
 วิญญาณ จักษุสมัผสั เป็นของไม่เที่ ยง แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
 อทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย กเ็ป็นของไม่เที่ ยง ฯลฯ 
 ใจ ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ มโนสมัผสั เป็นของไม่เที่ ยง แม้สขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย กเ็ป็นของ 
 ไม่เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อ 
 หน่ายทั้งในจักษุ ทั้งในรปู ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสมัผสั ทั้งในสขุ 
 เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย 
  ฯลฯ ทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ์ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสมัผสั ทั้งใน 
 สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็น 
 ปัจจัยเมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่ อ 
 หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ 
 อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี ดังน้ี ฯ 
      [๔๗] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงเป็นทุกข ์... ฯ 



      [๔๘] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงเป็นอนัตตา ... ฯ 
      [๔๙] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงเป็นของควรรู้ย่ิง ... ฯ 
      [๕๐] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงเป็นของควรกาํหนดรู้ ... ฯ 
      [๕๑] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงควรละ ... ฯ 
      [๕๒] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงควรทาํให้แจ้ง ... ฯ 
      [๕๓] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงควรรู้ ย่ิงแล้วกาํหนดรู้ ... ฯ 
      [๕๔] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงเป็นของถูกประทุษร้าย ... ฯ 
      [๕๕] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงเป็นของถูกเบยีดเบยีน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย สิ่ งทั้งปวงเป็นของถูกเบยีดเบยีน คืออะไรเล่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 คือ จักษุ รปู จักษุวิญญาณ จักษุสมัผสั เป็นของถูกเบยีดเบยีน ฯลฯ ใจ 
 ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ มโนสมัผสั กถู็กเบยีดเบยีน แม้สขุเวทนา ทุกข- 
 *เวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย กถู็ก 
 เบยีดเบยีน ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างนี้  ย่อม 
 เบื่ อหน่าย ทั้งในจักษุ ทั้งในรปู ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสมัผสั ทั้งใน 
 สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย 
  ฯลฯ ทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ์ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสมัผสั ทั้งใน 
 สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็น 
 ปัจจัย เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด ย่อมหลุดพ้น 
 เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 
 พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ี 
 มิได้มี ดังน้ี ฯ 
                        จบอนิจจวรรคที่  ๕ 
                         ------------ 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อนิจจสตูร ๒. ทุกขสตูร ๓. อนัตตสตูร ๔. อภญิเญยยสตูร 
 ๕. ปริญเญยยสตูร ๖. ปหาตัพพสตูร ๗. สจัฉิกาตัพพสตูร ๘. อภญิญาย- 
 *ปริญเญยยสตูร ๙. อปุทุตสตูร ๑๐. อปัุสสฏัฐสตูร 
                   จบปัณณาสกท์ี่  ๑ ในสฬายตนวรรค 
                         ------------- 
                    รวมวรรคที่ มีในปัณณาสกน้ี์ คือ 
      ๑. สทุธวรรค ๒. ยมกวรรค ๓. สพัพวรรค ๔. ชาติธรรมวรรค 



 ๕. อนิจจวรรค ฯ 
                         ------------- 
                         อวิชชาวรรคที่  ๑ 
                           อวิชชาสตูร 
      [๕๖] พระนครสาวัตถ ีฯลฯ คร้ังนั้นแล ภกิษุรปูใดรปูหน่ึงเข้าไปเฝ้า 
 พระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ถวายอภวิาทแล้ว นั่ง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ัน 
 แล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลเมื่ อรู้อย่างไร เหน็ 
 อย่างไร จึงจะละอวิชชาได้ วิชาจึงจะเกดิขึ้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุ 
 บุคคลรู้อยู่ เหน็อยู่ซึ่ งจักษุ โดยความเป็นของไม่เที่ ยง จึงจะละอวิชชาได้ วิชา 
 จึงจะเกดิ บุคคลรู้อยู่ เหน็อยู่ซึ่ งรปู ... จักษุวิญญาณ จักษุสมัผสั สขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย โดย 
 ความเป็นของไม่เที่ ยง จึงจะละอวิชชาได้ วิชาจึงจะเกดิขึ้น บุคคลรู้อยู่ เหน็อยู่ 
 ซึ่ งหู จมูก ล้ิน กาย ใจ ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ มโนสมัผสั สขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย โดย 
 ความเป็นของไม่เที่ ยง จึงจะละอวิชชาได้ วิชาจึงจะเกดิ ดูกรภกิษุ บุคคลรู้อยู่ 
 อย่างน้ี เหน็อยู่อย่างน้ีแล จึงจะละอวิชชาได้ วิชาจึงจะเกดิ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                         สงัโยชนสตูรที่  ๑ 
      [๕๗] ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เหน็อยู่ 
 อย่างไร จึงจะละสงัโยชน์ได้ ฯ 
           พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคลรู้อยู่ เหน็อยู่ซึ่ งจักษุ โดยความเป็นของ 
 ไม่เที่ ยง จึงจะละสงัโยชน์ได้ บุคคลรู้อยู่ เหน็อยู่ซึ่ งรปู ... จักษุวิญญาณ จักษุ 
 สมัผสั สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุ 
 สมัผสัเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ ยง จึงจะละสงัโยชน์ได้ ฯลฯ บุคคลรู้อยู่ 
 เหน็อยู่ซึ่ งสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโน 
 สมัผสัเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ ยง จึงจะละสงัโยชน์ได้ ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย บุคคลรู้อยู่อย่างน้ี เหน็อยู่อย่างน้ีแล จึงจะละสงัโยชน์ได้ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                         สงัโยชนสตูรที่  ๒ 
      [๕๘] ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เหน็อยู่ 
 อย่างไร สงัโยชน์จึงถงึความเพิกถอน ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ อบุคคลรู้อยู่ เหน็อยู่ซึ่ งจักษุ โดยความเป็น 



 อนัตตา สงัโยชน์จึงจะถงึความเพิกถอน  เมื่ อบุคคลรู้อยู่ เหน็อยู่ซึ่ งรปู จักษุ 
 วิญญาณ จักษุสมัผสั สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้น 
 เพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย โดยความเป็นอนัตตา สงัโยชน์จึงจะถงึความเพิกถอน 
 เมื่ อบุคคลรู้อยู่ เหน็อยู่ซึ่ งหู จมูก ล้ิน กาย ใจ ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ 
 มโนสมัผสั สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโน 
 สมัผสัเป็นปัจจัย โดยความเป็นอนัตตา สงัโยชน์จึงจะถงึความเพิกถอน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย เมื่ อบุคคลรู้อยู่อย่างน้ี เหน็อยู่อย่างน้ีแล สงัโยชน์จึงจะถงึความ 
 เพิกถอน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                          อาสวสตูรที่  ๑ 
      [๕๙] ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เหน็อยู่ 
 อย่างไร จึงจะละอาสวะได้ ฯลฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                          อาสวสตูรที่  ๒ 
      [๖๐] ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เหน็อยู่ 
 อย่างไร อาสวะจึงจะถงึความเพิกถอน ฯลฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                          อนุสยัสตูรที่  ๑ 
      [๖๑] ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เหน็อยู่อย่างไร 
 จึงจะละอนุสยัได้ ฯลฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                          อนุสยัสตูรที่  ๒ 
      [๖๒] ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ อบุคคลรู้อยู่อย่างไร เหน็อยู่ 
 อย่างไร อนุสยัจึงจะถงึความเพิกถอน ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ อบุคคลรู้อยู่ เหน็อยู่ซึ่ งจักษุ โดยความเป็น 
 อนัตตา อนุสยัจึงจะถงึความเพิกถอน ฯลฯ เมื่ อบุคคลรู้อยู่ เหน็อยู่ซึ่ งหู จมูก 
 ล้ิน กาย ใจ ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ มโนสมัผสั สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย โดยความเป็น 
 อนัตตา อนุสยัจึงจะถงึความเพิกถอน ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ อบุคคลรู้อยู่อย่างน้ี 
 เหน็อยู่อย่างน้ีแล อนุสยัจึงจะถงึความเพิกถอน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                           ปริญญาสตูร 



      [๖๓] พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเพ่ือกาํหนดรู้อุปาทาน 
 ทั้งปวงแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้น ดูกรภกิษุทั้งหลาย ธรรมเพ่ือ 
 กาํหนดรู้ซึ่ งอปุาทานทั้งปวงเป็นไฉน อาศยัจักษุและรปู เกดิจักษุวิญญาณ รวม 
 ธรรม ๓ ประการ เป็นผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจัยจึงเกดิเวทนา ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งในจักษุ ทั้ง 
 ในรปู ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสมัผสั ทั้งในเวทนา เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อม 
 คลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนด ย่อมหลุดพ้น เธอย่อมทราบชัดว่า อปุาทาน 
 เรากาํหนดรู้แล้วด้วยวิโมกข ์อาศัยหูและเสยีง ฯลฯ อาศยัจมูกและกล่ิน ฯลฯ 
 อาศยัล้ินและรส ฯลฯ อาศยักายและโผฏฐัพพะ ฯลฯ อาศยัใจและธรรมารมณ ์จึง 
 เกดิมโนวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเป็นผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจัยจึงเกดิ 
 เวทนา ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างนี้  ย่อมเบื่ อ 
 หน่ายทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ์ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสมัผสั ทั้งใน 
 เวทนา เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด ย่อมหลุดพ้น 
 เธอย่อมทราบชัดว่า อปุาทานเรากาํหนดรู้แล้วด้วยวิโมกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 น้ีแลเป็นธรรมเพ่ือกาํหนดรู้อปุาทานทั้งปวง ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                        ปริยาทานสตูรที่  ๑ 
      [๖๔] พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเพ่ือความครอบงาํ 
 อปุาทานทั้งปวงแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังธรรมน้ัน ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 กธ็รรมเพ่ือความครอบงาํอปุาทานทั้งปวงเป็นไฉน อาศยัจักษุและรปู เกดิจักษุ 
 วิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเป็นผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจัยจึงเกดิเวทนา 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่าย ทั้ง 
 ในจักษุ ทั้งในรปู ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสมัผสั ทั้งในเวทนา เมื่ อ 
 เบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด ย่อมหลุดพ้น เธอย่อมทราบ 
 ชัดว่า อุปาทานอนัเราครอบงาํได้แล้วด้วยวิโมกข ์ฯลฯ อาศยัใจและธรรมารมณ ์
 จึงเกดิมโนวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเป็นผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจัย จึงเกดิ 
 เวทนา อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งในใจ ทั้งใน 
 ธรรมารมณ ์ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสมัผสั ทั้งในเวทนา เมื่ อเบื่ อหน่าย 
 ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด ย่อมหลุดพ้น เธอย่อมทราบชัดว่า 
 อปุาทานอนัเราครอบงาํได้แล้วด้วยวิโมกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย น้ีแลเป็นธรรมเพ่ือ 
 ความครอบงาํอปุาทานทั้งปวง ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 



                        ปริยาทานสตูรที่  ๒ 
      [๖๕] พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเพ่ือความครอบงาํ 
 อปุาทานทั้งปวงแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังธรรมน้ัน ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 กธ็รรมเพ่ือความครอบงาํอปุาทานทั้งปวงเป็นไฉน ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอจะสาํคัญ 
 ความข้อน้ันเป็นไฉน จักษุเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ภกิษุทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่เที่ ยง 
 พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      ภ.ิ ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. รปู ฯลฯ จักษุวิญญาณ เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. จักษุสมัผสัเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 
      พ. สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะ 
 จักษุสมัผสัเป็นปัจจัย เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 
      พ. โสตะ ... ฆาน ... ชิวหา ... กาย ... ใจ ... ธรรมารมณ ์... มโน 
 วิญญาณ ... มโนสมัผสั ... สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่  
 เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      ภ.ิ ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อม 
 เบื่ อหน่ายทั้งในจักษุ ทั้งในรปู ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสมัผสั ทั้งใน 
 สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย 
  ฯลฯ ทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ์ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสมัผสั ทั้งใน 



 สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย 
 เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด ย่อมหลุดพ้น เมื่ อหลุด 
 พ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่ 
 จบแล้ว กจิที่ ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย น้ีแลเป็นธรรมเพ่ือความครอบงาํอปุาทานทั้งปวง ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                        จบอวิชชาวรรคที่  ๑ 
                        --------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อวิชชาสตูร ๒. สงัโยชนสตูรที่  ๑ ๓. สงัโยชนสตูรที่  ๒ ๔. อาสว- 
 *สตูรที่  ๑ ๕. อาสวสตูรที่  ๒ ๖. อนุสยัสตูรที่  ๑ ๗. อนุสยัสตูรที่  ๒ 
 ๘. ปริญญาสตูร ๙. ปริยาทานสตูรที่  ๑ ๑๐. ปริยาทานสตูรที่  ๒ ฯ 
                         ------------- 
                         มิคชาลวรรคที่  ๒ 
                         มิคชาลสตูรที่  ๑ 
      [๖๖] พระนครสาวัตถ ีฯลฯ คร้ังน้ันแล ท่านพระมิคชาละเข้าไปเฝ้า 
 พระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ถวายอภวิาทแล้วน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้ว 
 ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่ พระองค์ตรัสว่า ผู้มีปรกติ 
 อยู่ผู้เดียว ผู้มีปรกติอยู่ผู้เดียวฉะน้ี ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า ภกิษุจึงช่ือว่ามี 
 ปรกติอยู่ผู้เดียว และด้วยเหตุเพียงเท่าไร ภกิษุจึงช่ือว่าอยู่ด้วยเพ่ือน ๒ พระผู้มี 
 พระภาคตรัสว่า ดูกรมิคชาละ รปูที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุอนัน่าปรารถนา น่าใคร่ 
 น่าพอใจ ให้เกดิความรัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัดมีอยู่ ถ้าภกิษุยินดี กล่าว 
 สรรเสริญ หมกหมุ่นรปูนั้นอยู่ เมื่ อเธอยินดี กล่าวสรรเสริญ หมกหมุ่นรปูน้ันอยู่ 
 ย่อมเกดิความเพลิดเพลิน เมื่ อมีความเพลิดเพลิน กม็ีความกาํหนัดกล้า เมื่ อมี 
 ความกาํหนัดกล้า กม็ีความเกี่ ยวข้อง ดูกรมิคชาละ ภิกษุผู้ประกอบด้วยความ 
 เพลิดเพลินและความเกี่ ยวข้อง เราเรียกว่าผู้มีปรกติอยู่ด้วยเพ่ือน ๒ ฯลฯ ธรรมา- 
 *รมณท์ี่ พึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ให้เกดิความรัก ชัก 
 ให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้าภกิษุยินดี กล่าวสรรเสริญ หมกมุ่นธรรมารมณ ์
 น้ันอยู่ เมื่ อเธอยินดี กล่าวสรรเสริญ หมกมุ่นธรรมารมณน้ั์นอยู่ ย่อมเกดิความ 
 เพลิดเพลิน เมื่ อมีความเพลิดเพลิน กม็ีความกาํหนัดกล้า เมื่ อมีความกาํหนัด 
 กล้า กม็ีความเกี่ ยวข้อง ดูกรมิคชาละ ภกิษุผู้ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและ 
 ความเกี่ ยวข้อง เราเรียกว่า มีปรกติอยู่ด้วยเพ่ือน ๒ ดูกรมคิชาละ ภกิษุผู้มีปรกติ 



 อยู่ด้วยอาการอย่างน้ี ถงึจะเสพเสนาสนะอนัสงัด คือ ป่าหญ้าและป่าไม้ เงียบ 
 เสยีง ไม่อื้อองึ ปราศจากลมแต่ชนเดินเข้าออก ควรเป็นที่ ประกอบกจิของมนุษย์ 
 ผู้ต้องการสงัด สมควรเป็นที่ หลีกเร้นอยู่กจ็ริง ถงึอย่างน้ัน กย็ังเรียกว่ามีปรกติ 
 อยู่ด้วยเพ่ือน ๒ ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะผู้น้ันยังมีตัณหาเป็นเพ่ือน ๒ เขา 
 ยังละตัณหาน้ันไม่ได้ ฉะน้ันจึงเรียกว่า มีปรกติอยู่ด้วยเพ่ือน ๒ 
      [๖๗] ดูกรมิคชาละ รปูที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถน น่าใคร่ 
 น่าพอใจ ให้เกดิความรัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้าภกิษุไม่ยินดี 
 ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่หมกมุ่นรปูนั้น เมื่ อเธอไม่ยินดี ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่ 
 หมกมุ่นรปูน้ันอยู่ ความเพลิดเพลินย่อมดับ  เมื่ อไม่มีความเพลิดเพลิน กไ็ม่มี 
 ความกาํหนัด เมื่ อไม่มีความกาํหนัด กไ็ม่มีความเกี่ ยวข้อง ดูกรมิคชาละ ภกิษุ 
 ผู้ไม่ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ ยวข้อง เราเรียกว่ามีปรกติอยู่ผู้เดียว 
  ฯลฯ ธรรมารมณท์ี่ จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ให้ 
 เกดิความรัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้าภกิษุไม่ยินดี ไม่กล่าวสรรเสริญ 
 ไม่หมกมุ่นธรรมารมณน้ั์นอยู่ เมื่ อเธอไม่ยินดี ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่หมกมุ่น 
 ธรรมารมณน์ั้น ความเพลิดเพลินกด็ับ เมื่ อไม่มีความเพลิดเพลิน กไ็ม่มีความ 
 กาํหนัดกล้า เมื่ อไม่มีความกาํหนัดกล้า กไ็ม่มีความเกี่ ยวข้อง ดูกรมิคชาละ ภกิษุ 
 ผู้ไม่ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ ยวข้อง เราเรียกว่า มีปรกติอยู่ 
 ผู้เดียว ดูกรมิคชาละ ภกิษุผู้มีปรกติอยู่ด้วยอาการอย่างน้ี แม้จะอยู่ปะปนกบัภกิษุ 
 ภกิษุณ ีอบุาสก อบุาสกิา พระราชา มหาอาํมาตย์ของพระราชา เดียรถย์ี สาวก 
 ของเดียรถยี์ ในที่ สดุบ้านกจ็ริง ถงึอย่างน้ัน กยั็งเรียกว่า มีปรกติอยู่ผู้เดียว ดูกร 
 มิคชาละ เราเรียกผู้มีปรกติอยู่ด้วยอาการอย่างน้ีว่า มีปรกติอยู่ผู้เดียว ข้อนั้น 
 เพราะเหตุไร เพราะตัณหาซึ่ งเป็นเพ่ือน ๒ เธอละได้แล้ว เพราะเหตุน้ันจึงเรียกว่า 
 มีปรกติอยู่ผู้เดียว ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                         มิคชาลสตูรที่  ๒ 
      [๖๘] คร้ังน้ันแล ท่านพระมิคชาละเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั 
 ถวายอภวิาทแล้ว น่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค 
 ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอโอกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรง 
 แสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ที่ ข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว พึงเป็นผู้หลีกออกจากหมู่ 
 อยู่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนอนัส่งไปแล้วอยู่เถดิ พระผู้มีพระภาค 
 ตรัสว่า ดูกรมิคชาละ รปูที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 
 ให้เกดิความรัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้าภกิษุยินดี กล่าวสรรเสริญ 



 หมกมุ่นรปูน้ันอยู่ ย่อมเกดิความเพลิดเพลิน เรากล่าวว่า เพราะความเพลิดเพลิน 
 จึงเกดิทุกข ์ฯลฯ ธรรมารมณท์ี่ จะพึงรู้แจ้งด้วยใจอนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 
 ให้เกดิความรัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้าภกิษุยินดี กล่าวสรรเสริญ 
 หมกมุ่นธรรมารมณน้ั์นอยู่ เมื่ อเธอยินดี กล่าวสรรเสริญ หมกมุ่นธรรมารมณน์ั้นอยู่ 
 ย่อมเกดิความเพลิดเพลิน เรากล่าวว่า เพราะเกดิความเพลิดเพลิน จึงเกดิทุกข ์
      [๖๙] ดูกรมิคชาละรปูที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุอนัน่าปรารถนา น่าใคร่ 
 น่าพอใจ ให้เกดิความรัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้าภกิษุไม่ยินดี 
 ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่หมกมุ่นรปูนั้นอยู่ เมื่ อไม่ยินดี ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่ 
 หมกมุ่นรปูน้ัน ความเพลิดเพลินกด็ับ เรากล่าวว่า เพราะความเพลิดเพลินดับ 
 ทุกขจึ์งดับ ฯลฯ ธรรมารมณท์ี่ จะพึงรู้แจ้งด้วยใจอนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 
 ให้เกดิความรัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้าภกิษุไม่ยินดี ไม่กล่าว 
 สรรเสริญ ไม่หมกมุ่นธรรมารมณน้ั์นอยู่ เมื่ อเธอไม่ยินดี ไม่กล่าวสรรเสริญ 
 ไม่หมกมุ่นธรรมารมณน้ั์น ความเพลิดเพลินกดั็บ เรากล่าวว่า เพราะความ 
 เพลิดเพลินดับ ทุกขจ์ึงดับ ฯ 
      [๗๐] คร้ังน้ันแล ท่านพระมิคชาละยินดีอนุโมทนาภาษิตของพระผู้มี 
 พระภาค ลุกจากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผู้มีพระภาค ทาํประทกัษิณแล้วหลีกไป 
 คร้ังน้ันแล ท่านพระมิคชาละหลีกออกจากหมู่ อยู่แต่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความ 
 เพียร มีตนอนัส่งไปแล้ว ทาํให้แจ้งซึ่ งที่ สดุแห่งพรหมจรรย์อนัยอดเย่ียม ที่ กุลบุตร 
 ทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตต้องการนั้น ด้วยปัญญาอนัย่ิงเองในปัจจุบนั 
 เข้าถงึอยู่ รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว 
 กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี และท่านพระมิคชาละได้เป็นพระอรหันต์องค์หน่ึง 
 ในจาํนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย ฉะน้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                          สมิทธสิตูรที่  ๑ 
      [๗๑] สมัยหนึ่ ง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระวิหารเวฬวัุน 
 กลันทกนิวาปสถาน ใกล้พระนครราชคฤห์ คร้ังน้ันแล ท่านพระสมิทธเิข้าไปเฝ้า 
 พระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ 
 พระองค์ผู้เจริญ ที่ เรียกว่า มาร มาร ดังน้ี ด้วยเหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า 
 จึงเป็นมารหรือการบญัญัติว่ามาร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรสมิทธ ิจักษุ รปู 
 จักษุวิญญาณ ธรรมที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณ มีอยู่ ณ ที่ ใด มารหรือการบัญญัติ 
 ว่ามารกม็ีอยู่ ณ ที่ น้ัน หู เสยีง โสตวิญญาณ ธรรมที่ พึงรู้แจ้งด้วยโสตวิญญาณ 
 มีอยู่ ณ ที่ ใด มารหรือการบญัญัติว่ามารกม็ีอยู่ ณ ที่ น้ัน จมูก กล่ิน ฆานวิญญาณ 



 ธรรมที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยฆานวิญญาณ มีอยู่ ณ ที่ ใด มารหรือการบญัญัติว่ามารกม็ี 
 อยู่ ณ ที่ น้ัน ล้ิน รส ชิวหาวิญญาณ ธรรมที่ พึงรู้แจ้งด้วยชิวหาวิญญาณมีอยู่ 
 ณ ที่ ใด มารหรือการบญัญัติว่ามารกม็ีอยู่ ณ ที่ น้ัน กาย โผฏฐัพพะ กายวิญญาณ 
 ธรรมที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยกายวิญญาณ มีอยู่ ณ ที่ ใด มารหรือการบญัญัติว่ามารกม็ี 
 อยู่ ณ ที่ น้ัน ใจ ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ ธรรมที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณ 
 มีอยู่ ณ ที่ ใด มารหรือการบญัญัติว่ามารกม็ีอยู่ ณ ที่ น้ัน ฯ 
      [๗๒] ดูกรสมิทธ ิจักษุ รปู จักษุวิญญาณ ธรรมที่ จะพึงรู้แจ้งด้วย 
 จักษุวิญญาณ ไม่มี ณ ที่ ใด มารหรือการบญัญัติว่ามารกไ็ม่มี ณ ที่ น้ัน ฯลฯ ใจ 
 ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ ธรรมที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณ ไม่มี ณ ที่ ใด 
 มารหรือการบญัญัติว่ามารกไ็ม่มี ณ ที่ นั้น ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                          สมิทธสตูรที่  ๒ 
      [๗๓] ... ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่ เรียกว่า สตัว์ สตัว์ ดังนี้  ด้วย 
 เหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า จึงเป็นสตัว์หรือบัญญัติว่าสตัว์ ฯลฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                          สมิทธสิตูรที่  ๓ 
      [๗๔] ... ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่ เรียกว่า ทุกข ์ทุกข์ ดังนี้  ด้วย 
 เหตุเพียงเท่าไร พระเจ้าข้า จะพึงเป็นทุกข ์หรือบญัญัติว่าทุกข ์ฯลฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                          สมิทธสิตูรที่  ๔ 
      [๗๕] ... ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่ เรียกว่า โลก โลก ดังน้ี ด้วย 
 เหตุเพียงเท่าไร จึงเป็นโลก หรือบญัญัติว่าโลก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกร 
 สมิทธ ิจักษุ รปู จักษุวิญญาณ ธรรมที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณ มีอยู่ ณ ที่ ใด 
 โลกหรือการบญัญัติว่าโลกกม็ีอยู่ ณ ที่ นั้น ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ 
 ธรรมที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณ มีอยู่ ณ ที่ ใด โลกหรือการบญัญัติว่าโลกกม็ี 
 อยู่ ณ ที่ น้ัน ฯ 
      [๗๖] ดูกรสมิทธ ิจักษุ รปู จักษุวิญญาณ ธรรมที่ จะพึงรู้แจ้งด้วย 
 จักษุวิญญาณ ไม่มี ณ ที่ ใด โลกหรือการบญัญัติว่าโลกกไ็ม่มี ณ ที่ น้ัน ฯลฯ ใจ 
 ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ ธรรมที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณ ไม่มี ณ ที่ ใด โลก 
 หรือการบญัญัติว่าโลกกไ็ม่มี ณ ที่ น้ัน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                           อปุเสนสตูร 



      [๗๗] สมัยหนึ่ ง พระผู้มีพระภาคและท่านพระสารีบุตร ท่านพระ 
 อปุเสนะ อยู่ที่ ป่าช่ือสตีวัน ใกล้เงื้อมสปัปโสณฑกิะ ใกล้พระนครราชคฤห์ 
 สมัยน้ันแล อสรพิษตัวหน่ึงได้ตกลงที่ กายของท่านพระอปุเสนะ คร้ังน้ันแล 
 ท่านพระอุปเสนะเรียกภกิษุทั้งหลายว่า จงมาเถดิ ผู้มีอายุ จงยกกายเรานี้ ขึ้นสู่เตียง 
 แล้วนาํออกไปในภายนอก ก่อนที่ กายน้ีจะเร่ียรายในที่ นี้ แล ประดุจกาํแกลบ 
 เมื่ อท่านพระอปุเสนะกล่าวอย่างน้ีแล้ว ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกะท่านพระ 
 อปุเสนะว่า ความที่ กายของท่านพระอปุเสนะเป็นอย่างอื่ น หรือความแปรปรวนแห่ง 
 อนิทรีย์ของท่านพระอุปเสนะ เราทั้งหลายยังไม่เหน็เลย เมื่ อเป็นเช่นน้ี ท่านพระ 
 อปุเสนะยังพูดอย่างน้ีว่า จงมาเถดิ ผู้มีอายุ จงยกกายเราน้ีขึ้นสู่เตียงแล้วนาํไป 
 ภายนอก ก่อนที่ กายน้ีจะเร่ียราย ณ ที่ นี้  ประดุจกาํแกลบเล่า ท่านพระอุปเสนะ 
 กล่าวว่า ดูกรท่านพระสารีบุตร ผู้ใดพึงมีความตรึกอย่างน้ีว่า เราเป็นจักษุ หรือ 
 จักษุเป็นของเรา ฯลฯ เราเป็นใจ หรือใจเป็นของเรา ความที่ กายเป็นอย่างอื่ น 
 หรือความแปรปรวนแห่งอนิทรีย์พึงมีแก่ผู้น้ันแน่นอน ดูกรท่านพระสารีบุตร เรา 
 มิได้มีความตรึกอย่างน้ีว่า เราเป็นจักษุ หรือจักษุเป็นของเรา ฯลฯ เราเป็นใจ 
 หรือใจเป็นของเรา ความที่ กายจักกลายเป็นอย่างอื่ น หรือความแปรปรวนแห่ง 
 อนิทรีย์จักมีแก่เราน้ัน ได้อย่างไร ฯ 
สา. จริงอย่างน้ัน ท่านพระอปุเสนะได้ถอนอหังการ มมังการและมานา 
 นุสยัได้เดด็ขาดเป็นเวลานานมาแล้ว ฉะนั้น ท่านพระอปุเสนะจึงไม่มีความตรึก 
 อย่างน้ัน ฯ 
      คร้ังน้ันแล ภกิษุเหล่าน้ันยกกายของท่านพระอปุเสนะขึ้นสู่เตียง นาํไป 
 ภายนอก กายของท่านพระอปุเสนะเร่ียรายในที่ น้ันเองประดุจกาํแกลบ ฉะน้ัน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                           อปุวาณสตูร 
      [๗๘] คร้ังน้ันแล ท่านพระอปุวาณะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั 
  ฯลฯ คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่ ตรัสว่า ธรรม 
 อนัผู้บรรลุจะพึงเหน็เอง ธรรมอนัผู้บรรลุจะพึงเหน็เอง ดังน้ี ด้วยเหตุเพียงเท่าไร 
 พระธรรมจึงช่ือว่าอนัผู้บรรลุจะพึงเหน็เอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู 
 ควรน้อมเข้ามาในตน อนัวิญญูชนพึงรู้ เฉพาะตน พระเจ้าข้า ฯ 
      [๗๙] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอปุวาณะ กภ็ิกษุในธรรมวินัยน้ี 
 เหน็รปูด้วยจักษุแล้วเป็นผู้เสวยรปู เสวยความกาํหนัดในรปู และรู้ ชัดซึ่ งความ 
 กาํหนัดในรปูอนัมีอยู่ในภายในว่า เรายังมีความกาํหนัดในรปูในภายใน อาการที่  
 ภกิษุเหน็รปูด้วยจักษุแล้วเป็นผู้เสวยรปู เสวยความกาํหนัดในรปู และรู้ ชัดซึ่ งความ 



 กาํหนัดในรปูอนัมีอยู่ในภายในว่า เรายังมีความกาํหนัดในรปูในภายใน อย่างน้ีแล 
 เป็นธรรมอนัผู้บรรลุจะพึงเหน็เอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควร 
 น้อมเข้ามาในตน อนัวิญญูชนพึงรู้ เฉพาะตน ฯ 
      [๘๐] อกีประการหน่ึง ดูกรอปุวาณะ ภกิษุล้ิมรสด้วยล้ิน ฯลฯ 
      [๘๑] อกีประการหน่ึง ดูกรอปุวาณะ ภกิษุรู้แจ้งธรรมารมณ ์ด้วยใจ 
 แล้วเป็นผู้เสวยธรรมารมณ ์เสวยความกาํหนัดในธรรมารมณ ์และรู้ ชัดซึ่ งความ 
 กาํหนัดในธรรมารมณอ์นัมีอยู่ภายในว่า เรายังมีความกาํหนัดในธรรมารมณใ์นภาย- 
 *ใน อาการที่ ภกิษุรู้แจ้งธรรมารมณด้์วยใจแล้วเป็นผู้เสวยธรรมารมณ ์เสวยความ 
 กาํหนัดในธรรมารมณ ์และรู้ ชัดซึ่ งความกาํหนัดในธรรมารมณอ์นัมีอยู่ในภายในว่า 
 เรายังมีความกาํหนัดในธรรมารมณใ์นภายใน อย่างน้ีแล เป็นธรรมอนัผู้บรรลุจะพึง 
 เหน็เอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อนัวิญญูชน 
 พึงรู้ เฉพาะตน ฯ 
      [๘๒] ดูกรอปุวาณะ กภ็กิษุในธรรมวินัยนี้  เหน็รปูด้วยจักษุแล้วเป็น 
 ผู้เสวยรปู แต่ไม่เสวยความกาํหนัดในรปู และรู้ ชัดซึ่ งความกาํหนัดในรปูอนัไม่มี 
 ในภายในว่า เราไม่มีความกาํหนัดในรปูในภายใน อาการที่ ภกิษุเป็นผู้เหน็รปูด้วย 
 จักษุแล้วเป็นผู้เสวยรปู แต่ไม่เสวยความกาํหนัดในรปู และรู้ ชัดซึ่ งความกาํหนัด 
 ในรปูอนัไม่มีในภายในว่า เราไม่มีความกาํหนัดในรปูในภายในอย่างน้ีแล เป็น 
 ธรรมอนัผู้บรรลุจะพึงเหน็เอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อม 
 เข้ามาในตน อนัวิญญูชนพึงรู้ เฉพาะตน ฯ 
      [๘๓] ดูกรอปุวาณะ อกีประการหน่ึง  ภกิษุฟังเสยีงด้วยหู สดูกล่ินด้วย 
 จมูก ล้ิมรสด้วยล้ิน ฯลฯ 
      [๘๔] ดูกรอปุวาณะ อกีประการหน่ึง ภกิษุรู้ซึ่ งธรรมารมณด้์วยใจแล้ว 
 เป็นผู้เสวยธรรมารมณ ์แต่ไม่เสวยความกาํหนัดในธรรมารมณ ์และรู้ ชัดซึ่ งความ 
 กาํหนัดในธรรมารมณอ์นัไม่มีในภายในว่า เราไม่มีความกาํหนัดในธรรมารมณใ์น 
 ภายใน อาการที่ ภกิษุรู้ธรรมารมณด้์วยใจแล้วเป็นผู้เสวยธรรมารมณ ์แต่ไม่เสวย 
 ความกาํหนัดในธรรมารมณ ์และรู้ ชัดซึ่ งความกาํหนัดในธรรมารมณอ์นัไม่มีในภาย 
 ในว่า เราไม่มีความกาํหนัดในธรรมารมณใ์นภายใน อย่างน้ีแล เป็นธรรมอนัผู้ 
 บรรลุจะพึงเหน็เอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน 
 อนัวิญญูชนพึงรู้ เฉพาะตน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                        ผสัสายตนสตูรที่  ๑ 
      [๘๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กภ็กิษุรูปใดรูปหน่ึงไม่ทราบชัด ความเกดิ 



 ความดับ คุณ โทษ และอบุายเคร่ืองสลัดออกแห่งผสัสายตนะ ๖ ตามความ 
 เป็นจริง พรหมจรรย์อนัเธอไม่อยู่จบแล้ว เธอเป็นผู้ไกลจากธรรมวินัยนี้  เมื่ อ 
 พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ภกิษุรูปหนึ่ งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ 
 พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เป็นผู้ฉิบหายในศาสนาน้ี เพราะข้าพระองค์ไม่ทราบชัด 
 ความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และอบุายเคร่ืองสลัดออกแห่งผสัสายตนะ ๖ 
 ตามความเป็นจริง ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุ เธอจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน เธอพิจารณาเหน็จักษุ 
 ว่า น่ันของเรา น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ดังน้ีหรือ ฯ 
      ภ.ิ หามิได้ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดีละ ภกิษุ ในข้อน้ี การที่ เธอพิจารณาเหน็จักษุด้วยอาการอย่างน้ีว่า 
 น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา ดังน้ี จักเป็นอนัเธอเหน็ดี 
 แล้วด้วยปัญญาอนัชอบ ตามความเป็นจริง น้ีแล เป็นที่ สดุแห่งทุกข ์ฯลฯ 
      พ. เธอจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน เธอพิจารณาเหน็ใจว่า น่ันของเรา 
 น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ดังน้ีหรือ ฯ 
      ภ.ิ หามิได้ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดีละ ภกิษุ ในข้อน้ี การที่ เธอพิจารณาเหน็ใจว่า น่ันไม่ใช่ของเรา 
 น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา ดังน้ี จักเป็นอนัเธอเหน็ดีแล้วด้วยปัญญา 
 อนัชอบ ตามความเป็นจริง น้ีแล เป็นที่ สดุแห่งทุกข ์ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                        ผสัสายตนสตูรที่  ๒ 
      [๘๖] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย กภ็กิษุรปูใดรปูหน่ึง 
 ไม่ทราบชัดความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และอบุายเคร่ืองสลัดออกแห่งผสัสายตนะ 
 ๖ ตามความเป็นจริง พรหมจรรย์อนัภิกษุน้ันไม่อยู่จบแล้ว เธอเป็นผู้ไกลจากธรรม 
 วินัยน้ี เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว ภกิษุรปูหน่ึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค 
 ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กข้็าพระองค์เป็นผู้ฉิบหายแล้วในธรรมวินัยนี้  เพราะ 
 ข้าพระองค์ไม่ทราบชัดความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และอบุายเคร่ืองสลัดออก 
 แห่งผสัสายตนะ ๖ ตามความเป็นจริง ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุ เธอจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน เธอพิจารณาเหน็จักษุ 
 ว่า น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา ดังน้ีหรือ ฯ 
      ภ.ิ อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดีละ ภกิษุ ในข้อน้ี การที่ เธอพิจารณาเหน็จักษุว่า นั่นไม่ใช่ของ 
 เรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา ดังน้ี จักเป็นอนัเธอเหน็ดีแล้วด้วย 



 ปัญญาอนัชอบ ตามความเป็นจริง ด้วยอาการอย่างน้ี ผสัสายตนะที่  ๑ น้ีจักเป็น 
 อนัเธอละได้แล้ว เพ่ือมิให้ผสัสายตนะนั้นเกดิขึ้นอกีต่อไป ฯลฯ 
      ภ.ิ อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดีละ ภกิษุ ในข้อน้ี การที่ เธอพิจารณาเหน็ใจว่า น่ันไม่ใช่ของเรา 
 น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา ดังน้ี จักเป็นอนัเธอเหน็ดีแล้วด้วยปัญญา 
 อนัชอบ ตามความเป็นจริง ด้วยอาการอย่างน้ี ผสัสายตนะที่  ๖ น้ีจักเป็นอนัเธอ 
 ละได้แล้ว เพ่ือมิให้ผสัสายตนะน้ันเกดิขึ้นอกีต่อไป ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                        ผสัสายตนสตูรที่  ๓ 
      [๘๗] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย กภ็กิษุรปูใดรปูหน่ึง 
 ไม่ทราบชัดความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และอบุายเคร่ืองสลัดออกแห่ง 
 ผสัสายตนะ ๖ ตามความเป็นจริง พรหมจรรย์อนัเธอไม่อยู่จบแล้ว เธอเป็นผู้ไกล 
 จากธรรมวินัยนี้  เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว ภกิษุรปูหน่ึงได้กราบทูล 
 พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เป็นผู้ฉิบหายแล้วในธรรม 
 วินัยน้ี เพราะข้าพระองค์ไม่ทราบชัดความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และอบุาย 
 เคร่ืองสลัดออกแห่งผสัสายตนะ ๖ ตามความเป็นจริง ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุ เธอจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน จักษุเที่ ยงหรือ 
 ไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      ภ.ิ ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      ภ.ิ ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 



      พ. ดูกรภกิษุ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่าย 
 แม้ในจักษุ แม้ในหู แม้ในจมูก แม้ในล้ิน แม้ในกาย แม้ในใจ เมื่ อเบื่ อหน่าย 
 ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัดจึงหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณ 
 หย่ังรู้ ว่าหลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ 
 ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๑ 
                        จบมิคชาลวรรคที่  ๒ 
                        -------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. มิคชาลสตูรที่  ๑ ๒. มิคชาลสตูรที่  ๒ ๓. สมิทธสิตูรที่  ๑ 
 ๔. สมิทธสิตูรที่  ๒     ๕. สมิทธสิตูรที่  ๓ ๖. สมิทธสิตูรที่  ๔ 
 ๗. อุปเสนสตูร       ๘. อปุวาณสตูร   ๙. ผสัสายตนสตูรที่  ๑ 
 ๑๐. ผสัสายตนสตูรที่  ๒ ๑๑. ผสัสายตนสตูรที่  ๓ ฯ 
                        -------------- 
                         คิลานวรรคที่  ๓ 
                          คิลานสตูรที่  ๑ 
      [๘๘] สาวัตถนิีทาน ฯ คร้ังน้ันแล ภกิษุรปูหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มี 
 พระภาคถงึที่ ประทบั ถวายอภวิาทแล้วน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ 
 กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในวิหารโน้น มีภิกษุรปูหนึ่ ง 
 เป็นผู้ใหม่ ไม่ปรากฏนามและโคตร เป็นผู้อาพาธ ถงึความทุกข ์เป็นไข้หนัก 
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานโอกาส ขอพระผู้มีพระภาคจงอาศยัความเอน็ดู 
 เสดจ็เข้าไปหาภกิษุน้ันเถดิ พระเจ้าข้า คร้ังน้ันแล พระผู้มีพระภาคทรงสดับคาํว่า 
 ภกิษุใหม่ และว่าเป็นไข้ ทรงทราบชัดว่าเป็นภกิษุไม่ปรากฏช่ือและโคตร เสดจ็ 
 เข้าไปหาภกิษุน้ัน ภกิษุนั้นได้เหน็พระผู้มีพระภาคเสดจ็มาแต่ไกล คร้ันเหน็แล้ว 
 ปูอาสนะไว้ที่ เตียง คร้ังนั้นแล พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะภกิษุน้ันว่า อย่าเลย 
 ภกิษุ เธออย่าปูอาสนะไว้ที่ เตียงเลย อาสนะที่ เขาจัดไว้เหล่าน้ีมีอยู่ เราจักน่ัง 
 บนอาสนะนั้น พระผู้มีพระภาคประทบัน่ังบนอาสนะซึ่ งเขาจัดไว้ คร้ันแล้วได้ตรัส 
 ถามภกิษุน้ันว่า เธอพอทนได้หรือ เธอยังอตัภาพให้เป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนาลด 
 น้อยลง ไม่เจริญแก่กล้าหรือ ความทุเลาย่อมปรากฏ ความกาํเริบไม่ปรากฏหรือ ฯ 
      ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทนไม่ไหว ยังอตัภาพให้เป็นไปไม่ได้ 
 ทุกขเวทนาของข้าพระองค์แก่กล้าย่ิงนัก ไม่ลดน้อยไปเลย ความกาํเริบปรากฏ 
 ความทุเลาไม่ปรากฏ พระเจ้าข้า ฯ 



      พ. ดูกรภกิษุ เธอไม่มีความรังเกยีจ ไม่มีความเดือดร้อนไรๆ หรือ ฯ 
      ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์มีความรังเกยีจ มีความเดือดร้อน 
 ไม่น้อยเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุ เธอไม่ติเตียนตนเองโดยศลีบ้างหรือ ฯ 
      ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ติเตียนตนโดยศลีเลย 
 พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุ ถ้าเธอไม่ติเตียนตนโดยศลี เมื่ อเป็นเช่นน้ัน เธอจะมี 
 ความรังเกยีจ มีความเดือดร้อนเพราะเร่ืองอะไรเล่า ฯ 
      ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ยังไม่รู้ทัว่ถงึธรรมที่ พระผู้มีพระภาค 
 ทรงแสดงเพ่ือสลีวิสทุธเิลย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุ ถ้าว่าเธอยังไม่รู้ทัว่ถงึธรรมที่ เราแสดงแล้วเพ่ือสลีวิสทุธ ิ
 ไซร้ เมื่ อเป็นเช่นน้ัน เธอจะรู้ทัว่ถงึธรรมที่ เราแสดงแล้วประพฤติเพ่ืออะไรเล่า ฯ 
      ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์รู้ทัว่ถงึธรรมที่ พระผู้มีพระภาคทรง 
 แสดงแล้วเพ่ือคลายจากราคะ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดีแล้วๆ ภกิษุ เป็นการถูกต้องดีแล้ว ที่ เธอรู้ทัว่ถงึธรรมที่ แสดงแล้ว 
 เพ่ือคลายจากราคะ ดูกรภกิษุ เพราะว่าธรรมที่ เราแสดงแล้ว ล้วนมีความคลาย 
 จากราคะเป็นความมุ่งหมาย ฯ 
      [๘๙] พ. ดูกรภกิษุ เธอจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน จักษุเที่ ยง 
 หรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. หู จมูก ล้ิน กาย ใจ เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      ภ.ิ ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า 
      พ. ดูกรภกิษุ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่าย 
 แม้ในจักษุ ฯลฯ แม้ในใจ เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด 
 จงึหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติ 
 สิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็น 



 อย่างน้ีมิได้มี ฯ 
      พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแล้ว ภกิษุน้ันช่ืนชมยินดี 
 ภาษิตของพระผู้มีพระภาค กแ็ลเมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตน้ีอยู่ ธรรม 
 จักษุอนัปราศจากธุลี ปราศจากมลทนิ เกดิขึ้นแก่ภกิษุนั้นว่า สิ่ งใดสิ่ งหน่ึงมีความ 
 เกดิขึ้นเป็นธรรมดา สิ่ งน้ันทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                          คิลานสตูรที่  ๒ 
      [๙๐] คร้ังน้ันแล ภกิษุรปูหน่ึง ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ 
 พระองค์ผู้เจริญ ภกิษุรปูหน่ึงในวิหารโน้น เป็นผู้ใหม่ ไม่ปรากฏช่ือและโคตร 
 เป็นผู้อาพาธ ถงึความทุกข ์เป็นไข้หนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทาน- 
 *โอกาส ขอพระผู้มีพระภาค ทรงอาศยัความอนุเคราะห์เสดจ็ไปหาภกิษุน้ันเถดิ 
 พระเจ้าข้า ฯ 
      คร้ังน้ันแล พระผู้มีพระภาคทรงสดับคาํว่าภกิษุใหม่ เป็นไข้ทรงทราบชัด 
 ว่า เป็นภกิษุไม่ปรากฏช่ือและโคตร จึงเสดจ็เข้าไปหาภกิษุน้ัน ภกิษุน้ันได้เหน็ 
 พระผู้มีพระภาคเสดจ็มาแต่ไกล คร้ันแล้วปูอาสนะไว้ที่ เตียง คร้ังน้ันแล พระผู้มี 
 พระภาคได้ตรัสกะภกิษุน้ันว่า อย่าเลย ภกิษุ เธออย่าปูอาสนะที่ เตียงเลย อาสนะ 
 ที่ เขาจัดไว้เหล่าน้ีมีอยู่ เราจักน่ังบนอาสนะน้ัน พระผู้มีพระภาคประทบันั่งบน 
 อาสนะซ่ึงเขาจัดไว้ คร้ันแล้วได้ตรัสกะภกิษุน้ันว่า ดูกรภกิษุ เธอพอทนได้หรือ 
 เธอยังอตัภาพให้เป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนาลดน้อยลง ไม่เจริญแก่กล้าหรือ 
 ความทุเลาย่อมปรากฏ ความกาํเริบไม่ปรากฏหรือ ฯ 
      ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ทนไม่ไหว ยังอตัภาพให้เป็นไปไม่ 
 ได้ ฯลฯ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ติเตียนตนโดยศลีเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุ ถ้าเธอไม่ติเตียนตนโดยศลีไซร้ เมื่ อเป็นเช่นน้ัน เธอจะ 
 มีความรังเกยีจ มีความเดือดร้อนเพราะเร่ืองอะไรเล่า ฯ 
      ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่รู้ทัว่ถงึธรรมที่ พระผู้มีพระภาค 
 ทรงแสดงเพ่ือสลีวิสทุธเิลย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุ ถ้าเธอยังไม่รู้ทัว่ถงึธรรมที่ เราแสดงแล้วเพ่ือสลีวิสทุธไิซร้ 
 เมื่ อเป็นเช่นนั้น เธอจะรู้ทัว่ถงึธรรมที่ เราแสดงแล้วประพฤติเพ่ืออะไรเล่า ฯ 
      ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์รู้ทัว่ถงึธรรมอนัพระผู้มีพระภาคทรง 
 แสดงแล้วเพ่ืออนุปาทาปรินิพพาน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดีแล้วๆ ภกิษุ เป็นการถูกต้องดีแล้ว ที่ เธอรู้ทัว่ถงึธรรมอนัเรา 
 แสดงแล้วเพ่ืออนุปาทาปรินิพพาน เพราะว่าธรรมที่ เราแสดงแล้ว ล้วนมีอนุปาทา- 



 *ปรินิพพานเป็นความมุ่งหมาย ฯ 
      [๙๑] พ. ดูกรภกิษุ เธอจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน จักษุเที่ ยง 
 หรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 
      พ. หู จมูก ล้ิน กาย ใจ มโนวิญญาณ มโนสมัผสั แม้สขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย เที่ ยง 
 หรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า  นั่นของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      ภ.ิ ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่าย 
 แม้ในจักษุ ฯลฯ แม้ในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิ 
 เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด 
 จึงหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีวิญญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า 
 ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความ 
 เป็นอย่างน้ีมิได้มีฉะนี้  ฯ 
      พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแล้ว ภกิษุน้ันช่ืนชม ยินดี 
 ภาษิตของพระผู้มีพระภาค กแ็ลเมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตน้ีอยู่ จิต 
 ของภกิษุน้ันหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถอืมั่น ดังน้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                          ราธสตูรที่  ๑ 
      [๙๒] คร้ังน้ันแล ท่านพระราธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่  
 ประทบั ถวายอภวิาทแล้วน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้กราบทูล 
 พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานโอกาส ขอพระผู้มีพระภาค 
 ทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ซึ่ งข้าพระองค์ได้สดับแล้ว พึงเป็นผู้ๆ เดียว 
 หลีกออกจากหมู่ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้วอยู่เถดิ พระเจ้าข้า ฯ 
      พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรราธะ สิ่ งใดไม่เที่ ยง เธอพึงละความพอใจ 
 ในสิ่ งน้ันเสยี ดูกรราธะ อะไรเล่าไม่เที่ ยง จักษุแลไม่เที่ ยง เธอพึงละความ 
 พอใจในจักษุน้ันเสยี รปูไม่เที่ ยง จักษุวิญญาณ จักษุสมัผสั สขุเวทนา 



 ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่เที่ ยง 
 เธอพึงละความพอใจในเวทนาน้ันเสยี ฯลฯ ใจไม่เที่ ยง เธอพึงละความพอใจ 
 ในสิ่ งน้ันๆ เสยี ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ มโนสมัผสั สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่เที่ ยง เธอพึงละ- 
 *ความพอใจในเวทนาน้ันเสยี ดูกรราธะ สิ่ งใดแลไม่เที่ ยง เธอพึงละความพอใจ 
 ในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                          ราธสตูรที่  ๒ 
      [๙๓] ดูกรราธะ สิ่ งใดเป็นทุกข ์เธอพึงละความพอใจในสิ่ งนั้นเสยี 
 อะไรเล่าเป็นทุกข ์จักษุแลเป็นทุกข ์เธอพึงละความพอใจในจักษุน้ันเสยี รปู 
 จักษุวิญญาณ จักษุสมัผสั สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิ 
 ขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย เป็นทุกข ์เธอพึงละความพอใจในสิ่ งน้ันเสยี ฯลฯ 
 ใจเป็นทุกข ์ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ มโนสมัผสั สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย เป็นทุกข ์เธอพึง 
 ละความพอใจในสิ่ งน้ันเสยี ดูกรราธะ สิ่ งใดแลเป็นทุกข ์เธอพึงละความพอใจ 
 ในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                          ราธสตูรที่  ๓ 
      [๙๔] ดูกรราธะ สภาพใดแลไม่ใช่ตัวตน เธอพึงละความพอใจใน 
 สภาพน้ันเสยี อะไรเล่าไม่ใช่ตัวตน จักษุแลไม่ใช่ตัวตน เธอพึงละความพอใจ 
 ในจักษุน้ันเสยี รปู จักษุวิญญาณ จักษุสมัผสั ฯลฯ ใจ ธรรมารมณ ์
 มโนวิญญาณ มโนสมัผสั สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิ 
 ขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่ใช่ตัวตน เธอพึงละความพอใจในสภาพน้ันเสยี 
 ดูกรราธะ สภาพใดแลไม่ใช่ตัวตน เธอพึงละความพอใจในสภาพน้ันเสยี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                         อวิชชาสตูรที่  ๑ 
      [๙๕] คร้ังนั้นแล ภกิษุรปูหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั 
  ฯลฯ คร้ันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมข้อหน่ึง 
 ซึ่ งเมื่ อภกิษุละได้แล้ว ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกดิขึ้น มีอยู่หรือ พระเจ้าข้า 
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ ธรรมข้อหนึ่ งซึ่ งเมื่ อภกิษุละได้แล้ว ย่อมละ 
 อวิชชาได้ วิชชาย่อมเกดิขึ้น มีอยู่ ฯ 
      ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมข้อหน่ึงซึ่ งเมื่ อภกิษุละได้แล้ว ย่อมละ 



 อวิชชาได้ วิชชาเกดิขึ้นน้ัน เป็นไฉน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุ ธรรมข้อหน่ึง คือ อวิชชาแล ซึ่ งเมื่ อภกิษุละได้แล้ว 
 ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกดิขึ้น ฯ 
      ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กเ็มื่ อภกิษุรู้อยู่อย่างไร เหน็อยู่อย่างไร จึง 
 ละอวิชชาได้ วิชชาจึงเกดิขึ้น พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุ เมื่ อภกิษุรู้อยู่ เหน็อยู่ซึ่ งจักษุโดยความเป็นของไม่เที่ ยง 
 จงึละอวิชชาได้ วิชชาจึงเกดิขึ้น เมื่ อภกิษุรู้อยู่เหน็อยู่ซึ่ งรปูทั้งหลาย ฯลฯ ซึ่ ง 
 สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสั 
 เป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ ยง จงึละอวิชชาได้ วิชชาจึงเกดิขึ้น ดูกรภกิษุ 
 เมื่ อภกิษุรู้อยู่อย่างน้ี เหน็อยู่อย่างน้ีแล จึงละอวิชชาได้ วิชชาจึงเกดิขึ้น ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                         อวิชชาสตูรที่  ๒ 
      [๙๖] คร้ังน้ันแล ภกิษุรปูหน่ึง ฯลฯ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมข้อหน่ึง 
 ซึ่ งภกิษุละได้แล้ว ย่อมละอวิชชาได้ วิชชาย่อมเกดิขึ้น มีอยู่หรือหนอแล ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุ ธรรมข้อหน่ึงซึ่ งภกิษุละได้แล้ว ย่อมละอวิชชาได้ วิชชา 
 ย่อมเกดิขึ้น มีอยู่ ฯ 
      ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมข้อหน่ึงซึ่ งภกิษุละได้แล้ว ย่อมละ 
 อวิชชาได้ วิชชาย่อมเกดิขึ้น เป็นไฉน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุ ธรรมข้อหน่ึง คือ อวิชชาแล ซึ่ งภกิษุละได้แล้ว ย่อมละ 
 อวิชชาได้ วิชชาย่อมเกดิขึ้น ฯ 
      ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กเ็มื่ อภกิษุรู้อย่างไร เหน็อยู่อย่างไร จึงละ 
 อวิชชาได้  วิชชาจึงเกดิขึ้น พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ ได้สดับว่า ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น 
 เธอย่อมรู้ ย่ิงซึ่ งธรรมทั้งปวง คร้ันรู้ ย่ิงซึ่ งธรรมทั้งปวงแล้ว ย่อมกาํหนดรู้ธรรม 
 ทั้งปวง คร้ันกาํหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้ว ย่อมเหน็นิมิตทั้งปวงโดยประการอื่ น คือ 
 เหน็จักษุโดยประการอื่ น เหน็รปู จักษุวิญญาณ จักษุสมัผสั สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย โดยประการอื่ น ฯลฯ 
 เหน็ใจ ธรรมารมณ ์มโนวิญญาณ มโนสมัผสั สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย โดยประการอื่ น 
 ดูกรภกิษุ เมื่ อภกิษุรู้อยู่อย่างนี้  เหน็อยู่อย่างน้ีแล จึงละอวิชชาได้ วิชชา 
 จึงเกดิขึ้น ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 



                            ภกิขสุตูร 
      [๙๗] คร้ังน้ันแล ภกิษุเป็นอนัมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ ประทบั 
  ฯลฯ คร้ันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกปริพาชก 
 ผู้ถอืลัทธอิื่ นในโลกน้ีแล ย่อมถามข้าพระองค์อย่างนี้ ว่า อาวุโส ท่านอยู่ประพฤติ 
 พรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพ่ืออะไรเล่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ อข้าพระองค์ 
 ถูกถามอย่างน้ี จึงพยากรณแ์ก่ปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ นเหล่าน้ันอย่างน้ีว่า เรา 
 ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค เพ่ือกาํหนดรู้ ทุกข ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
 เมื่ อข้าพระองค์ถูกถามแล้วอย่างน้ี พยากรณแ์ล้วอย่างน้ี ย่อมช่ือว่าเป็นผู้กล่าว 
 ตามพระดาํรัสที่ พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว ไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคาํไม่จริง 
 ย่อมพยากรณธ์รรมสมควรแก่ธรรม อน่ึง การกล่าวและกล่าวตามที่ ชอบแก่เหตุ 
 แม้น้อยหนึ่ ง จะไม่ถงึฐานะที่ ควรติเตียนละหรือ ฯ 
      พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ถูกแล้ว ภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายถูกถาม 
 อย่างน้ีแล้ว เมื่ อพยากรณอ์ย่างน้ัน ย่อมช่ือว่าเป็นผู้กล่าวตามคาํที่ เรากล่าวแล้ว 
 ไม่กล่าวตู่เราด้วยคาํไม่จริง ย่อมพยากรณธ์รรมสมควรแก่ธรรม ทั้งการกล่าวและ 
 กล่าวตามที่ ชอบแก่เหตุแม้น้อยหน่ึง ย่อมไม่ถงึฐานะที่ ควรติเตียน ดูกรภกิษุ- 
 *ทั้งหลาย เธอทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในเรา กเ็พ่ือกาํหนดรู้ ทุกข ์ถ้าพวก 
 อญัญเดียรถย์ีปริพาชกจะพึงถามเธอทั้งหลายอย่างนี้ ว่า อาวุโส กท็ุกขซ์ึ่ งพวกท่าน 
 อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพ่ือกาํหนดรู้ น้ันเป็นไฉน เธอทั้งหลาย 
 ถูกถามแล้วอย่างนี้  พึงพยากรณแ์ก่อญัญเดียรถย์ีปริพาชกเหล่าน้ันอย่างน้ีว่า อาวุโส 
 จักษุแลเป็นทุกข ์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค เพ่ือกาํหนดรู้ จักษุ 
 เป็นทุกขน้ั์น รูป ฯลฯ สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิ 
 ขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย เป็นทุกข ์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มี 
 พระภาคเพ่ือกาํหนดรู้ ทุกขน์ั้น ฯลฯ ใจกเ็ป็นทุกข ์ฯลฯ สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัยกเ็ป็นทุกข ์เราอยู่ 
 ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค เพ่ือกาํหนดรู้ ทุกขข้์อน้ันๆ อาวุโส ข้อนี้ 
 น้ันแลเป็นทุกข ์เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค เพ่ือกาํหนดรู้ ทุกข ์
 ข้อนั้น ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายถูกถามอย่างน้ีแล้ว พึงพยากรณแ์ก่ 
 อญัญเดียรถย์ีปริพาชกเหล่าน้ันอย่างน้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                            โลกสตูร 
      [๙๘] คร้ังน้ันแล ภกิษุรปูหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั 
  ฯลฯ คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่ เรียกว่า โลก 



 โลก ดังนี้  ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแล จึงเรียกว่า โลก พระเจ้าข้า ฯ 
      พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุ ที่ เรียกว่าโลก เพราะจะต้องแตกสลาย 
 อะไรเล่าแตกสลาย ดูกรภิกษุ จักษุแลแตกสลาย รูปแตกสลาย จักษุวิญญาณ 
 แตกสลาย จักษุสมัผสัแตกสลาย สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา 
 ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย แตกสลาย ฯลฯ ใจแตกสลาย ธรรมารมณ ์
 มโนวิญญาณ มโนสมัผสัแตกสลาย สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุ- 
 *เวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย กแ็ตกสลาย ดูกรภกิษุ ที่ เรียกว่า 
 โลก เพราะจะต้องแตกสลาย ฉะน้ี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                           ผคัคุณสตูร 
      [๙๙] คร้ังนั้นแล ท่านพระผคัคุณะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั 
  ฯลฯ  คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลเมื่ อจะ 
 บญัญัติ พึงบญัญัติพระพุทธเจ้าผู้ตัดตัณหาเคร่ืองให้เน่ินช้าแล้ว ตัดทางได้แล้ว 
 ครอบงาํวัฏฏะได้แล้ว ล่วงพ้นทุกขท์ั้งปวง ปรินิพพานล่วงไปแล้ว ด้วยจักษุใด 
 จกัษุนั้นมีอยู่หรือหนอ ฯลฯ บุคคลเมื่ อจะบญัญัติ พึงบญัญัติพระพุทธเจ้าผู้ตัด 
 ตัณหาเคร่ืองให้เนิ่ นช้าแล้ว ตัดทางได้แล้ว ครอบงาํวัฏฏะได้แล้ว ล่วงพ้นทุกข ์
 ทั้งปวง ปรินิพพานล่วงไปแล้ว ด้วยใจใด ใจน้ันมีอยู่หรือหนอ พระพุทธเจ้าข้า ฯ 
      [๑๐๐] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรผคัคุณะ บุคคลเมื่ อจะบญัญัติ 
 พึงบญัญัติพระพุทธเจ้าผู้ตัดตัณหาเคร่ืองให้เน่ินช้าแล้ว ตัดทางได้แล้ว ครอบงาํ 
 วัฏฏะได้แล้ว ล่วงพ้นทุกขท์ั้งปวง ปรินิพพานล่วงไปแล้ว ด้วยจักษุใด จักษุน้ัน 
 ไม่มีเลย ฯลฯ บุคคลเมื่ อจะบญัญัติ พึงบญัญัติพระพุทธเจ้าผู้ตัดตัณหาเคร่ืองให้ 
 เนิ่ นช้าแล้ว ตัดทางได้แล้ว ครอบงาํวัฏฏะได้แล้ว ล่วงพ้นทุกขท์ั้งปวง ปรินิพพาน 
 ล่วงไปแล้ว ด้วยใจใด ใจนั้นไม่มีเลย ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                        จบคิลานวรรคที่  ๓ 
                        ------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. คิลานสตูรที่  ๑ ๒. คิลานสตูรที่  ๒ ๓. ราธสตูรที่  ๑ ๔. ราธสตูร 
 ที่  ๒ ๕. ราธสตูรที่  ๓ ๖. อวิชชาสตูรที่   ๑ ๗. อวิชชาสตูรที่  ๒ ๘. ภกิขสุตูร 
 ๙. โลกสตูร ๑๐. ผคัคุณสตูร ฯ 
                          ฉันนวรรคที่  ๔ 
                           ปโลกสตูร 



      [๑๐๑] คร้ังน้ันแล ท่านพระอานนทเ์ข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่  
 ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่ เรียก 
 กนัว่าโลกๆ ดังน้ี ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงเรียกกนัว่า โลก พระผู้มีพระภาค 
 ตรัสว่า ดูกรอานนท ์สิ่ งใดมีความแตกสลายเป็นธรรมดา น้ีเรียกว่าโลกใน 
 อริยวินัย กอ็ะไรเล่ามีความแตกสลายเป็นธรรมดา จักษุแลมีความแตกสลายเป็น 
 ธรรมดา รปูมีความแตกสลายเป็นธรรมดา จักษุวิญญาณมีความแตกสลายเป็น- 
 *ธรรมดา จักษุสมัผสัมีความแตกสลายเป็นธรรมดา สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย กม็ีความแตกสลาย 
 เป็นธรรมดา ฯลฯ ใจมีความแตกสลายเป็นธรรมดา ธรรมารมณม์ีความแตกสลาย 
 เป็นธรรมดา มโนวิญญาณมีความแตกสลายเป็นธรรมดา มโนสมัผสัมีความแตก 
 สลายเป็นธรรมดา สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้นเพราะ 
 มโนสมัผสัเป็นปัจจัย กม็ีความแตกสลายเป็นธรรมดา ดูกรอานนท ์สิ่ งใดมี 
 ความแตกสลายเป็นธรรมดา น้ีเรียกว่าโลกในอริยวินัย ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                            สญุญสตูร 
      [๑๐๒] คร้ังน้ันแล ท่านพระอานนท ์ฯลฯ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค 
 ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่ เรียกว่าโลกว่างเปล่าๆ ดังน้ี ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ 
 จึงเรียกว่า โลกว่างเปล่า  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท ์เพราะว่างเปล่า 
 จากตนหรือจากของๆ ตน ฉะน้ันจึงเรียกว่า โลกว่างเปล่า อะไรเล่าว่างเปล่า 
 จากตนหรือจากของๆ ตน จักษุแลว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ ตน รปู 
 ว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ ตน จักษุวิญญาณว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ 
 ตน จักษุสมัผสัว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ ตน สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย กว่็างเปล่าจากตน 
 หรือจากของๆ ตน ฯลฯ ใจว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ ตน ธรรมารมณ ์
 ว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ ตน มโนวิญญาณว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ ตน 
 มโนสมัผสัว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ ตน สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
 อทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัยกว่็างเปล่าจากตนหรือจาก 
 ของๆ ตน ดูกรอานนท ์เพราะว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ ตน ฉะน้ันจึงเรียกว่า 
 โลกว่างเปล่า ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                           สงัขิตสตูร 
      [๑๐๓] ฯลฯ ท่านพระอานนทไ์ด้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ 



 พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอประทานโอกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดง 
 ธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ที่ ข้าพระองค์ได้ฟังแล้ว พึงเป็นผู้ๆ เดียว หลีกออก 
 จากหมู่ ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเดด็เด่ียวอยู่เถดิ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
 ดูกรอานนท ์เธอจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน จักษุเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ท่านพระอานนทก์ราบทูลว่า ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      อา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควร 
 หรือหนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      อา. ไม่ควรเหน็อย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. รปูเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      อา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      อา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      อา. ไม่ควรเหน็อย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. จักษุวิญญาณ จักษุสมัผสั สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุ- 
 *เวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย  เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      อา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือสขุเล่า ฯ 
      อา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      อา. ไม่ควรเหน็อย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯลฯ 
      พ. ใจเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      อา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      อา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 



      อา. ไม่ควรเหน็อย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. มโนวิญญาณ มโนสมัผสั สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม- 
 *สขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      อา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า 
      อา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา 
      อา. ไม่ควรเหน็อย่างนั้น พระเจ้าข้า 
      ดูกรอานนท ์อริยสาวกผู้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งใน 
 จักษุ ทั้งในรปู ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสมัผสั ทั้งในสขุเวทนา ทุกข- 
 *เวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ฯลฯ ย่อม 
 เบื่ อหน่ายทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ์ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสมัผสั ทั้ง 
 ในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็น 
 ปัจจัย เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด จึงหลุดพ้น เมื่ อ 
 หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหม- 
 *จรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มีอกี 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                            ฉันนสตูร 
      [๑๐๔] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระวิหารเวฬวัุน 
 กลันทกนิวาปสถาน ใกล้พระนครราชคฤห์ สมัยนั้นแล ท่านพระสารีบุตร ท่าน 
 พระมหาจุนทะ และท่านพระฉันนะ อยู่ที่ ภเูขาคิชฌกูฏ สมัยนั้นแล ท่านพระ 
 ฉั นนนะอาพาธ ถงึความทุกข ์เป็นไข้หนัก คร้ังนั้นแล เป็นเวลาเยน็ ท่านพระ- 
 *สารีบุตรออกจากที่ พักผ่อนแล้ว เข้าไปหาท่านพระมหาจุนทะถงึที่ อยู่ คร้ันแล้ว 
 ได้กล่าวกะท่านพระมหาจุนทะว่า ดูกรท่านจุนทะ เราจงพากนัเข้าไปหาท่าน 
 พระฉันนะ ถามถงึความเป็นไข้เถดิ ท่านพระมหาจุนทะรับคาํท่านพระสารีบุตรแล้ว 
 คร้ังน้ันแล ทา่นพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะ เข้าไปหาท่านพระฉันนะถงึที่  
 อยู่ แล้วน่ังบนอาสนะที่ ปูไว้ คร้ันแล้ว ท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระฉันนะว่า 
 ดูกรท่านฉันนะ ท่านพออดทนได้หรือ พอยังอตัภาพให้เป็นไปได้หรือ ทุกขเวทนา 
 ลดลง ไม่กาํเริบขึ้น ความทุเลาปรากฏ ความกาํเริบไม่ปรากฏหรือ ฯ 
      [๑๐๕] ท่านพระฉันนะกล่าวว่า ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร กระผมทนไม่ 



 ไหว ยังอตัภาพให้เป็นไปไม่ได้ ทุกขเวทนาของกระผมกาํเริบหนัก ไม่ลดลงเลย 
 ความกาํเริบปรากฏ ความทุเลาไม่ปรากฏ เปรียบเหมือนบุรษุผู้มีกาํลัง เอาเหลก็ 
 แหลมคมทิ่ มศรีษะ ฉั นใด ลมอนักล้าย่ิงเข้ากระทบที่ ศรีษะของกระผม กฉั็นนั้น 
 เหมอืนกนั ฯลฯ เปรียบเหมือนบุรษุผู้มีกาํลังเอาเส้นเชือกหนังอนัเหนียวขนัที่ ศรีษะ 
 ฉั นใด ลมอนักล้าย่ิงเสยีดแทงที่ ศรีษะของกระผม กฉั็นนั้นเหมือนกนั ฯลฯ 
 เปรียบเหมือนนายโคฆาตหรือลูกมือของนายโคฆาตผู้ขยัน เอามีดสาํหรับแล่เน้ือ 
 โคที่ คมกรีดท้อง แม้ฉันใด ลมอนักล้ายิ่ งย่อมเสยีดแทงท้องของกระผม ฉันน้ัน 
 เหมือนกนั ฯลฯ เปรียบเหมือนบุรษุผู้มีกาํลัง ๒ คน จับบุรษุผู้มีกาํลังน้อยกว่า 
 คนละแขน ลนให้เร่าร้อนบนหลุมถ่านเพลิง แม้ฉันใด ความเร่าร้อนในกายของ 
 กระผมกม็ากย่ิง ฉ ◌ันน้ันเหมือนกนั ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร กระผมทนไม่ไหว 
 เยียวยาอตัภาพให้เป็นไปไม่ได้ ทุกขเวทนาของกระผมกาํเริบหนัก ไม่ลดลงเลย 
 ความกาํเริบปรากฏ  ความทุเลาไม่ปรากฏ ท่านพระฉันนะกล่าวว่า ข้าแต่ท่านพระ 
 สารีบุตร กระผมจักนาํศาตรามา ไม่ปรารถนาเป็นอยู่ ดังน้ีแล้ว กน็าํศาตรามา ฯ 
      [๑๐๖] ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า ท่านพระฉันนะจงเยียวยาอตัภาพให้ 
 เป็นไปเถิด เราทั้งหลายปรารถนาให้ท่านพระฉันนะเยียวยาอตัภาพให้เป็นไปอยู่ 
 ถ้าโภชนะเป็นที่ สบายมิได้มีแก่ท่านพระฉันนะ ผมจักแสวงหามาให้ ถ้าเภสชัเป็น 
 ที่ สบายมิได้มีแก่ท่านพระฉันนะ ผมจักแสวงหามาให้ ถ้าพวกอุปัฏฐากที่ สมควร 
 มิได้มีแก่ท่านพระฉันนะ ผมจักอปัุฏฐากเอง ท่านพระฉันนะอย่านาํศาตรามาเลย 
 จงเยียวยาอตัภาพให้เป็นไปเถดิ เราทั้งหลายปรารถนาให้ท่านพระฉันนะเยียวยา 
 อตัภาพให้เป็นไปอยู่ ท่านพระฉันนะกล่าวว่า ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร โภชนะ 
 เป็นที่ สบายของกระผมมิใช่ไม่มี โภชนะเป็นที่ สบายของกระผมมีอยู่ แม้อปัุฏฐาก 
 เป็นที่ สบายของกระผมกม็ิใช่ไม่มี เภสชัเป็นที่ สบายของกระผมมีอยู่ แม้อปัุฏฐาก 
 ที่ สมควรของกระผมมิใช่ไม่มี อปัุฏฐากที่ สมควรของกระผมมีอยู่ กพ็ระศาสดาอนั 
 กระผมบาํเรอแล้วด้วยอาการเป็นที่ พอใจอย่างเดียว ไม่บาํเรอด้วยอาการเป็นที่ ไม่พอ 
 ใจตลอดกาลนานมา ข้อที่ พระสาวกบาํเรอพระศาสดาด้วยอาการเป็นที่ พอใจ ไม่ 
 บาํเรอด้วยอาการเป็นที่ ไม่พอใจ น้ีสมควรแก่พระสาวก ความบาํเรอน้ันไม่เป็นไป 
 ฉ ◌ันนภกิษุจักนาํศาตรามา ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร ขอท่านจงทรงจาํความนี้ ไว้อย่างน้ี 
 ดังน้ีเถดิ ฯ 
[๑๐๗] สา. เราทั้งหลายขอถามปัญหาบางข้อกะท่านพระฉันนะ ถ้าท่าน 
 พระฉันนะให้โอกาสเพ่ือจะแก้ปัญหา ฯ 
      ฉ. ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร นิมนต์ถามเถดิ กระผมฟังแล้วจักให้ทราบ ฯ 
      สา. ท่านพระฉันนะ ท่านย่อมพิจารณาเหน็จักษุ จักษุวิญญาณและธรรม 



 ทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณว่า น่ันของเรา น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตัวตน 
 ของเรา ฯลฯ ท่านย่อมพิจารณาเหน็ใจ มโนวิญญาณ และธรรมทั้งหลายที่ พึงรู้ 
 แจ้งด้วยมโนวิญญาณว่า น่ันของเรา น่ันเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ดังน้ี 
 หรือ ฯ 
      ฉ. ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร กระผมย่อมพิจารณาเหน็จักษุ จักษุวิญญาณ 
 และธรรมทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณว่า น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา 
 น่ันไม่ใช่เป็นตัวตนของเรา ฯลฯ กระผมย่อมพิจารณาเหน็ใจ มโนวิญญาณ และ 
 ธรรมทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณว่า น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ัน 
 ไม่ใช่เป็นตัวตนของเรา ฯ 
      [๑๐๘] สา. ดูกรท่านพระฉันนะ ท่านเหน็อย่างไร รู้อย่างไร ในจักษุ 
 ในจกัษุวิญญาณ และในธรรมทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณ จึงพิจารณา 
 เหน็จักษุ จักษุวิญญาณ และธรรมทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณว่า น่ันไม่ 
 ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่เป็นตัวตนของเรา ฯลฯ ท่านเหน็อย่างไร รู้ 
 อย่างไรในใจ ในมโนวิญญาณ และในธรรมทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณ 
 จึงพิจารณาเหน็ใจ มโนวิญญาณ และธรรมทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณว่า 
 น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่เป็นตัวตนของเรา ฯ 
      [๑๐๙] ฉ. ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร กระผมเหน็ความดับ รู้ความดับ 
 ในจักษุ ในจักขวิุญญาณ และในธรรมทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณ จึง 
 พิจารณาเหน็จักษุ จักษุวิญญาณ และธรรมทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยจักษุวิญญาณว่า 
 น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา ฯลฯ กระผมเหน็ความดับ 
 รู้ความดับ ในใจ ในมโนวิญญาณ และในธรรมทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยมโน 
 วิญญาณ จึงพิจารณาเหน็ใจ มโนวิญญาณ และธรรมทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วย 
 มโนวิญญาณว่า น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา ฯ 
      [๑๑๐] เมื่ อท่านพระฉันนะกล่าวอย่างน้ีแล้ว ท่านพระมหาจุนทะได้กล่าว 
 กะท่านพระฉันนะว่า ดูกรท่านพระฉันนะ เพราะเหตุนั้นแล แม้ความพิจารณาเหน็น้ี 
 เป็นคาํสอนของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ท่านพึงทาํไว้ในใจให้ดีตลอดกาลเป็น 
 นิตย์ไป ความหว่ันไหวของบุคคลที่ มีตัณหา มานะและทฐิิอาศยัอยู่ ยังมีอยู่ 
 ความหวั่นไหวย่อมไม่มีแก่บุคคลที่ ไม่มีตัณหา มานะและทฐิิอาศยัอยู่ เมื่ อความ 
 หว่ันไหวไม่มี ย่อมมีปัสสทัธ ิเมื่ อมีปัสสทัธ ิกไ็ม่มีความเพลิดเพลิน เมื่ อไม่มี 
 ความเพลิดเพลิน ความมาความไปกไ็ม่มี เมื่ อความมาความไปไม่มี จุติและอปุบติั 
 กไ็ม่มี เมื่ อจุติและอปุบตัิไม่มี โลกนี้และโลกหน้ากไ็ม่มี และระหว่างโลกทั้งสอง 
 กไ็ม่มี น้ีแหละเป็นที่ สดุแห่งทุกข ์คร้ังน้ันแล ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหา 



 จุนทะ คร้ันกล่าวสอนท่านพระฉันนะด้วยโอวาทน้ีแล้ว ลุกจากอาสนะหลีกไป 
 คร้ันเมื่ อท่านทั้งสองหลีกไปแล้วไม่นาน ท่านพระฉันนะกน็าํศาตรามา ฯ 
      [๑๑๑] คร้ังน้ันแล ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่  
 ประทบั ถวายบงัคมพระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ 
 ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ท่านพระฉันนะนาํศาตรามาแล้ว 
 ท่านมีคติและอภสิมัปรายภพเป็นอย่างไร พระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า 
 ดูกรสารีบุตร ความเป็นผู้ไม่เข้าไป อนัฉันนภกิษุพยากรณแ์ล้วต่อหน้าเธอมิใช่ 
 หรือ ฯ 
      สา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ วัชชีคามอนัมีช่ือว่า บุพพวิชชนะมีอยู่ สกุล 
 ที่ เป็นมิตรและสกุลที่ เป็นสหายในวัชชีคามน้ัน เป็นสกุลที่ ท่านพระฉันนะเข้าไป 
 มีอยู่ ฯ 
      พ. ดูกรสารีบุตร กส็กุลที่ เป็นมิตรและสกุลที่ เป็นสหายเหล่าน้ัน เป็น 
 สกุลที่ พระฉันนภกิษุเข้าไป มีอยู่ แต่เราไม่กล่าวว่า ฉ ◌ันนภกิษุมีสกุลที่ ตนพึง 
 เข้าไปด้วยเหตุเท่าน้ันเลย ภกิษุใดแล ละทิ้งกายน้ีด้วย เข้าถอืกายอื่ นด้วย เรา 
 กล่าวภกิษุน้ันว่า มีสกุลที่ ตนพึงเข้าไป สกุลน้ันย่อมไม่มีแก่ฉันนภกิษุ ฉ ◌ันนภกิษุ 
 มิได้เข้าไป ศาตราอนัฉันนภกิษุนาํมาแล้ว ดูกรสารีบุตร เธอพึงทรงจาํความน้ีไว้ 
 อย่างน้ีดังน้ีเถดิ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                            ปุณณสตูร 
      [๑๑๒] คร้ังน้ันแล ท่านพระปุณณะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่- 
 *ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอ 
 ประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อที่  
 ข้าพระองค์ได้สดับแล้วพึงเป็นผู้ๆ เดียว หลีกออกจากหมู่ ไม่ประมาท มีความ 
 เพียร มีใจเดด็เด่ียว อยู่เถดิ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรปุณณะ รูปที่ พึงรู้แจ้ง 
 ด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด 
 มีอยู่ ถ้าภกิษุยินดี กล่าวสรรเสริญ พัวพันรปูน้ัน เรากล่าวว่า เมื่ อภกิษุนั้นยินดี 
 กล่าวสรรเสริญ พัวพันรปูน้ัน ความเพลินกเ็กดิขึ้น ดูกรปุณณะ เพราะความ 
 เพลินเกดิขึ้น จึงเกดิทุกข ์ฯลฯ ดูกรปุณณะ ธรรมารมณท์ี่ พึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่า 
 ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้าภกิษุ 
 ยินดี กล่าวสรรเสริญ พัวพันธรรมารมณน้ั์น เรากล่าวว่า เมื่ อภกิษุน้ันยินดี 
 กล่าวสรรเสริญ พัวพันธรรมารมณน์ั้น ความเพลินกบ็งัเกดิขึ้น ดูกรปุณณะ 
 เพราะความเพลินเกดิขึ้น จึงเกดิทุกข ์ฯ 



      [๑๑๓] ดูกรปุณณะ รปูทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา 
 น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้าภกิษุไม่ยินดี 
 ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่พัวพันรปูน้ัน เรากล่าวว่า เมื่ อภกิษุน้ันไม่ยินดี ไม่กล่าว 
 สรรเสริญ ไม่พัวพันรปูน้ัน ความเพลินกดั็บไป ดูกรปุณณะ เพราะความเพลิน 
 ดับไป ทุกขจ์ึงดับ ฯลฯ ดูกรปุณณะ ธรรมารมณท์ี่ พึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่าปรารถนา 
 น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้าภกิษุไม่ยินดี 
 ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่พัวพันธรรมารมณน้ั์น เรากล่าวว่า เมื่ อภกิษุน้ันไม่ยินดี 
 ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่พัวพันธรรมารมณน้ั์น ความเพลินกดั็บไป ดูกรปุณณะ 
 เพราะความเพลินดับไป ทุกขจ์ึงดับ ดูกรปุณณะ ด้วยประการฉะน้ี เธอน้ันจึง 
 ไม่ห่างไกลจากธรรมวินัยน้ี ฯ 
      [๑๑๔] เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว ภกิษุรปูหน่ึงได้กราบทูล 
 พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ยังไม่เบาใจในธรรมน้ี 
 เพราะข้าพระองค์ยังไม่รู้ ชัดตามความเป็นจริง ซึ่ งความเกดิ ความดับ คุณ โทษ 
 และความสลัดออกแห่งผสัสายตนะ ๖ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุ เธอจะ 
 สาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน เธอย่อมพิจารณาเหน็จักษุว่า นั่นไม่ใช่ของเรา น่ัน 
 ไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา ดังน้ีหรือ ฯ 
      ภ.ิ อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดีละ ภกิษุ กใ็นข้อน้ี จักษุเป็นอนัเธอพิจารณาเหน็ด้วยดีด้วยปัญญา 
 อนัชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ 
 ตัวตนของเรา ผสัสายตนะที่  ๑ น้ีเป็นอนัเธอละขาดแล้วเพ่ือไม่เกดิอกีต่อไป 
 ด้วยอาการอย่างน้ี ฯลฯ 
      เธอพิจารณาเหน็ใจว่า น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตน 
 ของเรา ดังน้ีหรือ ฯ 
      ภ.ิ อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดีละ ภกิษุ กใ็นข้อน้ัน ใจจักเป็นอนัเธอพิจารณาเหน็ด้วยดีด้วย 
 ปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา นั่นไม่เป็นเรา 
 น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา ผสัสายตนะที่  ๖ นี้  จักเป็นอนัเธอละขาดแล้วเพ่ือความ 
 ไม่เกดิอกีต่อไป ด้วยอาการอย่างนี้  ดูกรปุณณะ ดีละ เธออนัเรากล่าวสอนแล้ว 
 ด้วยโอวาทอนัย่อน้ี จักอยู่ในชนบทไหน ฯ 
      ท่านพระปุณณเถระทูลว่า พระเจ้าข้า ชนบทช่ือสนุาปรันตะมีอยู่ ข้าพระ- 
 *องค์จักอยู่ในชนบทนั้น ฯ 
      [๑๑๕] พ. ดูกรปุณณะ พวกมนุษย์ชาวสนุาปรันตชนบทดุร้าย หยาบ 



 คายนัก ถ้าพวกมนุษย์ชาวสนุาปรันตชนบทจักด่า จักบริภาษเธอ ในข้อน้ัน เธอ 
 จักมีความคิดอย่างไร ฯ 
      ปุ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสนุาปรันตชนบทจักด่า จัก 
 บริภาษข้าพระองค์ไซร้ ในข้อน้ัน ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ีว่า มนุษย์ชาว 
 สนุาปรันตชนบทน้ีเจริญหนอ เจริญดีหนอ ที่ เขาไม่ประหารเราด้วยมือ ข้าแต่ 
 พระผู้มีพระภาค ในข้อน้ี ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ี ข้าแต่พระสคุต ในข้อน้ี 
 ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ี ฯ 
      พ. ดูกรปุณณะ กถ้็าพวกมนุษย์ชาวสนุาปรันตชนบทจักประหารเธอด้วย 
 มือเล่า ในข้อน้ัน เธอจักมีความคิดอย่างไร ฯ 
      ปุ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสนุาปรันตชนบทจักประหาร 
 ข้าพระองค์ด้วยมือไซร้ ในข้อนั้น  ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ีว่า พวกมนุษย์ 
 ชาวสนุาปรันตชนบทเจริญหนอ เจริญดีหนอ ที่ เขาไม่ประหารเราด้วยก้อนดิน 
 ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ในข้อน้ี ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ี ข้าแต่พระสคุต 
 ในข้อน้ี ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ี ฯ 
      พ. ดูกรปุณณะ กถ้็าพวกมนุษย์ชาวสนุาปรันตชนบทจักประหารเธอด้วย 
 ก้อนดินเล่า ในข้อน้ัน เธอจักมีความคิดอย่างไร ฯ 
      ปุ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสนุาปรันตชนบทจักประหาร 
 ข้าพระองค์ด้วยก้อนดินไซร้ ในข้อน้ัน ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ีว่า พวก 
 มนุษย์ชาวสนุาปรันตชนบทน้ีเจริญหนอ เจริญดีหนอ ที่ เขาไม่ประหารเราด้วย 
 ท่อนไม้ ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ในข้อน้ี ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ี ข้าแต่ 
 พระสคุต ในข้อน้ี ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ี ฯ 
      พ. ดูกรปุณณะ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสนุาปรันตชนบทจักประหารเธอด้วย 
 ท่อนไม้เล่า ในข้อน้ัน เธอจักมีความคิดอย่างไร ฯ 
      ปุ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสนุาปรันตชนบทจักประหาร 
 ข้าพระองค์ด้วยท่อนไม้ไซร้ ในข้อน้ัน ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ีว่า พวกมนุษย์ 
 ชาวสนุาปรันตชนบทน้ีเจริญหนอ เจริญดีหนอ ที่ เขาไม่ประหารเราด้วยศาตรา 
 ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ในข้อน้ี ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ี ข้าแต่พระสคุต 
 ในข้อน้ี ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ี ฯ 
      พ. ดูกรปุณณะ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสนุาปรันตชนบทจักประหารเธอด้วย 
 ศาตราเล่า ในข้อน้ัน เธอจักมีความคิดอย่างไร ฯ 
      ปุ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสนุาปรันตชนบทจักประหาร 
 ข้าพระองค์ด้วยศาตราไซร้ ในข้อน้ัน ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ีว่า พวก 



 มนุษย์ชาวสนุาปรันตชนบทน้ีเจริญหนอ เจริญดีหนอ ที่ เขาไม่ปลงเราเสยีจากชีวิต 
 ด้วยศาตราอนัคม ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ในข้อน้ี ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ี 
 ข้าแต่พระสคุต ในข้อน้ี ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ี ฯ 
      [๑๑๖] พ. ดูกรปุณณะ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสนุาปรันตชนบทจักปลงเธอ 
 เสยีจากชีวิตด้วยศาตราอนัคมเล่า ในข้อน้ัน เธอจักมีความคิดอย่างไร ฯ 
      ปุ. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสนุาปรันตชนบทจักปลง 
 ข้าพระองค์เสยีจากชีวิตด้วยศาตราอนัคมไซร้ ในข้อน้ัน ข้าพระองค์จักมีความคิด 
 อย่างน้ีว่า พระสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคน้ัน อดึอดัระอาเกลียดชังอยู่ด้วย 
 กายและชีวิต ย่อมแสวงหาศาตราสาํหรับปลงชีวิตเสยี มีอยู่ ศาตราสาํหรับปลง 
 ชีวิตที่ เราแสวงหาอยู่น้ัน เราได้แล้ว ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ในข้อน้ี ข้าพระองค์ 
 จักมีความคิดอย่างน้ี ข้าแต่พระสคุต ในข้อน้ี ข้าพระองค์จักมีความคิดอย่างน้ี ฯ 
      พ. ดีละๆ ปุณณะ เธอประกอบด้วยทมะและอปุสมะเช่นน้ี จักอาจอยู่ 
 ในสนุาปรันตชนบทได้ บดัน้ี เธอย่อมรู้กาลอนัควรไปได้ ฯ 
      [๑๑๗] คร้ังน้ันแล ท่านพระปุณณะช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มี- 
 *พระภาค ลุกจากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผู้มีพระภาค ทาํประทกัษิณแล้ว เกบ็ 
 เสนาสนะแล้ว ถอืบาตรและจีวรหลีกจาริกไปทางสนุาปรันตชนบท เมื่ อเที่ ยวจาริก 
 ไปโดยลาํดับ กบ็รรลุถงึสนุาปรันตชนบท ได้ยินว่า ท่านพระปุณณะอยู่ในสนุา- 
 *ปรันตชนบทน้ัน คร้ังน้ันแล ในระหว่างพรรษานั้น ท่านพระปุณณะให้ชาว- 
 *สนุาปรันตชนบทแสดงตนเป็นอุบาสกประมาณ ๕๐๐ คน ได้ทาํวิชชา ๓ ให้แจ้ง 
 และปรินิพพานแล้ว คร้ังน้ันแล ภกิษุมากด้วยกนัเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่  
 ประทบั แล้วน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กุลบุตรช่ือว่าปุณณะที่ พระผู้มีพระภาคตรัสสอนด้วยพระ 
 โอวาทอย่างย่อนั้น ทาํกาละแล้ว กุลบุตรน้ันมีคติเป็นอย่างไร มีอภสิมัปรายภพเป็น 
 อย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย กุลบุตรช่ือว่าปุณณะ เป็น 
 บณัฑติ กล่าวคาํจริง กล่าวธรรมสมควรแก่ธรรม มิได้ลาํบากเพราะเหตุแห่งธรรม 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย กุลบุตรช่ือว่าปุณณะปรินิพพานแล้ว ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                           พาหิยสตูร 
      [๑๑๘] คร้ังน้ันแล ท่านพระพาหิยะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่  
 ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอ 
 ประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ 
 ที่ ข้าพระองค์ได้ฟังแล้วพึงเป็นผู้ๆ เดียวหลีกออกจากหมู่ ไม่ประมาท มีความเพียร 



 มีใจเดด็เด่ียว อยู่เถดิ ฯ 
      พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรพาหิยะ เธอจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน 
 จักษุเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ท่านพระพาหิยะกราบทูลว่า ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      พา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      พา. ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. รปูเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      พา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 
      พ. จักษุวิญญาณ จักษุสมัผสั สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุ 
 เวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      พา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      พา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      พา. ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ใจเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      พา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      พา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      พา. ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ธรรมารมณเ์ที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      พา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯลฯ 
      พ. มโนวิญญาณ มโนสมัผสั สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุ 
 เวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      พา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 



      พา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      พา. ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรพาหิยะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่าย 
 ทั้งในจักษุ ทั้งในรปู ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสมัผสั ทั้งในสขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ฯลฯ 
 ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ์ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสมัผสั 
 ทั้งในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็น 
 ปัจจัย เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด จึงหลุดพ้น เมื่ อ 
 หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว ย่อมรู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 
 พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้ 
 มี ฯ 
      [๑๑๙] คร้ังน้ันแล ท่านพระพาหิยะช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผู้มี 
 พระภาค ลุกจากอาสนะ ถวายอภวิาทพระผู้มีพระภาค ทาํประทกัษิณแล้วหลีกไป 
 คร้ังน้ันแล ท่านพระพาหิยะเป็นผู้ๆ เดียว หลีกออกจากหมู่ ไม่ประมาท มีความ 
 เพียร มีใจเดด็เด่ียว กระทาํให้แจ้งซึ่ งที่ สดุแห่งพรหมจรรย์อนัยอดเย่ียม ซึ่ งกุลบุตร 
 ทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น ด้วยปัญญาอนัย่ิงด้วยตนเอง 
 ในปัจจุบนั เข้าถงึอยู่ ได้รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควร 
 ทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมีได้มี กแ็หละท่านพระพาหิยะได้ 
 เป็นพระอรหันต์องค์หน่ึง ในจาํนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                          เอชสตูรที่  ๑ 
      [๑๒๐] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความหว่ันไหว 
 เป็นโรค ความหว่ันไหวเป็นฝี ความหว่ันไหวเป็นลูกศร ดูกรภกิษุทั้งหลาย เพราะ 
 เหตุน้ันแล ตถาคตเป็นผู้ไม่มีความหว่ันไหว ปราศจากลูกศรอยู่ ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันแล ถ้าแม้ภกิษุพึงหวังว่า เราพึงเป็นผู้ไม่มีความหว่ันไหว 
 ปราศจากลูกศรอยู่ ภกิษุไม่พึงสาํคัญซึ่ งจักษุ ไม่พึงสาํคัญในจักษุ ไม่พึงสาํคัญแต่ 
 จกัษุ ไม่พึงสาํคัญว่าจักษุของเรา ไม่พึงสาํคัญซึ่ งรปูทั้งหลาย ไม่พึงสาํคัญในรปู 
 ทั้งหลาย ไม่พึงสาํคัญแต่รปูทั้งหลาย ไม่พึงสาํคัญว่า รปูทั้งหลายของเรา ไม่พึง 
 สาํคัญซึ่ งจักษุวิญญาณ ไม่พึงสาํคัญในจักษุวิญญาณ ไม่พึงสาํคัญแต่จักษุวิญญาณ 
 ไม่พึงสาํคัญว่า จักษุวิญญาณของเรา ไม่พึงสาํคัญซึ่ งจักษุสมัผสั ไม่พึงสาํคัญใน 



 จักษุสมัผสั ไม่พึงสาํคัญแต่จักษุสมัผสั ไม่พึงสาํคัญว่า จักษุสมัผสัของเรา ไม่พึง 
 สาํคัญซึ่ งสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสั 
 เป็นปัจจยั ไม่พึงสาํคัญในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้น 
 เพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่พึงสาํคัญแต่สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุ 
 เวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่พึงสาํคัญว่า สขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ของเรา 
 ไม่พึงสาํคัญซึ่ งโสตะ... ไม่พึงสาํคัญซึ่ งฆานะ... ไม่พึงสาํคัญซึ่ งกาย... ไม่พึงสาํคัญ 
 ซึ่ งใจ ไม่พึงสาํคัญในใจ ไม่พึงสาํคัญแต่ใจ ไม่พึงสาํคัญว่า ใจของเรา ไม่พึง 
 สาํคัญซึ่ งธรรมารมณท์ั้งหลาย ... ไม่พึงสาํคัญซึ่ งมโนวิญญาณ ไม่พึงสาํคัญในมโน 
 วิญญาณ ไม่พึงสาํคัญแต่มโนวิญญาณ ไม่พึงสาํคัญว่า มโนวิญญาณของเรา ไม่ 
 พึงสาํคัญซึ่ งมโนสมัผสั ไม่พึงสาํคัญในมโนสมัผสั ไม่พึงสาํคัญแต่มโนสมัผสั 
 ไม่พึงสาํคัญว่ามโนสมัผสัของเรา ไม่พึงสาํคัญซึ่ งสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
 อทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่พึงสาํคัญในสขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่พึง 
 สาํคัญแต่สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโน- 
 *สมัผสัเป็นปัจจัย ไม่พึงสาํคัญว่า สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา 
 ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ของเรา ไม่พึงสาํคัญซึ่ งสิ่ งทั้งปวง ไม่พึง 
 สาํคัญในสิ่ งทั้งปวง ไม่พึงสาํคัญแต่สิ่ งทั้งปวง ไม่พึงสาํคัญว่า สิ่ งทั้งปวงของเรา 
 เธอน้ันเมื่ อไม่สาํคัญอย่างน้ี กไ็ม่ถอืมั่นอะไรๆ ในโลก เมื่ อไม่ถอืมั่น กไ็ม่สะดุ้ง 
 ย่อมดับเฉพาะตนทเีดียว ย่อมรู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิ 
 ที่ ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
      [๑๒๑] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความหว่ันไหวเป็น 
 โรค ความหวั่นไหวเป็นฝี ความหว่ันไหวเป็นลูกศร ดูกรภกิษุทั้งหลาย เพราะ 
 เหตุน้ันแล ตถาคตย่อมเป็นผู้ไม่มีความหว่ันไหว ปราศจากลูกศร เพราะเหตุน้ัน 
 แล ถงึแม้ภิกษุกพึ็งหวังว่าเราพึงเป็นผู้ไม่มีความหว่ันไหว ปราศจากลูกศรอยู่ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                          เอชสตูรที่  ๒ 
      [๑๒๒] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภกิษุไม่พึงสาํคัญซึ่ งจักษุ ไม่พึงสาํคัญ 
 ในจักษุ ไม่พึงสาํคัญแต่จักษุ ไม่พึงสาํคัญว่า จักษุของเรา ไม่พึงสาํคัญซึ่ งรปู 
 ทั้งหลาย ไม่พึงสาํคัญในรปูทั้งหลาย ไม่พึงสาํคัญแต่รปูทั้งหลาย ไม่พึงสาํคัญว่า 
 รปูทั้งหลายของเรา ไม่พึงสาํคัญซึ่ งจักษุวิญญาณ ไม่พึงสาํคัญในจักษุวิญญาณ ไม่ 
 พึงสาํคัญแต่จักษุวิญญาณ ไม่พึงสาํคัญว่า จักษุวิญญาณของเรา ไม่พึงสาํคัญซึ่ ง 



 จักษุสมัผสั ไม่พึงสาํคัญในจักษุสมัผสั ไม่พึงสาํคัญแต่จักษุสมัผสั ไม่พึงสาํคัญ 
 ว่า จักษุสมัผสัของเรา ไม่พึงสาํคัญซึ่ งสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุ- 
 *เวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่พึงสาํคัญในสขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่พึงสาํคัญแต่ 
 สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็น 
 ปัจจัย ไม่พึงสาํคัญว่า สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้น 
 เพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ของเรา ดูกรภกิษุทั้งหลาย กภ็กิษุย่อมสาํคัญซึ่ งสิ่ งใด 
 ย่อมสาํคัญในสิ่ งใด ย่อมสาํคัญแต่สิ่ งใด ย่อมสาํคัญว่า สิ่ งใดของเรา สิ่ งน้ัน 
 ย่อมเป็นอย่างอื่ นจากสิ่ งน้ัน โลกมีภาวะเป็นอย่างอื่ น ข้องอยู่ในภพ ย่อมยินดี 
 ภพน่ันแหละ ไม่พึงสาํคัญซึ่ งโสตะ ฯลฯ ไม่พึงสาํคัญซึ่ งฆานะ ฯลฯ ไม่พึง 
 สาํคัญซึ่ งชิวหา ฯลฯ ไม่พึงสาํคัญซึ่ งกาย ฯลฯ ไม่พึงสาํคัญซึ่ งใจ ไม่พึงสาํคัญ 
 ในใจ ไม่พึงสาํคัญแต่ใจ ไม่พึงสาํคัญว่า ใจของเรา ไม่พึงสาํคัญซึ่ งธรรมารมณ ์
 ทั้งหลาย ไม่พึงสาํคัญในธรรมารมณท์ั้งหลาย ไม่พึงสาํคัญแต่ธรรมารมณท์ั้งหลาย 
 ไม่พึงสาํคัญว่า ธรรมารมณท์ั้งหลายของเรา ไม่พึงสาํคัญซึ่ งมโนวิญญาณ ไม่พึง 
 สาํคัญในมโนวิญญาณ ไม่พึงสาํคัญแต่มโนวิญญาณ ไม่พึงสาํคัญว่า มโนวิญญาณ 
 ของเรา ไม่พึงสาํคัญซึ่ งมโนสมัผสั ไม่พึงสาํคัญในมโนสมัผสั ไม่พึงสาํคัญแต่ 
 มโนสมัผสั ไม่พึงสาํคัญว่า มโนสมัผสัของเรา ไม่พึงสาํคัญซึ่ งสขุเวทนา ทุกข 
 เวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่พึงสาํคัญ 
 ในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็น 
 ปัจจัย ไม่พึงสาํคัญแต่สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้น 
 เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่พึงสาํคัญว่า สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม 
 สขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ของเรา ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 กภ็กิษุย่อมสาํคัญซึ่ งสิ่ งใด ย่อมสาํคัญในสิ่ งใด ย่อมสาํคัญแต่สิ่ งใด ย่อมสาํคัญ 
 ว่า สิ่ งใดของเรา สิ่ งน้ันย่อมเป็นอย่างอื่ นจากสิ่ งนั้น โลกมีภาวะเป็นอย่างอื่ น ข้อง 
 อยู่ในภพ ย่อมยินดีภพน่ันแหละ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุไม่พึงสาํคัญซึ่ งขนัธ ์
 ธาตุและอายตนะ ไม่พึงสาํคัญในขนัธ ์ธาตุและอายตนะ ไม่พึงสาํคัญแต่ขนัธ ์
 ธาตุและอายตนะ ไม่พึงสาํคัญว่า ขนัธ ์ธาตุ และอายตนะของเรา เธอเมื่ อไม่ 
 สาํคัญอย่างน้ี ย่อมไม่ถอืมั่นสิ่ งอะไรๆ ในโลก เมื่ อไม่ถอืมั่น ย่อมไม่สะดุ้ง เมื่ อ 
 ไม่สะดุ้ง ย่อมดับเฉพาะตนทเีดียว ย่อมรู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่ 
 จบแล้ว กจิที่ ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                          ทวยสตูรที่  ๑ 



      [๑๒๓] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงส่วน 
 สองแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง กส่็วนสองเป็นไฉน คือ จักษุ 
 และรปู ๑ โสตะและเสยีง ๑ ฆานะและกล่ิน ๑ ชิวหาและรส ๑ กาย 
 และโผฏฐัพพะ ๑ ใจและธรรมารมณ ์๑ น้ีเรียกว่าส่วนสอง ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย บุคคลใดพึงกล่าวอย่างน้ีว่า เราบอกเลิกส่วนสองน้ันเสยีแล้ว จักบญัญัติ 
 ส่วนสองเป็นอย่างอื่ น วาจาของบุคคลน้ันเป็นเร่ืองของเทวดา ฯ กบุ็คคลน้ันถูก 
 เขาถามเข้าแล้วกอ็ธบิายไม่ได้ และถงึความอดึอดัย่ิงขึ้น ข้อน้ันเป็นเพราะเหตุไร 
 เพราะข้อน้ันไม่ใช่วิสยั ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                          ทวยสตูรที่  ๒ 
      [๑๒๔] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย วิญญาณเกดิขึ้น 
 เพราะอาศยัส่วนสอง วิญญาณเกดิขึ้นเพราะอาศยัส่วนสองเป็นอย่างไร จักษุ 
 วิญญาณเกดิขึ้นเพราะอาศยัจักษุและรปู จักษุไม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความ 
 เป็นอย่างอื่ น รปูไม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื่ น ส่วนสองอย่าง 
 น้ี หว่ันไหวและอาพาธ ไม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื่ น จักษุ 
 วิญญาณไม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื่ น แม้เหตุปัจจัยเพ่ือความ 
 เกดิขึ้นแห่งจักษุวิญญาณกไ็ม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื่ น ดูกร- 
 *ภกิษุทั้งหลาย กจั็กษุวิญญาณที่ เกดิขึ้นแล้ว  เพราะอาศยัปัจจัยอนัไม่เที่ ยงจักเป็น 
 ของเที่ ยงแต่ไหน ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความพร้อมกนั 
 แห่งธรรมทั้ง ๓ น้ีแล เรียกว่าจักษุสมัผสั ฯ 
      [๑๒๕] ถงึจักษุสมัผสักไ็ม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื่ น 
 แม้เหตุปัจจัยเพ่ือความเกดิขึ้นแห่งจักษุสมัผสักไ็ม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความ 
 เป็นอย่างอื่ น กจั็กษุสมัผสัที่ เกดิขึ้นแล้ว เพราะอาศัยปัจจัยอนัไม่เที่ ยง จักเป็น 
 ของเที่ ยงแต่ไหน ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคลอนัผสัสะกระทบแล้วย่อมรู้สกึ อนั 
 ผสัสะกระทบแล้วย่อมคิด อนัผสัสะกระทบแล้วย่อมจาํ แม้ธรรมเหล่าน้ีกห็ว่ันไหว 
 และอาพาธ ไม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื่ น ฯลฯ ชิวหาวิญญาณ 
 ย่อมเกดิขึ้นเพราะอาศยัล้ินและรส ล้ินไม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความเป็น 
 อย่างอื่ น รสไม่เที่ ยงมีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื่ น ส่วนสองอย่างน้ี 
 หว่ันไหวและอาพาธ ไม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื่ น ชิวหา 
 วิญญาณ ไม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื่ น  แม้เหตุปัจจัยเพ่ือ 
 ความเกดิขึ้นแห่งชิวหาวิญญาณ กไ็ม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื่ น 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย กชิ็วหาวิญญาณที่ เกดิขึ้นแล้ว  เพราะอาศยัปัจจัยอนัไม่เที่ ยง 



 จักเป็นของเที่ ยงแต่ไหน ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความประจวบ ความประชุม ความ 
 พร้อมกนั แห่งธรรมทั้ง ๓ น้ีแล เรียกว่าชิวหาสมัผสั ฯ 
      [๑๒๖] แม้ชิวหาสมัผสักไ็ม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่าง 
 อื่ น แม้เหตุปัจจัยเพ่ือความเกดิขึ้นแห่งชิวหาสมัผสักไ็ม่เที่ ยง มีความแปรปรวน 
 มีความเป็นอย่างอื่ น ดูกรภกิษุทั้งหลาย กชิ็วหาสมัผสัที่ เกดิขึ้นแล้ว เพราะอาศัย 
 ปัจจัยอนัไม่เที่ ยง จักเป็นของเที่ ยงแต่ไหน ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคลอนัผสัสะ 
 กระทบแล้วย่อมรู้สกึ อนัผสัสะกระทบแล้วย่อมคิด อนัผสัสะกระทบแล้วย่อมจาํ 
 แม้ธรรมเหล่าน้ีกห็ว่ันไหวและอาพาธ ไม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความเป็น 
 อย่างอื่ น ฯลฯ มโนวิญญาณเกดิขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณ ์ใจไม่เที่ ยง มี 
 ความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื่ น ธรรมทั้งหลายกไ็ม่เที่ ยง มีความแปรปรวน 
 มีความเป็นอย่างอื่ น ส่วนสองอย่างน้ีหว่ันไหวและอาพาธ ไม่เที่ ยง มีความแปร 
 ปรวน มีความเป็นอย่างอื่ น มโนวิญญาณไม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความเป็น 
 อย่างอื่ น แม้เหตุปัจจัยเพ่ือความเกดิขึ้นแห่งมโนวิญญาณกไ็ม่เที่ ยง มีความ 
 แปรปรวน มีความเป็นอย่างอื่ น มโนวิญญาณที่ เกดิขึ้นแล้ว เพราะอาศยัปัจจัย 
 อนัไม่เที่ ยง จักเป็นของเที่ ยงแต่ไหน ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความประจวบ ความ 
 ประชุม ความพร้อมกนั แห่งธรรม ๓ ประการน้ีแล เรียกว่ามโนสมัผสั ฯ 
      [๑๒๗] แม้มโนสมัผสักไ็ม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื่ น 
 แม้เหตุปัจจัยเพ่ือความเกดิขึ้นแห่งมโนสมัผสักไ็ม่เที่ ยง มคีวามแปรปรวน มีความ 
 เป็นอย่างอื่ น ดูกรภกิษุทั้งหลาย กม็โนสมัผสัที่ เกดิขึ้นแล้ว เพราะอาศยัปัจจัย 
 อนัไม่เที่ ยง จักเป็นของเที่ ยงแต่ไหน ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคลอนัผสัสะกระทบ 
 แล้วย่อมรู้สกึ อนัผสัสะกระทบแล้วย่อมคิด อนัผสัสะกระทบแล้วย่อมจาํ แม้ 
 ธรรมเหล่าน้ีกห็ว่ันไหวและอาพาธ ไม่เที่ ยง มีความแปรปรวน มีความเป็นอย่างอื่ น 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย มโนวิญญาณย่อมเกดิเพราะอาศยัส่วนสองอย่าง ด้วยประการ 
 ฉะน้ีแล ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                         จบฉันนวรรคที่  ๔ 
                         ------------ 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ปโลกสตูร ๒. สญุญสตูร ๓. สงัขติตสตูร ๔. ฉันนสตูร 
 ๕. ปุณณสตูร ๖. พาหิยสตูร ๗. เอชสตูรที่  ๑ ๘. เอชสตูรที่  ๒ ๙. ทวย 
 สตูรที่  ๑ ๑๐. ทวยสตูรที่  ๒ ฯ 
                        -------------- 



                          ฉฬวรรคที่  ๕ 
                         สงัคัยหสตูรที่  ๑ 
      [๑๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผสัสายตนะ ๖ ประการน้ี ที่ บุคคลไม่ฝึกฝน 
 ไม่คุ้มครอง ไม่รักษา ไม่สาํรวมระวังแล้ว ย่อมนาํทุกขห์นักมาให้ ผสัสายตนะ 
 ๖ ประการเป็นไฉน คอื จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ ที่ บุคคลไม่ 
 ฝึกฝน ไม่คุ้มครอง ไม่รักษา ไม่สาํรวมระวังแล้ว ย่อมนาํทุกขห์นักมาให้ ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ผสัสายตนะ ๖ ประการน้ีแล ที่ บุคคลไม่ฝึกฝน ไม่คุ้มครอง ไม่ 
 รักษา ไม่สาํรวมระวังแล้ว ย่อมนาํทุกขห์นักมาให้ ฯ 
      [๑๒๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ผสัสายตนะ ๖ ประการน้ี ที่ บุคคลฝึกฝนดี 
 คุ้มครองดี รักษาดี สาํรวมระวังดีแล้ว ย่อมนาํสขุมากมาให้ ผสัสายตนะ ๖ 
 เป็นไฉน คือ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ ที่ บุคคลฝึกฝนดี คุ้มครองดี 
 รักษาดี สาํรวมระวังดีแล้ว ย่อมนาํสขุมากมาให้ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ผสัสายตนะ 
 ๖ ประการน้ีแล ที่ บุคคลฝึกฝนดี คุ้มครองดี รักษาดี สาํรวมระวังดีแล้ว ย่อม 
 นาํสขุมากมาให้ พระผู้มีพระภาคผู้สคุตศาสดา คร้ันได้ตรัสไวยากรณภาษิตน้ีจบลง 
 แล้ว จึงได้ตรัสคาถาประพันธต่์อไปอกีว่า ฯ 
      [๑๓๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคลไม่สาํรวมผสัสายตนะ ๖ 
         น่ันแหละ เว้นการสาํรวมในอายตนะใด ย่อมเข้าถงึทุกข ์
         บุคคลเหล่าใด ได้สาํรวมระวังอายตนะเหล่านั้น บุคคล 
         เหล่าน้ัน มีศรัทธาเป็นเพ่ือนสอง ย่อมเป็นผู้อนัราคะไม่ชุ่มอยู่ 
         บุคคลเหน็รปูที่ ชอบใจและเหน็รปูที่ ไม่ชอบใจแล้ว พึง 
         บรรเทาราคะในรปูที่ ชอบใจ และไม่พึงเสยีใจว่า รปูไม่น่ารัก 
         ของเรา (เราเหน็รปูไม่น่ารักเข้าแล้ว) ได้ยินเสยีงที่ น่ารัก 
         และเสยีงที่ ไม่น่ารัก พึงสงบใจในเสยีงที่ น่ารัก และพึง 
         บรรเทาโทสะในเสยีงที่ น่ารัก และไม่พึงเสยีใจว่า เสยีงไม่ 
         น่ารักของเรา (เราได้ฟังเสยีงที่ ไม่น่ารักเข้าแล้ว) ได้ดมกล่ิน 
         ที่ ชอบใจอนัน่ายินดี และได้ดมกลิ่ นที่ ไม่สะอาด ไม่น่ารัก 
         ใคร่ พึงบรรเทาความหงดุหงิดในกล่ินที่ ไม่น่าใคร่ และไม่ 
         พึงพอใจในกล่ินที่ น่าใคร่ ได้ล้ิมรสที่ อร่อยเลก็น้อย และ 
         ล้ิมรสที่ ไม่อร่อยในบางคราว ไม่พึงล้ิมรสที่ อร่อยด้วยความ 
         ติดใจ และไม่ควรยินร้ายในเมื่ อล้ิมรสที่ ไม่อร่อย ถูกสมัผสั 
         ที่ เป็นสขุกระทบเข้าแล้ว และถูกผสัสะที่ เป็นทุกขก์ระทบเข้า 
         แล้ว ไม่พึงหว่ันไหวในระหว่างๆ ควรวางเฉยผสัสะทั้งที่  



         เป็นสขุ ทั้งที่ เป็นทุกขท์ั้งสอง ไม่ควรยินดี ไม่ควรยินร้าย 
         เพราะผสัสะอะไรๆ นรชนทั้งหลายที่ ทรามปัญญา มีความ 
         สาํคัญในกเิลสเป็นเหตุให้เนิ่ นช้า ยินดีอยู่ด้วยกเิลสเป็นเหตุ 
         ให้เน่ินช้า เป็นสตัว์ที่ มีสญัญา ย่อมวกเวียนอยู่ กบุ็คคล 
         บรรเทาใจ ที่ ประกอบด้วยปัญจกามคุณทั้งปวงแล้ว ย่อมรักษา 
         ใจให้ประกอบด้วยเนกขมัมะ ใจที่ บุคคลเจริญดีแล้วใน 
         อารมณ ์๖ อย่างน้ี ในกาลใด ในกาลน้ัน จิตของบุคคลนั้น 
         อนัสขุสมัผสักระทบเข้าแล้ว ย่อมไม่หว่ันไหวในที่ ไหนๆ 
         ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายปราบราคะและโทสะเสยีแล้ว 
         ย่อมเป็นผู้ถงึนิพพานซึ่ งเป็นฝั่งข้างโน้นแห่งชาติและมรณะ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                         สงัคัยหสตูรที่  ๒ 
      [๑๓๑] คร้ังน้ันแล ท่านพระมาลุกยบุตร มีความเพียร มีใจเดด็เดี่ ยว 
 เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค 
 ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาค 
 โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ ที่ ข้าพระองค์สดับแล้ว พึงเป็นผู้ๆ เดียว 
 หลีกออกจากหมู่ ไม่ประมาท มีความเพียร มีใจเดด็เด่ียวอยู่เถดิ พระผู้มีพระภาค 
 ตรัสว่า ดูกรมาลุกยบุตร ในการที่ เธอขอโอวาทน้ีในบดัน้ี เราจักบอกกะพวก 
 ทหรภกิษุทาํไม กท็่านใดแก่แล้ว เป็นผู้เฒ่า ผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยแล้ว ย่อม 
 ขอโอวาทโดยย่อ เราจักบอกแก่เธอน้ัน ฯ 
      [๑๓๒] มา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์แก่แล้ว  เป็นผู้เฒ่า 
 ผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยแล้วกจ็ริง ถงึกระนั้น ขอพระผู้มีพระภาคผู้สคุตโปรด 
 แสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์เถดิ ไฉนข้าพระองค์พึงรู้ถงึพระภาษิตของพระผู้มี- 
 *พระภาค พึงเป็นผู้ได้รับพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค ฯ 
      พ. ดูกรมาลุกยบุตร เธอจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน รปูที่ พึงรู้แจ้ง 
 ด้วยจักษุเหล่าใด เธอไม่เหน็แล้ว ทั้งไม่เคยเหน็แล้ว ย่อมไม่เหน็ในบดัน้ีด้วย 
 ความกาํหนดว่า เราเหน็ มิได้มีแก่เธอด้วย เธอมีความพอใจ มีความกาํหนัด 
 หรือมีความรักในรปูเหล่านั้นหรือ ฯ 
      มา. ไม่มีเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. เสยีงที่ พึงรู้แจ้งด้วยหูเหล่าใด เธอไม่ได้ฟังแล้ว ทั้งไม่เคยได้ฟังแล้ว 
 ย่อมไม่ได้ฟังในบดัน้ีด้วย ความกาํหนดว่า เราได้ฟัง มิได้มีแก่เธอด้วย เธอมี 
 ความพอใจ มีความกาํหนัด หรือมีความรักในเสยีงเหล่าน้ันหรือ ฯ 



      มา. ไม่มีเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กล่ินที่ พึงรู้แจ้งด้วยจมูกเหล่าใด เธอไม่ได้ดมแล้ว ทั้งไม่เคยได้ดม 
 แล้ว ย่อมไม่ได้ดมในบดัน้ีด้วย ความกาํหนดว่า เราได้ดม มิได้มีแก่เธอด้วย 
 เธอมีความพอใจ มีความกาํหนัด หรือมีความรักในกล่ินเหล่านั้นหรือ ฯ 
      มา. ไม่มีเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. รสที่ พึงรู้แจ้งด้วยล้ินเหล่าใด เธอไม่ได้ล้ิมแล้ว ทั้งไม่เคยได้ล้ิมแล้ว 
 ย่อมไม่ได้ล้ิมในบดัน้ีด้วย ความกาํหนดว่า เราได้ล้ิม มิได้มีแก่เธอด้วย เธอมี 
 ความพอใจ มีความกาํหนัด หรือความรักในรสเหล่าน้ันหรือ ฯ 
      มา. ไม่มีเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. โผฏฐัพพะที่ พึงรู้แจ้งด้วยกายเหล่าใด เธอไม่ได้ถูกต้องแล้ว ทั้ง 
 ไม่ได้เคยถูกต้องแล้ว ย่อมไม่ได้ถูกต้องในบดัน้ีด้วย ความกาํหนดว่า เราถูกต้อง 
 มิได้มีแก่เธอด้วย เธอมีความพอใจ มีความกาํหนัด หรือมีความรักในโผฏฐัพพะ 
 เหล่าน้ันหรือ ฯ 
      มา. ไม่มีเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ธรรมารมณท์ี่ พึงรู้แจ้งด้วยใจเหล่าใด เธอไม่ได้รู้แล้ว ทั้งไม่ได้ 
 เคยรู้แล้ว ย่อมไม่รู้ ในบัดน้ีด้วย  ความกาํหนดว่า เรารู้ มิได้มีแก่เธอด้วย เธอมี 
 ความพอใจ มีความกาํหนัด หรือความรักในธรรมารมณเ์หล่าน้ันหรือ ฯ 
       มา. ไม่มีเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      [๑๓๓] พ. ดูกรมาลุกยบุตร กใ็นธรรมเหล่าน้ัน คือ รปูที่ ได้เหน็ 
 เสยีงที่ ได้ฟัง อารมณท์ี่ ได้ทราบ และธรรมที่ จะพึงรู้แจ้ง ในรปูที่ ได้เหน็แล้ว เธอ 
 จักเป็นเพียงแต่ว่าเหน็ ในเสยีงที่ ได้ฟังแล้ว เธอจักเป็นเพียงแต่ว่าได้ฟัง ใน 
 อารมณท์ี่ ได้ทราบแล้ว เธอจักเป็นเพียงแต่ได้ทราบ ในธรรมที่ ได้รู้แจ้ง เธอจัก 
 เป็นเพียงแต่ได้รู้แจ้ง ดูกรมาลุกยบุตร ในธรรมทั้งหลาย คือ รปูที่ ได้เหน็ 
 เสยีงที่ ได้ฟัง อารมณท์ี่ ได้ทราบ และธรรมที่ จะพึงรู้แจ้ง ในรปูที่ ได้เหน็แล้ว เธอ 
 จักเป็นเพียงแต่ว่าเหน็ ในเสยีงที่ ได้ฟังแล้ว เธอจักเป็นเพียงแต่ว่าได้ฟัง ในอารมณ ์
 ที่ ได้ทราบแล้ว เธอจักเป็นเพียงแต่ได้ทราบ ในธรรมที่ ได้รู้แจ้งแล้ว เธอจักเป็น 
 เพียงแต่ได้รู้แจ้งแล้ว ในกาลใด ในกาลน้ัน เธอจักเป็นผู้ไม่ถูกราคะย้อม ไม่ 
 ถูกโทสะประทุษร้าย ไม่หลงเพราะโมหะ เธอจักเป็นผู้ไม่ถูกราคะย้อม ไม่ถูก 
 โทสะประทุษร้าย ไม่หลงเพราะโมหะ ในกาลใด ในกาลน้ัน เธอจักไม่พัวพัน 
 ในรปูที่ ได้เหน็ ในเสยีงที่ ได้ฟัง ในอารมณท์ี่ ได้ทราบ หรือในธรรมารมณท์ี่ ได้ 
 รู้แจ้ง ดูกรมาลุกยบุตร ในโลกน้ีกไ็ม่มี ในโลกอื่ นกไ็ม่มี ในระหว่างโลกทั้งสอง 
 กไ็ม่มี น้ีแลเป็นที่ สดุแห่งทุกข ์ฯ 



      มา. พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ย่อมรู้ทัว่ถงึเน้ือความแห่งธรรม ที่ พระผู้มี- 
 *พระภาคตรัสแล้วโดยย่อน้ีได้โดยพิสดารว่า 
[๑๓๔] สติหลงไปแล้วเพราะเหน็รปู บุคคลเม่ือใส่ใจถงึรปูเป็น 
         นิมิตที่ รัก กม็ีจิตกาํหนัด เสวยอารมณน้ั์น ทั้งมีความติดใจ 
         ในอารมณน้ั์นต้ังอยู่ มีเวทนาอนัมีรปูเป็นแดนเกดิเป็นอเนก 
         ทวีขึ้น และมีจิตอนัอภชิฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบ เมื่ อ 
         สัง่สมทุกขอ์ยู่อย่างน้ี บณัฑติกล่าวว่า ห่างไกลนิพพาน สติ 
         หลงไปแล้ว เพราะได้ฟังเสยีง บุคคลเม่ือใส่ใจถงึเสยีงเป็น 
         นิมิตที่ รัก กม็ีจิตกาํหนัดเสวยอารมณน้ั์น ทั้งมีความติดใจ 
         ในอารมณน้ั์นต้ังอยู่ มีเวทนาอนัมีเสยีงเป็นแดนเกดิเป็นอเนก 
         ทวีขึ้น และมีจิตอนัอภชิฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบ เมื่ อ 
         สัง่สมทุกขอ์ย่างน้ี บณัฑติกล่าวว่า ห่างไกลนิพพาน สติหลง 
         ไปแล้วเพราะได้ดมกล่ิน บุคคลเมื่ อใส่ใจถงึกล่ินเป็นนิมิต 
         ที่ รัก กม็ีจิตกาํหนัดเสวยอารมณน์ั้น ทั้งมีความติดใจอารมณ ์
         น้ันตั้งอยู่ มีเวทนาอนัมีกล่ินเป็นแดนเกดิเป็นอเนกทวีขึ้น 
         และมีจิตอนัอภชิฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบ เมื่ อสัง่สมทุกข์ 
         อยู่อย่างน้ี บณัฑติกล่าวว่า ห่างไกลนิพพาน สติหลงไปแล้ว 
         เพราะล้ิมรส บุคคลเม่ือใส่ใจถงึรสเป็นนิมิตที่ รัก กม็ีจิต 
         กาํหนัดเสวยอารมณน์ั้น ทั้งมีความติดใจในอารมณน์ั้นต้ังอยู่ 
         มีเวทนาอนัมีรสเป็นแดนเกดิเป็นอเนกทวีขึ้น และมีจิตอนั 
         อภชิฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบ เมื่ อสัง่สมทุกขอ์ยู่อย่างน้ี 
         บณัฑติกล่าวว่า ห่างไกลนิพพาน สติหลงไปแล้ว เพราะ 
         ถูกต้องโผฏฐัพพะ บุคคลเมื่ อใส่ใจถงึโผฏฐัพพะเป็นนิมิต 
         ที่ รัก กม็ีจิตกาํหนัดเสวยอารมณน์ั้น ทั้งมีความติดใจในอารมณ ์
         น้ันตั้งอยู่ มีเวทนาอนัมีโผฏฐัพพะเป็นแดนเกดิเป็นอเนก 
         ทวีขึ้น และมีจิตอนัอภชิฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบ เมื่ อ 
         สัง่สมทุกข์อยู่อย่างน้ี บณัฑติกล่าวว่า ห่างไกลนิพพาน 
         สติหลงไปแล้วเพราะรู้ธรรมารมณ ์บุคคลเมื่ อใส่ใจถงึ 
         ธรรมารมณเ์ป็นนิมิตที่ รัก กม็ีจิตกาํหนัดเสวยอารมณน้ั์น 
         ทั้งมีความติดใจในอารมณน์ั้นต้ังอยู่ มีเวทนาอนัมีธรรมารมณ ์
         เป็นแดนเกดิเป็นอเนกทวีขึ้น และมีจิตอนัอภชิฌาและวิหิงสา 
         เข้าไปกระทบ เมื่ อสัง่สมทุกขอ์ยู่อย่างน้ี บณัฑติกล่าวว่า 



         ห่างไกลนิพพาน ฯ 
      [๑๓๕] บุคคลน้ันเหน็รปูแล้ว มีสติไม่กาํหนัดในรปูทั้งหลาย มี 
         จิตคลายกาํหนัดเสวยอารมณน้ั์น ทั้งไม่มีความติดใจอารมณ ์
         น้ันตั้งอยู่ บุคคลน้ันเมื่ อเหน็รปูและเสวยเวทนาอยู่ ทุกขส์ิ้นไป 
         และไม่สัง่สมทุกข ์ฉ ◌ันใด บุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ ยวไป 
         ฉ ◌ันน้ัน เมื่ อไม่สัง่สมทุกขอ์ยู่อย่างน้ี บณัฑติกล่าวว่า ใกล้ 
         นิพพาน บุคคลนั้นได้ฟังเสยีงแล้ว มีสติไม่กาํหนัดในเสยีง 
         ทั้งหลาย มีจิตคลายกาํหนัดเสวยอารมณน้ั์น ทั้งไม่มีความ 
         ติดใจอารมณน้ั์นต้ังอยู่ บุคคลน้ันเมื่ อได้ฟังเสยีงและเสวย 
         เวทนาอยู่ ทุกขส์ิ้นไปและไม่สัง่สมทุกข ์ฉ ◌ันใด บุคคลน้ัน 
         เป็นผู้มีสติเที่ ยวไป ฉ ◌ันน้ัน เมื่ อไม่สั่งสมทุกขอ์ยู่อย่างน้ี 
         บณัฑติกล่าวว่า ใกล้นิพพาน บุคคลน้ันเมื่ อดมกล่ินแล้ว 
         มีสติไม่กาํหนัดในกล่ินทั้งหลาย มีจิตคลายกาํหนัดเสวย 
         อารมณน้ั์น ทั้งไม่มีความติดใจอารมณน้ั์นตั้งอยู่ บุคคลน้ัน 
         เมื่ อดมกล่ินและเสวยเวทนาอยู่ ทุกขส์ิ้นไปและไม่สัง่สมทุกข ์
         ฉ ◌ันใด บุคคลน้ันเป็นผู้มีสติเที่ ยวไป ฉ ◌ันน้ัน เมื่ อไม่สัง่สม 
         ทุกขอ์ยู่อย่างนี้  บณัฑติกล่าวว่า ใกล้นิพพาน บุคคลน้ัน 
         ล้ิมรสแล้ว มีสติไม่กาํหนัดในรสทั้งหลาย มีจิตคลายกาํหนัด 
         เสวยอารมณน์ั้น ทั้งไม่มีความติดใจอารมณน์ั้นต้ังอยู่ บุคคล 
         น้ันเมื่ อล้ิมรสและเสวยเวทนาอยู่ ทุกขส์ิ้นไปและไม่สัง่สม 
         ทุกข ์ฉ ◌ันใด บุคคลนั้นเป็นผู้มีสติเที่ ยวไป ฉ ◌ันน้ัน เมื่ อไม่ 
         สัง่สมทุกขอ์ยู่อย่างน้ี บณัฑติกล่าวว่า ใกล้นิพพาน บุคคล 
         น้ันถูกต้องผสัสะแล้ว มีจิตไม่กาํหนัดในผสัสะทั้งหลาย 
         มีจิตคลายกาํหนัดเสวยอารมณน้ั์น ทั้งไม่มีความติดใจอารมณ ์
         น้ันตั้งอยู่ บุคคลน้ันเมื่ อถูกต้องผสัสะและเสวยเวทนาอยู่ 
         ทุกขส์ิ้นไปและไม่สัง่สมทุกข ์ฉ ◌ันใด บุคคลน้ันเป็นผู้มีสติ 
         เที่ ยวไป ฉ ◌ันนั้น เมื่ อไม่สัง่สมทุกขอ์ยู่อย่างน้ี บณัฑติ 
         กล่าวว่า ใกล้นิพพาน บุคคลนั้นรู้ธรรมารมณแ์ล้ว มีสติไม่ 
         กาํหนัดในธรรมารมณท์ั้งหลาย มีจิตคลายกาํหนัดเสวยอารมณ ์
         น้ัน ทั้งไม่มีความติดใจอารมณน้ั์นตั้งอยู่ บุคคลน้ันเมื่ อรู้ 
         ธรรมารมณแ์ละเสวยเวทนาอยู่ ทุกขส์ิ้นไปและไม่สัง่สมทุกข ์
         ฉ ◌ันใด บุคคลน้ันเป็นผู้มีสติเที่ ยวไป ฉ ◌ันน้ัน เมื่ อไม่สัง่สม 



         ทุกขอ์ยู่อย่างนี้  บณัฑติกล่าวว่าใกล้นิพพาน ฯ 
      ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์รู้ทัว่ถงึเนื้อความแห่งธรรมที่ พระผู้มี- 
 *พระภาคตรัสโดยย่อน้ีได้โดยพิสดาร ด้วยประการฉะน้ี ฯ 
      [๑๓๖] พ. ดูกรมาลุกยบุตร สาธุๆ  เธอรู้ทัง่ถงึเน้ือความแห่งธรรมที่ เรา 
 กล่าวโดยย่อได้โดยพิสดารดีอยู่แล ว่า 
      [๑๓๗] สติหลงไปเพราะเหน็รปู บุคคลเมื่ อใส่ใจถงึรปูเป็นนิมิต 
         ที่ รัก กม็ีจิตกาํหนัดเสวยอารมณน์ั้น ทั้งมีความติดใจอารมณ ์
         น้ันตั้งอยู่ มีเวทนาอนัมีรปูเป็นแดนเกดิเป็นอเนกทวีขึ้น และ 
         มีจิตอนัอภชิฌาและวิหิงสาเข้าไปกระทบ เมื่ อบุคคลสัง่สม 
         ทุกขอ์ยู่อย่างนี้  เรากล่าวว่าไกลนิพพาน ฯลฯ 
      [๑๓๘] บุคคลน้ันรู้ธรรมารมณแ์ล้ว มีสติไม่กาํหนัดในธรรมารมณ ์
         มีจติคลายกาํหนัดเสวยอารมณน้ั์น ทั้งไม่มีความติดใจอารมณ ์
         น้ันตั้งอยู่ บุคคลน้ันเมื่ อรู้ธรรมารมณแ์ละเสวยเวทนาอยู่ 
         ทุกขส์ิ้นไปและไม่สัง่สมทุกข ์ฉ ◌ันใด บุคคลน้ันเป็นผู้มีสติ 
         เที่ ยวไป ฉ ◌ันนั้น เมื่ อไม่สัง่สมทุกขอ์ยู่อย่างน้ี ฯลฯ เรากล่าว 
         ว่าใกล้นิพพาน ฯ 
      ดูกรมาลุกยบุตร เธอพึงเหน็เน้ือความแห่งธรรมที่ กล่าวแล้วโดยย่อน้ีโดย 
 พิสดารอย่างน้ีแล ฯ 
      [๑๓๙] คร้ังนั้นแล ท่านพระมาลุกยบุตรช่ืนชมยินดีพระภาษิตของพระผู้ 
 มีพระภาค ลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท กระทาํประทกัษิณแล้วหลีกไป คร้ัง 
 น้ันแล ท่านพระมาลุกยบุตรเป็นผู้ๆ เดียว หลีกออกจากหมู่ ไม่ประมาท 
 มีความเพียร มีจิตเดด็เดี่ ยว ไม่ช้ากก็ระทาํให้แจ้งซึ่ งที่ สดุแห่งพรหมจรรย์อนัยอด 
 เยี่ ยมที่ กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น ด้วยปัญญาอนัย่ิง 
 เอง ในปัจจุบนั เข้าถงึอยู่ รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่  
 ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี กแ็ลท่านพระมาลุกย 
 บุตร ได้เป็นอรหันต์องค์หน่ึงในจาํนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                           ปริหานสตูร 
      [๑๔๐] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงปริหาน 
 ธรรม อปริหานธรรม และอภภิายตนะ ๖ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง 
 เถดิ กป็ริหานธรรมย่อมมีอย่างไร ดูกรภกิษุทั้งหลาย อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย 
 มีความดาํริแล่นไป เป็นฝ่ายสงัโยชน์ ย่อมเกดิขึ้นแก่ภกิษุในศาสนาน้ี เพราะเหน็ 



 รปูด้วยจักษุ ถ้าภกิษุให้กเิลสนั้นอยู่อาศยั ไม่ละ ไม่บรรเทา ไม่กาํจัดเสยี ไม่ 
 ให้หายไป ข้อน้ันภกิษุพึงทราบว่า เราย่อมเสื่ อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุนี้ 
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความเสื่ อม ฯลฯ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย อกีประการหน่ึง อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย มีความดาํริ 
 แล่นไป เป็นฝ่ายสงัโยชน์ ย่อมเกดิขึ้นแก่ภกิษุในศาสนานี้  เพราะได้ล้ิมรส 
 ด้วยล้ิน ฯลฯ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย อกีประการหน่ึง อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย มีความ 
 ดาํริแล่นไป เป็นฝ่ายสงัโยชน์ ย่อมเกดิขึ้นแก่ภกิษุในศาสนานี้  เพราะได้รู้แจ้ง 
 ธรรมารมณด้์วยใจ ถ้าภกิษุให้กเิลสน้ันอยู่อาศยั ไม่ละ ไม่บรรเทา ไม่กาํจัดเสยี 
 ไม่ให้หายไป ข้อนั้นภกิษุพึงทราบว่า เราย่อมเสื่ อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุน้ี 
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความเสื่ อม ดูกรภกิษุทั้งหลาย ปริหานธรรมย่อมมี 
 อย่างน้ีแล ฯ 
      [๑๔๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กอ็ปริหานธรรมย่อมมีอย่างไร อกุศลบาป 
 ธรรมทั้งหลาย มีความดาํริแล่นไป เป็นฝ่ายสงัโยชน์ ย่อมเกดิขึ้นแก่ภกิษุในศาสนา 
 น้ี เพราะเหน็รปูด้วยจักษุ ถ้าภกิษุไม่ให้กเิลสนั้นอยู่อาศยั ละ บรรเทา กาํจัด 
 ให้หายไป ข้อน้ันภกิษุพึงทราบว่า เราย่อมไม่เสื่ อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุน้ี 
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความไม่เสื่ อม ฯลฯ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย อกีประการหน่ึง อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย มีความ 
 ดาํริแล่นไป เป็นฝ่ายสงัโยชน์ ย่อมเกดิขึ้นแก่ภกิษุในศาสนานี้  เพราะได้ล้ิมรส 
 ด้วยล้ิน ฯลฯ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย อกีประการหน่ึง อกุศลบาปธรรมทั้งหลายมีความดาํริ 
 แล่นไป เป็นฝ่ายสงัโยชน์ ย่อมเกดิขึ้นแก่ภกิษุในศาสนานี้  เพราะได้รู้แจ้ง 
 ธรรมารมณด้์วยใจ ถ้าภกิษุไม่ให้กเิลสน้ันอยู่อาศยั ละ บรรเทา กาํจัด ให้หาย 
 ไป ข้อน้ันภกิษุพึงทราบว่า เราย่อมไม่เสื่ อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุน้ี พระผู้ 
 มีพระภาคตรัสว่าเป็นความไม่เสื่ อม ดูกรภกิษุทั้งหลาย อปริหานธรรมย่อมมี 
 อย่างน้ีแล ฯ 
      [๑๔๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กอ็ภภิายตนะ ๖ เป็นไฉน ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย อกุศลบาปธรรมทั้งหลาย มีความดาํริแล่นไป เป็นฝ่ายสงัโยชน์ ย่อมไม่ 
 เกดิขึ้นแก่ภกิษุในศาสนาน้ี เพราะเหน็รปูด้วยจักษุ ข้อน้ันภกิษุพึงทราบว่า อายตนะ 
 น้ีเราครอบงาํแล้ว อายตนะน้ี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นอภภิายตนะ ฯลฯ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย อกีประการหน่ึง อกุศลบาปธรรมทั้งหลายมีความดาํริ 
 แล่นไป เป็นฝ่ายสงัโยชน์ ย่อมเกดิขึ้นแก่ภกิษุในศาสนานี้ เพราะได้รู้แจ้งธรรมารมณ ์



 ด้วยใจ ข้อนั้นภกิษุพึงทราบว่า อายตนะน้ีเราครอบงาํแล้ว อายตนะน้ี พระผู้มี 
 พระภาคตรัสว่าเป็นอภภิายตนะ ดูกรภิกษุทั้งหลาย อายตนะเหล่าน้ี เรากล่าวว่า 
 อภภิายตนะ ๖ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                         ปมาทวิหารีสตูร 
      [๑๔๓] พระนครสาวัตถ ีฯลฯ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย เราจักแสดงภกิษุผู้อยู่ด้วยความประมาท และภกิษุผู้อยู่ด้วยความไม่ 
 ประมาท เธอทั้งหลายจงฟังเถดิ กภ็กิษุเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทอย่างไร ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย เมื่ อภกิษุไม่สาํรวมจักขนุทรีย์อยู่ จิตย่อมแส่ไปในรปูทั้งหลายที่ พึง 
 รู้แจ้งด้วยจักษุ เมื่ อภกิษุมีจิตแส่ไปแล้ว ปราโมทย์กไ็ม่มี เมื่ อปราโมทย์ไม่มี ปีติกไ็ม่ 
 มี เมื่ อปีติไม่มี ปัสสทัธกิไ็ม่มี เมื่ อปัสสทัธไิม่มี ภกิษุน้ันกอ็ยู่ลาํบาก จิตของภกิษุผู้ 
 มีความลาํบาก ย่อมไม่ตั้งมั่น เมื่ อจิตไม่ต้ังมั่น ธรรมทั้งหลายกไ็ม่ปรากฏ เพราะ 
 ธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏ ภกิษุนั้นกถ็งึความนับว่า เป็นผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้ 
 จริง ฯลฯ เมื่ อภกิษุไม่สาํรวมชิวหินทรีย์ จิตย่อมแส่ไปในรสทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้ง 
 ด้วยล้ิน เมื่ อภกิษุมีจิตแส่ไปแล้ว ฯลฯ ภกิษุน้ันกถ็งึความนับว่า เป็นผู้อยู่ด้วยความ 
 ประมาทแท้จริง ฯลฯ เมื่ อภกิษุไม่สาํรวมมนินทรีย์อยู่ จิตย่อมแส่ไปในธรรมา- 
 *รมณท์ั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยใจ เมื่ อภกิษุมีจิตแส่ไปแล้ว ปราโมทย์กไ็ม่มี เมื่ อ 
 ปราโมทย์ไม่มี ปีติกไ็ม่มี เมื่ อปีติไม่มี ปัสสทัธกิไ็ม่มี เมื่ อปัสสทัธไิม่มี ภกิษุ 
 น้ันกอ็ยู่ลาํบาก จิตของภกิษุผู้มีความลาํบากย่อมไม่ต้ังมั่น เมื่ อจิตไม่ตั้งมั่น ธรรม 
 ทั้งหลายกไ็ม่ปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏ ภกิษุน้ันกถ็งึความนับว่า เป็น 
 ผู้อยู่ด้วยความประมาทแท้จริง ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุเป็นผู้อยู่ด้วยความประมาท 
 ด้วยประการฉะนี้  ฯ 
      [๑๔๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างไร เมื่ อ 
 ภกิษุสาํรวมจักขนุทรีย์อยู่ จิตกไ็ม่แส่ไปในรปูทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยจักษุ เมื่ อ 
 ภกิษุน้ันมีจิตไม่แส่ไปแล้ว ปราโมทย์กเ็กดิ เมื่ อภกิษุเกดิปราโมทย์แล้ว ปีติกเ็กดิ 
 เมื่ อภกิษุมีใจเกดิปีติ กายกส็งบ ภกิษุผู้มีกายสงบ กอ็ยู่สบาย จิตของภกิษุผู้มี 
 ความสขุกต้ั็งมั่น เมื่ อจิตต้ังมั่นแล้ว ธรรมทั้งหลายกป็รากฏ เพราะธรรมทั้งหลาย 
 ปรากฏ ภกิษุน้ันกถ็งึความนับว่า เป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทแท้จริง ฯลฯ 
 เมื่ อภกิษุสาํรวมชิวหินทรีย์อยู่ จิตกไ็ม่แส่ไปในรสทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยล้ิน ฯลฯ 
 เมื่ อภกิษุสาํรวมมนินทรีย์อยู่ จิตกไ็ม่แส่ไปในธรรมารมณท์ั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยใจ 
 เมื่ อภกิษุมีจิตไม่แส่ไปแล้ว ปราโมทย์กเ็กดิ เมื่ อภกิษุเกดิปราโมทย์แล้ว ปีติก ็
 เกดิ เมื่ อภกิษุมีใจเกดิปีติ กายกส็งบ ภกิษุผู้มีกายสงบแล้ว กอ็ยู่สบาย จิตของ 



 ภกิษุผู้มีความสขุกต็ั้งมั่น เมื่ อจิตตั้งมั่นแล้ว ธรรมทั้งหลายกป็รากฏ เพราะธรรม 
 ทั้งหลายปรากฏ ภกิษุนั้นกถ็งึความนับว่า เป็นผู้อยู่ด้วยความประมาท ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย ภกิษุเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท ด้วยประการฉะน้ี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                           สงัวรสตูร 
      [๑๔๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงสงัวรและอสงัวรแก่เธอทั้งหลาย 
 เธอทั้งหลายจงฟังเถดิ ดูกรภกิษุทั้งหลาย กอ็สงัวรย่อมมีอย่างไร รปูทั้งหลายที่ พึง 
 รู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา น่าใคร น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด 
 มีอยู่ ถ้าภกิษุยินดีกล่าวสรรเสริญ พัวพันรูปน้ัน ข้อน้ันภกิษุพึงทราบว่า เราย่อม 
 เสื่ อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความเสื่ อม ฯลฯ 
 รสทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยล้ิน อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ 
 ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ฯลฯ ธรรมารมณท์ั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่า 
 ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้า 
 ภกิษุยินดีกล่าวสรรเสริญ พัวพันธรรมารมณน้ั์น ข้อน้ันภกิษุพึงทราบว่า เราย่อม 
 เสื่ อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุนั้น พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความเสื่ อม 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย อสงัวรย่อมมีด้วยประการฉะน้ี ฯ 
      [๑๔๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็งัวรย่อมมีอย่างไร ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปู 
 ทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ 
 ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้าภกิษุไม่ยินดี ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่พัวพันรปูน้ัน ข้อน้ัน 
 ภกิษุพึงทราบว่า เราย่อมไม่เสื่ อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุน้ัน พระผู้มีพระภาค 
 ตรัสว่าเป็นความไม่เสื่ อม ฯลฯ รสทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยล้ิน ฯลฯ ธรรมารมณ ์
 ทั้งหลายที่ พึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ 
 ชวนให้กาํหนัดมีอยู่ ถ้าภกิษุไม่ยินดี ไม่กล่าวสรรเสริญ ไม่พัวพันธรรมารมณ ์
 น้ัน ข้อน้ันภกิษุพึงทราบว่า เราย่อมไม่เสื่ อมจากกุศลธรรมทั้งหลาย เหตุน้ัน 
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นความไม่เสื่ อม ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงัวรย่อมมีด้วย 
 ประการฉะน้ี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                           สมาธสิตูร 
      [๑๔๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธเิถดิ ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย ภกิษุผู้มีจิตต้ังมั่นแล้ว ย่อมรู้ตามความเป็นจริง รู้อะไรตามความเป็นจริง 
 รู้ตามความเป็นจริงว่า จักษุไม่เที่ ยง รู้ตามความเป็นจริงว่า รปูทั้งหลายไม่เที่ ยง 
 รู้ตามความเป็นจริงว่า จักษุวิญญาณไม่เที่ ยง รู้ตามความเป็นจริงว่า จักษุสมัผสัไม่ 



 เที่ ยง รู้ตามความเป็นจริงว่า สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่  
 เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่เที่ ยง ฯลฯ รู้ตามความเป็นจริงว่า ใจไม่ 
 เที่ ยง รู้ตามความเป็นจริงว่า ธรรมารมณท์ั้งหลายไม่เที่ ยง รู้ตามความเป็นจริงว่า 
 มโนวิญญาณไม่เที่ ยง รู้ตามความเป็นจริงว่า มโนสมัผสัไม่เที่ ยง รู้ตามความเป็นจริงว่า 
 สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย 
 ไม่เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงเจริญสมาธเิถิด ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 ภกิษุผู้มีจิตต้ังมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริง ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                          ปฏสิลัลีนสตูร 
      [๑๔๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเมื่ ออยู่ในที่ สงัด จงประกอบ 
 ความเพียรเถดิ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุผู้อยู่ในที่ สงัดย่อมรู้ตามความเป็นจริง รู้ 
 อะไรตามความเป็นจริง รู้ตามความเป็นจริงว่า จักษุไม่เที่ ยง รู้ตามความเป็น 
 จริงว่า รปูทั้งหลายไม่เที่ ยง รู้ตามความเป็นจริงว่า จักษุวิญญาณไม่เที่ ยง รู้ตาม 
 ความเป็นจริงว่า จักษุสมัผสัไม่เที่ ยง รู้ตามความเป็นจริงว่า สขุเวทนา ทุกข- 
 *เวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่เที่ ยง ฯลฯ 
 รู้ตามความเป็นจริงว่า ใจไม่เที่ ยง รู้ตามความเป็นจริงว่า ธรรมารมณท์ั้งหลายไม่ 
 เที่ ยง รู้ตามความเป็นจริงว่า มโนวิญญาณไม่เที่ ยง รู้ตามความเป็นจริงว่า มโน- 
 *สมัผสัไม่เที่ ยง รู้ตามความเป็นจริงว่า สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุ- 
 *เวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 
 เมื่ ออยู่ในที่ สงัด จงประกอบความเพียรเถดิ ภกิษุผู้อยู่ในที่ สงัด ย่อมรู้ตามความ 
 เป็นจริง ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                         นตุมหากสตูรที่  ๑ 
      [๑๔๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 
 จงละสิ่ งน้ันเสยี สิ่ งน้ันเธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือ 
 ความสขุ ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเล่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย จักษุไม่ใช่ของเธอ 
 ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละจักษุน้ันเสยี จักษุน้ันเธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมี 
 เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ รปูไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละรปู 
 น้ันเสยี รปูน้ันเธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ จักษุ 
 วิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละจักษุวิญญาณน้ันเสยี จักษุ 
 วิญญาณน้ันเธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ จักษุสมัผสั 
 ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละจักษุสมัผสัน้ันเสยี จักษุสมัผสัน้ันเธอ 



 ทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย 
 เธอทั้งหลายจงละสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาน้ันเสยี สขุ 
 เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุน้ัน เธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือ 
 ประโยชน์ เพ่ือความสขุ ฯลฯ ใจไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละใจ 
 น้ันเสยี ใจนั้นเธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ 
 ธรรมารมณท์ั้งหลายไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละธรรมารมณน์ั้นเสยี 
 ธรรมารมณน์ั้น เธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ 
 มโนวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละมโนวิญญาณนั้นเสยี มโน 
 วิญญาณน้ันเธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ มโน- 
 *สมัผสัไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละมโนสมัผสัน้ันเสยี มโนสมัผสั 
 น้ันเธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ สขุเวทนา ทุกข- 
 *เวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของ 
 เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาน้ัน 
 เสยี สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาน้ัน เธอทั้งหลายละเสยีแล้ว 
 จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ ดูกรภกิษุทั้งหลาย หญ้า ไม้ กิ่ งไม้ และ 
 ใบไม้ อนัมีที่ วิหารเชตวันน้ี หญ้า ไม้ กิ่ งไม้ และใบไม้ ชนนาํไปบ้าง เผา 
 เสยีบ้าง ทาํให้เป็นไปตามปัจจัยบ้าง เธอทั้งหลายมีความคิดอย่างน้ีบ้างไหมว่า 
 เราทั้งหลาย ชนนาํไปบ้าง เผาเสยีบ้าง ทาํให้เป็นไปตามปัจจัยบ้าง ฯ 
      ภ.ิ ข้อน้ันไม่มีเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ข้อน้ันเป็นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภ.ิ เพราะหญ้า ไม้ กิ่ งไม้ และใบไม้นั้น ไม่ใช่ตน หรือไม่ใช่ของ 
 แห่งตนของข้าพระองค์ทั้งหลาย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ข้อน้ันเป็นฉ ◌ันใด ข้อน้ีกเ็ป็นฉันนั้นแหละ ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุไม่ 
 ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละจักษุนั้นเสยี จักษุนั้นเธอทั้งหลายละเสยี 
 แล้ว จักมเีพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ รปูไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย ... จักษุ 
 วิญญาณ... จักษุสมัผสั... สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่  
 เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสขุ 
 เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนานั้นเสยี สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
 อทุกขมสขุเวทนานั้น เธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                         นตุมหากสตูรที่  ๒ 



      [๑๕๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย อน่ึง สิ่ งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 
 จงละสิ่ งน้ันเสยี สิ่ งน้ันเธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งไรเล่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย จักษุไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอ 
 ทั้งหลายจงละจักษุน้ันเสยี จักษุน้ันเธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์เพ่ือ 
 ความสขุ รปูไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงละรูปน้ันเสยี รปูนั้นเธอ 
 ทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ จักษุวิญญาณไม่ใช่ของเธอ 
 ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละจักษุวิญญาณน้ันเสยี จักษุวิญญาณนั้นเธอทั้งหลายละ 
 เสยีแล้วจักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ จักษุสมัผสัไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอ 
 ทั้งหลายจงละจักษุสมัผสัน้ันเสยี จักษุสมัผสัน้ันเธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมี 
 เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่  
 เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละสขุ 
 เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนานั้นเสยี สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
 อทุกขมสขุเวทนานั้น เธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ 
 ฯลฯ ใจไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละใจน้ันเสยี ใจน้ันเธอทั้งหลาย 
 ละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ ธรรมารมณท์ั้งหลาย ไม่ใช่ของ 
 เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละธรรมารมณน้ั์นเสยี ธรรมารมณน้ั์นเธอ 
 ทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ มโนวิญญาณไม่ใช่ 
 ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละมโนวิญญาณนั้นเสยี มโนวิญญาณน้ันเธอ 
 ทั้งหลายละเสยีแล้ว  จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ มโนสมัผสัไม่ใช่ของ 
 เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละมโนสมัผสัน้ันเสยี มโนสมัผสัน้ันเธอ 
 ทั้งหลายละเสยี จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสขุ สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
 อทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย 
 เธอทั้งหลายจงละสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาน้ันเสยี สขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาน้ัน เธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ 
 เพ่ือความสขุ ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจง 
 ละสิ่ งน้ันเสยี สิ่ งน้ันเธอทั้งหลายละเสยีแล้ว จักมีเพ่ือประโยชน์ เพ่ือ 
 ความสขุ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                            อทุกสตูร 
      [๑๕๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ได้ยินว่า อทุกดาบสรามบุตร ย่อมกล่าววาจา 
 อย่างน้ีว่า เราขอบอก เราเป็นผู้ถงึซึ่ งเวทโดยส่วนเดียว เราขอบอก เราเป็นผู้ 
 ชนะก่อนโดยส่วนเดียว เราขอบอก เราขดุเสยีแล้วซึ่ งมูลรากแห่งทุกขท์ี่ ใครขดุ 



 ไม่ได้โดยส่วนเดียว ดูกรภกิษุทั้งหลาย อทุกดาบสรามบุตรยังเป็นผู้ไม่ถงึซึ่ งเวทก ็
 กล่าวว่าเราเป็นผู้ถงึซึ่ งเวท ยังเป็นผู้ไม่ชนะก่อน กก็ล่าวว่าเราเป็นผู้ชนะก่อน ยัง 
 ไม่ได้ขดุมูลรากแห่งทุกข ์กก็ล่าวว่า เราขดุมูลรากแห่งทุกขไ์ด้แล้ว ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย ภกิษุเมื่ อจะกล่าวข้อน้ันโดยชอบ ควรกล่าวว่า เราขอบอก เราเป็นผู้ 
 ถงึซึ่ งเวทโดยส่วนเดียว เราขอบอก เราเป็นผู้ชนะก่อนโดยส่วนเดียว เราขอบอก 
 เราขดุมูลรากแห่งทุกขท์ี่ ใครขดุไม่ได้โดยส่วนเดียว ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุย่อม 
 เป็นผู้ถงึซึ่ งเวทอย่างไร ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุย่อมรู้ตามความเป็นจริงซึ่ งความเกดิ 
 ความดับ คุณ โทษ และอบุายเคร่ืองสลัดออกแห่งผสัสายตนะ ๖ ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย ภกิษุย่อมเป็นผู้ถงึซึ่ งเวทอย่างน้ีแล ภกิษุย่อมเป็นผู้ชนะก่อนอย่างไร 
 ภกิษุรู้แจ้งตามความเป็นจริงซึ่ งความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และอบุายเคร่ือง 
 สลัดออกแห่งผสัสายตนะ ๖ เป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถอืมั่น ภกิษุย่อมเป็น 
 ผู้ชนะก่อนอย่างน้ีแล ดูกรภกิษุทั้งหลาย มูลรากแห่งทุกขท์ี่ ใครขดุไม่ได้ อนัภกิษุ 
 ขดุได้แล้วอย่างไร ดูกรภกิษุทั้งหลาย คาํว่า "คัณฑะ" น้ี เป็นช่ือของกายน้ี 
 อนัเป็นที่ ประชุมแห่งมหาภตูรปู ๔ ซึ่ งมีมารดาบดิาเป็นแดนเกดิ เติบโตขึ้นเพราะ 
 ข้าวสกุและขนมสด มีความไม่เที่ ยง ต้องขดัส ีนวดฟ้ัน แตกสลายกระจัดกระจาย 
 เป็นธรรมดา คาํว่า "คัณฑมูล" น้ี เป็นช่ือของตัณหา ดูกรภกิษุทั้งหลาย ตัณหา 
 ภกิษุละเสยีแล้ว ให้มีรากขาดแล้ว ทาํให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทาํให้ไม่มี 
 ไม่ให้เกดิขึ้นต่อไปเป็นธรรมดา ดูกรภกิษุทั้งหลาย มูลรากแห่งทุกขท์ี่ ใครๆ ขดุ 
 ไม่ได้ ภกิษุขดุเสยีแล้วอย่างน้ีแล ดูกรภกิษุทั้งหลาย ได้ยินว่า อทุกดาบส- 
 *รามบุตร ย่อมกล่าววาจาอย่างน้ีว่า เราขอบอก เราเป็นผู้ถงึซึ่ งเวทโดยส่วนเดียว 
 เราขอบอก เราชนะก่อนโดยส่วนเดียว เราขอบอก เราขดุเสยีแล้วซึ่ งมูลราก 
 แห่งทุกขท์ี่ ใครขดุไม่ได้โดยส่วนเดียว ดูกรภกิษุทั้งหลาย อทุกดาบสรามบุตรยัง 
 เป็นผู้ไม่ถงึซึ่ งเวท กก็ล่าวว่า เราเป็นผู้ถงึซึ่ งเวท ยังเป็นผู้ไม่ชนะก่อน กก็ล่าวว่า 
 เราชนะก่อน ยังขดุมูลรากแห่งทุกข์ไม่ได้ กก็ล่าวว่า เราขดุมูลรากแห่งทุกขเ์สยี 
 แล้ว ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุเมื่ อจะกล่าวข้อน้ีโดยชอบ ควรกล่าวว่า เราขอบอก 
 เราเป็นผู้ถงึซึ่ งเวทโดยส่วนเดียว เราขอบอก เราเป็นผู้ชนะก่อนโดยส่วนเดียว 
 เราขอบอก เราขุดมูลรากแห่งทุกขท์ี่ ใครขดุไม่ได้โดยส่วนเดียว ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                         จบฉฬวรรคที่  ๕ 
                         ----------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สงัคัยหสตูรที่  ๑ ๒. สงัคัยหสตูรที่  ๒ ๓. ปริหานสตูร ๔ 



 ปมาทวิหารีสตูร ๕. สงัวรสตูร ๖. สมาธสิตูร ๗. ปฏสิลัลีนสตูร 
 ๘. นตุมหากสตูรที่  ๑ ๙. นตุมหากสตูรที่  ๒ ๑๐. อทุกสตูร 
                   รวมวรรคที่ มีในทุติยปัณณาสก ์คือ 
      ๑. อวิชชาวรรค ๒. มิคชาลวรรค ๓. คิลานวรรค ๔. ฉันนวรรค 
 ๕. ฉฬวรรค ฯ 
                         จบปฐมปัณณาสก ์
                          ---------- 
                        โยคักเขมีวรรคที่  ๑ 
                         โยคักเขมีสตูร 
      [๑๕๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอนัเป็นเหตุแห่ง 
 บุคคลผู้มีความเกษมจากโยคแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง กธ็รรมปริยาย 
 อนัเป็นเหตุแห่งบุคคลผู้มีความเกษมจากโยคะเป็นไฉน ธรรมปริยายอนัเป็นเหตุ 
 แห่งบุคคลผู้มีความเกษมจากโยคะนั้น คือรปูที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา 
 น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่ รัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด อนัตถาคตละได้แล้ว 
 ถอนรากขึ้นหมดแล้ว ทาํให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทาํให้ไม่มี ไม่ให้เกดิขึ้น 
 ต่อไปเป็นธรรมดา ตถาคตได้บอกความเพียรที่ ควรประกอบเพ่ือละรปูเหล่าน้ัน 
 เพราะเหตุน้ัน ตถาคตบณัฑติจึงกล่าวว่า ผู้มีความเกษมจากโยคะ ฯลฯ ธรรมารมณ ์
 ที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นที่ รัก ชักให้ใคร่ 
 ชวนให้กาํหนัด  อนัตถาคตละได้แล้ว ถอนรากขึ้นหมดแล้ว ทาํให้เป็นเหมือน 
 ตาลยอดด้วน ทาํไม่ให้มี ไม่ให้เกดิต่อไปเป็นธรรมดา ตถาคตได้บอกความเพียร 
 ที่ ควรประกอบเพ่ือละธรรมารมณเ์หล่าน้ัน เพราะเหตุนั้น ตถาคตบัณฑติจึงกล่าวว่า 
 ผู้มีความเกษมจากโยคะ ดูกรภกิษุทั้งหลาย น้ีแลธรรมปริยายอนัเป็นเหตุแห่ง 
 บุคคลผู้มีความเกษมจากโยคะ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                          อปุาทายสตูร 
      [๑๕๓] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ ออะไรมี สขุและ 
 ทุกขอ์นัเป็นภายในเกดิขึ้นเพราะอาศยัอะไร ฯ 
      ภกิษุทั้งหลายกราบทูลว่า พระเจ้าข้า ธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ 
 มีพระผู้มีพระภาคเป็นต้นเหตุ ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ อจักษุมี สขุและทุกขท์ี่ เป็นภายในเกดิขึ้น 
 เพราะอาศยัจักษุ ฯลฯ เมื่ อใจมี สขุและทุกขท์ี่ เป็นภายในเกดิขึ้นเพราะอาศยัใจ 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสาํคัญความข้อนั้นเป็นไฉน จักษุเที่ ยงหรือ 



 ไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา สขุและ 
 ทุกขอ์นัเป็นภายใน พึงเกดิขึ้นเพราะไม่อาศยัสิ่ งน้ันหรือ ฯ 
      ภ.ิ ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯลฯ 
      พ. ใจเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา สขุและ 
 ทุกขอ์นัเป็นภายใน พึงเกดิขึ้นเพราะไม่อาศยัสิ่ งน้ันหรือ ฯ 
      ภ.ิ ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างนี้  ย่อมเบื่ อหน่าย 
 ทั้งในจักษุ ฯลฯ ทั้งในใจ เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด 
 จึงหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติ 
 สิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็น 
 อย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                            ทุกขสตูร 
      [๑๕๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกดิและความดับแห่งทุกข ์
 เธอทั้งหลายจงฟัง กค็วามเกดิแห่งทุกขเ์ป็นไฉน ความเกดิแห่งทุกขน์ั้น คือ 
 อาศยัจักษุและรปู เกดิจักขวิุญญาณ รวมธรรมทั้ง ๓ ประการเป็นผสัสะ เพราะ 
 ผสัสะเป็นปัจจัย จึงเกดิเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกดิตัณหา น้ีเป็น 
 ความเกดิแห่งทุกข ์ฯลฯ อาศยัใจและธรรมารมณ ์เกดิมโนวิญญาณ รวมธรรม ๓ 
 ประการเป็นผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจัย จึงเกดิเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย 
 จึงเกดิตัณหา น้ีแลเป็นความเกดิแห่งทุกข ์ฯ 
      [๑๕๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กค็วามดับแห่งทุกขเ์ป็นไฉน ความดับแห่ง 
 ทุกขน้ั์น คือ อาศยัจักษุและรปู เกดิจักขวิุญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเป็น 
 ผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจัย จึงเกดิเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกดิ 
 ตัณหา เพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสาํรอกโดยไม่เหลือ อปุาทานจึงดับ เพราะ 



 อปุาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ 
 โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนัส และอปุายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกขท์ั้งมวล 
 น้ี ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี น้ีแลเป็นความดับแห่งทุกข ์ฯลฯ อาศยัใจและ 
 ธรรมารมณ ์เกดิมโนวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเป็นผสัสะ เพราะผสัสะ 
 เป็นปัจจัย จึงเกดิเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกดิตัณหา เพราะตัณหาน้ัน 
 แลดับเพราะสาํรอกโดยไม่เหลือ อปุาทานจึงดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจึงดับ 
 เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์
 โทมนัส และอปุายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกขท์ั้งมวลนี้  ย่อมมีด้วยอาการ 
 อย่างน้ี ดูกรภกิษุทั้งหลาย น้ีแลเป็นความดับแห่งทุกข ์ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                            โลกสตูร 
      [๑๕๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงความเกดิและความดับแห่งโลก 
 เธอทั้งหลายจงฟัง กค็วามเกดิแห่งโลกเป็นไฉน ความเกดิแห่งโลกน้ัน คือ อาศยั 
 จักษุและรูป เกดิจักขวิุญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเป็นผสัสะ เพราะผสัสะ 
 เป็นปัจจัย จึงเกดิเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกดิตัณหา เพราะตัณหา 
 เป็นปัจจัย จึงเกดิอปุาทาน เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย จึงเกดิภพ เพราะภพเป็น 
 ปัจจัย จึงเกดิชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงเกดิชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
 ทุกข ์โทมนัส และอปุายาสน้ีเป็นความเกดิแห่งโลก ฯลฯ อาศยัใจและธรรมารมณ ์
 เกดิมโนวิญญาณ  รวมธรรม ๓ ประการเป็นผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจัย จึง 
 เกดิเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกดิตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงเกดิ 
 อปุาทาน เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย จึงเกดิภพ เพราะภพเป็นปัจจัย  จึงเกดิชาติ 
 เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนัส และอปุายาส 
 จึงเกดิ ดูกรภกิษุทั้งหลาย  น้ีแลเป็นความเกดิแห่งโลก ฯ 
      [๑๕๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กค็วามดับแห่งโลกเป็นไฉน ความดับแห่ง 
 โลกนั้น คือ อาศยัจักษุและรปู เกดิจักขวิุญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเป็น 
 ผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจัย จึงเกดิเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกดิ 
 ตัณหา  เพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสาํรอกโดยไม่เหลือ อปุาทานจึงดับ เพราะ 
 อปุาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ 
 โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนัส และอปุายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข ์
 ทั้งมวลน้ี ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้  น้ีเป็นความดับแห่งโลก ฯลฯ อาศยัใจและ 
 ธรรมารมณ ์เกดิมโนวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเป็นผสัสะ เพราะผสัสะ 
 เป็นปัจจัย จึงเกดิเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกดิตัณหา เพราะตัณหาน้ัน 



 แลดับเพราะสาํรอกโดยไม่เหลือ อปุาทานจึงดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจึงดับ 
 เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์
 โทมนัส และอปุายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกขท์ั้งมวลนี้  ย่อมมีด้วยอาการ 
 อย่างน้ี ดูกรภกิษุทั้งหลาย น้ีแลเป็นความดับแห่งโลก ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                           เสยยสตูร 
      [๑๕๘] พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ ออะไรมี 
 เพราะยึดมั่นอะไร ถอืมั่นอะไร จึงมีความสาํคัญตนว่า ประเสริฐกว่าเขา เสมอเขา 
 หรือว่าเลวกว่าเขา ฯ 
      ภกิษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมทั้งหลายของพวก 
 ข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นต้นเหตุ ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ อจักษุมี เพราะยึดมั่นจักษุ ถือมั่นจักษุ จึง 
 มีความสาํคัญตนว่า ประเสริฐกว่าเขา เสมอเขา หรือว่าเลวกว่าเขา ฯลฯ เมื่ อใจมี 
 เพราะยึดมั่นใจ ถอืมั่นใจ จึงมีความสาํคัญตนว่า ประเสริฐกว่าเขา เสมอเขา 
 หรือว่าเลวกว่าเขา ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน 
 จักษุเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ไม่ยึดมั่น 
 สิ่ งน้ันแล้ว จะพึงมีความสาํคัญตนว่า เป็นผู้ประเสริฐกว่าเขา เสมอเขา หรือว่า 
 เลวกว่าเขา บ้างหรือหนอ ฯ 
      ภ.ิ ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯลฯ 
      พ. ใจเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ไม่ยึดมั่น 
 สิ่ งน้ันแล้ว จะพึงมีความสาํคัญตนว่า ประเสริฐกว่าเขา เสมอเขา หรือว่าเลว 
 กว่าเขา บ้างหรือหนอ ฯ 
      ภ.ิ ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 



      พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อม 
 เบื่ อหน่ายทั้งในจักษุ ฯลฯ ทั้งในใจ เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะ 
 คลายกาํหนัด จึงหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว 
 รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ น 
 เพ่ือความเป็นอย่างน้ี มิได้มี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                          สงัโยชนสตูร 
      [๑๕๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นเหตุแห่งสงัโยชน์และ 
 สงัโยชน์ เธอทั้งหลายจงฟัง กธ็รรมที่ เป็นเหตุแห่งสงัโยชน์และสงัโยชน์เป็นไฉน 
 ธรรมที่ เป็นเหตุแห่งสงัโยชน์และสงัโยชน์นั้น คือ จักษุเป็นธรรมอนัเป็นเหตุแห่ง 
 สงัโยชน์ ความกาํหนัดด้วยอาํนาจความพอใจในจักษุน้ัน เป็นสงัโยชน์ในจักษุ 
 น้ัน ฯลฯ ใจเป็นธรรมอนัเป็นเหตุแห่งสงัโยชน์ ความกาํหนัดด้วยอาํนาจความ 
 พอใจในใจน้ัน เป็นสงัโยชน์ในใจน้ัน ดูกรภกิษุทั้งหลาย น้ีเราเรียกว่า ธรรม 
 เป็นเหตุแห่งสงัโยชน์และสงัโยชน์ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                          อปุาทานสตูร 
      [๑๖๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นเหตุแห่งอปุาทานและ 
 อปุาทาน เธอทั้งหลายจงฟัง กธ็รรมที่ เป็นเหตุแห่งอปุาทานและอปุาทานเป็นไฉน 
 ธรรมที่ เป็นเหตุแห่งอปุาทานและอปุาทานน้ัน คือ จักษุเป็นธรรมอนัเป็นเหตุแห่ง 
 อปุาทาน ความกาํหนัดด้วยอาํนาจความพอใจในจักษุน้ัน เป็นอปุาทานในจักษุ 
 น้ัน ฯลฯ ใจเป็นธรรมอนัเป็นเหตุแห่งอปุาทาน ความกาํหนัดด้วยอาํนาจความ 
 พอใจในใจน้ัน เป็นอปุาทานในใจน้ัน ดูกรภกิษุทั้งหลาย น้ีเราเรียกว่า ธรรม 
 เป็นเหตุแห่งอปุาทานและอปุาทาน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                         อปริชานสตูรที่  ๑ 
      [๑๖๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคลไม่รู้ ย่ิง ไม่กาํหนดรู้ ไม่หน่าย ไม่ละ 
 จักษุ ย่อมไม่ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ฯลฯ บุคคลไม่รู้ ย่ิง ไม่กาํหนดรู้ ไม่หน่าย 
 ไม่ละใจ ย่อมไม่ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลรู้ ย่ิง 
 กาํหนดรู้ หน่าย ละจักษุ ย่อมควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ฯลฯ บุคคลรู้ ย่ิง กาํหนดรู้ 
 หน่าย ละใจ ย่อมควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคลไม่รู้ ย่ิง ไม่ 
 กาํหนดรู้ ไม่หน่าย ไม่ละรปู ย่อมไม่ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์บุคคลไม่รู้ยิ่ ง ไม่ 
 กาํหนดรู้ ไม่หน่าย ไม่ละเสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์ย่อมไม่ควร 



 เพ่ือความสิ้นทุกข ์บุคคลรู้ ย่ิง กาํหนดรู้ หน่าย ละรปู ย่อมควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์
 บุคคลรู้ ย่ิง กาํหนดรู้ หน่าย ละเสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์ย่อม 
 ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                         อปริชานสตูรที่  ๒ 
      [๑๖๒] ดูก่อนภกิษุทั้งหลาย บุคคลไม่รู้ยิ่ ง ไม่กาํหนดรู้ ไม่หน่าย 
 ไม่ละรปู ย่อมไม่ควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์บุคคลไม่รู้ ย่ิง ไม่กาํหนดรู้ ไม่ 
 หน่าย ไม่ละเสยีง...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ...ธรรมารมณ ์ย่อมไม่ควรเพ่ือ 
 ความสิ้นทุกข ์บุคคลรู้ ย่ิง กาํหนดรู้ หน่าย ละรปู ย่อมควรเพ่ือความ 
 สิ้นทุกข ์บุคคลรู้ ย่ิง กาํหนดรู้ หน่าย ละเสยีง...กล่ิน...รส...โผฏฐัพพะ... 
 ธรรมารมณ ์ย่อมควรเพ่ือความสิ้นทุกข ์
อปัุสสติุสตูร 
      [๑๖๓] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระตาํหนัก ซึ่ งมุง 
 ด้วยกระเบื้อง ของหมู่พระประยูรญาติ คร้ังนั้นแล พระผู้มีพระภาคประทบัพักผ่อน 
 อยู่ในที่ สงัด ได้ทรงภาษิตธรรมปริยายน้ีว่า อาศัยจักษุและรปู เกดิจักขวิุญญาณ 
 รวมธรรม ๓ ประการเป็นผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจัย จึงเกดิเวทนา เพราะ 
 เวทนาเป็นปัจจัย จึงเกดิตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงเกดิอปุาทาน เพราะ 
 อปุาทานเป็นปัจจัย จึงเกดิภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงเกดิชาติ เพราะชาติเป็น 
 ปัจจัย จึงเกดิชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนัส และอปุายาส 
 ความเกดิขึ้นแห่งกองทุกขท์ั้งมวลน้ี ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี ฯลฯ อาศยัใจและ 
 ธรรมารมณ ์เกดิมโนวิญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเป็นผสัสะ เพราะผสัสะเป็น 
 ปัจจัย จึงเกดิเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกดิตัณหา เพราะตัณหาเป็น 
 ปัจจัย จึงเกดิอปุาทาน เพราะอปุาทานเป็นปัจจัย จึงเกดิภพ เพราะภพเป็นปัจจัย 
 จึงเกดิชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงเกดิชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์
 โทมนัส และอปุายาส ความเกดิขึ้นแห่งกองทุกขท์ั้งมวลน้ี ย่อมมีด้วยอาการ 
 อย่างน้ี ฯ 
      [๑๖๔] อาศัยจักษุและรปู เกดิจักขวิุญญาณ รวมธรรม ๓ ประการเป็น 
 ผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจัย จึงเกดิเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงเกดิ 
 ตัณหา เพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสาํรอกโดยไม่เหลือ อปุาทานจึงดับ เพราะ 
 อปุาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ 
 โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนัส และอปุายาสจึงดับ ความดับแห่งกองทุกข ์
 ทั้งมวลน้ี ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้  ฯลฯ อาศยัใจและธรรมารมณ ์เกดิมโนวิญญาณ 



 รวมธรรม ๓ ประการเป็นผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจัย จึงเกดิเวทนา เพราะ 
 เวทนาเป็นปัจจัย จึงเกดิตัณหา เพราะตัณหานั้นแลดับเพราะสาํรอกโดยไม่เหลือ 
 อปุาทานจึงดับ เพราะอปุาทานดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะ 
 ชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนัส และอปุายาสจึงดับ 
 ความดับแห่งกองทุกขท์ั้งมวลนี้  ย่อมมีด้วยอาการอย่างน้ี ฯ 
      กโ็ดยสมัยน้ันแล ภกิษุรปูหน่ึงยืนแอบฟังพระผู้มีพระภาคอยู่ 
 พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเหน็ภกิษุน้ันแล้ว ตรัสถามเธอว่า ดูกรภกิษุ เธอ 
 ได้ฟังธรรมปริยายน้ีแล้วหรือ ภกิษุน้ันกราบทูลว่า ได้ฟังแล้ว พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุ เธอจงเรียน จงทรงจาํธรรมปริยายน้ีไว้เถดิ 
 เพราะว่าธรรมปริยายน้ีประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                      จบโยคักเขมิวรรรคที่  ๑ 
                      ----------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. โยคักเขมิสตูร ๒. อปุาทายสตูร ๓. ทุกขสตูร ๔.โลกสตูร 
 ๕. เสยยสตูร ๖. สงัโยชนสตูร ๗. อปุาทานสตูร ๘. อปริชานสตูรที่  ๑ 
 ๙. อปริชานสตูรที่  ๒ ๑๐. อปัุสสตุิสตูร ฯ 
                         ------------ 
                       โลกกามคุณวรรคที่  ๒ 
                         มารปาสสตูรที่  ๑ 
      [๑๖๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา 
 น่าใคร น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ หากภกิษุเพลิด 
 เพลิน หมกมุ่น พัวพันรปูน้ัน ภิกษุน้ีเรากล่าวว่า ไปสู่ที่ อยู่ของมาร ตกอยู่ใน 
 อาํนาจของมาร ถูกมารคล้อง รัด มัดด้วยบ่วง ภกิษุน้ันพึงถูกมารผู้มีบาปใช้บ่วง 
 ทาํได้ตามปรารถนา ฯลฯ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ธรรมารมณท์ี่ จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ อนั 
 น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ หาก 
 ภกิษุเพลิดเพลิน หมกมุ่น พัวพันธรรมารมณน้ั์น ภกิษุน้ีเรากล่าวว่า ไปสู่ที่ อยู่ 
 ของมาร ตกอยู่ในอาํนาจ ถูกมารคล้อง รัด มัดด้วยบ่วง ภกิษุน้ันพึงถูกมารผู้มี 
 บาปใช้บ่วงทาํได้ตามปรารถนา ฯ 
      [๑๖๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย อนึ่ ง รปูที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุอนัน่าปรารถนา 
 น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ หากภกิษุไม่เพลิด 
 เพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพันรปูนั้น ภกิษุน้ีเรากล่าวว่า ไม่ไปสู่ที่ อยู่ของมาร 



 ไม่ตกอยู่ในอาํนาจของมาร ไม่ถูกมารคล้อง เป็นผู้พ้นจากบ่วงมาร ภกิษุนั้น 
 อนัมารผู้มีบาปพึงใช้บ่วงทาํตาม ความปรารถนาไม่ได้ ฯลฯ ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 ธรรมารมณท์ี่ จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชัก 
 ให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ หากภกิษุไม่เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพัน 
 ธรรมารมณน์ั้น ภกิษุน้ีเรากล่าวว่า ไม่ไปสู่ที่ อยู่ของมาร ไม่ตกอยู่ในอาํนาจของ 
 มาร ไม่ถูกมารคล้อง เป็นผู้พ้นจากบ่วงมาร ภกิษุนั้นอนัมารผู้มีบาปพึงใช้บ่วงทาํ 
 ตามความปรารถนาไม่ได้ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                         มารปาสสตูรที่  ๒ 
      [๑๖๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา 
 น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ หากภกิษุเพลิด 
 เพลิน หมกมุ่น พัวพันรปูน้ัน ภิกษุน้ีเรากล่าวว่า พัวพันอยู่ในรูป ไปสู่ที่ อยู่ 
 ของมาร ตกอยู่ในอาํนาจของมาร ถูกมารผู้มีบาปทาํได้ตามปรารถนา ฯลฯ ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ธรรมารมณท์ี่ จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 
 น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ หากภกิษุเพลิดเพลิน หมกมุ่น 
 พัวพันธรรมารมณน้ั์น ภกิษุนี้ เรากล่าวว่า พัวพันอยู่ในธรรมารมณ ์ไปสู่ที่ อยู่ของ 
 มาร ตกอยู่ในอาํนาจของมาร ถูกมารผู้มีบาปทาํได้ตามปรารถนา ฯ 
      [๑๖๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย อน่ึง รูปที่ จะพึงรู้ ด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา 
 น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ หากภกิษุไม่เพลิด 
 เพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพันรปูนั้น ภกิษุน้ีเรากล่าวว่า พ้นไปจากรปู ไม่ไปสู่ 
 ที่ อยู่ของมาร ไม่ตกอยู่ในอาํนาจของมาร อนัมารผู้มีบาปพึงทาํตามปรารถนาไม่ได้ 
  ฯลฯ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ธรรมารมณท์ี่ จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ 
 น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด  มีอยู่ หากภกิษุไม่เพลิดเพลิน 
 ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพันธรรมารมณน้ั์น ภกิษุน้ีเรากล่าวว่า พ้นไปจากธรรมารมณ ์
 ไม่ไปสู่ที่ อยู่ของมาร ไม่ตกอยู่ในอาํนาจของมาร อนัมารผู้มีบาปพึงทาํตามปรารถนา 
 ไม่ได้ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                        โลกกามคุณสตูรที่  ๑ 
      [๑๖๙] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เรามิได้กล่าวว่า 
 ที่ สดุของโลกอนับุคคลพึงรู้ พึงเหน็ พึงถงึด้วยการไป และเรายังไม่ถงึที่ สดุแห่ง 
 โลกแล้ว ย่อมไม่กล่าวการกระทาํที่ สดุทุกข ์คร้ันพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้ว 
 กเ็สดจ็ลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เข้าไปสู่พระวิหาร คร้ังน้ันแล เมื่ อพระผู้มีพระภาค 



 เสดจ็หลีกไปไม่นาน ภกิษุเหล่าน้ันกล่าวกนัว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย พระผู้มี 
 พระภาคทรงแสดงอเุทศข้อน้ีแก่เราทั้งหลายโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้ 
 พิสดาร เสดจ็ลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เข้าไปสู่พระวิหาร ใครหนอจะพึงจาํแนกเน้ือ 
 ความแห่งอเุทศที่ แสดงทรงโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดารนี้ โดยพิสดาร 
 ได้ ลาํดับน้ัน ภิกษุเหล่าน้ันคิดกนัว่า ท่านพระอานนทน้ี์พระศาสดา และเพ่ือน 
 สพรหมจารีผู้เป็นปราชญ์ ยกย่องสรรเสริญ ทั้งท่านย่อมสามารถเพ่ือจาํแนก 
 เนื้อความแห่งอเุทศ ที่ ทรงแสดงโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดารน้ี 
 โดยพิสดารได้ ถ้ากระไร พวกเราพึงเข้าไปหาท่านพระอานนทถ์งึที่ อยู่ แล้วเรียน 
 ถามเน้ือความข้อน้ันกะท่านเถดิ ฯ 
      [๑๗๐] คร้ังน้ันแล ภกิษุเหล่าน้ันพากนัเข้าไปหาท่านพระอานนทถ์งึที่ อยู่ 
 ได้ปราศรัยกบัท่าน คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว น่ัง ณ ที่ ควร 
 ส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้กล่าวกะท่านพระอานนทว่์า ท่านพระอานนท ์พระผู้มี 
 พระภาคทรงแสดงอเุทศข้อน้ีโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดาร เสดจ็ 
 ลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปสู่พระวิหารเสยี เมื่ อพระองค์เสดจ็ลุกไปไม่นาน พวกผม 
 จึงใคร่ครวญดูว่า ใครหนอจะช่วยจาํแนกเน้ือความแห่งอเุทศที่ พระผู้มีพระภาคทรง 
 แสดงโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดารน้ี โดยพิสดารได้ พวกผมจึงคิด 
 ได้ว่า ท่านพระอานนทน้ี์ อนัพระศาสดา และเพ่ือนสพรหมจารีผู้เป็นปราชญ์ 
 ยกย่องสรรเสริญ ทั้งท่านพระอานนทน้ี์ย่อมสามารถจาํแนกเน้ือความแห่งอเุทศที่  
 พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดารน้ี โดย 
 พิสดารได้ ถ้ากระไร เราพากนัเข้าไปหาท่านพระอานนทถ์งึที่ อยู่ แล้วไต่ถาม 
 เนื้อความข้อน้ันกะท่าน ขอท่านพระอานนทไ์ด้โปรดจาํแนกเน้ือความเถดิ ฯ 
      ท่านพระอานนทก์ล่าวว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรษุผู้ต้อง 
 การแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้ เที่ ยวหาแก่นไม้อยู่ กลับล่วงเลยรากล่วงเลยลาํต้น 
 แห่งต้นไม้มีแก่นต้นใหญ่ ซึ่ งต้ังอยู่เฉพาะหน้าไปเสยี มาสาํคัญแก่นไม้ที่ จะพึง 
 แสวงหาได้ที่ กิ่ งและใบ ฉ ◌ันใด คาํอปุไมยน้ีกฉั็นน้ัน คือ พวกท่านล่วงเลยพระผู้มี 
 พระภาคผู้ประทบัอยู่เฉพาะหน้า ในฐานะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายไปเสยี มา 
 สาํคัญเน้ือความที่ จะไต่ถามน้ี (กะผม) แท้จริง พระผู้มีพระภาคน้ัน เมื่ อทรง 
 ทราบ ย่อมทราบ เมื่ อทรงเหน็ ย่อมเหน็ พระองค์เป็นผู้มีพระจักษุ มีพระญาณ 
 มีธรรม เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้กล่าว เป็นผู้ประกาศ เป็นผู้ทาํเน้ือความให้ตื้น 
 เป็นผู้ให้อมตธรรม เป็นเจ้าของแห่งธรรม เป็นผู้ถงึธรรมที่ แท้ เวลาน้ี เป็นกาล 
 สมควรที่ จะทูลถามเนื้อความข้อน้ันกะพระผู้มีพระภาค พระองค์ทรงแก้ปัญหาแก่ 
 ท่านทั้งหลายอย่างใด ท่านทั้งหลายพึงทรงจาํความข้อน้ันไว้อย่างนั้นเถดิ ฯ 



      ภ.ิ ดูกรท่านอานนท ์ข้อที่ ท่านว่าน้ันเป็นการถูกต้องแล้ว พระผู้มี 
 พระภาคเมื่ อทรงทราบ ย่อมทราบ เมื่ อทรงเหน็ ย่อมเหน็ พระองค์เป็นผู้มี 
 พระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้กล่าว เป็นผู้ประกาศ 
 เป็นผู้ทาํเน้ือความให้ตื้น เป็นผู้ให้อมตธรรม เป็นเจ้าของแห่งธรรม เป็นผู้ถงึ 
 ธรรมที่ แท้ เวลานี้ เป็นกาลสมควรที่ จะทูลถามเนื้อความข้อน้ันกะพระผู้มีพระภาค 
 พระองค์ทรงแก้ปัญหาแก่พวกผมอย่างใด พวกผมควรทรงจาํความข้อน้ันไว้อย่างน้ัน 
 กแ็ต่ว่าท่านอานนทก์เ็ป็นผู้ที่ พระศาสดา และเพ่ือนสพรหมจารีผู้เป็นปราชญ์ยกย่อง 
 สรรเสริญ ทั้งท่านกส็ามารถจะจาํแนกเน้ือความแห่งอเุทศที่ พระผู้มีพระภาคทรง 
 แสดงไว้โดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดารน้ี โดยพิสดารได้ ขอท่าน 
 อย่าได้หนักใจ โปรดช่วยจาํแนกเน้ือความทเีถดิ ฯ 
      [๑๗๑] อา. ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ถ้าอย่างน้ัน ท่านทั้งหลาย จงคอยฟัง 
 จงใส่ใจให้ดี ผมจักกล่าว ภกิษุเหล่าน้ันรับคาํท่านพระอานนทแ์ล้ว ท่านพระ 
 อานนทจ์ึงกล่าวว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ข้อที่ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอเุทศโดย 
 ย่อ ไม่ทรงจาํแนกเนื้อความให้พิสดาร เสดจ็ลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปสู่พระวิหาร 
 เสยีน้ัน ผมทราบแล้ว ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผมย่อมทราบเนื้อความแห่งอเุทศที่  
 พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดารน้ี โดยพิสดาร 
 ได้ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย บุคคลย่อมมีความสาํคัญในโลกว่าโลก ถอืว่าโลก ด้วย 
 ธรรมอนัใด ธรรมนี้ เรียกว่าโลกในวินัยของพระอริยะ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย 
 บุคคลย่อมมีความสาํคัญในโลกว่าโลก ถอืว่าโลก ด้วยธรรมอะไรเล่า ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย บุคคลย่อมมีความสาํคัญในโลกว่าโลก ถอืว่าโลก ด้วยจักษุ ... 
 ด้วยหู... ด้วยจมูก... ด้วยล้ิน... ด้วยกาย... ด้วยใจ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย 
 บุคคลย่อมมีความสาํคัญในโลกว่าโลก ถอืว่าโลก ด้วยธรรมอนัใด ธรรมน้ีเรียก 
 ว่าโลกในวินัยของพระอริยะ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ข้อที่ พระผู้มีพระภาคทรงแสดง 
 อเุทศโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดารว่า เรามิได้กล่าวว่า ที่ สดุของ 
 โลกอนับุคคลพึงรู้ พึงเหน็ พึงถงึด้วยการไป และเรายังไม่ถงึที่ สดุแห่งโลกแล้ว 
 ย่อมไม่กล่าวการกระทาํที่ สดุทุกข ์ดังน้ีแล้ว เสดจ็ลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปสู่ 
 พระวิหารเสยีน้ัน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ผมย่อมทราบเน้ือความแห่งอเุทศที่ ทรง 
 แสดงโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดารน้ี โดยพิสดารอย่างน้ี ท่านผู้มี 
 อายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายประสงค์ความแจ่มแจ้ง พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค 
 แล้วทูลถามเนื้อความข้อน้ันเถดิ พระองค์ทรงพยากรณแ์ก่พวกท่านอย่างไร กพึ็ง 
 ทรงจาํข้อที่ ตรัสน้ันอย่างน้ันเถดิ ฯ 
      [๑๗๒] ภกิษุเหล่าน้ันรับคาํท่านพระอานนทว่์า อย่างน้ันท่านผู้มีอายุ 



 ดังน้ีแล้วลุกจากอาสนะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ถวายบงัคมพระผู้มี 
 พระภาคแล้ว น่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหนึ่ ง คร้ันแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค 
 ว่า พระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอเุทศโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความ 
 ให้พิสดารแก่พวกข้าพระองค์ว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เรามิได้กล่าวว่า ที่ สดุของโลก 
 อนับุคคลพึงรู้ พึงเหน็ พึงถงึด้วยการไป และเรายังไม่ถงึที่ สดุแห่งโลกแล้ว 
 ย่อมไม่กล่าวการกระทาํที่ สดุทุกข ์ดังน้ีแล้ว เสดจ็ลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปสู่พระ 
 วิหารเสยี เมื่ อพระองค์เสดจ็ลุกไปไม่นาน พวกข้าพระองค์คิดกนัว่า พระผู้มี 
 พระภาคทรงแสดงอเุทศน้ีแก่เราทั้งหลายโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดาร 
 เสดจ็ลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปสู่พระวิหารเสยี ใครหนอจะจาํแนกเน้ือความแห่ง 
 อเุทศที่ ทรงแสดงโดยย่อ ไม่ทรงแสดงเนื้อความให้พิสดารนี้  โดยพิสดารได้ 
 ลาํดับนั้น พวกข้าพระองค์มีความคิดว่า ท่านพระอานนทน้ี์เป็นผู้ที่ พระศาสดาและ 
 เพ่ือนสพรหมจารีผู้เป็นปราชญ์ยกย่องสรรเสริญ ทั้งสามารถเพ่ือจะจาํแนกเน้ือ 
 ความแห่งอุเทศที่ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเนื้อความให้ 
 พิสดารน้ี โดยพิสดารได้ ถ้ากระไรพวกเราพึงเข้าไปหาท่านพระอานนทถ์งึที่ อยู่ 
 แล้วพึงไต่ถามเน้ือความข้อนั้นกะท่านเถดิ คร้ันคิดดังนั้นแล้ว พวกข้าพระองค์ก ็
 เข้าไปหาท่านพระอานนทถ์งึที่ อยู่แล้วไต่ถามเนื้อความข้อน้ันกะท่าน ท่านพระ 
 อานนทก์จ็าํแนกเน้ือความแก่พวกข้าพระองค์ด้วยอาการเหล่าน้ี ด้วยบทเหล่าน้ี 
 ด้วยพยัญชนะเหล่าน้ี พระเจ้าข้า ฯ 
      พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย อานนทเ์ป็นบณัฑติ มีปัญญา 
 มาก หากท่านทั้งหลายพึงไต่ถามเน้ือความข้อนั้นกะเรา แม้เรากพึ็งแก้ปัญหาน้ัน 
 เหมือนอย่างที่ อานนทก์ล่าวแก้ปัญหาน้ันแหละ นั่นเป็นเนื้อความแห่งอเุทศน้ัน 
 ท่านทั้งหลายพึงทรงจาํเน้ือความน้ันไว้อย่างนี้ เถดิ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                        โลกกามคุณสตูรที่  ๒ 
      [๑๗๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ อก่อนตรัสรู้ เมื่ อเราเป็นพระโพธสิตัว์ 
 ยังมิได้ตรัสรู้ ได้มีความปริวิตกว่า เบญจกามคุณของเราที่ เราเคยสมัผสัด้วยใจมา 
 แล้ว ล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว แปรปรวนไปแล้ว จิตของเราเมื่ อเกดิ พึงเกดิขึ้น 
 ในเบญจกามคุณที่ เป็นปัจจุบนัมาก หรือที่ เป็นอนาคตน้อย ลาํดับน้ัน เราคิดว่า 
 เบญจกามคุณของเราที่ เราเคยสมัผสัด้วยใจมาแล้ว ล่วงไปแล้ว ดับไปแล้ว 
 แปรปรวนไปแล้ว เราปรารถนาประโยชน์แก่ตน พึงทาํความไม่ประมาทในเบญจ- 
 *กามคุณน้ัน และสติให้เป็นเคร่ืองรักษาจิต เพราะเหตุนั้นแหละ เบญจกามคุณ 
 แม้ของท่านทั้งหลาย ที่ ท่านทั้งหลายเคยสมัผสัด้วยใจมาแล้ว ล่วงไปแล้ว ดับไป 



 แล้ว แปรปรวนไปแล้ว จิตของท่านทั้งหลายเมื่ อเกดิ พึงเกดิขึ้นในเบญจกามคุณ 
 ที่ เป็นปัจจุบนัมาก หรือที่ เป็นอนาคตน้อย (เช่นเดียวกนั) เพราะเหตุน้ันแหละ 
 เบญจกามคุณแม้ของท่านทั้งหลาย ที่ ท่านทั้งหลายเคยสมัผสัด้วยใจมาแล้ว ล่วง 
 ไปแล้ว ดับไปแล้ว แปรปรวนไปแล้ว ท่านทั้งหลายปรารถนาประโยชน์แก่ตน 
 พึงทาํความไม่ประมาทในเบญจกามคุณน้ัน และสติให้เป็นเคร่ืองรักษาจิต แล้ว 
 พระองค์ตรัสต่อไปอกีว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เพราะเหตุน้ันแหละ อายตนะอนั 
 บุคคลจาํต้องรู้ ไว้ คือ จักษุดับ ณ ที่ ใด รปูสญัญากส็ิ้นไป ณ ที่ น้ัน หูดับ ณ 
 ที่ ใด สทัทสญัญากส็ิ้นไป ณ ที่ น้ัน จมูกดับ ณ ที่ ใด คันธสญัญากส็ิ้นไป ณ 
 ที่ นั้น ล้ินดับไป ณ ที่ ใด รสสญัญากส็ิ้นไป ณ ที่ น้ัน กายดับ ณ ที่ ใด โผฏ- 
 *ฐัพพสญัญากส็ิ้นไป ณ ที่ น้ัน ใจดับ ณ ที่ ใด ธรรมสญัญากส็ิ้นไป ณ ที่ น้ัน 
 คร้ันพระผู้มีพระภาคตรัสดังน้ีแล้ว กเ็สดจ็ลุกขึ้นจากพุทธอาสน์เข้าไปสู่พระวิหาร 
 เมื่ อพระผู้มีพระภาคเสดจ็ไปไม่นาน ภกิษุเหล่าน้ันมีความคิดว่า พระผู้มีพระภาค 
 ทรงแสดงอเุทศน้ีแก่เราทั้งหลายโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเนื้อความให้พิสดารว่า 
 เพราะเหตุน้ันแหละ อายตนะอนับุคคลจาํต้องรู้ ไว้ คือ จักษุดับ ณ ที่ ใด รปู 
 สญัญากส็ิ้นไป ณ ที่ น้ัน ฯลฯ ใจดับ ณ ที่ ใด ธรรมสญัญากส็ิ้นไป ณ ที่ น้ัน ดังน้ี 
 แล้ว เสดจ็ลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปสู่พระวิหารเสยี ใครหนอจะจาํแนกเน้ือความ 
 แห่งอเุทศที่ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดารน้ี 
 โดยพิสดารได้ ลาํดับน้ัน ภกิษุเหล่านั้นคิดว่าท่านพระอานนทน้ี์ เป็นผู้ที่  
 พระศาสดาและเพ่ือนสพรหมจารีผู้เป็นปราชญ์ยกย่องสรรเสริญ ทั้งท่านสามารถ 
 จาํแนกเนื้อความแห่งอเุทศที่ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือ 
 ความให้พิสดารน้ี โดยพิสดารได้ ถ้ากระไร พวกเราพึงเข้าไปหาท่านพระอานนท ์
 ถงึที่ อยู่ แล้วพึงไต่ถามเนื้อความข้อน้ันกะท่านเถดิ ฯ 
      [๑๗๔] คร้ังน้ันแล ภกิษุเหล่าน้ันจึงเข้าไปหาท่านพระอานนทถ์งึที่ อยู่ 
 ได้ปราศรัยกบัท่าน คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึงน่ัง ณ ที่ ควร 
 ส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้กล่าวกะทา่นพระอานนทว่์า ท่านอานนท ์พระผู้มีพระภาค 
 ทรงแสดงอเุทศน้ีแก่พวกผมโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเนื้อความให้พิสดาร เสดจ็ลุก 
 ขึ้นจากพุทธอาสน์เข้าไปสู่พระวิหารเสยี เมื่ อพระองค์เสดจ็ลุกไปไม่นาน พวกผม 
 จึงใคร่ครวญว่า ใครหนอจะช่วยจาํแนกเน้ือความแห่งอเุทศที่ พระผู้มีพระภาคทรง 
 แสดงโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดารน้ี โดยพิสดารได้ พวกผมจึงคิด 
 ได้ว่า ท่านพระอานนทน้ี์เป็นผู้อนัพระศาสดาและเพ่ือนสพรหมจารีผู้เป็นปราชญ์ 
 ยกย่องสรรเสริญ ทั้งสามารถเพ่ือจาํแนกเน้ือความแห่งอเุทศที่ พระผู้มีพระภาคทรง 
 แสดงโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดารน้ีโดยพิสดารได้ ถ้ากระไร เรา 



 พึงเข้าไปหาท่านพระอานนทถ์งึที่ อยู่ แล้วไต่ถามเน้ือความข้อน้ันกะท่าน ขอท่าน 
 พระอานนทไ์ด้โปรดจาํแนกเน้ือความเถดิ ท่านพระอานนทก์ล่าวว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย 
 เปรียบเหมือนบุรษุผู้ต้องการแก่นไม้ แสวงหาแก่นไม้ เที่ ยวหาแก่นไม้อยู่ กลับ 
 ล่วงเลยราก ล่วงเลยลาํต้น แห่งต้นไม้มีแก่นต้นใหญ่ซึ่ งต้ังอยู่เฉพาะหน้าไปเสยี 
 มาสาํคัญแก่นไม้ที่ จะพึงแสวงหาได้ที่ กิ่ งและใบ ฉ ◌ันใด คาํอปุไมยนี้กฉั็นน้ัน คือ 
 พวกท่านล่วงเลยพระผู้มีพระภาคผู้ประทบัอยู่เฉพาะหน้า ในฐานะเป็นศาสดาของ 
 ท่านทั้งหลายไปเสยี มาสาํคัญเน้ือความที่ จะไต่ถามน้ีกะผม แท้จริง พระผู้มี 
 พระภาคเมื่ อทรงทราบ ย่อมทราบ เมื่ อทรงเหน็ ย่อมเหน็ พระองค์เป็นผู้มีพระ 
 จักษุ มีพระญาณ มีธรรม เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้กล่าว เป็นผู้ประกาศ เป็นผู้ 
 ทาํเน้ือความให้ตื้น เป็นผู้ให้อมตธรรม เป็นเจ้าของแห่งธรรม เป็นผู้ถงึธรรมที่ แท้ 
 เวลาน้ีเป็นกาลสมควรที่ จะทูลถามเนื้อความข้อน้ันกะพระผู้มีพระภาค พระองค์ทรง 
 แก้ปัญหาแก่ท่านทั้งหลายอย่างใด ท่านทั้งหลายพึงทรงจาํความข้อน้ันไว้อย่างน้ัน 
 เถดิ ฯ 
      ภ.ิ ดูกรท่านอานนท ์ข้อที่ ท่านว่าน้ันเป็นการถูกต้องแล้ว พระผู้มี 
 พระภาคเมื่ อทรงทราบ ย่อมทราบ เมื่ อทรงเหน็ ย่อมเหน็ พระองค์เป็นผู้มี 
 พระจักษุ มีพระญาณ มีธรรม เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้กล่าว เป็นผู้ประกาศ 
 เป็นผู้ทาํเน้ือความให้ตื้น เป็นผู้ให้อมตธรรม เป็นเจ้าของแห่งธรรม เป็นผู้ถงึ 
 ธรรมที่ แท้ เวลานี้ เป็นกาลสมควรที่ จะทูลถามเนื้อความข้อน้ันกะพระผู้มีพระภาค 
 พระองค์ทรงแก้ปัญหาแก่พวกผมอย่างใด พวกผมกค็วรทรงจาํความข้อนั้นไว้อย่าง 
 น้ัน กแ็ต่ว่า ท่านอานนทเ์ป็นผู้ที่ พระศาสดาและเพ่ือนสพรหมจารีผู้เป็นปราชญ์ 
 ยกย่องสรรเสริญ ทั้งท่านกส็ามารถจะจาํแนกเน้ือความแห่งอุเทศที่ พระผู้มีพระภาค 
 ทรงแสดงไว้โดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดารน้ี โดยพิสดารได้ ขอ 
 ท่านอย่าได้หนักใจ โปรดช่วยจาํแนกเนื้อความทเีถดิ ฯ 
      [๑๗๕] อา. ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าอย่างน้ัน ท่านทั้งหลายจงฟัง 
 จงใส่ใจให้ดี ผมจักกล่าว ภกิษุเหล่าน้ันรับคาํท่านพระอานนทแ์ล้ว ท่านพระอานนท ์
 กล่าวว่า ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ข้อที่ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอเุทศโดยย่อ 
 ไม่ทรงจาํแนกเนื้อความให้พิสดาร เสดจ็ลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปสู่พระวิหารเสยี 
 น้ัน ผมทราบแล้ว ผู้มีอายุทั้งหลาย ผมย่อมทราบเน้ือความแห่งอเุทศที่ ทรงแสดง 
 โดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดารน้ี  โดยพิสดารว่า ผู้มีอายุทั้งหลาย 
 พระพุทธวจนะนั้น อนัพระผู้มีพระภาคทรงภาษิต หมายเอาความดับแห่งอายตนะ ๖ 
 ข้อที่ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอเุทศโดยย่อ  ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดาร 
 เสดจ็ลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปสู่พระวิหารเสยีน้ัน ผมรู้ เน้ือความแห่งอเุทศที่ ทรง 



 แสดงโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดารน้ี โดยพิสดารอย่างน้ีแล ผู้มีอายุ 
 ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายประสงค์ความแจ่มแจ้ง พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้ว 
 ทูลถามเนื้อความข้อน้ัน  พระองค์ทรงพยากรณแ์ก่ท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านทั้งหลาย 
 พึงทรงจาํข้อที่ ตรัสน้ันไว้อย่างน้ันเถดิ ฯ 
       [๑๗๖] ภกิษุเหล่าน้ันรับคาํท่านพระอานนทว่์า อย่างน้ัน  ท่านผู้มีอายุ 
 ดังน้ีแล้ว ลุกจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ถวายบงัคมพระผู้มี 
 พระภาคแล้ว น่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหนึ่ ง คร้ันแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาค 
 ว่า พระเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอเุทศโดยย่อ  ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความ 
 ให้พิสดารแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย เสดจ็ลุกจากพุทธอาสน์เข้าไปสู่วิหารเสยี เมื่ อ 
 พระองค์เสดจ็ลุกไปไม่นาน ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงใคร่ครวญดูว่า... ใครหนอจะ 
 ช่วยจาํแนกเน้ือความแห่งอเุทศที่ ทรงแสดงโดยย่อไม่ทรงจาํแนกเนื้อความให้พิสดาร 
 น้ี โดยพิสดารได้ ข้าพระองค์ทั้งหลายคิดว่า ท่านพระอานนทน้ี์ เป็นผู้ที่ พระศาสดา 
 และเพ่ือนสพรหมจารีผู้เป็นปราชญ์ยกย่องสรรเสริญ ทั้งท่านสามารถจะจาํแนกเน้ือ 
 ความแห่งอุเทศที่ ทรงแสดงโดยย่อ ไม่ทรงจาํแนกเน้ือความให้พิสดารนี้  โดยพิสดาร 
 ได้ ถ้ากระไร เราทั้งหลายพึงเข้าไปหาท่านพระอานนทถ์งึที่ อยู่ แล้วไต่ถามเน้ือ 
 ความข้อน้ันกะท่านเถดิ คร้ันคิดฉะน้ีแล้ว ข้าพระองค์ทั้งหลายกเ็ข้าไปหาท่านพระ 
 อานนทถ์งึที่ อยู่ แล้วไต่ถามเน้ือความข้อนั้นกะท่าน ท่านพระอานนทก์จ็าํแนกเนื้อ 
 ความแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยอาการเหล่าน้ี ด้วยบทเหล่าน้ี ด้วยพยัญชนะเหล่า 
 น้ี พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย อานนทเ์ป็นบณัฑติ มีปัญญามาก 
 หากท่านทั้งหลายพึงถามเน้ือความข้อน้ันกะเรา แม้เราพึงพยากรณปั์ญหานั้น 
 เหมือนอย่างที่ อานนทพ์ยากรณแ์ล้วน้ันแหละ นั่นเป็นเน้ือความแห่งอเุทศน้ัน ท่าน 
 ทั้งหลายพึงทรงจาํเนื้อความน้ันไว้อย่างน้ันเถิด ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                            สกักสตูร 
      [๑๗๗] สมัยหนึ่ ง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ ภเูขาคิชฌกูฏ ใกล้ 
 พระนครราชคฤห์ คร้ังนั้นแล ท้าวสกักะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลาย เสดจ็เข้า 
 ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว ประทบัอยู่ 
 ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
 เหตุปัจจัยอะไรหนอ ที่ เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกในโลกน้ีไม่ปรินิพพานในปัจจุบนั 
 อน่ึง เหตุปัจจัยอะไร ที่ เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกในโลกน้ีปรินิพพานในปัจจุบนั ฯ 
      [๑๗๘] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรท่านผู้เป็นจอมเทพ รปูที่ จะพึงรู้ 
 แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้ 



 กาํหนัด มีอยู่ หากภกิษุเพลิดเพลิน หมกมุ่น พัวพันรปูนั้นอยู่ เมื่ อเธอเพลิด- 
 *เพลิน หมกมุ่น พัวพันรปูน้ันอยู่ วิญญาณอนัอาศยัตัณหาน้ันย่อมมี อปุาทาน 
 อนัอาศยัตัณหาน้ันกย่็อมมี ภกิษุผู้ยังมีอปุาทาน ยังไม่ปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณ ์
 ที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวน 
 ให้กาํหนัดมี อยู่ หากภกิษุเพลิดเพลิน หมกมุ่น พัวพันธรรมารมณน้ั์น เมื่ อ 
 เธอเพลิดเพลิน หมกมุ่น พัวพันธรรมารมณน้ั์นอยู่ วิญญาณอนัอาศยัตัณหาน้ัน 
 ย่อมมี อปุาทานอนัอาศยัตัณหาน้ันย่อมมี ภกิษุผู้ยังมีอปุาทาน ยังไม่ปรินิพพาน 
 ดูกรท่านผู้เป็นจอมเทพ เหตุปัจจัยน้ีแล ที่ เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกในโลกนี้ ไม่ 
 ปรินิพพานในปัจจุบนั ฯ 
      [๑๗๙] ดูกรท่านผู้เป็นจอมเทพ รูปที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา 
 น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มอียู่ หากภกิษุไม่เพลิด- 
 *เพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพันรปูน้ัน เมื่ อเธอไม่เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่ 
 พัวพันรปูน้ัน วิญญาณอนัอาศยัตัณหาน้ันย่อมไม่มี อปุาทานอนัอาศยัตัณหาน้ัน 
 ย่อมไม่มี ภกิษุผู้ไม่มีอปุาทาน ย่อมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณท์ี่ จะพึงรู้แจ้ง 
 ด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด 
 มีอยู่ หากภกิษุไม่เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพันธรรมารมณน้ั์น เมื่ อเธอไม่ 
 เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพันธรรมารมณน้ั์น วิญญาณอนัอาศยัตัณหาน้ัน 
 ย่อมไม่มี อปุาทานอนัอาศยัตัณหาน้ันย่อมไม่มี ภกิษุผู้ไม่มีอปุาทาน ย่อมปรินิพพาน 
 ดูกรท่านผู้เป็นจอมเทพ เหตุปัจจัยน้ีแล ที่ เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกในโลกนี้ 
 ปรินิพพานในปัจจุบนั ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                           ปัญจสขิสตูร 
      [๑๘๐] สมัยหนึ่ ง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ ภเูขาคิชฌกูฏ ใกล้ 
 พระนครราชคฤห์ คร้ังนั้น ปัญจสขิเทพบุตรผู้เป็นบุตรแห่งคนธรรพ์ เข้าไปเฝ้า 
 พระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว ยืนอยู่ ณ ที่ ควร 
 ส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
 เหตุปัจจัยอะไรหนอ ที่ เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางจาํพวกในโลกนี้  ไม่ปรินิพพานใน 
 ปัจจุบนั เหตุปัจจัยอะไร ที่ เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกในโลกน้ี ปรินิพพาน 
 ในปัจจุบนั ฯ 
      [๑๘๑] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรปัญจสขิะ รปูที่ จะพึงรู้แจ้งด้วย 
 จักษุ ฯลฯ ธรรมารมณท์ี่ จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 
 น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ หากภกิษุเพลิดเพลิน หมกมุ่น 



 พัวพันธรรมารมณน้ั์น เมื่ อเธอเพลิดเพลิน หมกมุ่น  พัวพันธรรมารมณน้ั์นอยู่ 
 วิญญาณอนัอาศยัตัณหาน้ันย่อมมี อปุาทานอนัอาศยัตัณหาน้ันย่อมมี ภกิษุยังมี 
 อปุาทาน ยังไม่ปรินิพพาน ดูกรปัญจสขิะ เหตุปัจจัยน้ีแล เป็นเคร่ืองให้สตัว์ 
 บางพวกในโลกน้ี ไม่ปรินิพพานในปัจจุบนั ฯ 
      [๑๘๒] ดูกรปัญจสขิะ รปูที่ จะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา น่า 
 ใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มอียู่ ฯลฯ ธรรมารมณท์ี่ จะ 
 พึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้ 
 กาํหนัด มีอยู่ หากภกิษุไม่เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพันธรรมารมณน้ั์น 
 เมื่ อเธอไม่เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพันธรรมารมณน้ั์นอยู่ วิญญาณอนั 
 อาศยัตัณหาน้ันย่อมไม่มี อปุาทานอนัอาศยัตัณหานั้นย่อมไม่มี ภกิษุผู้ไม่มีอปุาทาน 
 ย่อมปรินิพพาน ดูกรปัญจสขิะ เหตุปัจจัยนี้แล เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกใน 
 โลกนี้  ปรินิพพานในปัจจุบนั ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                          สารีปุตตสตูร 
      [๑๘๓] สมัยหนึ่ ง ท่านพระสารีบุตรอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 
 ของท่านอนาถบิณฑกิเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถ ีคร้ังน้ัน ภกิษุรปูหน่ึงเข้าไปหา 
 ท่านพระสารีบุตรถงึที่ อยู่ ได้ปราศรัยกบัท่านพระสารีบุตร คร้ันผ่านการปราศรัย 
 พอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึงน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้ว ได้กล่าวกะ 
 ท่านพระสารีบุตรว่า ท่านผู้มอีายุสารีบุตร ภกิษุผู้เป็นสทัธวิิหาริกของท่านลาสกิขา 
 สกึเสยีแล้ว ฯ 
      ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า ดูกรผู้มีอายุ ผู้ที่ ไม่คุ้มครองทวารในอนิทรีย์ 
 ทั้งหลาย ไม่รู้ประมาณในโภชนะ ไม่ประกอบความเพียร ย่อมเป็นเช่นน้ีแหละ 
 ดูกรผู้มีอายุ ข้อที่ ภกิษุไม่คุ้มครองทวารในอนิทรีย์ทั้งหลาย ไม่รู้ จักประมาณใน 
 โภชนะ ไม่ประกอบความเพียร จักประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสทุธิ์ บริบูรณ ์
 ติดต่อกนัไปจนตลอดชีวิตน้ัน ไม่ใช่ฐานะที่ จะมีได้ ดูกรผู้มีอายุ ข้อที่ ภกิษุ 
 คุ้มครองทวารในอนิทรีย์ทั้งหลาย รู้ประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร 
 จักประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสทุธิ์ บริบูรณ ์ติดต่อกนัไปจนตลอดชีวิตน้ัน เป็น 
 ฐานะที่ จะมีได้ ฯ 
      [๑๘๔] ดูกรผู้มีอายุ กภ็ิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอนิทรีย์ทั้งหลายอย่างไร 
 ดูกรผู้มีอายุ ภกิษุในธรรมวินัยน้ี เหน็รปูด้วยจักษุแล้ว ไม่ถอืนิมิต ไม่ถอือนุ- 
 *พยัญชนะ เธอย่อมปฏบิติัเพ่ือสาํรวมจักขนุทรีย์ ที่ เมื่ อไม่สาํรวมแล้ว จะเป็นเหตุ 
 ให้อกุศลธรรมอนัลามก คือ อภชิฌาและโทมนัสครอบงาํน้ัน ช่ือว่ารักษาจักขนุทรีย์ 



 ช่ือว่าถงึความสาํรวมในจักขนุทรีย์ ภกิษุฟังเสยีงด้วยหู... ดมกลิ่ นด้วยจมูก... 
 ล้ิมรสด้วยล้ิน ... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ... รู้แจ้งธรรมารมณด้์วยใจแล้ว ไม่ 
 ถอืนิมิต ไม่ถอือนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏบิตัิเพ่ือสาํรวมมนินทรีย์ ที่ เมื่ อไม่สาํรวม 
 แล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอนัลามก คือ อภชิฌาและโทมนัสครอบงาํนั้น 
 ช่ือว่ารักษามนินทรีย์ ช่ือว่าถงึความสาํรวมในมนินทรีย์ ดูกรผู้มีอายุ ภกิษุเป็นผู้ 
 คุ้มครองทวารในอนิทรีย์ทั้งหลายอย่างน้ีแล ฯ 
      [๑๘๕] ดูกรผู้มีอายุ ภกิษุเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอย่างไร ดูกร 
 ผู้มีอายุ ภกิษุในธรรมวินัยน้ี พิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงฉันอาหาร ไม่ฉันเพ่ือ 
 เล่น ไม่ฉันเพ่ือเมามัว ไม่ฉันเพ่ือประดับ ไม่ฉันเพ่ือตกแต่ง ย่อมฉันเพียงเพ่ือ 
 ความดาํรงอยู่แห่งกายน้ี เพ่ือยังกายน้ีให้เป็นไป เพ่ือกาํจัดความเบยีดเบยีน เพ่ือ 
 จะอนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยคิดเหน็ว่า เพราะเหตุที่ ฉันอาหารน้ี เราจักกาํจัด 
 เวทนาเก่าเสยีด้วย จักไม่ให้เวทนาใหม่เกดิขึ้นด้วย ความที่ กายเป็นไปได้นาน 
 ความไม่มีโทษและความอยู่สาํราญจักมีแก่เรา ดูกรผู้มีอายุ ภกิษุเป็นผู้รู้ประมาณ 
 ในโภชนะอย่างน้ีแล ฯ 
      [๑๘๖] ดูกรผู้มีอายุ ภกิษุเป็นผู้ประกอบความเพียรอย่างไร ดูกรผู้มีอายุ 
 ภกิษุในธรรมวินัยนี้  ชาํระจิตให้บริสทุธิ์จากธรรมอนักั้นจิตทั้งหลายด้วยการเดิน 
 ด้วยการนั่ง ตลอดวัน ย่อมชาํระจิตให้บริสทุธิ์จากธรรมอนักั้นจิตทั้งหลายด้วยการ 
 เดิน ด้วยการน่ัง ตลอดปฐมยามแห่งราตรี ในมัชฌิมยามแห่งราตรี สาํเรจ็ 
 สหีไสยาโดยข้างเบื้องขวา ซ้อนเท้าเหล่ือมเท้า มีสติสมัปชัญญะ ทาํในใจถงึ 
 สญัญาที่ จะลุกขึ้น รีบลุกขึ้นในปัจฉิมยามแห่งราตรี ชาํระจิตให้บริสทุธิ์จากธรรม 
 อนักั้นจิตทั้งหลายด้วยการเดิน ด้วยการน่ัง ดูกรผู้มีอายุ ภกิษุเป็นผู้ประกอบความ 
 เพียรอย่างน้ีแล เพราะเหตุน้ันแหละ ท่านทั้งหลายพึงศกึษาอย่างน้ีว่า เราจักเป็น 
 ผู้คุ้มครองทวารในอนิทรีย์ทั้งหลาย จักเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ จักเป็นผู้ประกอบ 
 ความเพียร ดูกรผู้มีอายุ ท่านทั้งหลายพึงศกึษาอย่างน้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                           ราหุลสตูร 
      [๑๘๗] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของท่านอนาถบณิฑกิเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถ ีคร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาค 
 ทรงหลีกเร้นอยู่ในที่ สงัด ทรงเกดิปริวิตกแห่งพระหฤทยัอย่างนี้ ว่า ธรรมที่ เป็น 
 เคร่ืองบ่มวิมุติของราหุลแก่กล้าแล้ว ถ้ากระไร เราควรแนะนาํราหุลในธรรมเป็นที่  
 สิ้นอาสวะย่ิงขึ้นไปเถดิ คร้ันทรงพระดาํริฉะนี้แล้ว ในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาค 
 ทรงครองอนัตรวาสก ทรงถอืบาตรและจีวร เสดจ็เข้าไปบณิฑบาตยังพระนคร 



 สาวัตถ ีคร้ันเวลาภายหลังภตั เสดจ็กลับจากบณิฑบาตแล้ว ตรัสเรียกพระท่าน 
 ราหุลมาตรัสว่า ราหุล เธอจงถอืผ้านิสทีนะไปสู่ป่าอนัธวันด้วยกนั เพ่ือพักผ่อน 
 ในกลางวัน ฯ 
      ท่านพระราหุลทูลรับพระดาํรัสพระผู้มีพระภาคแล้ว ได้ถอืผ้านิสทีนะตาม 
 เสดจ็พระผู้มีพระภาคไปข้างหลัง กส็มัยน้ัน พวกเทวดาหลายพันติดตามพระผู้มี 
 พระภาคไปด้วยคิดว่า วันน้ี พระผู้มีพระภาคจักทรงแนะนาํท่านพระราหุลในธรรม 
 เป็นที่ สิ้นอาสวะอนัย่ิงขึ้นไป ฯ 
      [๑๘๘] คร้ังนั้น พระผู้มีพระภาคเสดจ็เข้าไปสู่ป่าอนัธวัน ประทบั ณ 
 พุทธอาสน์ที่ พระราหุลปูลาดถวาย ที่ ควงต้นไม้แห่งหน่ึง ฝ่ายท่านพระราหุลถวาย 
 อภวิาทพระผู้มีพระภาคแล้ว น่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วพระผู้มีพระภาค 
 จึงตรัสถามว่า ดูกรราหุล เธอจะสาํคัญความข้อนั้นเป็นไฉน จักษุเที่ ยงหรือไม่ 
 เที่ ยง ท่านพระราหุลกราบทูลว่า ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      รา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      รา. ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. รปูเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      รา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      รา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      รา. ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. จักษุวิญญาณ... จักษุสมัผสั... เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ 
 ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      รา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      รา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 



      รา. ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯลฯ 
      พ. ใจเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      รา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      รา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      รา. ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ธรรมารมณเ์ที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      รา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      รา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      รา. ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. มโนวิญญาณเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      รา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      รา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      รา. ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. มโนสมัผสัเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      รา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      รา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      รา. ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ที่ เกดิขึ้นเพราะ มโนสมัผสัเป็น 
 ปัจจัย เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 



      รา. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      รา. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      รา. ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรราหุล อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อ 
 หน่ายทั้งในจักษุ ทั้งในรปู ทั้งในจักษุวิญญาณ ทั้งในจักษุสมัผสั ทั้งใน 
 เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสั เป็นปัจจัย ฯลฯ 
 ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งในใจ ทั้งในธรรมารมณ ์ทั้งในมโนวิญญาณ ทั้งในมโนสมัผสั 
 ทั้งในเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ที่ เกดิขึ้นเพราะ มโนสมัผสั 
 เป็นปัจจัย เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด จิตย่อมหลุด 
 พ้น เมื่ อจิตหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติ 
 สิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความ 
 เป็นอย่างน้ีมิได้มี พระผู้มีพระภาคตรัสพระสตูรน้ีจบลงแล้ว ท่านพระราหุลช่ืนชม 
 ยินดีพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค อน่ึง เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิต 
 น้ีอยู่ จิตของท่านพระราหุลหลุดพ้นแล้วจากอาสวะ ไม่ถอืมั่นด้วยอปุาทาน ฝ่าย 
 เทวดาหลายพันกเ็กดิธรรมจักษุอนัปราศจากธุลี ปราศจากมลทนิว่า สิ่ งใดสิ่ งหน่ึง 
 มีความเกดิขึ้นเป็นธรรมดา สิ่ งน้ันทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                          สงัโยชนสตูร 
      [๑๘๙] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรม 
 อนัเป็นที่ ต้ังแห่งสงัโยชน์และสงัโยชน์ เธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้น ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย กธ็รรมอนัเป็นที่ ต้ังแห่งสงัโยชน์ และสงัโยชน์เป็นไฉน ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย ธรรมอนัเป็นที่ ตั้งแห่งสงัโยชน์และสงัโยชน์นั้น คือรปูที่ จะพึงรู้แจ้ง 
 ด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด 
 เหล่าน้ีเรียกว่าธรรมเป็นที่ ต้ังแห่งสงัโยชน์ ความกาํหนัดด้วยอาํนาจความพอใจ 
 ในรปูนั้น เป็นตัวสงัโยชน์ในรปูนั้น ฯลฯ ธรรมารมณท์ี่ จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่า 
 ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด เหล่านี้ เรียกว่า 
 ธรรมเป็นที่ ต้ังแห่งสงัโยชน์ ความกาํหนัดด้วยอาํนาจความพอใจในธรรมารมณ ์
 น้ัน เป็นตัวสงัโยชน์ในธรรมารมณน้ั์น ฯ 
                          จบสตูรที่  ๙ 



                          อปุาทานสตูร 
      [๑๙๐] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรม 
 อนัเป็นที่ ต้ังแห่งอุปาทานและอปุาทาน เธอทั้งหลายจงฟังธรรมน้ัน ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย กธ็รรมอนัเป็นที่ ต้ังแห่งอปุาทาน และอุปาทานเป็นไฉน ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย ธรรมอนัเป็นที่ ตั้งแห่งอปุาทานและอปุาทานน้ัน คือรปูที่ จะพึงรู้แจ้ง 
 ด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด 
 เหล่าน้ีเรียกว่าธรรมอนัเป็นที่ ต้ังแห่งอปุาทาน ความกาํหนัดด้วยอาํนาจความพอใจ 
 ในรปูนั้น เป็นตัวอปุาทานในรปูนั้น ฯลฯ ธรรมารมณท์ี่ จะพึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่า 
 ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด เหล่านี้ เรียก 
 ธรรมอนัเป็นที่ ต้ังแห่งอปุาทาน ความกาํหนัดด้วยอาํนาจความพอใจในธรรมารมณ ์
 น้ัน เป็นตัวอปุาทานในธรรมารมณน์ั้น ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
จบโลกกามคุณวรรคที่  ๒ 
                          ---------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. มารปาสสตูรที่  ๑ ๒. มารปาสสตูรที่  ๒ ๓. โลกกามคุณสตูรที่  ๑ 
 ๔. โลกกามคุณสตูรที่  ๒ ๕. สกักสตูร ๖. ปัญจสขิสตูร ๗. สารีปุตตสตูร 
 ๘. ราหุลสตูร ๙. สงัโยชนสตูร ๑๐. อปุาทานสตูร ฯ 
                       --------------- 
                         คหปติวรรคที่  ๓ 
                           เวสาลีสตูร 
      [๑๙๑] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ในป่า 
 มหาวัน ใกล้พระนครเวสาลี คร้ังน้ันแล อคุคคฤหบดีชาวเมืองเวสาลี ได้เข้า 
 ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า 
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุปัจจัยอะไรหนอแล เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกในโลก 
 น้ีไม่ปรินิพพานในปัจจุบนั อนึ่ ง เหตุปัจจัยอะไร เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวก 
 ในโลกน้ีปรินิพพานในปัจจุบัน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มีอยู่แล คฤหบดี รูป 
 ทั้งหลายอนับุคคลพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก 
 ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด หากว่าภิกษุเพลิดเพลิน หมกมุ่นพัวพันรปูน้ัน เมื่ อ 
 ภกิษุน้ันเพลิดเพลิน หมกมุ่น พัวพันรปูน้ันอยู่ วิญญาณอนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ัน 
 ย่อมมี อปุาทานอนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ันกย่็อมมี ภกิษุผู้มีอปุาทาน ย่อมไม่ปรินิพพาน 
  ฯลฯ ธรรมารมณอ์นับุคคลพึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 



 น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด หากว่าภกิษุเพลิดเพลิน หมกมุ่นพัวพัน 
 ธรรมารมณน์ั้น เมื่ อภกิษุน้ันเพลิดเพลิน หมกมุ่น พัวพันธรรมารมณน้ั์นอยู่ 
 วิญญาณอนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ันย่อมมี อปุาทานอนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ันกย่็อมมี ภกิษุ 
 ผู้มีอุปาทานย่อมไม่ปรินิพพาน ดูกรคฤหบดี เหตุปัจจัยน้ีแล เป็นเคร่ืองให้สตัว์ 
 บางพวกในโลกน้ีไม่ปรินิพพานในปัจจุบนั ฯ 
      [๑๙๒] ดูกรคฤหบดี รูปอนับุคคลพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา 
 น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด หากว่าภกิษุไม่เพลิดเพลิน 
 ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพันรปูน้ัน เมื่ อภกิษุน้ันไม่เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพัน 
 รปูนั้นอยู่ วิญญาณอนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ันย่อมไม่มี อปุาทานอนัอาศัยซึ่ งตัณหานั้น 
 ย่อมไม่มี ภกิษุผู้ไม่มีอปุาทานย่อมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอ์นับุคคลพึงรู้แจ้ง 
 ด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด 
 หากภกิษุไม่เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพันธรรมารมณน้ั์น เมื่ อภิกษุน้ันไม่ 
 เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพันธรรมารมณน้ั์นอยู่ วิญญาณอนัอาศยัซึ่ งตัณหา 
 น้ันย่อมไม่มี อปุาทานอนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ันย่อมไม่มี ภกิษุผู้ไม่มีอปุาทาน 
 ย่อมปรินิพพาน ดูกรคฤหบดี เหตุปัจจัยนี้แล เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกใน 
 โลกนี้ปรินิพพานในปัจจุบนั ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                            วัชชีสตูร 
      [๑๙๓] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ หัตถคิามใกล้แคว้น 
 วัชชี คร้ังน้ันแล อคุคคฤหบดีชาวบ้านหัตถคิาม ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึ 
 ที่ ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
 เหตุปัจจัยอะไรหนอแล เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกในโลกน้ีไม่ปรินิพพานใน 
 ปัจจุบนั อนึ่ ง เหตุปัจจัยอะไร เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกในโลกน้ีปรินิพพาน 
 ในปัจจุบนั พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มีอยู่แล คฤหบดี รปูทั้งหลายอนับุคคล 
 พึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวน 
 ให้กาํหนัด หากว่าภกิษุเพลิดเพลิน หมกมุ่น พัวพันรปูน้ัน เมื่ อภกิษุน้ัน 
 เพลิดเพลิน หมกมุ่น พัวพันรปูน้ันอยู่ วิญญาณอนัอาศัยซึ่ งตัณหานั้นย่อมมี 
 อปุาทานอนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ันย่อมมี ภิกษุผู้มีอปุาทานย่อมไม่ปรินิพพาน ฯลฯ 
 ธรรมารมณอ์นับุคคลพึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก 
 ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด หากว่าภิกษุเพลิดเพลิน หมกมุ่น พัวพันธรรมารมณ ์
 น้ัน เมื่ อภกิษุน้ันเพลิดเพลิน หมกมุ่น พัวพันธรรมารมณน้ั์นอยู่ วิญญาณ 
 อนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ันย่อมมี อุปาทานอนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ันย่อมมี ภกิษุผู้มีอปุาทาน 



 ย่อมไม่ปรินิพพาน ดูกรคฤหบดีเหตุปัจจัยน้ีแล เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกใน 
 โลกนี้ ไม่ปรินิพพานในปัจจุบนั ฯ 
      ดูกรคฤหบดี รปูอนับุคคลพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ 
 น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด หากว่าภกิษุไม่เพลิดเพลิน ไม่ 
 หมกมุ่น ไม่พัวพันรูปน้ัน เมื่ อภกิษุน้ันไม่เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพัน 
 รปูนั้นอยู่ วิญญาณอนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ันย่อมไม่มี อปุาทานอนัอาศัยซึ่ งตัณหานั้น 
 ย่อมไม่มี ภกิษุผู้ไม่มีอปุาทานย่อมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอ์นับุคคลพึงรู้แจ้ง 
 ด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด 
 หากภกิษุไม่เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพันธรรมารมณน้ั์น เมื่ อภิกษุน้ันไม่ 
 เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพันธรรมารมณน้ั์นอยู่ วิญญาณอนัอาศยัซึ่ งตัณหา 
 น้ันย่อมไม่มี อปุาทานอนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ันย่อมไม่มี ภกิษุผู้ไม่มีอปุาทานย่อม 
 ปรินิพพาน ดูกรคฤหบดี เหตุปัจจัยนี้แล เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกในโลกน้ี 
 ปรินิพพานในปัจจุบนั ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                           นาฬนัทสตูร 
      [๑๙๔] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่  ณ ปาวาริกมัพวัน 
 ใกล้เมืองนาฬนัทา คร้ังน้ันแล อบุาลีคฤหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั 
  ฯลฯ คร้ันแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุปัจจัย 
 อะไรหนอแล เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกในโลกน้ีไม่ปรินิพพานในปัจจุบนั อนึ่ ง 
 เหตุปัจจัยอะไรเป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกในโลกน้ีปรินิพพานในปัจจุบนั พระผู้มี 
 พระภาคตรัสว่า มีอยู่แล คฤหบดี รปูทั้งหลายอนับุคคลพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่า 
 ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด หากว่าภกิษุ 
 เพลิดเพลิน หมกมุ่น พัวพันรปูน้ัน  เมื่ อภกิษุน้ันเพลิดเพลิน หมกมุ่น พัวพัน 
 รปูนั้นอยู่ วิญญาณอนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ันย่อมมี อปุาทานอนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ัน 
 กย่็อมมี ภิกษุผู้มีอปุาทานย่อมไม่ปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอ์นับุคคลพึงรู้แจ้ง 
 ด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด 
 หากว่าภกิษุเพลิดเพลิน หมกมุ่น พัวพันธรรมารมณน้ั์น เมื่ อภกิษุน้ันเพลิดเพลิน 
 หมกมุ่น พัวพันธรรมารมณน์ั้นอยู่ วิญญาณอนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ันย่อมมี อปุาทาน 
 อนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ันย่อมมี ภกิษุผู้มีอปุาทานย่อมไม่ปรินิพพาน ดูกรคฤหบดี 
 เหตุปัจจัยน้ีแล เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกในโลกน้ีไม่ปรินิพพานในปัจจุบนั ฯ 
     ดูกรคฤหบดี รปูอนับุคคลพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ 
 น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด หากว่าภกิษุไม่เพลิดเพลิน ไม่ 



 หมกมุ่น ไม่พัวพันรูปน้ัน เมื่ อภกิษุน้ันไม่เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพัน 
 รปูนั้นอยู่ วิญญาณอนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ันย่อมไม่มี อปุาทานอนัอาศัยซึ่ งตัณหานั้น 
 ย่อมไม่มี ภกิษุผู้ไม่มีอปุาทานย่อมปรินิพพาน ฯลฯ ธรรมารมณอ์นับุคคลพึงรู้แจ้ง 
 ด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด 
 หากภกิษุไม่เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพันธรรมารมณน้ั์น เมื่ อภิกษุน้ันไม่ 
 เพลิดเพลิน ไม่หมกมุ่น ไม่พัวพันธรรมารมณน้ั์นอยู่ วิญญาณอนัอาศยัซึ่ งตัณหา 
 น้ันย่อมไม่มี อปุาทานอนัอาศยัซึ่ งตัณหาน้ันย่อมไม่มี ภกิษุผู้ไม่มีอปุาทานย่อม 
 ปรินิพพาน ดูกรคฤหบดี เหตุปัจจัยนี้แล เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกในโลกน้ี 
 ปรินิพพานในปัจจุบนั ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                          ภารทวาชสตูร 
      [๑๙๕] สมัยหน่ึง ท่านพระบณิโฑลภารทวาชะอยู่ ณ พระวิหารโฆส-ิ 
 *ตาราม ใกล้พระนครโกสมัพี คร้ังนั้นแล พระเจ้าอเุทนได้เสดจ็ไปหาท่าน 
 พระบิณโฑลภารทวาชะ ทรงสนทนาปราศรัยกบัท่านพระบิณโฑลภารทวาชะ คร้ัน 
 ผ่านการสนทนาปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัแล้ว จึงประทบัน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง 
 คร้ันแล้ว ได้ตรัสถามท่านพระบณิโฑลภารทวาชะว่า ท่านภารทวาชะผู้เจริญ เหตุ 
 ปัจจัยอะไรหนอแล เป็นเคร่ืองให้ภกิษุทั้งหลายเหล่าน้ีผู้ยังเป็นหนุ่มแรกรุ่น มีผม 
 ดาํสนิท เป็นหนุ่มแน่น อยู่ในปฐมวัย  ยังไม่หมดความระเริงในกามทั้งหลาย 
 ประพฤติพรหมจรรย์บริสทุธิ์บริบูรณจ์นตลอดชีวิต และปฏบิติัอยู่ได้นาน ท่าน 
 พระบิณโฑลภารทวาชะทูลตอบว่า ขอถวายพระพร พระผู้มีพระภาคผู้รู้ ผู้เหน็ เป็น 
 พระอรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้า พระองค์ตรัสไว้ดังน้ีว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอ 
 ทั้งหลายจงมาตั้งจิตว่าเป็นมารดา ในสตรีปูนมารดา เธอทั้งหลายจงตั้งจิตว่าเป็น 
 พ่ีสาวน้องสาว ในสตรีปูนพ่ีสาวน้องสาว เธอทั้งหลายจงตั้งจิตว่าเป็นธดิา ในสตรี 
 ปูนธดิา ขอถวายพระพร ข้อน้ีแล เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุเหล่าน้ีผู้ยังเป็นหนุ่ม 
 แรกรุ่น มีผมดาํสนิท เป็นหนุ่มแน่น อยู่ในปฐมวัย ผู้ยังไม่หมดความระเริงใน 
 กามทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรย์บริสทุธิ์บริบูรณจ์นตลอดชีวิต และปฏบิติัอยู่ได้ 
 นาน ฯ 
      [๑๙๖] อุ. ท่านภารทวาชะผู้เจริญ จิตเป็นธรรมชาติโลเลบางคราว 
 ธรรมคือ ความโลภทั้งหลาย ย่อมเกดิขึ้นในเหล่าสตรีปูนมารดากม็ี ปูนพ่ีสาว 
 น้องสาวกม็ี ปูนธดิากม็ี มีไหมหนอ ท่านภารทวาชะ ข้ออื่ นที่ เป็นเหตุเป็นปัจจัย 
 ให้ภกิษุเหล่าน้ีผู้ยังเป็นหนุ่ม แรกรุ่น มีผมดาํสนิท เป็นหนุ่มแน่น อยู่ในปฐมวัย 
 ยังไม่หมดความระเริงในกามทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรย์บริสทุธิ์บริบูรณจ์น 



 ตลอดชีวิตและปฏบิติัอยู่ได้นาน ฯ 
      บ.ิ ขอถวายพระพร พระผู้มีพระภาคผู้รู้ ผู้เหน็ เป็นพระอรหันตสมัมา- 
 *สมัพุทธเจ้า พระองค์ตรัสไว้ดังน้ีว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมาพิจารณา 
 กายน้ีแหละ เบื้องบนแต่พ้ืนเท้าขึ้นไป เบื้องตํา่แต่ปลายผมลงมา อนัมีหนังหุ้มอยู่ 
 โดยรอบ เตม็ด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ ว่า มีอยู่ในกายน้ี  คือ ผม ขน 
 เลบ็ ฟัน หนัง เน้ือ เอน็ กระดูก เย่ือในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผดื 
 ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด 
 เหงื่ อ มันข้น นํา้ตา เปลวมัน นํา้ลาย นํา้มูก ไขข้อ นํา้มูตร ดังน้ี ขอ 
 ถวายพระพร แม้ข้อน้ีกเ็ป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภกิษุเหล่าน้ีผู้ยังเป็นหนุ่ม แรกรุ่น 
 มีผมดาํสนิท เป็นหนุ่มแน่น อยู่ในปฐมวัย ผู้ยังไม่หมดความระเริงในกาม 
 ทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรย์บริสทุธิ์บริบูรณจ์นตลอดชีวิตและปฏบิตัิอยู่ได้นาน ฯ 
      [๑๙๗] อ.ุ ท่านภารทวาชะผู้เจริญ ภกิษุเหล่าใดเป็นผู้มีกายอนัอบรม 
 แล้ว  เป็นผู้มีศีลอนัอบรมแล้ว เป็นผู้มีจิตอนัอบรมแล้ว เป็นผู้มีปัญญาอนัอบรม 
 แล้ว การอบรมกายเป็นต้นนั้น ไม่เป็นกจิอนัภกิษุเหล่าน้ันทาํได้โดยยาก  ส่วน 
 ภกิษุเหล่าใดเป็นผู้มีกายยังไม่ได้อบรมแล้ว เป็นผู้มีศลียังไม่ได้อบรมแล้ว เป็นผู้ 
 มีจิตยังไม่ได้อบรมแล้ว เป็นผู้มีปัญญายังไม่ได้อบรมแล้ว การอบรมกายเป็นต้นนั้น 
 เป็นกจิอนัภกิษุเหล่าน้ันทาํได้โดยยาก ท่านภารทวาชะผู้เจริญ บางคราวเมื่ อบุคคล 
 ตั้งใจอยู่ว่า  เราจักทาํไว้ในใจโดยความเป็นของไม่งาม แต่อารมณย่์อมมาโดย 
 ความเป็นของงามกม็ี มีไหมหนอแล ท่านภารทวาชะผู้เจริญ ข้ออื่ นที่ เป็นเหตุ 
 เป็นปัจจัยให้ภกิษุเหล่าน้ี ผู้ยังเป็นหนุ่ม แรกรุ่น มีผมดาํสนิท เป็นหนุ่มแน่น 
 อยู่ในปฐมวัย ผู้ยังไม่หมดความระเริงในกามทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรย์ 
 บริสทุธิ์บริบูรณจ์นตลอดชีวิตและปฏบิติัอยู่ได้นาน ฯ 
      บ.ิ ขอถวายพระพร พระผู้มีพระภาคผู้รู้ ผู้เหน็ เป็นพระอรหันตสมัมา- 
 *สมัพุทธเจ้า พระองค์ได้ตรัสไว้ดังน้ีว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมาเถดิ 
 เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีทวารอนัคุ้มครองแล้วในอนิทรีย์ทั้งหลายอยู่เถดิ เธอทั้งหลาย 
 เหน็รปูด้วยตาแล้ว จงอย่าเป็นผู้ถอืเอาโดยนิมิต อย่าเป็นผู้ถอืเอาโดยอนุพยัญชนะ 
 จงปฏบิตัิเพ่ือสาํรวมจักขุนทรีย์ที่ เมื่ อไม่สาํรวมแล้ว เป็นเหตุให้อกุศลธรรมอนัลามก 
 คือ อภชิฌาและโทมนัสครอบงาํได้ จงรักษาจักขนุทรีย์ จงถงึความสาํรวมใน 
 จักขนุทรีย์ เธอทั้งหลายฟังเสยีงด้วยหูแล้ว... สดูกล่ินด้วยจมูกแล้ว ... ล้ิมรส 
 ด้วยล้ินแล้ว... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว... รู้แจ้งธรรมารมณด้์วยใจแล้ว 
 อย่าได้เป็นผู้ถอืเอาโดยนิมิต อย่าได้เป็นผู้ถอืเอาโดยอนุพยัญชนะจงปฏบิตัิเพ่ือ 
 ความสาํรวมมนินทรีย์ที่ เมื่ อไม่สาํรวมแล้ว เป็นเหตุให้อกุศลธรรมอนัลามก คือ 



 อภชิฌาและโทมนัสครอบงาํได้ จงรักษามนินทรีย์ จงถงึความสาํรวมในมนินทรีย์ 
 ขอถวายพระพร แม้ข้อน้ี กเ็ป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ภิกษุเหล่าน้ีผู้ยังเป็นหนุ่ม แรกรุ่น 
 มีผมดาํสนิท เป็นหนุ่มแน่น อยู่ในปฐมวัย ผู้ยังไม่หมดความระเริงในกาม 
 ทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรย์บริสทุธิ์บริบูรณจ์นตลอดชีวิตและปฏบิตัิอยู่ได้นาน ฯ 
      [๑๙๘] อ.ุ น่าอศัจรรย์ ท่านภารทวาชะผู้เจริญ ไม่เคยมีแล้ว ท่าน 
 ภารทวาชะผู้เจริญ ตามกาํหนดธรรมปริยายนี้  อนัพระผู้มีพระภาคผู้รู้ ผู้เหน็ เป็น 
 พระอรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้าตรัสดีแล้ว ท่านภารทวาชะผู้เจริญ ข้อน้ีแล เป็น 
 เหตุเป็นปัจจัยให้ภกิษุเหล่าน้ีผู้ยังเป็นหนุ่ม แรกรุ่น มีผมดาํสนิท เป็นหนุ่มแน่น 
 อยู่ในปฐมวัย ยังเป็นผู้ไม่หมดความระเริงในกามทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรย์ 
 บริสทุธิ์บริบูรณจ์นตลอดชีวิตและปฏบิติัอยู่ได้นาน ท่านภารทวาชะผู้เจริญ ใน 
 สมัยใด แม้ข้าพเจ้าเอง มีกายมิได้รักษาแล้ว มีวาจามิได้รักษาแล้ว มีจิตมิได้ 
 รักษาแล้ว มีสติมิได้ต้ังไว้แล้ว มีอนิทรีย์ทั้งหลายมิได้สาํรวมแล้ว เข้าไปสู่ฝ่ายใน 
 ในสมัยน้ัน ธรรม คือ ความโลภทั้งหลายย่อมครอบงาํข้าพเจ้าย่ิงนัก ท่าน 
 ภารทวาชะผู้เจริญ แต่ว่า ในสมัยใดแล ข้าพเจ้ามีกายอนัรักษาแล้ว มีวาจาอนั 
 รักษาแล้ว มีจิตอนัรักษาแล้ว มีสติอนัต้ังไว้แล้ว มีอนิทรีย์ทั้งหลายอนัสาํรวมแล้ว 
 เข้าไปสู่ฝ่ายใน ในสมัยน้ัน ธรรม คือ ความโลภทั้งหลายไม่ครอบงาํข้าพเจ้า 
 ท่านภารทวาชะผู้เจริญ ภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนัก ท่านภารทวาชะผู้เจริญ ภาษิต 
 ของท่านแจ่มแจ้งนัก ท่านภารทวาชะประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือน 
 หงายของที่ ควํา่ เปิดของที่ ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือตามประทปีไว้ในที่ มืด 
 ด้วยหวังว่า ผู้มีจักษุจะเหน็รปูได้ ฉะน้ัน ท่านภารทวาชะผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอถงึ 
 พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันกบัทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆว่์าเป็นที่ พ่ึง ขอท่าน 
 ภารทวาชะจงจาํข้าพเจ้าว่า เป็นอบุาสกผู้ถงึพระรัตนตรัยเป็นที่ พ่ึงจนตลอดชีวิต 
 ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไปเถิด ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                            โสณสตูร 
      [๑๙๙] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระวิหารเวฬวัุน 
 กลันทกนิวาปสถาน ใกล้พระนครราชคฤห์ คร้ังน้ันแล บุตรแห่งคฤหบดีช่ือว่า 
 โสณะ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ถวายบงัคมพระผู้มพีระภาคแล้วน่ัง 
 ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ 
 ผู้เจริญ เหตุปัจจัยอะไรหนอแล เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกในโลกน้ีไม่ปรินิพพาน 
 ในปัจจุบนั และเหตุปัจจัยอะไร เป็นเคร่ืองให้สตัว์บางพวกในโลกนี้ ไม่ปรินิพพาน 
 ในปัจจุบนั พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า มีอยู่แล คฤหบดีบุตร ฯลฯ (เหมือน 



 สตูรที่  ๑ ข้อที่  ๑๙๑ และ ๑๙๒) 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                           โฆสติสตูร 
      [๒๐๐] สมัยหน่ึง ท่านพระอานนทอ์ยู่ ณ พระวิหารโฆสติาราม ใกล้ 
 พระนครโกสมัพี คร้ังน้ันแล โฆสติคฤหบดีเข้าไปหาท่านพระอานนทถ์งึที่ อยู่ ฯลฯ 
 คร้ันแล้ว ได้ถามพระอานนทว่์า ข้าแต่ท่านพระอานนทผู้์เจริญ ที่ เรียกว่าความ 
 แตกต่างแห่งธาตุๆ ดังนี้  พระผู้มีพระภาคตรัสความแตกต่างแห่งธาตุไว้ด้วยเหตุมี 
 ประมาณเท่าไรหนอแล ท่านพระอานนทต์อบว่า ดูกรคฤหบดี มีอยู่แล จักขธุาตุ 
 รปูอนัน่าพอใจและจักขวิุญญาณ สขุเวทนาย่อมบงัเกดิขึ้นเพราะอาศยัผสัสะ อนั 
 เป็นที่ ต้ังแห่งสขุเวทนา มีอยู่แล คฤหบดี จักขธุาตุ รปูอนัไม่น่าพอใจและจักข ุ
 วิญญาณ ทุกขเวทนาย่อมบงัเกดิขึ้นเพราะอาศยัผสัสะ อนัเป็นที่ ต้ังแห่งทุกขเวทนา 
 มีอยู่แล คฤหบดี จักขธุาตุ รปูอนัเป็นที่ ต้ังแห่งอเุบกขาและจักขวิุญญาณ  อทุก- 
 *ขมสขุเวทนา ย่อมบงัเกดิขึ้นเพราะอาศยัผสัสะ อนัเป็นที่ ตั้งแห่งอทุกขมสขุเวทนา 
 มีอยู่แล คฤหบดี โสตธาตุ ... ฆานธาตุ ... ชิวหาธาตุ ... กายธาตุ ... 
 มโนธาตุ ธรรมารมณอ์นัน่าพอใจและมโนวิญญาณ สขุเวทนาย่อมบงัเกดิขึ้นเพราะ 
 อาศยัผสัสะ อนัเป็นที่ ตั้งแห่งสขุเวทนา มีอยู่แล คฤหบดี มโนธาตุ ธรรมารมณ ์
 อนัไม่น่าพอใจ และมโนวิญญาณ ทุกขเวทนาย่อมบงัเกดิขึ้นเพราะอาศยัผสัสะ 
 อนัเป็นที่ ต้ังแห่งทุกขเวทนา มีอยู่แล คฤหบดี มโนธาตุ ธรรมารมณอ์นัเป็น 
 ที่ ตั้งแห่งอเุบกขาและมโนวิญญาณ อทุกขมสขุเวทนาย่อมบงัเกดิขึ้นเพราะอาศยั 
 ผสัสะ อนัเป็นที่ ตั้งแห่งอทุกขมสขุเวทนา ดูกรคฤหบดี พระผู้มีพระภาคได้ตรัส 
 ความต่างแห่งธาตุไว้ ด้วยเหตุมีประมาณเท่าน้ี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                         หาลิททกานิสตูร 
      [๒๐๑] สมัยหน่ึง ท่านพระมหากจัจายนะอยู่ที่ เรือนสกุล ใกล้สงัปวัตต- 
 *บรรพต ในอวันตีชนบท คร้ังแล หาลิททกานิคฤหบดีเข้าไปหาท่านพระ 
 มหากจัจายนะถงึที่ อยู่ ฯลฯ คร้ันแล้ว ได้ถามท่านพระมหากจัจายนะว่า พระผู้ 
 เป็นเจ้าผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดังน้ีว่า ความต่างกนัแห่งเวทนาย่อม 
 บงัเกดิขึ้น เพราะอาศยัความต่างกนัแห่งผสัสะ ดังน้ี พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ ความ 
 ต่างกนัแห่งผสัสะย่อมบงัเกดิขึ้น เพราะอาศยัความต่างกนัแห่งธาตุ ความต่างกนั 
 แห่งเวทนาย่อมบงัเกดิขึ้น เพราะอาศัยความต่างกนัแห่งผสัสะ อย่างไรหนอแล ฯ 
      [๒๐๒] ท่านพระมหากจัจายนะตอบว่า ดูกรคฤหบดี ภกิษุในธรรมวินัย 
 น้ี เหน็รปูด้วยจักษุแล้วย่อมรู้ ชัดว่า รปูอย่างนี้ น่าพอใจ สขุเวทนาย่อมบงัเกดิขึ้น 



 เพราะอาศยัจักขวิุญญาณและผสัสะ อนัเป็นที่ ต้ังแห่งสขุเวทนา อน่ึง ภกิษุเหน็รปู 
 ด้วยจักษุอย่างน้ันแล้วย่อมรู้ ชัดว่า รปูอย่างน้ีไม่น่าพอใจ ทุกขเวทนาย่อมบงัเกดิ 
 ขึ้นเพราะอาศยัจักขวิุญญาณและผสัสะ อนัเป็นที่ ต้ังแห่งทุกขเวทนา อกีประการ 
 หน่ึง ภกิษุเหน็รปูด้วยจักษุอย่างน้ันแล้ว ย่อมรู้ ชัดว่ารปูอย่างน้ีเป็นที่ ต้ังแห่งอเุบกขา 
 อทุกขมสขุเวทนาย่อมบังเกดิขึ้นเพราะอาศยัจักขวิุญญาณและผสัสะ อนัเป็นที่ ต้ัง 
 แห่งอทุกขมสขุเวทนา ดูกรคฤหบดี อกีประการหน่ึง ภกิษุฟังเสยีงด้วยหูแล้ว... 
 สดูกล่ินด้วยจมูกแล้ว ... ล้ิมรสด้วยล้ินแล้ว ... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว ... 
 รู้แจ้งธรรมารมณด้์วยใจแล้ว ย่อมรู้ ชัดว่า ธรรมารมณอ์ย่างน้ีน่าพอใจ  สขุเวทนา 
 ย่อมบงัเกดิขึ้น เพราะอาศยัมโนวิญญาณและผสัสะ อนัเป็นที่ ต้ังแห่งสขุเวทนา 
 อน่ึง ภกิษุรู้แจ้งธรรมารมณด้์วยใจอย่างน้ีแล้ว ย่อมรู้ ชัดว่า ธรรมารมณน้ี์ไม่น่า 
 พอใจ ทุกขเวทนาย่อมบังเกดิขึ้น เพราะอาศยัมโนวิญญาณและผสัสะ  อนัเป็นที่ ต้ัง 
 แห่งทุกขเวทนา อกีประการหน่ึง ภกิษุรู้แจ้งธรรมารมณด้์วยใจอย่างน้ีแล้ว ย่อม 
 รู้ ชัดว่า ธรรมารมณอ์ย่างน้ีเป็นที่ ต้ังแห่งอเุบกขา อทุกขมสขุเวทนาย่อมบงัเกดิขึ้น 
 เพราะอาศยัมโนวิญญาณและผสัสะ อนัเป็นที่ ต้ังแห่งอทุกขมสขุเวทนา ดูกร 
 คฤหบดี ความต่างกนัแห่งผสัสะย่อมบงัเกดิขึ้น เพราะอาศยัความต่างกนัแห่งธาตุ 
 ความต่างกนัแห่งเวทนาย่อมบงัเกดิขึ้น เพราะอาศยัความต่างกนัแห่งผสัสะ ด้วย 
 ประการอย่างน้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                           นกุลบตุีสตูร 
      [๒๐๓] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ เภสกฬาวัน อนัเป็น 
 ที่ พระราชทานอภยัแก่มฤค ใกล้สงุสมุารคิรินคร ในภคัคชนบท คร้ังน้ันแล 
 นกุลบดิาคฤหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้ว ได้ทูลถาม 
 พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุปัจจัยอะไรหนอแล เป็นเคร่ืองให้ 
 สตัว์บางพวกในโลกน้ีไม่ปรินิพพานในปัจจุบนั เหตุปัจจัยอะไร เป็นเคร่ืองให้ 
 สตัว์บางพวกในโลกน้ีปรินิพพานในปัจจุบนั พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า มีอยู่แล 
 คฤหบดี ฯลฯ (เหมือนสตูรที่  ๑ ข้อที่  ๑๙๒) ฯ 
      [๒๐๔] อน่ึง มีอยู่แล คฤหบดี ฯลฯ (เหมือนสตูรที่  ๑ ข้อที่  ๑๙๑ 
 และ ๑๙๒) ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                           โลหิจจสตูร 
      [๒๐๕] สมัยหน่ึง ท่านพระมหากจัจายนะอยู่ ณ อรัญญกุฎ ีใกล้ 
 มักกรกฏนคร ในอวันตีชนบท คร้ังน้ันแล  พวกมาณพผู้เที่ ยวหาฟืนเป็นอนัมาก 



 ซึ่ งเป็นอนัเตวาสกิของโลหิจจพราหมณ ์ได้พากนัเข้าไปยังอรัญญกุฎขีองท่านพระ 
 มหากจัจายนะ คร้ันแล้วพากนัเดินตามกนัไปมา เที่ ยวตามกนัไปรอบๆ กุฎเีล่น 
 เสเลยยกกฬีามีเสยีงเอด็องึอกึทกึอยู่ว่า อนัสมณะโล้นเหล่าน้ีเป็นเช้ือแถวคฤหบดี 
 เป็นช้ันเลว เป็นเหล่ากอเกดิแต่เท้าแห่งพรหม อนัชาวแว่นแคว้นเหล่าน้ีสกัการะ 
 เคารพ นับถอื บูชา ยาํเกรง ดังน้ี ฯ 
      คร้ังน้ันแล ท่านพระมหากจัจายนะออกจากวิหารแล้ว ได้กล่าวกะมาณพ 
 เหล่าน้ันว่า ดูกรมาณพทั้งหลาย พวกเธออย่าได้ส่งเสยีงไป เราจักกล่าวธรรม 
 ให้เธอทั้งหลายฟัง เมื่ อท่านพระมหากจัจายนะกล่าวอย่างน้ีแล้ว มาณพเหล่านั้นก ็
 ได้พากนัน่ิงอยู่ คร้ังน้ันแล ท่านพระมหากจัจายนะได้กล่าวกะมาณพเหล่าน้ันด้วย 
 คาถาทั้งหลายว่า ฯ 
      [๒๐๖] พราหมณเ์หล่าใด  ย่อมระลึกถงึธรรมของพราหมณ ์
         ด้ังเดิมได้ พราหมณเ์หล่าน้ันเป็นผู้สงูสดุโดยศลี เป็นผู้ก่อน 
         กว่า ทวารทั้งหลายย่อมเป็นอนัพราหมณเ์หล่าน้ันคุ้มครองแล้ว 
         รักษาดีแล้ว เพราะครอบงาํความโกรธเสยีได้ พราหมณ ์
         เหล่าใด ระลึกถงึธรรมของพราหมณด์ั้งเดิมได้ พราหมณ ์
         เหล่าน้ันเป็นผู้ประพฤติในธรรม (กุศลกรรมบถ) และใน 
         ฌาน พราหมณเ์หล่าใดละเลยธรรมข้อน้ีเสยี เป็นผู้เมาด้วย 
         โคตรว่า พวกเราผู้อนัความโกรธครอบงาํแล้ว ผู้มีอาชญา 
         ในตนมากมาย ผู้ประพฤติผดิในสตัว์ทั้งหลาย ทั้งที่ สดุ้งและ 
         มั่นคง จึงประพฤติไม่สมํา่เสมอ การสมาทานวัตรทั้งปวง 
         คือ  การไม่กนิ การนอนบนหนาม การอาบนํา้ในเวลาเช้า 
         และพระเวท ๓ ของบุคคลผู้ไม่คุ้มครองทวาร เป็นการเปล่า 
         ผล เหมือนของปล้ืมใจอนับุรษุได้แล้วในความฝนัฉะน้ัน การ 
         กล่าวสรรเสริญบริขารภณัฑเ์หล่าน้ี คือ หนังเสอืทั้งเลบ็ ชะฎา 
         การหมักหมมมูลฟัน มนต์ ศลีพรตที่ กล่าวว่าเป็นตบะ การ 
         ล่อลวง ไม้เท้าอนัคด และการประพรมนํา้ที่ กล่าวว่าเป็น 
         ความรู้ของพวกพราหมณ ์ เป็นการบาํเพญ็เพ่ืออามิส อนัพวก 
         พราหมณท์าํแล้ว ส่วนจิตอนัตั้งมั่นดีแล้ว อนัผ่องใส ไม่ 
         หม่นหมอง ไม่เห้ียมโหดในสตัว์ทั้งปวง ข้อน้ันเป็นทางแห่ง 
         การถงึความเป็นพรหม ฯ 
      [๒๐๗] คร้ังน้ันแล มาณพเหล่าน้ันขดัเคือง ไม่พอใจ ได้พากนั 
 เข้าไปหาโลหิจจพราหมณถ์งึที่ อยู่ คร้ันแล้ว ได้กล่าวกะโลหิจจพราหมณว่์า ขอ 



 ท่านผู้เจริญพึงทราบเถดิ พระสมณมหากจัจายนะค่อนว่า คัดค้านมนต์ของพราหมณ ์
 ทั้งหลายโดยส่วนเดียว เมื่ อมาณพเหล่าน้ันกล่าวแล้วอย่างน้ี โลหิจจพราหมณ ์
 กข็ดัเคือง ไม่พอใจ ลาํดับน้ัน โลหิจจพราหมณจึ์งคิดดังน้ีว่า การที่ เราพึงด่า 
 พึงเหนบ็แนม พึงบริภาษพระสมณมหากจัจายนะ เพราะเช่ือฟังคาํของมาณพเป็น 
 แน่นอนนี้  ไม่สมควรแก่เราเลย อย่ากระน้ันเลย เราไปหาแล้วถามดูเถดิ คร้ัง 
 น้ันแล โลหิจจพราหมณก์บัมาณพเหล่าน้ันได้เข้าไปหาท่านพระมหากจัจายนะถงึที่  
 อยู่ ได้ปราศรัยกบัท่านพระมหากจัจายนะ คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไป 
 แล้ว จึงน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้ว ได้ถามท่านพระมหากจัจายนะว่า 
 ท่านกจัจายนะผู้เจริญ พวกมาณพผู้เที่ ยวหาฟืนเป็นอนัมาก ซึ่ งเป็นอนัเตวาสกิของ 
 ข้าพเจ้า ได้มาแล้วในที่ น้ีหรือหนอแล ท่านพระมหากจัจายนะตอบว่า ดูกรพราหมณ ์
 พวกมาณพผู้เที่ ยวหาฟืนเป็นอนัมาก ซึ่ งเป็นอนัเตวาสกิของท่าน ได้มาแล้วใน 
 ที่ นี้  ฯ 
      โล. ท่านกจัจายนะผู้เจริญได้ปราศรัยอะไรกบัมาณพเหล่าน้ันบ้างหรือ ฯ 
      ก. ดูกรพราหมณ ์อาตมาได้ปราศรัยกบัมาณพเหล่าน้ันแล ฯ 
      โล. กท็่านกจัจายนะผู้เจริญได้ปราศรัยกบัมาณพเหล่านั้นอย่างไรเล่า ฯ 
      ก. ดูกรพราหมณ ์อาตมาได้ปราศรัยกบัมาณพเหล่าน้ันอย่างน้ีว่า ฯ 
         พราหมณเ์หล่าใด ย่อมระลึกถงึธรรมของพราหมณด้ั์งเดิมได้ 
         พราหมณเ์หล่าน้ันเป็นผู้สงูสดุโดยศลี เป็นผู้ก่อนกว่า ฯลฯ 
         ข้อน้ันเป็นทางแห่งการถงึความเป็นพรหม ฯ 
      ดูกรพราหมณ ์อาตมาได้ปราศรัยกบัมาณพเหล่าน้ันอย่างน้ีแล ฯ 
      โล. ท่านกจัจายนะผู้เจริญได้กล่าวว่า ผู้มีทวารอนัไม่คุ้มครองแล้ว ดังนี้ 
 ท่านกจัจายนะผู้เจริญ ด้วยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอแล บุคคลจึงช่ือว่าเป็นผู้มี 
 ทวารอนัไม่คุ้มครองแล้ว ฯ 
      ก. ดูกรพราหมณ ์บุคคลบางคนในโลกนี้  เหน็รปูด้วยจักษุแล้ว ย่อม 
 ยินดีในรปูที่ น่ารัก ย่อมยินร้ายในรปูที่ ไม่น่ารัก มีสติอนัไม่เข้าไปตั้งไว้แล้ว มีจิต 
 มีอารมณอ์นัน้อยอยู่ และย่อมไม่รู้ ชัดซึ่ งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ ตามความเป็นจริง 
 โดยประการที่ อกุศลธรรมทั้งหลายอนัลามกเหล่าน้ันบงัเกดิขึ้นแล้วแก่บุคคลน้ัน ไม่ 
 ดับไปหาส่วนเหลือมิได้ ฟังเสยีงด้วยหูแล้ว ... สดูกล่ินด้วยจมูกแล้ว ... ล้ิมรส 
 ด้วยล้ินแล้ว... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว... รู้แจ้งธรรมารมณด้์วยใจแล้ว 
 ย่อมยินดีในธรรมารมณอ์นัน่ารัก  ย่อมยินร้ายในธรรมารมณอ์นัไม่น่ารัก มีสติอนั 
 ไม่เข้าไปต้ังไว้แล้ว มีจิตมีอารมณอ์นัน้อยอยู่ และไม่รู้ ชัดซึ่ งเจโตวิมุติ ปัญญา 
 วิมุติ ตามความเป็นจริง โดยประการที่ อกุศลธรรมทั้งหลายอนัลามกบังเกดิขึ้นแล้ว 



 แก่บุคคลน้ัน ไม่ดับไปโดยหาส่วนเหลือมิได้  ดูกรพราหมณ ์บุคคลเป็นผู้มีทวารอนั 
 ไม่คุ้มครองแล้ว ด้วยประการอย่างน้ีแล ฯ 
      [๒๐๘] ข้าแต่ท่านกจัจายนะผู้เจริญ  ข้อที่ ท่านกจัจายนะผู้เจริญกล่าว 
 บุคคลเป็นผู้มีทวารอนัไม่คุ้มครองแล้วว่า ผู้มีทวารอนัไม่คุ้มครองแล้วน้ี  น่าอศัจรรย์ 
 ไม่เคยมี ท่านกจัจายนะผู้เจริญได้กล่าวว่า ผู้มีทวารอนัคุ้มครองแล้ว ดังน้ี ด้วย 
 เหตุมีประมาณเท่าไรหนอแล บุคคลจึงช่ือว่าเป็นผู้มีทวารอนัคุ้มครองแล้ว ฯ 
      ดูกรพราหมณ ์ภกิษุในธรรมวินัยน้ี เหน็รปูด้วยจักษุแล้ว ย่อมไม่ยินดี 
 ในรปูที่ น่ารัก ไม่ยินร้ายในรปูที่ ไม่น่ารัก  มีสติอนัเข้าไปตั้งไว้แล้ว มีจิตมีอารมณ ์
 หาประมาณมิได้อยู่ และย่อมรู้ ชัดซึ่ งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ ตามความเป็นจริง 
 โดยประการที่ อกุศลธรรมทั้งหลายอนัลามกบังเกดิขึ้นแล้วแก่ภกิษุน้ัน ดับไปโดย 
 หาส่วนเหลือมิได้ ฟังเสยีงด้วยหูแล้ว ... สดูกล่ินด้วยจมูกแล้ว ... ล้ิมรสด้วยล้ิน 
 แล้ว... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว... รู้แจ้งธรรมารมณด้์วยใจแล้ว ย่อมไม่ 
 ยินดีในธรรมารมณท์ี่ น่ารัก ย่อมไม่ยินร้ายในธรรมารมณท์ี่ ไม่น่ารัก มีสติอนัเข้า 
 ไปตั้งไว้แล้ว มีจิตมีอารมณห์าประมาณมิได้อยู่ และย่อมรู้ ชัดซึ่ งเจโตวิมุติ ปัญญา 
 วิมุติ ตามความเป็นจริง โดยประการที่ อกุศลธรรมทั้งหลายอนัลามกบังเกดิขึ้นแล้ว 
 แก่ภกิษุน้ัน ดับไปโดยหาส่วนเหลือมิได้ ดูกรพราหมณ ์ภกิษุเป็นผู้มีทวารอนั 
 คุ้มครองแล้ว ด้วยประการอย่างน้ีแล ฯ 
      [๒๐๙] ข้าแต่ท่านกจัจายนะผู้เจริญ ข้อที่ ท่านกจัจายนะผู้เจริญกล่าว 
 บุคคลเป็นผู้มีทวารอนัคุ้มครองแล้วว่า เป็นผู้มีทวารอนัคุ้มครองแล้วน้ี น่า 
 อศัจรรย์ ไม่เคยมี ข้าแต่ท่านกจัจายนะผู้เจริญ ภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนัก ข้า 
 แต่ท่านกจัจายนะผู้เจริญ ภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนัก ข้าแต่ท่านกจัจายนะผู้เจริญ 
 ท่านกจัจายนะประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่ ควํา่ เปิด 
 ของที่ ปิด  บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทปีในที่ มืดด้วยหวังว่า ผู้มีจักษุ 
 จักเหน็รปูได้ ฉะน้ัน ข้าแต่ท่านกจัจายนะผู้เจริญ ข้าพเจ้าน้ีขอถงึพระผู้มีพระภาค 
 พระองค์น้ัน กบัทั้งพระธรรมและภกิษุสงฆเ์ป็นสรณะ ขอท่านกจัจายนะผู้เจริญ 
 จงจาํข้าพเจ้าว่า เป็นอบุาสกผู้ถงึพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้ 
 เป็นต้นไป อน่ึง ขอท่านกจัจายนะผู้เจริญจงเข้าไปสู่โลหิจจสกุล เหมือนอย่างที่  
 ท่านกจัจายนะผู้เจริญเข้าไปสู่สกุลอบุาสกทั้งหลายในมักกรกฏนครเถดิ มาณพ 
 ทั้งหลายหรือมาณวิกาทั้งหลายเหล่าใดในโลหิจจสกุลน้ัน จักกราบไหว้ จักลุกขึ้น 
 ต้อนรับท่านกจัจายนะผู้เจริญ หรือจักนาํอาสนะ จักถวายนํา้แก่ท่านกจัจายนะผู้ 
 เจริญ สามีจิกรรม มีการกราบไหว้เป็นต้นนั้นจักมีเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือ 
 ความสขุตลอดกาลนาน แก่มาณพหรือมาณวิกาเหล่าน้ัน ฯ 



                           จบสตูรที่  ๙ 
                         เวรหัญจานีสตูร 
      [๒๑๐] สมัยหน่ึง ท่านพระอทุายีอยู่ ณ สวนมะม่วงของโตเทยย- 
 *พราหมณ ์ใกล้กามัณฑานคร คร้ังน้ันแล มาณพผู้เป็นศษิย์ของนางพราหมณผู้ีเป็น 
 เวรหัญจานิโคตร ได้เข้าไปหาท่านพระอทุายีถงึที่ อยู่ ได้ปราศรัยกบัท่านพระอทุายี 
 คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึงน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง  คร้ัน 
 แล้ว ท่านพระอุทายียังมาณพน้ันให้เหน็แจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่ืนเริง 
 ด้วยธรรมีกถา คร้ังน้ันแล มาณพผู้อนัท่านพระอุทายีให้เหน็แจ้ง ให้สมาทาน 
 ให้อาจหาญ ให้ร่ืนเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว ลุกขึ้นจากอาสนะเข้าไปหานางพราหมณ ี
 เวรหัญจานิโคตรถงึที่ อยู่  คร้ันแล้วได้กล่าวกะนางพราหมณเีวรหัญจานิโคตรว่า ขอ 
 แม่เจ้าผู้เจริญพึงทราบเถดิ พระสมณะอทุายีแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะ 
 ในท่ามกลาง ไพเราะในที่ สดุ ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้ง 
 พยัญชนะ บริสทุธิ์ บริบูรณ ์สิ้นเชิง ดังน้ี นางพราหมณเีวรหัญจานิโคตรกล่าวว่า 
 แน่ะมาณพ ถ้าอย่างนั้นเธอจงนิมนต์พระสมณะอทุายีตามคาํของฉันด้วยภตัอนัจะมี 
 ในวันพรุ่งน้ีด้วยเถดิ มาณพน้ันรับคาํของนางพราหมณเีวรหัญจานิโคตรแล้ว เข้า 
 ไปหาท่านอทุายีถงึที่ อยู่ คร้ันแล้วได้กล่าวกะท่านพระอทุายีว่า ได้ยินว่า ขอท่านอทุายี 
 ผู้เจริญจงรับภตัเพ่ือภตัตกจิอนัจะมีในวันพรุ่งน้ี ของนางพราหมณเีวรหัญจานิโคตร 
 ผู้เป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าเถดิ  ท่านพระอทุายีได้รับนิมนต์ด้วยดุษณภีาพ คร้ังน้ัน 
 แล โดยกาลล่วงไปแห่งราตรีน้ัน ในเวลาเช้า ท่านพระอทุายีนุ่งแล้ว ถอืบาตรและ 
 จีวรเข้าไปยังนิเวศของนางพราหมณเีวรหัญจานิโคตร แล้วน่ังบนอาสนะที่ เขาปูลาด 
 ไว้แล้ว คร้ังน้ันแล นางพราหมณเีวรหัญจานิโคตรยังท่านพระอุทายีให้อิ่ มหนาํ 
 สาํราญ ด้วยขาทนียโภชนียหารอนัประณตี ด้วยมือของตนเองแล้ว ทราบว่า 
 ท่านพระอุทายีผู้ฉันแล้ว ลดมือจากบาตรแล้ว ได้สวมเขียงเท้าน่ังบนอาสนะอนั 
 สงู คลุมศรีษะแล้ว ได้กล่าวกะท่านพระอทุายีว่า ท่านสมณะ ขอท่านจงกล่าว 
 ธรรม ท่านพระอุทายีกล่าวว่า น้องหญิง เวลาจักมี ดังนี้แล้ว ลุกขึ้นจากอาสนะ 
 แล้วหลีกไป ฯ 
      [๒๑๑] แม้คร้ังที่ สอง มาณพน้ันได้เข้าไปหาท่านพระอุทายีถงึที่ อยู่ 
 ได้ปราศรัยกบัท่านพระอทุายี คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึงน่ัง 
 ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้ว ท่านพระอทุายีได้ยังมาณพน้ันให้เหน็แจ้ง ให้ 
 สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่ืนเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว มาณพน้ันผู้อนัท่านพระอทุายี 
 ให้เหน็แจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่ืนเริงด้วยธรรมีกถาแล้ว ได้ลุกขึ้น 
 จากอาสนะ เข้าไปหานางพราหมณเีวรหัญจานิโคตรถงึที่ อยู่ คร้ันแล้วได้กล่าวกะ 



 นางพราหมณเีวรหัญจานิโคตรว่า ขอแม่เจ้าผู้เจริญพึงทราบเถดิ พระสมณะอทุายี 
 แสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้น ไพเราะในท่ามกลาง ไพเราะในที่ สดุ ประกาศ 
 พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริสทุธิ์บริบูรณส์ิ้นเชิง นาง 
 พราหมณเีวรหัญจานิโคตรกล่าวว่า แน่ะมาณพ กเ็ธอกล่าวคุณของพระสมณะอทุายี 
 อย่างน้ีๆ พระสมณะอุทายีผู้อนัฉันกล่าวแล้วว่า ท่านสมณะ ขอท่านจงกล่าว 
 ธรรม ดังน้ี กล่าวว่า น้องหญิง เวลาจักมี ดังน้ีแล้ว กลุ็กขึ้นจากอาสนะหลีก 
 ไปเสยี มาณพน้ันกล่าวว่า ข้าแต่แม่เจ้าผู้เจริญ ที่ เป็นอย่างน้ันกเ็พราะว่า แม่เจ้า 
 สวมเขยีงเท้า น่ังบนอาสนะสงู คลุมศรีษะแล้วได้กล่าวดังน้ีว่า พระสมณะ ขอท่าน 
 จงกล่าวธรรม ด้วยว่าท่านผู้เจริญเหล่านั้นเป็นผู้หนักในธรรม เป็นผู้เคารพธรรม 
 นางพราหมณเีวรหัญจานิโคตรกล่าวว่า แน่ะมาณพ ถ้าเช่นนั้น เธอจงนิมนต์พระ 
 สมณะอทุายีตามคาํของเรา ด้วยภตัเพ่ือภตัตกจิอนัจะมีในวันพรุ่งน้ี มาณพน้ันรับ 
 คาํของนางพราหมณเีวรหัญจานิโคตรแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระอทุายีถึงที่ อยู่ คร้ัน 
 แล้วได้กล่าวกะท่านพระอุทายีว่า ได้ยินว่า ขอท่านพระอุทายีผู้เจริญจงรับภตัเพ่ือ 
 ภตัตกจิอนัจะมีในวันพรุ่งน้ีของนางพราหมณเีวรหัญจานิโคตร ผู้เป็นอาจารย์ของ 
 ข้าพเจ้าดังน้ี ท่านพระอุทายีรับนิมนต์ด้วยดุษณภีาพ คร้ังน้ันแล โดยล่วงไปแห่ง 
 ราตรีนั้น ในเวลาเช้า ท่านพระอทุายีนุ่งแล้ว ถอืบาตรและจีวร เข้าไปยังนิเวศน์ 
 ของนางพราหมณเีวรหัญจานิโคตร น่ังบนอาสนะอนัเขาปูลาดไว้แล้ว คร้ังน้ัน 
 แล นางพราหมณเีวรหัญจานิโคตรยังท่านพระอทุายีให้อิ่ มหนาํสาํราญด้วยขาทนีย 
 โภชนียาหารอนัประณตี ด้วยมือของตนเองแล้ว ทราบว่า ท่านพระอทุายีฉันเสรจ็ 
 แล้ว ลดมือจากบาตรแล้ว ได้ถอดเขยีงเท้า นั่งบนอาสนะตํา่ เปิดศรีษะแล้ว 
 ได้กล่าวกะท่านพระอุทายีว่า ท่านเจ้าข้า เมื่ ออะไรหนอแล มีอยู่ พระอรหันต์ 
 ทั้งหลายจึงบญัญัติสขุและทุกข์ เมื่ ออะไรไม่มี พระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่บญัญัติสขุ 
 และทุกข ์ฯ 
      [๒๑๒] ท่านพระอทุายีตอบว่า ดูกรน้องหญิง เมื่ อจักษุแลมีอยู่ 
 พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบญัญัติสขุและทุกข ์เมื่ อจักษุไม่มีพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่ 
 บญัญัติสขุและทุกข ์ฯลฯ เมื่ อใจมีอยู่ พระอรหันต์ทั้งหลายจึงบญัญัติสขุและทุกข ์
 เมื่ อใจไม่มี พระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่บญัญัติสขุและทุกข์ ฯ 
      เมื่ อท่านพระอทุายีกล่าวอย่างน้ีแล้ว นางพราหมณเีวรหัญจานิโคตรได้ 
 กล่าวกะท่านพระอทุายีว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนัก ข้าแต่ท่าน 
 ผู้เจริญ ภาษิตของท่านแจ่มแจ้งนัก ข้าแต่ท่านอทุายีผู้เจริญ ดิฉันน้ีขอถงึพระผู้มี 
 พระภาคพระองคน้ั์น กบัทั้งพระธรรม และพระภกิษุสงฆเ์ป็นสรณะ ขอพระคุณเจ้า 
 อทุายีจงจาํดิฉันไว้ว่าเป็นอบุาสกิาผู้ถงึพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต ต้ังแต่บดัน้ี 



 เป็นต้นไป ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                        จบคหปติวรรคที่  ๓ 
                        ------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. เวสาลีสตูร ๒. วัชชีสตูร ๓. นาฬนัทาสตูร ๔. ภารทวาชสตูร 
 ๕. โสณสตูร ๖. โฆสติสตูร ๗. หาลิททกานิสตูร ๘. นกุลปิตุสตูร 
 ๙. โลหิจจสตูร ๑๐. เวรหัญจานิสตูร 
                        ------------- 
                         เทวทหวรรคที่  ๔ 
                           เทวทหสตูร 
      [๒๑๓] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ นิคมช่ือว่าเทวทหะ 
 ของสากยราชทั้งหลาย ในสกักชนบท ณ ที่ นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสกะภกิษุ 
 ทั้งหลายว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวว่า ความไม่ประมาทในผสัสายตนะ ๖ 
 อนัภกิษุทั้งปวงเทยีวควรทาํ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แต่เราไม่กล่าวว่า ความไม่ 
 ประมาทในผสัสายตนะ ๖ อนัภกิษุทั้งปวงเทยีวไม่ควรทาํ ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 ภกิษุเหล่าใดเป็นอรหันตขณีาสพ อยู่จบพรหมจรรย์ ทาํกจิที่ ควรทาํเสรจ็แล้ว ปลง 
 ภาระลงแล้ว มีประโยชน์ตนอนับรรลุโดยลาํดับแล้ว มีสงัโยชน์ในภพหมดสิ้นแล้ว 
 เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้ โดยชอบ ดูกรภกิษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า ความไม่ 
 ประมาทในผสัสายตนะ ๖ อนัภกิษุเหล่าน้ันไม่ควรทาํ ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร 
 เพราะเหตุว่า ความไม่ประมาทของภิกษุเหล่าน้ัน ไม่ควรแล้วเพ่ือประมาทได้อกี 
 เพราะความไม่ประมาทนั้น ดูกรภกิษุทั้งหลาย แต่ว่าภกิษุเหล่าใด ยังเป็นเสขะ 
 ยังไม่บรรลุอรหัตผล ปรารถนาธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะ อนัไม่มีธรรมอื่ นย่ิง 
 กว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า ความไม่ประมาทในผสัสายตนะ ๖ อนัภิกษุ 
 เหล่าน้ันควรทาํ ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะเหตุว่า รปูทั้งหลายอนัจะพึงรู้แจ้ง 
 ด้วยจักษุ อนัเป็นที่ ร่ืนรมย์ใจกม็ี อนัไม่เป็นที่ ร่ืนรมย์ใจกม็ี รปูเหล่าน้ันถูกต้อง 
 แล้วๆ ย่อมไม่กลุ้มรุมจิตของบุคคลผู้ไม่ประมาทต้ังอยู่ เพราะการไม่ถูกกลุ้มรมุ 
 จิต ความเพียรเป็นคุณอนับุคคลน้ันปรารภแล้ว ไม่ให้ย่อหย่อน สติเป็นธรรมชาติ 
 อนับุคคลน้ันเข้าไปต้ังไว้แล้ว ไม่ให้หลงลืม กายสงบ ไม่กระสบักระส่าย จิตต้ัง 
 มั่น มีอารมณอ์นัเดียว ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราเหน็ผลแห่งความไม่ประมาทน้ีแล 
 จึงกล่าวว่า ความไม่ประมาทในผสัสายตนะ ๖ อนัภกิษุเหล่าน้ันควรทาํ ฯลฯ 
 ธรรมารมณอ์นัจะพึงรู้แจ้งด้วยใจอนัเป็นที่ ร่ืนรมย์ใจกม็ี อนัไม่เป็นที่ ร่ืนรมย์ใจกม็ี 



 ธรรมารมณเ์หล่าน้ันถูกต้องแล้วๆ ย่อมไม่กลุ้มรมุจิตของบุคคลผู้ไม่ประมาทต้ังอยู่ 
 เพราะการไม่กลุ้มรมุจิต ความเพียรเป็นคุณอนับุคคลน้ันปรารภแล้ว ไม่ให้ย่อ 
 หย่อน สติเป็นธรรมชาติอนับุคคลน้ันเข้าไปต้ังไว้แล้ว ไม่ให้หลงลืม กายสงบ 
 ไม่กระสบักระส่าย จิตตั้งมั่น มีอารมณอ์นัเดียว ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราเหน็ผล 
 แห่งความไม่ประมาทนี้แล จึงกล่าวว่า ความไม่ประมาทในผสัสายตนะ ๖ อนั 
 ภกิษุเหล่าน้ันควรทาํ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
ขณสตูร 
      [๒๑๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เป็นลาภของเธอทั้งหลายแล้ว เธอทั้งหลาย 
 ได้ดีแล้ว ขณะเพ่ือการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ เธอทั้งหลายได้เฉพาะแล้ว ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย นรกช่ือว่าผสัสายตนิกะ ๖ อนัเราเหน็แล้ว ในผสัสายตนิก- 
 *นรกน้ัน สตัว์จะเหน็รปูอะไรๆ ด้วยจักษุ กย่็อมเหน็แต่รปูอนัไม่น่าปรารถนา ย่อม 
 ไม่เหน็รปูอนัน่าปรารถนา ย่อมเหน็แต่รปูไม่น่าใคร่ ย่อมไม่เหน็รปูอนัน่าใคร่ ย่อม 
 เหน็แต่รปูอนัไม่น่าพอใจ ย่อมไม่เหน็รปูอนัน่าพอใจ จะฟังเสยีงอะไรๆ ด้วยหู... 
 จะดมกล่ินอะไรๆ ด้วยจมูก... จะล้ิมรสอะไรๆ ด้วยล้ิน... จะถูกต้อง 
 โผฏฐัพพะอะไรๆ ด้วยกาย... จะรู้แจ้งธรรมารมณอ์ะไรๆ ด้วยใจ กย่็อมรู้แจ้ง 
 แต่ธรรมารมณอ์นัไม่น่าปรารถนา ย่อมไม่รู้แจ้งธรรมารมณอ์นัน่าปรารถนา ย่อมรู้ 
 แจ้งแต่ธรรมารมณอ์นัไม่น่าใคร่ ย่อมไม่รู้แจ้งธรรมารมณอ์นัน่าใคร่ ย่อมรู้แจ้งแต่ 
 ธรรมารมณอ์นัไม่น่าพอใจ ย่อมไม่รู้แจ้งธรรมารมณอ์นัน่าพอใจ 
      [๒๑๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เป็นลาภของเธอทั้งหลายแล้ว เธอทั้งหลาย 
 ได้ดีแล้ว ขณะเพ่ือการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ เธอทั้งหลายได้เฉพาะแล้ว ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย สวรรค์ช่ือว่า ผสัสายตนิกะ ๖ ช้ัน เราได้เหน็แล้ว ในผสัสายต- 
 *นิกสวรรค์นั้น บุคคลจะเหน็รปูอะไรๆ ด้วยจักษุ กย่็อมเหน็แต่รปูอนัน่าปรารถนา 
 ย่อมไม่เหน็รปูอนัไม่น่าปรารถนา ย่อมเหน็แต่รปูอนัน่าใคร่ ย่อมไม่เหน็รูปอนัไม่น่า 
 ใคร่ ย่อมเหน็แต่รปูอนัน่าพอใจ ย่อมไม่เหน็รปูอนัไม่น่าพอใจ ฯลฯ จะรู้แจ้ง 
 ธรรมารมณอ์ะไรๆ ด้วยใจ กย่็อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมณอ์นัน่าปรารถนา ย่อมไม่รู้ 
 แจ้งธรรมารมณอ์นัไม่น่าปรารถนา ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมณท์ี่ น่าใคร่ ย่อมไม่รู้แจ้ง 
 ธรรมารมณท์ี่ ไม่น่าใคร่ ย่อมรู้แจ้งแต่ธรรมารมณอ์นัน่าพอใจ ย่อมไม่รู้แจ้งธรรมารมณ ์
 อนัไม่น่าพอใจ ดูกรภกิษุทั้งหลาย เป็นลาภของเธอทั้งหลายแล้ว เธอทั้งหลายได้ดี 
 แล้ว ขณะเพ่ือการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ เธอทั้งหลายได้เฉพาะแล้ว ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                         ปัคคัยหสตูรที่  ๑ 



      [๒๑๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์เป็นผู้มีรปูเป็นที่ มายินดี 
 เป็นผู้ยินดีแล้วในรปู เป็นผู้เพลิดเพลินแล้วในรปู เพราะรปูแปรปรวน คลายไป 
 และดับไป  เทวดาและมนุษย์ย่อมอยู่เป็นทุกข ์เทวดาและมนุษย์เป็นผู้มีเสยีงเป็น 
 ที่ มายินดี ... เป็นผู้มีกล่ินเป็นที่ มายินดี ... เป็นผู้มีรสเป็นที่ มายินดี ... เป็นผู้มี 
 โผฏฐัพพะเป็นที่ มายินดี ... เป็นผู้มีธรรมารมณเ์ป็นที่ มายินดี เป็นผู้ยินดีแล้วใน 
 ธรรมารมณ ์เป็นผู้เพลิดเพลินแล้วในธรรมารมณ ์เพราะธรรมารมณแ์ปรปรวน คลาย 
 ไปและดับไป เทวดาและมนุษย์ย่อมอยู่เป็นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย ส่วนตถาคต 
 ผู้เป็นอรหันต์ตรัสรู้ เองโดยชอบ รู้แจ้งแล้วซึ่ งความเกดิขึ้น ความดับไป คุณ โทษ 
 และอบุายเป็นเคร่ืองสลัดออกแห่งรปูทั้งหลาย ตามความเป็นจริง ไม่เป็นผู้มีรปูเป็น 
 ที่ มายินดี ไม่เป็นผู้ยินดีแล้วในรปู ไม่เป็นผู้เพลิดเพลินแล้วในรปู เพราะรปูแปร 
 ปรวน คลายไปและดับไป ตถาคตย่อมอยู่เป็นสขุ  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตผู้ 
 เป็นอรหันต์ ตรัสรู้ เองโดยชอบ รู้แจ้งแล้วซึ่ งความเกดิขึ้นความดับไป คุณ โทษ 
 และอบุายเป็นเคร่ืองสลัดออกแห่งเสยีง ... กล่ิน ... รส ... โผฏฐัพพะ ... 
 ธรรมารมณ ์ตามความเป็นจริง ย่อมไม่เป็นผู้มีธรรมารมณเ์ป็นที่ มายินดี ไม่เป็นผู้ 
 ยินดีแล้วในธรรมารมณ ์ไม่เป็นผู้เพลิดเพลินแล้วในธรรมารมณ ์เพราะธรรมารมณ ์
 แปรปรวนไป คลายไปและดับไป ตถาคตกย่็อมอยู่เป็นสขุ ฯ 
      คร้ันพระผู้มีพระภาคผู้สคุตศาสดา ได้ตรัสไวยากรณภ์าษิตนี้ จบลงแล้ว จึง 
 ได้ตรัสคาถาประพันธต่์อไปว่า ฯ 
      [๒๑๗] รปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ์
         ทั้งสิ้น อนัน่าปรารถนา น่าใคร่และน่าพอใจ ที่ กล่าวกนัว่ามีอยู่ 
         ประมาณเท่าใด รปูารมณเ์ป็นต้นเหล่าน้ันนั่นแล เป็นสิ่ งอนั 
         ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลก สมมติว่าเป็นสขุ ถ้าว่ารปูารมณเ์ป็น 
         ต้นเหล่านั้นดับไปในที่ ใด ที่ น้ัน เทวดา และมนุษย์เหล่านั้น 
         สมมติว่าเป็นทุกข ์ส่วนว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลาย เหน็การดับ 
         สกักายะ (รปูารมณเ์ป็นต้นที่ บุคคลถอืว่าเป็นของตน) ว่าเป็น 
         สขุ การเหน็ของพระอริยะเจ้าทั้งหลายผู้เหน็อยู่น้ี ย่อมเป็น 
         ข้าศกึกบัชาวโลกทั้งปวง บุคคลเหล่าอื่ นกล่าวสิ่ งใดว่าเป็นสขุ 
         พระอริยะเจ้าทั้งหลายกล่าวสิ่ งนั้นว่าเป็นทุกข ์บุคคลเหล่าอื่ น 
         กล่าวสิ่ งใดว่าเป็นทุกข ์พระอริยะเจ้าทั้งหลายรู้แจ้งสิ่ งน้ันว่า 
         เป็นสขุ เธอจงเหน็ธรรมที่ รู้ ได้ยาก คนพาลผู้หลง ไม่รู้แจ้ง 
         ในนิพพานน้ี ความมืดย่อมมีแก่บุคคลผู้ถูกนิวรณหุ้์มห่อ เหมือน 
         ความมัวมนย่อมมีแก่บุคคลผู้ไม่เหน็ นิพพานย่อมมีแก่ 



         สตับุรุษ เหมือนแสงสว่างย่อมมีแก่บุคคลผู้เหน็ ชนทั้งหลาย 
         แสวงหา ไม่ฉลาดในธรรม ย่อมไม่รู้แจ้งนิพพานอนัมีในที่  
         ใกล้ ธรรมน้ีอนับุคคลผู้ถูกความกาํหนัดในภพครอบงาํ ผู้ 
         แล่นไปตามกระแสตัณหาในภพ ผู้อนับ่วงแห่งมารท่วมทบั 
         ไม่ตรัสรู้ ได้ง่าย ใครหนอ เว้นจากพระอริยะเจ้าทั้งหลายแล้ว 
         ย่อมควรเพ่ือจะตรัสรู้ นิพพานบท ที่ พระอริยะเจ้าทั้งหลายรู้ โดย 
         ชอบ เป็นผู้ไม่มีอาสวะปรินิพพาน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                         ปัคคัยหสตูรที่  ๒ 
      [๒๑๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์เป็นผู้มีรปูเป็นที่ มายินดี 
 เป็นผู้ยินดีแล้วในรูป เป็นผู้เพลิดเพลินแล้วในรปู เพราะรปูแปรปรวน คลายไป 
 และดับไป เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
 เป็นผู้มีเสยีงเป็นที่ มายินดี ... เป็นผู้มีกล่ินเป็นที่ มายินดี ... เป็นผู้มีรสเป็นที่ มายินดี ... 
 เป็นผู้มีโผฏฐัพพะเป็นที่ มายินดี... เป็นผู้มีธรรมารมณเ์ป็นที่ มายินดี เป็นผู้ยินดี 
 แล้วในธรรมารมณ ์เป็นผู้เพลิดเพลินแล้วในธรรมารมณ ์เพราะธรรมารมณ ์
 แปรปรวน คลายไปและดับไป เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข ์ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ส่วนตถาคตผู้อรหันต์ตรัสรู้ เองโดยชอบ รู้แจ้งแล้วซึ่ งความเกดิขึ้น 
 ความดับไป คุณ โทษ และอบุายเป็นเคร่ืองสลัดออกแห่งรูปทั้งหลาย ไม่เป็น 
 ผู้มีรปูเป็นที่ มายินดี ไม่เป็นผู้ยินดีแล้วในรปู ไม่เป็นผู้เพลิดเพลินแล้วในรปู 
 เพราะรปูแปรปรวน คลายไปและดับไป ตถาคตย่อมอยู่เป็นสขุ ตถาคตผู้อรหันต์ 
 ตรัสรู้ เองโดยชอบ รู้แจ้งแล้วซึ่ งความเกดิขึ้น  ความดับไป คุณ โทษ และอบุาย 
 เคร่ืองสลัดออกแห่งเสยีง ... แห่งกล่ิน ... แห่งรส ... แห่งโผฏฐัพพะ ... แห่ง 
 ธรรมารมณ ์ตามความเป็นจริง ไม่เป็นผู้มีธรรมารมณเ์ป็นที่ มายินดี ไม่เป็นผู้ยินดี 
 แล้วในธรรมารมณ ์ไม่เป็นผู้เพลิดเพลินแล้วในธรรมารมณ ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 เพราะธรรมารมณแ์ปรปรวนไป คลายไปและดับไป ตถาคตกย่็อมอยู่เป็นสขุ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                         อคัคัยหสตูรที่  ๑ 
      [๒๑๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 
 จงละสิ่ งน้ันเสยี สิ่ งน้ันอนัเธอทั้งหลายละได้แล้ว จักเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
 เกื้อกูล เพ่ือความสขุ ดูกรภกิษุทั้งหลาย อะไรเล่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย จักษุไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละจักษุน้ันเสยี จักษุนั้น 
 อนัเธอทั้งหลายละได้แล้ว จักเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสขุ หู ... 



 จมูก ... ล้ิน ... กาย ... ใจ ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละใจน้ันเสยี 
 ใจน้ันอนัเธอทั้งหลายละได้แล้ว จักเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสขุ 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย ชนพึงนาํหญ้า กิ่ งไม้และใบไม้ที่ มีอยู่ในเชตวันน้ีไป หรือพึงเผา 
 หรือพึงทาํตามสมควรแก่เหตุ เธอทั้งหลายพึงมีความคิดอย่างน้ีว่า ชนนาํพวกเราไป 
 หรือเผา หรือทาํพวกเราตามสมควรแก่เหตุ ดังน้ีบ้างหรือหนอ ภกิษุเหล่าน้ัน 
 กราบทูลว่า หาเป็นดังน้ันไม่ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ข้อน้ัน เพราะเหตุอะไร 
      ภ.ิ เพราะเหตุว่า หญ้าเป็นต้นนั้นมิได้เป็นตน หรือเป็นของเนื่ องด้วยตน 
 ของข้าพระองค์ทั้งหลายเลย พระเจ้าข้า 
      พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกนัแล จักษุไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย 
 เธอทั้งหลายจงละจักษุนั้นเสยี  จักษุน้ันอนัเธอทั้งหลายละได้แล้ว จักเป็นไปเพ่ือ 
 ประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสขุ หู ... จมูก ... ล้ิน ... กาย ... ใจ ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย 
 เธอทั้งหลายจงละใจน้ันเสยี ใจน้ันอนัเธอทั้งหลายละได้แล้ว จักเป็นไปเพ่ือ 
 ประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสขุ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                         อคัคัยหสตูรที่  ๒ 
      [๒๒๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 
 จงละสิ่ งน้ันเสยี สิ่ งน้ันอนัเธอทั้งหลายละได้แล้ว จักเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล 
 เพ่ือความสขุ ดูกรภกิษุทั้งหลาย อะไรเล่าไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย รปูไม่ใช่ของ 
 เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละรปูนั้นเสยี รปูน้ันอนัเธอทั้งหลายละได้แล้ว จักเป็น 
 ไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสขุ เสยีง... กล่ิน... รส... โผฏฐัพพะ... 
 ธรรมารมณไ์ม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละธรรมารมณน้ั์นเสยี ธรรมารมณ ์
 น้ันอนัเธอทั้งหลายละได้แล้ว จักเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสขุ 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย ชนพึงนาํหญ้า กิ่ งไม้และใบไม้ที่ มีอยู่ในเชตวันน้ีไป หรือพึงเผา 
 หรือพึงทาํตามสมควรแก่เหตุ เธอทั้งหลายพึงมีความคิดอย่างน้ีว่า ชนนาํพวกเราไป 
 หรือเผา หรือทาํตามสมควรแก่เหตุ ดังน้ี บ้างหรือหนอ ภกิษุทั้งหลาย 
 กราบทูลว่า หาเป็นด่ังน้ันไม่ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร 
      ภ.ิ เพราะเหตุว่า หญ้าเป็นต้นนั้นมิได้เป็นตน หรือเป็นของเนื่ องด้วยตน 
 ของข้าพระองค์ทั้งหลายเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย ฉ ◌ันนั้นเหมือนกนัแล รปูไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย 
 เธอทั้งหลายจงละรปูนั้นเสยี รปูน้ันอนัเธอทั้งหลายละได้แล้ว จักเป็นไปเพ่ือ 



 ประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสขุ เสยีง... กล่ิน... รส... โผฏฐัพพะ... ธรรมารมณ ์
 ไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงละธรรมารมณน้ั์นเสยี ธรรมารมณน้ั์นอนัเธอ 
 ทั้งหลายละได้แล้ว จักเป็นไปเพ่ือประโยชน์เกื้อกูล เพ่ือความสขุ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                        เหตุอชัฌัตตสตูรที่  ๑ 
      [๒๒๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุเป็นของไม่เที่ ยง แม้เหตุและปัจจัย 
 เพ่ือความเกดิขึ้นแห่งจักษุน้ันกไ็ม่เที่ ยง จักษุอนัเกดิแต่เหตุที่ ไม่เที่ ยง ที่ ไหนจัก 
 เที่ ยงเล่า ฯลฯ ใจเป็นของไม่เที่ ยง แม้เหตุและปัจจัยเพ่ือความเกดิขึ้นแห่งใจน้ัน 
 กไ็ม่เที่ ยง ใจอนัเกดิแต่เหตุที่ ไม่เที่ ยง ที่ ไหนจักเที่ ยงเล่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 อริยสาวกผู้สดบัแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในจักษุ แม้ในหู แม้ใน 
 จมูก แม้ในล้ิน แม้ในกาย แม้ในใจ เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะ 
 คลายกาํหนัด จึงหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว 
 รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ น 
 เพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                        เหตุอชัฌัตตสตูรที่  ๒ 
      [๒๒๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุเป็นทุกข ์แม้เหตุและปัจจัยเพ่ือความ 
 เกดิขึ้นแห่งจักษุน้ันกเ็ป็นทุกข์ จักษุอนัเกดิแต่เหตุที่ เป็นทุกข ์ที่ ไหนจักเป็นสขุเล่า 
  ฯลฯ ใจเป็นทุกข ์แม้เหตุและปัจจัยเพ่ือความเกดิขึ้นแห่งใจกเ็ป็นทุกข ์ใจอนัเกดิ 
 แต่เหตุที่ เป็นทุกข ์ที่ ไหนจักเป็นสขุเล่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ 
 แล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในจักษุ แม้ในหู แม้ในจมูก แม้ในล้ิน 
 แม้ในกาย แม้ในใจ เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด จึง 
 หลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติสิ้น 
 แล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็น 
 อย่างน้ีมิได้มี ฯ 
      [๒๒๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุเป็นอนัตตา แม้เหตุและปัจจัยเพ่ือ 
 ความเกดิขึ้นแห่งจักษุกเ็ป็นอนัตตา จักษุอนัเกดิแต่เหตุที่ เป็นอนัตตา ที่ ไหนจักเป็น 
 อตัตาเล่า ฯลฯ ใจเป็นอนัตตา แม้เหตุและปัจจัยเพ่ือความเกดิขึ้นแห่งใจกเ็ป็น 
 อนัตตา ที่ ไหนจักเป็นอตัตาเล่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็ 
 อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในจักษุ แม้ในหู แม้ในจมูก  แม้ในล้ิน แม้ในกาย 
 แม้ในใจ เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด จึงหลุดพ้น เมื่ อ 
 หลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ 



 อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                        เหตุพาหิรสตูรที่  ๑ 
      [๒๒๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูเป็นของไม่เที่ ยง แม้เหตุและปัจจัย 
 เพ่ือความเกดิขึ้นแห่งรปูกไ็ม่เที่ ยง รปูอนัเกดิแต่เหตุที่ ไม่เที่ ยง  ที่ ไหนจัก 
 เที่ ยงเล่า เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณเ์ป็นของไม่เที่ ยง แม้เหตุ 
 และปัจจัยเพ่ือความเกดิขึ้นแห่งธรรมารมณก์ไ็ม่เที่ ยง ธรรมารมณอ์นัเกดิแต่เหตุที่  
 ไม่เที่ ยง ที่ ไหนจักเที่ ยงเล่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเหน็อยู่ 
 อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในรปู แม้ในเสยีง แม้ในกล่ิน แม้ในรส แม้ใน 
 โผฏฐัพพะ แม้ในธรรมารมณ ์เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลาย 
 กาํหนัด จึงหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหยั่งรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า 
 ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความ 
 เป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
      [๒๒๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูเป็นทุกข ์แม้เหตุและปัจจัยเพ่ือความ 
 เกดิขึ้นแห่งรปูกเ็ป็นทุกข ์รปูอนัเกดิแต่เหตุที่ เป็นทุกข ์ที่ ไหนจักเป็นสขุเล่า 
 เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณเ์ป็นทุกข ์แม้เหตุและปัจจัยเพ่ือความ 
 เกดิขึ้นแห่งธรรมารมณก์เ็ป็นทุกข ์ธรรมารมณอ์นัเกดิแต่เหตุที่ เป็นทุกข ์ที่ ไหนจัก 
 เป็นสขุเล่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อ 
 หน่ายแม้ในรปู แม้ในเสยีง แม้ในกล่ิน แม้ในรส แม้ในโผฏฐัพพะ แม้ใน 
 ธรรมารมณ ์เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด จึงหลุดพ้น 
 เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว 
 พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ี 
 มิได้มี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                        เหตุพาหิรสตูรที่  ๒ 
      [๒๒๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูเป็นอนัตตา แม้เหตุและปัจจัยเพ่ือความ 
 เกดิขึ้นแห่งรปูกเ็ป็นอนัตตา รปูอนัเกดิแต่เหตุที่ เป็นอนัตตา ที่ ไหนจักเป็นอตัตา 
 เล่า เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณเ์ป็นอนัตตา แม้เหตุและปัจจัย 
 เพ่ือความเกดิขึ้นแห่งธรรมารมณก์เ็ป็นอนัตตา  ธรรมารมณอ์นัเกดิแต่เหตุที่ เป็น 
 อนัตตาที่ ไหนจักเป็นอตัตาเล่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว 
 เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในรปู แม้ในเสยีง แม้ในกล่ิน แม้ในรส 
 แม้ในโผฏฐัพพะ แม้ในธรรมารมณ ์เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะ 



 คลายกาํหนัด จึงหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว 
 รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือ 
 ความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                        จบเทวทหวรรคที่  ๔ 
                        ------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑.  เทวทหสตูร ๒. ขณสตูร ๓. ปัคคัยหสตูรที่  ๑ ๔. ปัคคัยหสตูร 
 ที่  ๒ ๕. อคัคัยหสตูรที่  ๑ ๖. อคัคัยหสตูรที่  ๒ ๗. เหตุอชัฌัตตสตูรที่  ๑ 
 ๘. เหตุอชัฌัตตสตูรที่  ๒ ๙. เหตุพาหิรสตูรที่  ๑ ๑๐. เหตุพาหิรสตูรที่  ๒ ฯ 
                        ------------- 
                        นวปุราณวรรคที่  ๕ 
                           กรรมสตูร 
      [๒๒๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงกรรมทั้งใหม่และเก่า ความดับ 
 แห่งกรรม และปฏปิทาอนัเป็นเคร่ืองให้ถึงความดับแห่งกรรม ท่านทั้งหลายจงฟัง 
 จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ดูกรภกิษุทั้งหลาย กก็รรมเก่าเป็นไฉน จักษุอนับัณฑติ 
 พึงเหน็ว่าเป็นกรรมเก่า อนัปัจจัยทั้งหลายปรงุแต่งแล้ว สาํเรจ็ด้วยเจตนา เป็น 
 ที่ ตั้งแห่งเวทนา หู ... จมูก ... ล้ิน ... กาย ... ใจอนับณัฑติพึงเหน็ว่าเป็นกรรมเก่า  อนั 
 ปัจจัยปรงุแต่งแล้ว  สาํเรจ็ด้วยเจตนา เป็นที่ ตั้งแห่งเวทนา ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 น้ีเราเรียกว่า กรรมเก่า ฯ 
      [๒๒๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กก็รรมใหม่เป็นไฉน กรรมที่ บุคคลทาํด้วย 
 กาย วาจา ใจ ในบดัน้ี นี้ เราเรียกว่า กรรมใหม่ ฯ 
      [๒๒๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กค็วามดับแห่งกรรมเป็นไฉน นิโรธที่ ถูกต้อง 
 วิมุตติ เพราะความดับแห่งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม น้ีเราเรียกว่า ความดับ 
 แห่งกรรม ฯ 
      [๒๓๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ปฏปิทาอนัเป็นเคร่ืองให้ถงึความดับแห่งกรรม 
 เป็นไฉน อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ คือ สมัมาทฏิฐิ ๑ สมัมาสงักปัปะ ๑ 
 สมัมาวาจา ๑ สมัมากมัมันตะ ๑ สมัมาอาชีวะ ๑ สมัมาวายามะ ๑ สมัมาสติ ๑ 
 สมัมาสมาธ ิ๑ ดูกรภกิษุทั้งหลาย น้ีเราเรียกว่า ปฏปิทาอนัเป็นเคร่ืองให้ถงึความ 
 ดับกรรม ฯ 
      [๒๓๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กรรมเก่า  กรรมใหม่ ความดับแห่งกรรม 
 และปฏปิทาอนัเป็นเคร่ืองให้ถงึความดับกรรม เราได้แสดงแล้วแก่ท่านทั้งหลาย 



 ด้วยประการดังนี้แล กจิใดแล อนัเราผู้ศาสดา ผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ผู้ 
 อนุเคราะห์แก่สาวกทั้งหลาย พึงทาํ กจิน้ันเราทาํแล้วเพราะอาศยัความอนุเคราะห์ 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย น่ันโคนไม้  น่ันเรือนว่างเปล่า เธอทั้งหลายจงพยายาม อย่า 
 ประมาท อย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนใจในภายหลัง น้ีเป็นอนุศาสนีของเราเพ่ือ 
 เธอทั้งหลาย ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                         สปัปายสตูรที่  ๑ 
      [๒๓๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจะแสดงปฏปิทาอนัเป็นอปุการะแก่นิพพาน 
 แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏปิทาอนัเป็นอปุการะ 
 แก่นิพพานนั้นเป็นไฉน ภกิษุในศาสนาน้ี ย่อมเหน็ว่า จักษุไม่เที่ ยง รปูทั้งหลาย 
 ไม่เที่ ยง จักษุวิญญาณไม่เที่ ยง จักษุสมัผสัไม่เที่ ยง แม้สขุเวทนา ทุกขเ์วทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัยกไ็ม่เที่ ยง ฯลฯ ภกิษุ 
 ในศาสนานี้  ย่อมเหน็ว่า ใจไม่เที่ ยง ธรรมารมณไ์ม่เที่ ยง มโนวิญญาณไม่เที่ ยง 
 มโนสมัผสัไม่เที่ ยง แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้น 
 เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัยกไ็ม่เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลาย น้ีเป็นปฏปิทาอนัเป็น 
 อปุการะแก่นิพพาน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                         สปัปายสตูรที่  ๒ 
      [๒๓๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏปิทาอนัเป็นอปุการะแก่ 
 นิพพานแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ฯลฯ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ปฏปิทาอนั 
 เป็นอปุการะแก่นิพพานน้ันเป็นไฉน ภกิษุในศาสนาน้ี เหน็ว่า จักษุเป็นทุกข ์รปูเป็น 
 ทุกข ์จักษุวิญญาณเป็นทุกข ์จักษุสมัผสัเป็นทุกข ์แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
 อทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัยกเ็ป็นทุกข ์ฯลฯ ภกิษุใน 
 ศาสนาน้ี เหน็ว่า ใจเป็นทุกข ์ธรรมารมณเ์ป็นทุกข ์ มโนวิญญาณเป็นทุกข ์
 มโนสมัผสัเป็นทุกข ์แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิ 
 ขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัยกเ็ป็นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย นี้แลปฏปิทาอนัเป็น 
 อปุการะแก่นิพพาน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                         สปัปายสตูรที่  ๓ 
       [๒๓๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏปิทาอนัเป็นอปุการะแก่ 
 นิพพานแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ฯลฯ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ปฏปิทาอนั 
 เป็นอปุการะแก่นิพพานน้ันเป็นไฉน ภกิษุในศาสนาน้ี เหน็ว่า จักษุเป็นอนัตตา 



 รปูเป็นอนัตตา จักษุวิญญาณเป็นอนัตตา จักษุสมัผสัเป็นอนัตตา แม้สขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัยกเ็ป็น 
 อนัตตา ฯลฯ ภกิษุในศาสนานี้  เหน็ว่า ใจเป็นอนัตตา ธรรมารมณเ์ป็นอนัตตา 
 มโนวิญญาณเป็นอนัตตา มโนสมัผสัเป็นอนัตตา แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัยกเ็ป็นอนัตตา ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย น้ีแลปฏปิทาอนัเป็นอปุการะแก่นิพพาน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                         สปัปายสตูรที่  ๔ 
       [๒๓๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏปิทาอนัเป็นอปุการะแก่นิพพาน 
 แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ฯลฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปฏปิทาอนัเป็นอปุการะ 
 แก่นิพพานนั้นเป็นไฉน ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจักสาํคัญความข้อน้ัน 
 เป็นไฉน จักษุเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ภกิษุทั้งหลายกราบทูลว่า ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      ภ.ิ ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. รปู... จักษุวิญญาณ... จักษุสมัผสั... แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      ภ.ิ ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯลฯ 
      พ. ใจเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 



      ภ.ิ ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ธรรมารมณ.์.. มโนวิญญาณ... มโนสมัผสั... แม้สขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย เที่ ยง 
 หรือไม่เที่ ยง ฯ 
      ภ.ิ ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      ภ.ิ เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      ภ.ิ ไม่ควรเหน็อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อม 
 เบื่ อหน่ายแม้ในจักษุ แม้ในรปู แม้ในจักษุวิญญาณ แม้ในจักษุสมัผสั แม้ใน 
 สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย 
 ฯลฯ ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในใจ แม้ในธรรมารมณ ์แม้ในมโนวิญญาณ แม้ใน 
 มโนสมัผสั แม้ในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะ 
 มโนสมัผสัเป็นปัจจัย เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด 
 จึงหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติ 
 สิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็น 
 อย่างน้ีมิได้มี ดูกรภกิษุทั้งหลาย น้ีแลเป็นปฏปิทาอนัเป็นอปุการะแก่นิพพาน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                      อนันเตวาสกิานาจริยสตูร 
      [๒๓๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์น้ีอนัไม่มีอนั 
 เตวาสกิ ไม่มีอาจารย์ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุยังมีอนัเตวาสกิ ยังมีอาจารย์ 
 อยู่เป็นทุกข ์ไม่สาํราญ ส่วนภิกษุไม่มีอนัเตวาสกิ ไม่มีอาจารย์ อยู่เป็นสขุ 
 สาํราญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย กภ็กิษุยังมีอนัเตวาสกิ ยังมีอาจารย์ ย่อมอยู่เป็นทุกข ์
 ไม่สาํราญเป็นไฉน ธรรมทั้งหลายอนัเป็นบาป เป็นอกุศล คือ ความดาํริอนัฟุ้งซ่าน 
 อนัเป็นเคร่ืองประกอบสตัว์ไว้ในภพ ย่อมบงัเกดิขึ้นแก่ภิกษุในศาสนานี้  เพราะ 
 เหน็รปูด้วยจักษุ อกุศลธรรมเหล่าน้ันย่อมสงิอยู่ภายในของภกิษุน้ัน เพราะอกุศล 
 ธรรมสงิอยู่ภายในของภกิษุน้ัน เหตุน้ัน เราจึงเรียกภกิษุนั้นว่า มีอนัเตวาสกิ เพราะ 
 อกุศลธรรมอนัลามกเหล่าน้ันย่อมครอบงาํภกิษุนั้น เหตุนั้นเราจึงเรียกภกิษุน้ันว่า 
 มีอาจารย์ อกีประการหน่ึง อกุศลธรรมอนัลามก คือ ความดาํริอนัฟุ้งซ่าน เป็น 
 เคร่ืองประกอบสตัว์ไว้ในภพ ย่อมเกดิขึ้นแก่ภกิษุ เพราะฟังเสยีงด้วยหู ... เพราะ 



 สดูกล่ินด้วยจมูก ... เพราะล้ิมรสด้วยล้ิน ... เพราะถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ... 
 เพราะรู้แจ้งธรรมารมณด้์วยใจ อกุศลธรรมเหล่าน้ันสงิอยู่ภายในของภกิษุน้ัน เพราะ 
 อกุศลธรรมอนัลามกเหล่าน้ันสงิอยู่ภายในของภกิษุน้ัน เหตุน้ัน เราจึงเรียกภกิษุ 
 น้ันว่า มีอนัเตวาสกิ เพราะอกุศลธรรมอนัลามกเหล่านั้นย่อมครอบงาํภิกษุน้ัน 
 เหตุน้ันเราจึงเรียกภกิษุน้ันว่า มีอาจารย์ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุผู้มีอนัเตวาสกิ 
 มีอาจารย์ ย่อมอยู่เป็นทุกข ์ไม่สาํราญ อย่างน้ีแล ฯ 
      [๒๓๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กภ็กิษุผู้ไม่มีอนัเตวาสกิ ไม่มีอาจารย์ ย่อม 
 อยู่เป็นสขุ สาํราญอย่างไร ดูกรภกิษุทั้งหลาย อกุศลธรรมอนัลามก คือ ความดาํริ 
 ที่ ฟุ้งซ่าน เป็นเคร่ืองประกอบสตัว์ไว้ในภพ ไม่เกดิขึ้นแก่ภกิษุในธรรมวินัยน้ี 
 เพราะเหน็รปูด้วยจักษุ อกุศลธรรมอนัลามกเหล่าน้ัน ไม่สงิอยู่ในภายในของภกิษุ 
 น้ัน เพราะอกุศลธรรมอนัลามกไม่สงิอยู่ในภายในของภกิษุน้ัน เหตุน้ัน เราจึง 
 เรียกภิกษุน้ันว่า ไม่มีอนัเตวาสกิ เพราะอกุศลธรรมอนัลามกไม่ครอบงาํภกิษุนั้น 
 เหตุน้ัน เราจึงเรียกภกิษุน้ันว่า ไม่มีอาจารย์ อกุศลธรรมอนัลามก คือ ความดาํริ 
 อนัฟุ้งซ่าน เป็นเคร่ืองประกอบสตัว์ไว้ในภพ ย่อมไม่เกดิขึ้นแก่ภกิษุ เพราะ 
 ฟังเสยีงด้วยหู ... เพราะสดูกล่ินด้วยจมูก ... เพราะล้ิมรสด้วยล้ิน ... เพราะถูก 
 ต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ... เพราะรู้แจ้งธรรมารมณด้์วยใจ อกุศลธรรมอนัลามก 
 เหล่าน้ัน ไม่สงิอยู่ในภายในของภกิษุน้ัน เพราะอกุศลธรรมอนัลามกไม่สงิอยู่ 
 ในภายในของภกิษุน้ัน เหตุน้ัน เราจึงเรียกภิกษุน้ันว่า ไม่มีอนัเตวาสกิ เพราะ 
 อกุศลธรรมอนัลามกไม่ครอบงาํภิกษุน้ัน เหตุน้ัน เราจึงเรียกภกิษุน้ันว่า ไม่มี 
 อาจารย์ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุผู้ไม่มีอนัเตวาสกิ ไม่มีอาจารย์ ย่อมอยู่เป็นสขุ 
 สาํราญ ด้วยประการอย่างน้ีแล ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 
 อนัไม่มีอนัเตวาสกิ ไม่มีอาจารย์ ดังน้ี ภกิษุผู้มีอนัเตวาสกิ มีอาจารย์ ย่อมอยู่ 
 เป็นทุกข ์ไม่สาํราญ (ส่วน) ผู้ไม่มีอนัเตวาสกิ ไม่มีอาจารย์ ย่อมอยู่เป็นสขุ 
 สาํราญ ดังน้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                           ติตถยิสตูร 
      [๒๓๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ถ้าว่าพวกปริพาชกอญัญเดียรถย์ีพึงถามพวก 
 เธออย่างน้ีว่า อาวุโสทั้งหลาย พวกท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสาํนักพระสมณ- 
 *โคดมเพ่ือประสงค์อะไร พวกเธอเมื่ อถูกถามอย่างนี้  พึงพยากรณแ์ก่พวกเขา 
 อย่างน้ีว่า พวกเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสาํนักพระผู้มีพระภาค เพ่ือกาํหนด 
 รู้ทุกข ์กถ้็าพวกเขาถามอย่างน้ีว่า อาวุโสทั้งหลาย กทุ็กขท์ี่ ท่านทั้งหลาย 
 อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสาํนักพระสมณโคดมเพ่ือกาํหนดรู้ น้ัน เป็นไฉน พวก 



 เธอพึงพยากรณแ์ก่พวกเขาอย่างน้ีว่า พวกเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในสาํนักพระ 
 ผู้มีพระภาค เพ่ือกาํหนดรู้ ทุกข ์คือ จักษุ ทุกข ์คือ รปู ทุกข ์คือ จักษุวิญญาณ 
 ทุกข ์คือ จักษุสมัผสั ทุกข ์คือสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา 
 ที่ เกดิขึ้น เพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ฯลฯ พวกเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 
 ในสาํนักพระผู้มีพระภาค เพ่ือกาํหนดรู้ ทุกข ์คือ ใจ ทุกข ์คือธรรมารมณ ์
 ทุกข ์คือมโนวิญญาณ ทุกข ์คือมโนสมัผสั ทุกข ์คือสขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย พวกเธอเมื่ อถูกถามอย่างน้ี พึงพยากรณแ์ก่พวกปริพาชกอญัญเดียรถยี์ 
 เหล่าน้ัน อย่างน้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                           ปริยายสตูร 
      [๒๓๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เหตุมีหรือหนอแล ที่ จะให้ภกิษุอาศยั 
 พยากกรณอ์รหัตผล เว้นจากเชื่ อผู้อื่ น หรือเว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟัง 
 ต่อๆ กนัมา เว้นจากการนึกเดาเอาตามเหตุ เว้นจากการถอืเอาใจความตามความเหน็ 
 ของตน ย่อมรู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็ 
 แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ 
 ผู้เจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ มีพระผู้มีพระภาคเป็นต้นเดิม เป็น 
 ผู้แนะนาํ เป็นที่ พ่ึง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานพระวโรกาส ขอเนื้อความ 
 แห่งภาษิตน้ีจงแจ่มแจ้งกะพระผู้มีพระภาคเถิด ภกิษุทั้งหลายได้ฟังต่อพระผู้มีพระ- 
 *ภาคแล้ว จักทรงจาํไว้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย ถ้าอย่างน้ัน 
 พวกเธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าวบดัน้ี ภกิษุเหล่าน้ันทูลรับพระดาํรัสพระ- 
 *ผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เหตุมีอยู่ ที่ จะให้ 
 ภกิษุอาศยัพยากรณอ์รหัตผล เว้นจากการเช่ือต่อผู้อื่ น เว้นจากความชอบใจ เว้น 
 จากการฟังต่อๆ กนัมา เว้นจากการนึกเดาเอาตามเหตุ เว้นจากการถอืเอาใจความ 
 ตามความเหน็ของตน ย่อมทราบชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิ 
 ที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
      [๒๔๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กเ็หตุที่ จะให้ภกิษุอาศยัพยากรณอ์รหัตผล 
 ฯลฯ เป็นไฉน ภกิษุในธรรมวินัยนี้  เหน็รปูด้วยจักษุแล้ว ย่อมรู้ ชัดซึ่ งราคะ 
 โทสะและโมหะอนัมีอยู่ในภายในว่าราคะ โทสะ และโมหะมีอยู่ในภายในของเรา 
 ภกิษุเหน็รปูชนิดใดด้วยจักษุแล้ว ย่อมรู้ ชัดซึ่ งราคะ โทสะ และโมหะอนัมีอยู่ใน 
 ภายในว่า ราคะ โทสะ และโมหะมีอยู่ในภายในของเรา หรือรู้ ชัดซึ่ งราคะ โทสะ 
 และโมหะอนัไม่มีอยู่ในภายในว่า ราคะ โทสะ และโมหะไม่มีอยู่ในภายในของเรา 



 ดูกรภกิษุทั้งหลาย ธรรมเหล่าน้ีพึงทราบด้วยการเช่ือต่อผู้อื่ น พึงทราบด้วยความชอบ 
 ใจ พึงทราบด้วยการฟังต่อๆ กนัมา พึงทราบด้วยการนึกเดาเอาตามเหตุ หรือพึง 
 ทราบด้วยการถอืเอาใจความตามความเหน็ของตนบ้างหรือหนอ ภกิษุเหล่าน้ันกราบ 
 ทูลว่า ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้ พึงทราบได้เพราะเหน็ด้วยปัญญา 
 มิใช่หรือ ฯ 
      ภ.ิ อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย แม้ข้อน้ีกเ็ป็นเหตุให้ภกิษุอาศยัพยากรณอ์รหัตผล 
 เว้นจากการเชื่ อผู้อื่ น เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังต่อๆ กนัมา เว้นจาก 
 การนึกเดาเอาตามเหตุ เว้นจากการถือเอาใจความตามความเหน็ของตน ย่อมรู้ ชัดว่า 
 ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความ 
 เป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯลฯ 
      [๒๔๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย อกีประการหน่ึง ภกิษุล้ิมรสด้วยล้ิน ... 
      [๒๔๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย อกีประการหน่ึง ภกิษุรู้แจ้งธรรมารมณ ์
 ด้วยใจแล้ว ย่อมรู้ ชัดซึ่ งราคะ โทสะ และโมหะอนัมีอยู่ในภายในว่า ราคะ โทสะ 
 และโมหะมีอยู่ในภายในของเรา หรือย่อมรู้ ชัดซึ่ งราคะ โทสะ และโมหะอนัไม่มี 
 อยู่ในภายในว่า ราคะ โทสะ และโมหะไม่มีอยู่ในภายในของเรา ภกิษุรู้แจ้ง 
 ธรรมารมณอ์ย่างใดด้วยใจแล้ว ย่อมรู้ ชัดซึ่ งราคะ โทสะ และโมหะอนัมีอยู่ในภาย 
 ในว่า ราคะ โทสะ และโมหะมีอยู่ในภายในของเรา หรือย่อมรู้ ชัดซึ่ งราคะ โทสะ 
 และโมหะอนัไม่มีอยู่ในภายในว่า ราคะ โทสะ และโมหะไม่มีอยู่ในภายในของเรา 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย ธรรมเหล่าน้ันพึงทราบได้ด้วยการเชื่ อต่อผู้อื่ น ทราบได้ด้วยความ 
 ชอบใจ ทราบได้ด้วยการฟังต่อๆ กนัมา ทราบได้ด้วยการนึกเดาเอาตามเหตุ 
 หรือพึงทราบได้ด้วยการถอืเอาใจความตามความเหน็ของตน บ้างหรือหนอ ฯ 
      ภ.ิ ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ธรรมเหล่าน้ีพึงทราบได้เพราะเหน็ด้วยปัญญามิใช่หรือ ฯ 
      ภ.ิ อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย แม้ข้อน้ีกเ็ป็นเหตุให้ภกิษุอาศยัพยากรณอ์รหัตผล 
 เว้นจากการเชื่ อต่อผู้อื่ น เว้นจากความชอบใจ เว้นจากการฟังต่อๆ กนัมา เว้น 
 จากการนึกเดาเอาตามเหตุ เว้นจากการถอืเอาใจความตามความเหน็ของตน ย่อม 
 รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ น 
 เพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 



                           อนิทรียสตูร 
      [๒๔๓] คร้ังน้ันแล ภกิษุรปูหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั 
 ฯลฯ คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่ พระองค์ 
 ตรัสว่า ภกิษุผู้ถึงพร้อมด้วยอนิทรีย์ๆ ดังน้ี ภกิษุเป็นผู้ถงึพร้อมด้วยอนิทรีย์ด้วย 
 เหตุเพียงเท่าไรหนอ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุ ถ้าว่าภกิษุพิจารณาเหน็ 
 ความเกดิขึ้นและความเสื่ อมไปในจักขนุทรีย์ ย่อมเบื่ อหน่ายในจักขนุทรีย์ ฯลฯ 
 พิจารณาเหน็ความเกดิขึ้นและความเสื่ อมในมนินทรีย์ ย่อมเบื่ อหน่ายในมนินทรีย์ 
 เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด จึงหลุดพ้น เมื่ อหลุด 
 พ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่ 
 จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี ดูกรภกิษุ 
 ภกิษุเป็นผู้ถงึพร้อมด้วยอนิทรีย์ ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                          ธรรมกถกิสตูร 
      [๒๔๔] คร้ังน้ันแล ภกิษุรปูหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั 
 ฯลฯ คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ที่ เรียกว่า 
 ภกิษุเป็นพระธรรมกถกึๆ ดังน้ี ภกิษุเป็นพระธรรมกถกึด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอ 
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ ถ้าภกิษุแสดงธรรมเพ่ือหน่าย เพ่ือคลายกาํหนัด 
 เพ่ือดับจักษุ ควรเรียกได้ว่า ภกิษุเป็นพระธรรมกถกึ ถ้าเป็นผู้ปฏบิตัิเพ่ือหน่าย 
 เพ่ือคลายกาํหนัด เพ่ือดับจักษุ ควรเรียกได้ว่า ภกิษุปฏบิัติธรรมสมควรแก่ธรรม 
 ถ้าเป็นผู้หลุดพ้นเพราะหน่าย เพราะคลายกาํหนัด เพราะดับ เพราะไม่ถอืมั่นจักษุ 
 ควรเรียกได้ว่า ภกิษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบนั ฯลฯ ภกิษุแสดงธรรมเพ่ือหน่าย 
 เพ่ือคลายกาํหนัด เพ่ือดับใจ ควรเรียกได้ว่า ภกิษุเป็นพระธรรมกถกึ ถ้าเป็นผู้ 
 ปฏบิตัิเพ่ือหน่าย เพ่ือคลายกาํหนัด เพ่ือดับใจ ควรเรียกได้ว่า ภิกษุเป็นผู้ปฏบิตัิ 
 ธรรมสมควรแก่ธรรม ถ้าเป็นผู้หลุดพ้นเพราะหน่าย เพราะคลายกาํหนัด เพราะ 
 ดับ เพราะไม่ถอืมั่นใจ ควรเรียกได้ว่า ภกิษุผู้บรรลุนิพพานในปัจจุบนั ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                       จบนวปุราณวรรคที่  ๕ 
                       --------------- 
                      รวมสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. กรรมสตูร ๒. สปัปายสตูรที่  ๑ ๓. สปัปายสตูรที่  ๒ ๔. สปัปาย- 
 *สตูรที่  ๓ ๕. สปัปายสตูรที่  ๔ ๖. อนันเตวาสกิานาจริยสตูร ๗. ติตถยิสตูร 
 ๘. ปริยายสตูร ๙. อนิทรียสตูร ๑๐. ธรรมกถกิสตูร ฯ 



                        ------------- 
                    รวมวรรคในตติยปัณณาสกน้ี์ คือ 
      ๑. โยคักเขมิวรรค ๒. โลกกามคุณวรรค ๓. คหปติวรรค 
 ๔. เทวทหวรรค ๕. นวปุราณวรรค ฯ 
                        -------------- 
                         นันทขิยวรรคที่  ๑ 
                         นันทขิยสตูรที่  ๑ 
      [๒๔๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุเหน็จักษุอนัไม่เที่ ยงน่ันแลว่า ไม่เที่ ยง 
 ความเหน็ของภกิษุนั้น ช่ือว่าเป็นความเหน็ชอบ เมื่ อเหน็ชอบย่อมเบื่ อหน่าย 
 เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน 
 เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน และราคะ เราจึงเรียกว่า จิตหลุดพ้นดีแล้ว ฯลฯ 
 ภกิษุเหน็ใจอนัไม่เที่ ยงน่ันแลว่า ไม่เที่ ยง ความเหน็ของภกิษุนั้น ช่ือว่าเป็นความ 
 เหน็ชอบ เมื่ อเหน็ชอบย่อมเบื่ อหน่าย เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ 
 เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะ เรา 
 จึงเรียกว่า จิตหลุดพ้นดีแล้ว ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                         นันทขิยสตูรที่  ๒ 
      [๒๔๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุเหน็รปูอนัไม่เที่ ยงน่ันแลว่า ไม่เที่ ยง 
 ความเหน็ของภกิษุนั้น ช่ือว่าเป็นความเหน็ชอบ เมื่ อเหน็ชอบย่อมเบื่ อหน่าย 
 เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน 
 เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกว่า จิตหลุดพ้นดีแล้ว ภกิษุเหน็ 
 เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์อนัไม่เที่ ยงน่ันแลว่า ไม่เที่ ยง ความเหน็ 
 ของภกิษุน้ัน ช่ือว่าเป็นความเหน็ชอบ เมื่ อเหน็ชอบย่อมเบื่ อหน่าย เพราะสิ้น 
 ความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้น 
 ความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกว่า จิตหลุดพ้นดีแล้ว ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
นันทขิยสตูรที่  ๓ 
      [๒๔๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงใส่ใจถงึจักษุโดยอบุายอนั 
 แยบคาย และจงพิจารณาเหน็ความไม่เที่ ยงแห่งจักษุตามความเป็นจริง เมื่ อใส่ใจถงึ 
 จักษุโดยอบุายอนัแยบคาย และพิจารณาเหน็ความไม่เที่ ยงแห่งจักษุตามความเป็น 
 จริง ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในจักษุ เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะ 
 สิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะ เราจึง 



 เรียกว่าจิตหลุดพ้นดีแล้ว ฯลฯ เธอทั้งหลายจงใส่ใจถงึใจ โดยอบุายอนัแยบคาย 
 และจงพิจารณาเหน็ความไม่เที่ ยงแห่งใจตามความเป็นจริง เมื่ อใส่ใจถงึใจ โดย 
 อบุายอนัแยบคาย และพิจารณาเหน็ความไม่เที่ ยงแห่งใจตามความเป็นจริง ย่อม 
 เบื่ อหน่ายแม้ในใจ เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ 
 จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกว่า 
 จิตหลุดพ้นดีแล้ว ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                         นันทขิยสตูรที่  ๔ 
      [๒๔๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงใส่ใจถงึรูปโดยอบุายอนั 
 แยบคาย และจงพิจารณาเหน็ความไม่เที่ ยงแห่งรปูตามความเป็นจริง เมื่ อใส่ใจถงึ 
 รปูโดยอบุายอนัแยบคาย และพิจารณาเหน็ความไม่เที่ ยงแห่งรปูตามความเป็นจริง 
 ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในรปู เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึงสิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ 
 จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความเพลิดเพลินและราคะ เราจึงเรียกว่า จิต 
 หลุดพ้นดีแล้ว ฯลฯ เธอทั้งหลายจงใส่ใจถงึธรรมารมณโ์ดยอบุายอนัแยบคาย 
 และจงพิจารณาเหน็ความไม่เที่ ยงแห่งธรรมารมณต์ามความเป็นจริง เมื่ อใส่ใจถงึ 
 ธรรมารมณโ์ดยอบุายอนัแยบคาย และพิจารณาเหน็ความไม่เที่ ยงแห่งธรรมารมณ ์
 ตามความเป็นจริง ย่อมเบื่ อหน่ายในธรรมารมณ ์เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน จึง 
 สิ้นราคะ เพราะสิ้นราคะ จึงสิ้นความเพลิดเพลิน เพราะสิ้นความเพลิดเพลิน 
 และราคะ เราจึงเรียกว่า จิตหลุดพ้นดีแล้ว ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                        ชีวกมัพวนสตูรที่  ๑ 
      [๒๔๙] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ ชีวกมัพวันใกล้พระ- 
 *นครราชคฤห์ ณ ที่ นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภกิษุทั้งหลาย ฯลฯ ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธ ิเพราะเมื่ อภกิษุมีจิตต้ังมั่นแล้ว สิ่ งทั้งปวง 
 ย่อมปรากฏตามความเป็นจริง กอ็ะไรเล่าปรากฏตามความเป็นจริง คือ จักษุย่อม 
 ปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง รปูย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง 
 จักษุวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง จักษุสมัผสัย่อมปรากฏตาม 
 ความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา 
 ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง 
 ฯลฯ ใจย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง ธรรมารมณย่์อมปรากฏตาม 
 ความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง มโนวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง 
 มโนสมัผสัย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา 



 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ย่อมปรากฏตามความ 
 เป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธ ิเพราะเมื่ อ 
 ภกิษุมีจิตตั้งมั่นแล้ว สิ่ งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริง ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                        ชีวกมัพวนสตูรที่  ๒ 
      [๒๕๐] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ ชีวกมัพวัน ใกล้ 
 พระนครราชคฤห์ ณ ที่ น้ันแล พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภกิษุทั้งหลาย ฯลฯ ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงหลีกเร้นบาํเพญ็ความเพียร เพราะเมื่ อภกิษุหลีกเร้น 
 อยู่ สิ่ งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กอ็ะไรเล่าย่อม 
 ปรากฏตามความเป็นจริง คือ จักษุย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง รปู 
 ย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง จักษุวิญญาณย่อมปรากฏตามความเป็น 
 จริงว่า ไม่เที่ ยง จักษุสมัผสัย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง แม้สขุ- 
 *เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย 
 กย่็อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง ฯลฯ ใจย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า 
 ไม่เที่ ยง ธรรมารมณย่์อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง มโนวิญญาณย่อม 
 ปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง มโนสมัผสัย่อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า 
 ไม่เที่ ยง แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะ 
 มโนสมัผสัเป็นปัจจัย กย่็อมปรากฏตามความเป็นจริงว่า ไม่เที่ ยง ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงหลีกเร้นบาํเพญ็ความเพียร เพราะเมื่ อภกิษุหลีกเร้นอยู่ 
 สิ่ งทั้งปวงย่อมปรากฏตามความเป็นจริง ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                        มหาโกฏฐิกสตูรที่  ๑ 
      [๒๕๑] คร้ังนั้นแล ท่านพระมหาโกฏฐิกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค 
 ถงึที่ ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
 ขอประทานพระวโรกาส ขอพระองค์โปรดทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ 
 ที่ ข้าพระองค์ฟังแล้ว พึงเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียว เป็นผู้ไม่ประมาท มี 
 ความเพียร มีตนส่งไปแล้วอยู่เถดิ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรโกฏฐิกะ สิ่ งใด 
 แล ไม่เที่ ยง เธอพึงละความพอใจในสิ่ งน้ัน กส็ิ่ งอะไรเล่าไม่เที่ ยง จักษุไม่เที่ ยง 
 เธอพึงละความพอใจในจักษุน้ัน รปูไม่เที่ ยง เธอพึงละความพอใจในรปูนั้น 
 จักษุวิญญาณไม่เที่ ยง เธอพึงละความพอใจในจักษุวิญญาณน้ัน จักษุสมัผสัไม่เที่ ยง 
 เธอพึงละความพอใจในจักษุสมัผสัน้ัน แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขม- 
 *สขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัยไม่เที่ ยง เธอพึงละความพอใจใน 



 สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็น 
 ปัจจัยนั้นเสยี หูไม่เที่ ยง ... จมูกไม่เที่ ยง... ล้ินไม่เที่ ยง... กายไม่เที่ ยง... ใจ 
 ไม่เที่ ยง เธอพึงละความพอใจในใจน้ัน ธรรมารมณไ์ม่เที่ ยง เธอพึงละความ 
 พอใจในธรรมารมณน้ั์น มโนวิญญาณไม่เที่ ยง เธอพึงละความพอใจในมโน- 
 *วิญญาณนั้น มโนสมัผสัไม่เที่ ยง เธอพึงละความพอใจในมโนสมัผสัน้ัน แม้สขุ 
 เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย 
 ไม่เที่ ยง เธอพึงละความพอใจในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา 
 ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัยน้ันเสยี ดูกรโกฏฐิกะ สิ่ งใดไม่เที่ ยง เธอ 
 พึงละความพอใจในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                        มหาโกฏฐิกสตูรที่  ๒ 
      [๒๕๒] คร้ังน้ันแล ท่านพระมหาโกฏฐิกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึ 
 ที่ ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
 ขอประทานพระวโรกาส ขอพระองค์โปรดทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ 
 ที่ ข้าพระองค์ฟังแล้ว พึงเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียว เป็นผู้ไม่ประมาท มี 
 ความเพียร มีตนอนัส่งไปแล้วอยู่เถดิ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรโกฏฐิกะ 
 สิ่ งใดแลเป็นทุกข ์เธอพึงละความพอใจในสิ่ งน้ันเสยี กส็ิ่ งอะไรเล่าเป็นทุกข ์
 จักษุแลเป็นทุกข ์เธอพึงละความพอใจในจักษุนั้น รปูเป็นทุกข ์เธอพึงละความ 
 พอใจในรปูน้ัน จักษุวิญญาณเป็นทุกข ์เธอพึงละความพอใจในจักษุวิญญาณน้ัน 
 จักษุสมัผสัเป็นทุกข ์เธอพึงละความพอใจในจักษุสมัผสัน้ัน แม้สขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัยเป็นทุกข ์
 เธอพึงละความพอใจในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้น 
 เพราะจักษุสมัผสันั้นเสยี หูเป็นทุกข.์.. จมูกเป็นทุกข.์.. ล้ินเป็นทุกข์... กาย 
 เป็นทุกข.์.. ใจเป็นทุกข ์เธอพึงละความพอใจในใจน้ัน ธรรมารมณเ์ป็นทุกข ์
 เธอพึงละความพอใจในธรรมารมณน์ั้น มโนวิญญาณเป็นทุกข ์เธอพึงละความ 
 พอใจในมโนวิญญาณน้ัน มโนสมัผสัเป็นทุกข ์เธอพึงละความพอใจในมโน- 
 *สมัผสันั้น แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้นเพราะ 
 มโนสมัผสัเป็นปัจจัยเป็นทุกข ์เธอพึงละความพอใจในสขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัยนั้นเสยี ดูกรโกฏฐิกะ 
 สิ่ งใดแลเป็นทุกข ์เธอพึงละความพอใจในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                        มหาโกฏฐิกสตูรที่  ๓ 



      [๒๕๓] คร้ังน้ันแล ท่านพระมหาโกฏฐิกะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึ 
 ที่ ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
 ขอประทานพระวโรกาส ขอพระองค์โปรดทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อ 
 ที่ ข้าพระองค์ฟังแล้ว พึงเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียว เป็นผู้ไม่ประมาท มี 
 ความเพียร มีตนอนัส่งไปแล้วอยู่เถดิ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรโกฏฐิกะ ก ็
 สิ่ งใดแลเป็นอนัตตา เธอพึงละความพอใจในสิ่ งน้ัน กส็ิ่ งอะไรเล่าเป็นอนัตตา 
 ดูกรโกฏฐิกะ จกัษุแลเป็นอนัตตา เธอพึงละความพอใจในจักษุนั้น รปูเป็น 
 อนัตตา เธอพึงละความพอใจในรปูน้ัน จักษุวิญญาณเป็นอนัตตา เธอพึงละความ 
 พอใจในจักษุวิญญาณน้ัน จักษุสมัผสัเป็นอนัตตา เธอพึงละความพอใจในจักษุ 
 สมัผสัน้ัน แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุ 
 สมัผสัเป็นปัจจัยเป็นอนัตตา เธอพึงละความพอใจในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
 อทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัยน้ันเสยี หูเป็นอนัตตา... 
 จมูกเป็นอนัตตา... ล้ินเป็นอนัตตา... กายเป็นอนัตตา... ใจเป็นอนัตตา เธอพึง 
 ละความพอใจในใจน้ัน ธรรมารมณเ์ป็นอนัตตา เธอพึงละความพอใจในธรรมา- 
 *รมณน์ั้น มโนวิญญาณเป็นอนัตตา เธอพึงละความพอใจในมโนวิญญาณน้ัน 
 มโนสมัผสัเป็นอนัตตา เธอพึงละความพอใจในมโนสมัผสัน้ัน แม้สขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัยเป็นอนัตตา 
 เธอพึงละความพอใจในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้น 
 เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัยนั้นเสยี ดูกรโกฏฐิกะ สิ่ งใดแลเป็นอนัตตา เธอพึง 
 ละความพอใจในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                          มิจฉาทฏิฐิสตูร 
      [๒๕๔] คร้ังน้ันแล ภกิษุรปูหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั 
 ฯลฯ คร้ันแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลรู้อยู่ 
 อย่างไร เหน็อยู่อย่างไร จึงจะละมิจฉาทฐิิได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุ 
 บุคคลรู้ เหน็จักษุแล โดยความเป็นของไม่เที่ ยง จึงจะละมิจฉาทฐิิได้ รู้ เหน็รปู 
 โดยความเป็นของไม่เที่ ยง จึงจะละมิจฉาทฐิิได้ รู้ เหน็จักษุวิญญาณโดยความเป็น 
 ของไม่เที่ ยง จงึจะละมิจฉาทฐิิได้ รู้ เหน็จักษุสมัผสัโดยความเป็นของไม่เที่ ยง 
 จึงจะละมิจฉาทฐิิได้ รู้ เหน็แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่  
 เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ ยง จึงจะละมิจฉาทฐิิ 
 ได้ บุคคลรู้ เหน็หู... รู้ เหน็จมูก... รู้ เหน็ล้ิน... รู้ เหน็กาย... รู้ เหน็ใจโดยความ 
 เป็นของไม่เที่ ยง จึงจะละมิจฉาทฐิิได้ รู้ เหน็ธรรมารมณโ์ดยความเป็นของไม่เที่ ยง 



 จึงจะละมิจฉาทฐิิได้ รู้ เหน็มโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ ยง จึงจะละมิจฉา- 
 *ทฐิิได้ รู้ เหน็มโนสมัผสัโดยความเป็นของไม่เที่ ยง จึงจะละมิจฉาทฐิิได้ รู้ เหน็ 
 สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย 
 โดยความเป็นของไม่เที่ ยง จึงจะละมิจฉาทฐิิได้ ดูกรภกิษุ เมื่ อบุคคลรู้อยู่อย่างน้ี 
 เหน็อยู่อย่างน้ีแล จึงจะละมิจฉาทฐิิได้ ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                         สกักายทฏิฐิสตูร 
      [๒๕๕] คร้ังน้ันแล ภกิษุรปูหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั 
 ฯลฯ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลรู้อยู่อย่างไร เหน็ 
 อยู่อย่างไร จึงจะละสกักายทฐิิได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุ บุคคลรู้ เหน็ 
 จักษุแลโดยความเป็นทุกข ์จึงจะละสกักายทฐิิได้ รู้ เหน็รปูโดยความเป็นทุกข ์
 จึงจะละสกักายทฐิิได้ รู้ เหน็จักษุวิญญาณโดยความเป็นทุกข ์จึงจะละสกักายทฐิิ 
 ได้ รู้ เหน็จักษุสมัผสัโดยความเป็นทุกข ์จึงจะละสกักายทฐิิได้ รู้ เหน็แม้สขุ- 
 *เวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย 
 โดยความเป็นทุกข ์จึงจะละสกักายทฐิิได้ บุคคลรู้ เหน็หู ... รู้ เหน็จมูก... รู้ เหน็ 
 ล้ิน... รู้ เหน็กาย... รู้ เหน็ใจโดยความเป็นทุกข ์จึงจะละสกักายทฐิิได้ รู้ เหน็ 
 ธรรมารมณโ์ดยความเป็นทุกข ์จึงจะละสกักายทฐิิได้ รู้ เหน็มโนวิญญาณโดยความ 
 เป็นทุกข ์จึงจะละสกักายทฐิิได้ รู้ เหน็มโนสมัผสัโดยความเป็นทุกข ์จึงจะละ 
 สกักายทฐิิได้ รู้ เหน็แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้น 
 เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย โดยความเป็นทุกข์ จึงจะละสกักายทฐิิได้ ดูกรภกิษุ 
 เมื่ อบุคคลรู้อยู่อย่างน้ี เหน็อยู่อย่างน้ีแล จึงจะละสกักายทฐิิได้ ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๑ 
                         อตัตานุทฏิฐิสตูร 
      [๒๕๖] คร้ังน้ันแล ภกิษุรปูหน่ึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั 
 ฯลฯ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุคคลรู้อยู่อย่างไร เหน็ 
 อยู่อย่างไร จึงจะละอตัตานุทฐิิได้ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุ บุคคล 
 รู้ เหน็จักษุแล โดยความเป็นอนัตตา จึงจะละอตัตานุทฐิิได้ รู้ เหน็รปูโดยความเป็น 
 อนัตตา จึงจะละอตัตานุทฐิิได้ รู้ เหน็จักษุวิญญาณโดยความเป็นอนัตตา จึงจะละ 
 อตัตานุทฐิิได้ รู้ เหน็จักษุสมัผสัโดยความเป็นอนัตตา จึงจะละอตัตานุทฐิิได้ 
 รู้ เหน็แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสั 
 เป็นปัจจัย โดยความเป็นอนัตตา จึงจะละอตัตานุทฐิิได้ บุคคลรู้ เหน็หู... รู้ เหน็ 
 จมูก... รู้ เหน็ล้ิน... รู้ เหน็กาย... รู้ เหน็ใจโดยความเป็นอนัตตา จึงจะละอตัตานุทฐิิ 



 ได้ รู้ เหน็ธรรมารมณโ์ดยความเป็นอนัตตา จึงจะละอตัตานุทฐิิได้ รู้ เหน็มโน- 
 *วิญญาณโดยความเป็นอนัตตา จึงจะละอตัตานุทฐิิได้ รู้ เหน็มโนสมัผสัโดยความ 
 เป็นอนัตตา จึงจะละอตัตานุทฐิิได้ รู้ เหน็แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
 อทุกขมสขุเวทนาที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย โดยความเป็นอนัตตา จึง 
 จะละอตัตานุทฐิิได้ ดูกรภกิษุ เมื่ อบุคคลรู้อยู่อย่างน้ี เหน็อยู่อย่างนี้แล จึงจะ 
 ละอตัตานุทฐิิได้ ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๒ 
                        จบนันทขิยวรรคที่  ๑ 
                        ------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. นันทขิยสตูรที่  ๑ ๒. นันทขิยสตูรที่  ๒ ๓. นันทขิยสตูรที่  ๓ 
 ๔. นันทขิยสตูรที่  ๔ ๕. ชีวกมัพวนสตูรที่  ๑ ๖. ชีวกมัพวนสตูรที่  ๒ 
 ๗. มหาโกฏฐิกสตูรที่  ๑ ๘. มหาโกฏฐิกสตูรที่  ๒ ๙. มหาโกฏฐิกสตูรที่  ๓ 
 ๑๐. มิจฉาทฏิฐิสตูร ๑๑. สกักายทฏิฐิสตูร ๑๒. อตัตานุทฏิฐิสตูร ฯ 
                        -------------- 
                         สฏัฐิเปยยาลที่  ๒ 
                          ฉันทสตูรที่  ๑ 
      [๒๕๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความพอ 
 ใจในสิ่ งน้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าไม่เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุ 
 ไม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในจักษุน้ันเสยี หูไม่เที่ ยง ... จมูกไม่เที่ ยง 
 ... ล้ินไม่เที่ ยง ... กายไม่เที่ ยง ... ใจไม่เที่ ยงเธอทั้งหลายพึงละความพอใจในใจ 
 น้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่เที่ ยง เธอพึงละความพอใจในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                          ราคสตูรที่  ๑ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในสิ่ ง 
 น้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าไม่เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุไม่ 
 เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในจักษุน้ันเสยี หูไม่เที่ ยง ... จมูกไม่ 
 เที่ ยง ... ล้ินไม่เที่ ยง ... กายไม่เที่ ยง ... ใจไม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความ 
 รักใคร่ในใจน้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความ 
 รักใคร่ในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                         ฉันทราคสตูรที่  ๑ 



      ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและ 
 ความรักใคร่ในสิ่ งนั้นเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าไม่เที่ ยง ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย จักษุไม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใคร่ในจกัษุน้ันเสยี 
 หูไม่เที่ ยง ... จมูกไม่เที่ ยง ... ล้ินไม่เที่ ยง ... กายไม่เที่ ยง ... ใจไม่เที่ ยงเธอทั้งหลาย 
 พึงละความพอใจและความรักใคร่ในใจน้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่เที่ ยง 
 เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใคร่ในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                          ฉ ◌ันทสตูรที่  ๒ 
      [๒๕๘] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นทุกข ์
 เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่ งน้ัน ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าเป็นทุกข ์
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุเป็นทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในจักษุน้ัน หู 
 เป็นทุกข ์... จมูกเป็นทุกข ์... ล้ินเป็นทุกข ์... กายเป็นทุกข ์... ใจเป็นทุกข ์
 เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในใจน้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นทุกข ์
 เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                          ราคสตูรที่  ๒ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในสิ่ ง 
 น้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าเป็นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุเป็น 
 ทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในจักษุนั้นเสยี หูเป็นทุกข ์... จมูกเป็นทุกข ์
 ... ล้ินเป็นทุกข ์... กายเป็นทุกข ์... ใจเป็นทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ 
 ในใจน้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ 
 ในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                         ฉันทราคสตูรที่  ๒ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความ 
 รักใคร่ในสิ่ งน้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าเป็นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 จักษุเป็นทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใคร่ในจักษุน้ันเสยี หู 
 เป็นทุกข ์... จมูกเป็นทุกข ์... ล้ินเป็นทุกข ์... กายเป็นทุกข.์.. ใจเป็นทุกข ์
 เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใคร่ในใจน้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ ง 
 ใดเป็นทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใคร่ในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                          ฉันทสตูรที่  ๓ 



      [๒๕๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความ 
 พอใจในสิ่ งน้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าเป็นอนัตตา ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย จักษุเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในจักษุน้ันเสยี หูเป็น 
 อนัตตา ... จมูกเป็นอนัตตา ... ล้ินเป็นอนัตตา ... กายเป็นอนัตตา ... ใจเป็น 
 อนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในใจน้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใด 
 เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                          ราคสตูรที่  ๓ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ใน 
 สิ่ งน้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าเป็นอนัตตา ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุ 
 เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในจักษุน้ันเสยี หูเป็นอนัตตา ... 
 จมูกเป็นอนัตตา ... ล้ินเป็นอนัตตา ... กายเป็นอนัตตา ... ใจเป็นอนัตตา 
 เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในใจน้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นอนัตตา 
 เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                         ฉันทราคสตูรที่  ๓ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและ 
 ความรักใคร่ในสิ่ งนั้นเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าเป็นอนัตตา ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย จักษุเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใคร่ในจักษุน้ัน 
 เสยี หูเป็นอนัตตา ... จมูกเป็นอนัตตา ... ล้ินเป็นอนัตตา ... กายเป็นอนัตตา ... 
 ใจเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใคร่ในใจน้ันเสยี ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใคร่ในสิ่ ง 
 น้ันเสยี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                          ฉันทสตูรที่  ๔ 
      [๒๖๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความพอ 
 ใจในสิ่ งน้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าไม่เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปู 
 ไม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในรปูน้ันเสยี เสยีงไม่เที่ ยง ... กล่ินไม่ 
 เที่ ยง ... รสไม่เที่ ยง ... โผฏฐัพพะไม่เที่ ยง ... ธรรมารมณไ์ม่เที่ ยง เธอทั้งหลาย 
 พึงละความพอใจในธรรมารมณน้ั์นเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่เที่ ยง เธอ 
 ทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 



                          ราคสตูรที่  ๔ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในสิ่ ง 
 น้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าไม่เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลายรปูไม่เที่ ยง เธอ 
 ทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในรปูน้ันเสยี เสยีงไม่เที่ ยง ... กล่ินไม่เที่ ยง ... รสไม่ 
 เที่ ยง ... โผฏฐัพพะไม่เที่ ยง ... ธรรมารมณไ์ม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ 
 ในธรรมารมณน้ั์นเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความ 
 รักใคร่ในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๑ 
                         ฉ ◌ันทราคสตูรที่  ๔ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและ 
 ความรักใคร่ในสิ่ งนั้นเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าไม่เที่ ยง ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย รปูไม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใคร่ในรปูน้ันเสยี 
 เสยีงไม่เที่ ยง ... กล่ินไม่เที่ ยง ... รสไม่เที่ ยง ... โผฏฐัพพะไม่เที่ ยง ... ธรรมารมณ ์
 ไม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใคร่ในธรรมารมณน้ั์นเสยี ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดไม่เที่ ยง เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใคร่ในสิ่ ง 
 น้ันเสยี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๒ 
                          ฉ ◌ันทสตูรที่  ๕ 
      [๒๖๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความ 
 พอใจในสิ่ งน้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าเป็นทุกข์ ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 รปูเป็นทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในรปูน้ันเสยี เสยีงเป็นทุกข ์... กล่ิน 
 เป็นทุกข ์... รสเป็นทุกข.์.. โผฏฐัพพะเป็นทุกข ์... ธรรมารมณเ์ป็นทุกข ์เธอ 
 ทั้งหลายพึงละความพอใจในธรรมารมณน์ั้นเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็น 
 ทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๓ 
                          ราคสตูรที่  ๕ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในสิ่ ง 
 น้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าเป็นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูเป็น 
 ทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในรปูน้ันเสยี เสยีงเป็นทุกข์ ... กล่ินเป็น 
 ทุกข ์... รสเป็นทุกข ์... โผฏฐัพพะเป็นทุกข ์... ธรรมารมณเ์ป็นทุกข ์เธอ 
 ทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในธรรมารมณน์ั้นเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็น 
 ทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 



                          จบสตูรที่  ๑๔ 
                         ฉ ◌ันทราคสตูรที่  ๕ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและ 
 ความรักใคร่ในสิ่ งนั้นเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าเป็นทุกข ์ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย รปูเป็นทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใคร่ในรปูน้ันเสยี 
 เสยีงเป็นทุกข ์... กล่ินเป็นทุกข ์... รสเป็นทุกข ์... โผฏฐัพพะเป็นทุกข ์... 
 ธรรมารมณเ์ป็นทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใคร่ในธรรมารมณน้ั์น 
 เสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นทุกข ์เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรัก 
 ใคร่ในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๕ 
                          ฉ ◌ันทสตูรที่  ๖ 
      [๒๖๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความ 
 พอใจในสิ่ งน้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าเป็นอนัตตา ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 รปูเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในรปูน้ัน เสยีงเป็นอนัตตา ... 
 กล่ินเป็นอนัตตา ... รสเป็นอนัตตา ... โผฏฐัพพะเป็นอนัตตา ... ธรรมารมณ ์
 เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในธรรมารมณน้ั์นเสยี ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจในสิ่ งนั้นเสยี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๖ 
                          ราคสตูรที่  ๖ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ใน 
 สิ่ งน้ันเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าเป็นอนัตตา ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปู 
 เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในรปูน้ันเสยี เสยีงเป็นอนัตตา ... 
 กล่ินเป็นอนัตตา ... รสเป็นอนัตตา ... โผฏฐัพพะเป็นอนัตตา ... ธรรมารมณ ์
 เป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในธรรมารมณน้ั์นเสยี ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความรักใคร่ในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๗ 
                         ฉันทราคสตูรที่  ๖ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและ 
 ความรักใคร่ในสิ่ งนั้นเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ิ่ งอะไรเล่าเป็นอนัตตา ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย รปูเป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความรักใคร่ในรปูน้ัน 
 เสยี เสยีงเป็นอนัตตา ... กล่ินเป็นอนัตตา ... รสเป็นอนัตตา ... โผฏฐัพพะ 
 เป็นอนัตตา ... ธรรมารมณเ์ป็นอนัตตา เธอทั้งหลายพึงละความพอใจและความ 



 รักใคร่ในธรรมารมณน้ั์นเสยี ดูกรภกิษุทั้งหลาย สิ่ งใดเป็นอนัตตา เธอทั้งหลาย 
 พึงละความพอใจและความรักใคร่ในสิ่ งน้ันเสยี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๘ 
                          อตีตสตูรที่  ๑ 
      [๒๖๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นอดีตเป็นของไม่เที่ ยง หูที่ เป็น 
 อดีตเป็นของไม่เที่ ยง จมูกที่ เป็นอดีตเป็นของไม่เที่ ยง ล้ินที่ เป็นอดีตเป็นของไม่ 
 เที่ ยง กายที่ เป็นอดีตเป็นของไม่เที่ ยง ใจที่ เป็นอดีตเป็นของไม่เที่ ยง ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่าย แม้ในจักษุ แม้ใน 
 หู แม้ในจมูก แม้ในล้ิน แม้ในกาย แม้ในใจ เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะ 
 คลายกาํหนัด จึงหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว 
 รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ น 
 เพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๙ 
                         อนาคตสตูรที่  ๑ 
      [๒๖๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นอนาคตเป็นของไม่เที่ ยง หูที่ เป็น 
 อนาคตเป็นของไม่เที่ ยง จมูกที่ เป็นอนาคตเป็นของไม่เที่ ยง ล้ินที่ เป็นอนาคตเป็น 
 ของไม่เที่ ยง กายที่ เป็นอนาคตเป็นของไม่เที่ ยง ใจที่ เป็นอนาคต เป็นของไม่เที่ ยง 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความ 
 เป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๒๐ 
                         ปัจจุปันนสตูรที่  ๑ 
      [๒๖๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นปัจจุบันเป็นของไม่เที่ ยง หูที่ เป็น 
 ปัจจุบนัเป็นของไม่เที่ ยง จมูกที่ เป็นปัจจุบนัเป็นของไม่เที่ ยง ล้ินที่ เป็นปัจจุบนัเป็น 
 ของ ไม่เที่ ยง กายที่ เป็นปัจจุบนัเป็นของไม่เที่ ยง ใจที่ เป็นปัจจุบนัเป็นของไม่เที่ ยง 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความ 
 เป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๒๑ 
                          อตีตสตูรที่  ๒ 
      [๒๖๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์หูที่ เป็นอดีตเป็น 
 ทุกข ์จมูกที่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์ล้ินที่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์กายที่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์
 ใจที่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี 
 ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 



                          จบสตูรที่  ๒๒ 
                         อนาคตสตูรที่  ๒ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์หูที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์
 จมูกที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์ล้ินที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์กายที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์
 ใจที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่าง 
 น้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๒๓ 
                         ปัจจุปันนสตูรที่  ๒ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์หูที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์
 จมูกที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์ล้ินที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์กายที่ เป็นปัจจุบนัเป็น 
 ทุกข ์ใจที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว 
 เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๒๔ 
                          อตตีสตูรที่  ๓ 
      [๒๖๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา หูที่ เป็นอดีต 
 เป็นอนัตตา จมูกที่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา ล้ินที่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา กายที่ เป็นอดีต 
 เป็นอนัตตา ใจที่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว 
 เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๒๕ 
                         อนาคตสตูรที่  ๓ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา หูที่ เป็นอนาคตเป็น 
 อนัตตา จมูกที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา ล้ินที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา กายที่ เป็น 
 อนาคตเป็นอนัตตา ใจที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ 
 ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างนี้  ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๒๖ 
                         ปัจจุปันนสตูรที่  ๓ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา หูที่ เป็นปัจจุบนัเป็น 
 อนัตตา จมูกที่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา ล้ินที่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา กายที่ เป็น 
 ปัจจุบนัเป็นอนัตตา ใจที่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวก 
 ผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๒๗ 
                          อตีตสตูรที่  ๔ 



      [๒๖๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นอดีตเป็นของไม่เที่ ยง เสยีงที่ เป็น 
 อดีตเป็นของไม่เที่ ยง กล่ินที่ เป็นอดีตเป็นของไม่เที่ ยง รสที่ เป็นอดีตเป็นของ 
 ไม่เที่ ยง โผฏฐัพพะที่ เป็นอดีตเป็นของไม่เที่ ยง ธรรมารมณท์ี่ เป็นอดีตเป็นของ 
 ไม่เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิ 
 อื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๒๘ 
                         อนาคตสตูรที่  ๔ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นอนาคตเป็นของไม่เที่ ยง เสยีงที่ เป็นอนาคต 
 เป็นของไม่เที่ ยง กล่ินที่ เป็นอนาคตเป็นของไม่เที่ ยง รสที่ เป็นอนาคตเป็นของ 
 ไม่เที่ ยง โผฏฐัพพะที่ เป็นอนาคตเป็นของไม่เที่ ยง ธรรมารมณท์ี่ เป็นอนาคตเป็นของ 
 ไม่เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิ 
 อื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๒๙ 
                         ปัจจุปันนสตูรที่  ๔ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นปัจจุบนัเป็นของไม่เที่ ยง เสยีงที่ เป็นปัจจุบนั 
 เป็นของไม่เที่ ยง กล่ินที่ เป็นปัจจุบนัเป็นของไม่เที่ ยง รสที่ เป็นปัจจุบนัเป็นของไม่ 
 เที่ ยง โผฏฐัพพะที่ เป็นปัจจุบนัเป็นของไม่เที่ ยง ธรรมารมณท์ี่ เป็นปัจจุบนัเป็นของ 
 ไม่เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิ 
 อื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๓๐ 
                          อตีตสตูรที่  ๕ 
      [๒๖๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์เสยีงที่ เป็นอดีตเป็น 
 ทุกข ์กลิ่ นที่ เป็นอดีตเป็นทุกข์ รสที่ เป็นอดีตเป็นทุกข์ โผฏฐัพพะที่ เป็นอดีต 
 เป็นทุกข ์ธรรมารมณท์ี่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ 
 แล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๓๑ 
                         อนาคตสตูรที่  ๕ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์เสยีงที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์
 กล่ินที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์รสที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์โผฏฐัพพะที่ เป็นอนาคตเป็น 
 ทุกข ์ธรรมารมณท์ี่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ 
 แล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๓๒ 



                         ปัจจุปันนสตูรที่  ๕ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์เสยีงที่ เป็นปัจจุบันเป็นทุกข ์
 กล่ินที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์รสที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข์ โผฏฐัพพะที่ เป็นปัจจุบนั 
 เป็นทุกข ์ธรรมารมณท์ี่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้ 
 สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๓๓ 
                          อตีตสตูรที่  ๖ 
      [๒๗๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา เสยีงที่ เป็นอดีต 
 เป็นอนัตตา กล่ินที่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา รสที่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา โผฏฐัพพะที่  
 เป็นอดีตเป็นอนัตตา ธรรมารมณท์ี่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริย- 
 *สาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๓๔ 
                         อนาคตสตูรที่  ๖ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา เสยีงที่ เป็นอนาคตเป็น 
 อนัตตา กล่ินที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา รสที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา โผฏฐัพพะ 
 ที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา ธรรมารมณท์ี่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ี 
 มิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๓๕ 
                         ปัจจุปันนสตูรที่  ๖ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา เสยีงที่ เป็นปัจจุบันเป็น 
 อนัตตา กล่ินที่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา รสที่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา โผฏฐัพพะ 
 ที่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา ธรรมารมณท์ี่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้ 
 มิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๓๖ 
อนิจจสตูรที่  ๑ 
      [๒๗๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นอดีตไม่เที่ ยง สิ่ งใดไม่เที่ ยง 
 สิ่ งน้ันเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งนั้น 
 ไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้ พึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ 
 ตามความเป็นจริงอย่างน้ี หูที่ เป็นอดีตไม่เที่ ยง ... จมูกที่ เป็นอดีตไม่เที่ ยง ... ล้ิน 
 ที่ เป็นอดีตไม่เที่ ยง ... กายที่ เป็นอดีตไม่เที่ ยง ... ใจที่ เป็นอดีตไม่เที่ ยง กส็ิ่ งใด 



 ไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา 
 สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ 
 ตามความเป็นจริงอย่างน้ี ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี 
 ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๓๗ 
                          อนิจจสตูรที่  ๒ 
      [๒๗๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นอนาคตไม่เที่ ยง สิ่ งใดไม่เที่ ยง 
 สิ่ งน้ันเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งนั้น 
 ไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้ พึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ 
 ตามความเป็นจริงอย่างน้ี หูที่ เป็นอนาคตไม่เที่ ยง ... จมูกที่ เป็นอนาคตไม่เที่ ยง ... 
 ล้ินที่ เป็นอนาคตไม่เที่ ยง ... กายที่ เป็นอนาคตไม่เที่ ยง ... ใจที่ เป็นอนาคตไม่เที่ ยง... 
 ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๓๘ 
                          อนิจจสตูรที่  ๓ 
      [๒๗๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นปัจจุบนัไม่เที่ ยง สิ่ งใดไม่เที่ ยง 
 สิ่ งน้ันเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งนั้น 
 ไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้ พึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ 
 ตามความเป็นจริงอย่างน้ี หูที่ เป็นปัจจุบนัไม่เที่ ยง ... จมูกที่ เป็นปัจจุบนัไม่เที่ ยง ... 
 ล้ินที่ เป็นปัจจุบนัไม่เที่ ยง ... กายที่ เป็นปัจจุบนัไม่เที่ ยง ... ใจที่ เป็นปัจจุบนัไม่เที่ ยง 
 ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๓๙ 
                          ทุกขสตูรที่  ๑ 
      [๒๗๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์
 สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัว 
 ตนของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ี หูที่ เป็นอดีต 
 เป็นทุกข ์... จมูกที่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์... ล้ินที่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์... กายที่ เป็นอดีต 
 เป็นทุกข ์... ใจที่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา สิ่ งใด 
 เป็นอนัตตา สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ 
 ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ี ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้ 
 สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๔๐ 
                          ทุกขสตูรที่  ๒ 



      ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งนั้น 
 เป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของ 
 เรา ข้อนี้ พึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ี หูที่ เป็นอนาคตเป็น 
 ทุกข ์... จมูกที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์... ล้ินที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์... กายที่ เป็น 
 อนาคตเป็นทุกข ์... ใจที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ี 
 มิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๔๑ 
                          ทุกขสตูรที่  ๓ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งนั้น 
 เป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา 
 ข้อนี้ พึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ี หูที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์... 
 จมูกที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์... ล้ินที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์... กายที่ เป็นปัจจุบนั 
 เป็นทุกข ์... ใจที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๔๒ 
                          อนัตตสตูรที่  ๑ 
      [๒๗๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็น 
 อนัตตา สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ด้วยปัญญา 
 อนัชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้  หูที่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา ... จมูกที่ เป็นอดีตเป็น 
 อนัตตา ... ล้ินที่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา ... กายที่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา ... ใจที่ เป็น 
 อดีตเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัว 
 ตนของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ี ดูกรภิกษุ 
 ทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ี 
 มิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๔๓ 
                          อนัตตสตูรที่  ๒ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา 
 สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ด้วยปัญญา 
 อนัชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้  หูที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา ... จมูกที่ เป็นอนาคต 
 เป็นอนัตตา ... ล้ินที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา ... กายที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา ... 
 ใจที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๔๔ 
                          อนัตตสตูรที่  ๓ 



      ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุที่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา 
 สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ด้วยปัญญา 
 อนัชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้  หูที่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา ... จมูกที่ เป็น 
 ปัจจุบนัเป็นอนัตตา ... ล้ินที่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา ...  กายที่ เป็นปัจจุบนัเป็น 
 อนัตตา ... ใจที่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ี 
 มิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๔๕ 
                          อนิจจสตูรที่  ๔ 
      [๒๗๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รูปที่ เป็นอดีตไม่เที่ ยง สิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ัน 
 เป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งนั้นไม่ใช่ของ 
 เรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็น 
 จริงอย่างนี้  เสยีงที่ เป็นอดีตไม่เที่ ยง ... กล่ินที่ เป็นอดีตไม่เที่ ยง ... รสที่ เป็นอดีต 
 ไม่เที่ ยง ... โผฏฐัพพะที่ เป็นอดีตไม่เที่ ยง ... ธรรมารมณท์ี่ เป็นอดีตไม่เที่ ยง สิ่ งใด 
 ไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา 
 สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ด้วยปัญญา 
 อนัชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้  ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็ 
 อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๔๖ 
                          อนิจจสตูรที่  ๕ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นอนาคตไม่เที่ ยง สิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็น 
 ทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา 
 ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริง 
 อย่างน้ี เสยีงที่ เป็นอนาคตไม่เที่ ยง ... กล่ินที่ เป็นอนาคตไม่เที่ ยง ... รสที่ เป็น 
 อนาคตไม่เที่ ยง ... โผฏฐัพพะที่ เป็นอนาคตไม่เที่ ยง ... ธรรมารมณท์ี่ เป็นอนาคต 
 ไม่เที่ ยง ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๔๗ 
                          อนิจจสตูรที่  ๖ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นปัจจุบนัไม่เที่ ยง สิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกข ์
 สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่ 
 เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริง 
 อย่างน้ี เสยีงที่ เป็นปัจจุบนัไม่เที่ ยง ... กล่ินที่ เป็นปัจจุบนัไม่เที่ ยง ... รสที่ เป็น 
 ปัจจุบนัไม่เที่ ยง ... โผฏฐัพพะที่ เป็นปัจจุบนัไม่เที่ ยง ... ธรรมารมณท์ี่ เป็นปัจจุบนั 



 ไม่เที่ ยง ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๔๘ 
                          ทุกขสตูรที่  ๔ 
      [๒๗๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข์ 
 สิ่ งน้ันเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัว 
 ตนของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ี เสยีงที่ เป็น 
 อดีตเป็นทุกข ์... กล่ินที่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์... รสที่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์... โผฏฐัพพะ 
 ที่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์... ธรรมารมณท์ี่ เป็นอดีตเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ันเป็น 
 อนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา 
 ข้อนี้ พึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ี ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริย- 
 *สาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๔๙ 
                          ทุกขสตูรที่  ๕ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งนั้นเป็น 
 อนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา 
 ข้อนี้ พึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ี เสยีงที่ เป็นอนาคตเป็น 
 ทุกข ์... กล่ินที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์... รสที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์... โผฏฐัพพะ 
 ที่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์... ธรรมารมณท์ี่ เป็นอนาคตเป็นทุกข ์ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความ 
 เป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๕๐ 
                          ทุกขสตูรที่  ๖ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์สิ่ งใดเป็นทุกข ์สิ่ งน้ัน 
 เป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตน 
 ของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้  เสยีงที่ เป็น 
 ปัจจุบนัเป็นทุกข ์... กล่ินที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์... รสที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์... 
 โผฏฐัพพะที่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์... ธรรมารมณท์ี่ เป็นปัจจุบนัเป็นทุกข ์ฯลฯ 
 กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๕๑ 
                          อนัตตสตูรที่  ๔ 
      [๒๗๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา 
 สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ 
 ตามความเป็นจริงอย่างน้ี เสยีงที่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา ... กล่ินที่ เป็นอดีตเป็น 



 อนัตตา ... รสที่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา ... โผฏฐัพพะที่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา ... 
 ธรรมารมณท์ี่ เป็นอดีตเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งนั้นไม่ใช่ของเรา ไม่เป็น 
 เรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ี 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความ 
 เป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๕๒ 
                          อนัตตสตูรที่  ๕ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา สิ่ งนั้น 
 ไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อนี้ พึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบ 
 ตามความเป็นจริงอย่างน้ี เสยีงที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา ... กล่ินที่ เป็นอนาคตเป็น 
 อนัตตา ... รสที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา ... โผฏฐัพพะที่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา ... 
 ธรรมารมณท์ี่ เป็นอนาคตเป็นอนัตตา ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๕๓ 
                          อนัตตสตูรที่  ๖ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูที่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา สิ่ งใดเป็นอนัตตา 
 สิ่ งน้ันไม่ใช่ของเรา ไม่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา ข้อน้ีพึงเหน็ด้วยปัญญาอนั 
 ชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้  เสยีงที่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา ... กล่ินที่ เป็น 
 ปัจจุบนัเป็นอนัตตา ... รสที่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา ... โผฏฐัพพะที่ เป็นปัจจุบนั 
 เป็นอนัตตา ... ธรรมารมณท์ี่ เป็นปัจจุบนัเป็นอนัตตา ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความอย่างน้ี 
 มิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๕๔ 
                       อชัฌัตตายตนสตูรที่  ๑ 
      [๒๗๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุเป็นของไม่เที่ ยง หูเป็นของไม่เที่ ยง 
 จมูกเป็นของไม่เที่ ยง ล้ินเป็นของไม่เที่ ยง กายเป็นของไม่เที่ ยง ใจเป็นของไม่ 
 เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือ 
 ความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๕๕ 
                       อชัฌัตตายตนสตูรที่  ๒ 
      [๒๘๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุเป็นทุกข ์หูเป็นทุกข ์จมูกเป็นทุกข ์
 ล้ินเป็นทุกข ์กายเป็นทุกข ์ใจเป็นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ 
 แล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในจักษุ ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ี 
 มิได้มี ฯ 



                          จบสตูรที่  ๕๖ 
                       อชัฌัตตายตนสตูรที่  ๓ 
      [๒๘๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักษุเป็นอนัตตา หูเป็นอนัตตา จมูกเป็น 
 อนัตตา ล้ินเป็นอนัตตา กายเป็นอนัตตา ใจเป็นอนัตตา ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในจักษุ ฯลฯ กจิอื่ น 
 เพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๕๗ 
                        พาหิรายตนสตูรที่  ๑ 
      [๒๘๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูไม่เที่ ยง เสยีงไม่เที่ ยง กล่ินไม่เที่ ยง 
 รสไม่เที่ ยง โผฏฐัพพะไม่เที่ ยง ธรรมารมณไ์ม่เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวก 
 ผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๕๘ 
                        พาหิรายตนสตูรที่  ๒ 
      [๒๘๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูเป็นทุกข ์เสยีงเป็นทุกข ์กล่ินเป็น 
 ทุกข ์รสเป็นทุกข ์โผฏฐัพพะเป็นทุกข ์ธรรมารมณเ์ป็นทุกข ์ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ฯลฯ กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้ 
 มิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๕๙ 
                        พาหิรายตนสตูรที่  ๓ 
      [๒๘๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูเป็นอนัตตา เสยีงเป็นอนัตตา กล่ินเป็น 
 อนัตตา รสเป็นอนัตตา โผฏฐัพพะเป็นอนัตตา ธรรมารมณเ์ป็นอนัตตา ดูกร- 
 *ภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในรปู 
 แม้ในเสยีง แม้ในกล่ิน แม้ในรส แม้ในโผฏฐัพพะ แม้ในธรรมารมณ ์ฯลฯ 
 กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิได้มี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๖๐ 
                      จบสฏัฐิเปยยาลวรรคที่  ๒ 
                         -------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
 ๑. ฉ ◌ันทสตูรที่  ๑ ๒. ราคสตูรที่  ๑ ๓. ฉ ◌ันทราคสตูรที่  ๑ ๔. ฉ ◌ันทสตูรที่  ๒ 
 ๕. ราคสตูรที่  ๒ ๖. ฉ ◌ันทราคสตูรที่  ๒ ๗. ฉ ◌ันทสตูรที่  ๓ ๘. ราคสตูรที่  ๓ 
 ๙. ฉ ◌ันทราคสตูรที่  ๓ ๑๐. ฉ ◌ันทสตูรที่  ๔ ๑๑. ราคสตูรที่  ๔ ๑๒. ฉ ◌ันทราค- 
 *สตูรที่  ๔ ๑๓. ฉ ◌ันทสตูรที่  ๕ ๑๔. ราคสตูรที่  ๕ ๑๕. ฉ ◌ันทราคสตูรที่  ๕ 



 ๑๖. ฉ ◌ันทสตูรที่  ๖ ๑๗. ราคสตูรที่  ๖ ๑๘. ฉ ◌ันทราคสตูรที่  ๖ ๑๙. อตีต 
 สตูรที่  ๑ ๒๐. อนาคตสตูรที่  ๑ ๒๑. ปัจจุปันนสตูรที่  ๑ ๒๒. อตีตสตูรที่  ๒ 
 ๒๓. อนาคตสตูรที่  ๒ ๒๔. ปัจจุปันนสตูรที่  ๒ ๒๕. อตีตสตูรที่  ๓ 
 ๒๖. อนาคตสตูรที่  ๓ ๒๗. ปัจจุปันนสตูรที่  ๓ ๒๘. อตีตสตูรที่  ๔ 
 ๒๙. อนาคตสตูรที่  ๔ ๓๐. ปัจจุปันนสตูรที่  ๔ ๓๑. อตีตสตูรที่  ๕ 
 ๓๒. อนาคตสตูรที่  ๕ ๓๓. ปัจจุปันนสตูรที่  ๕ ๓๔. อตีตสตูรที่  ๖ 
 ๓๕. อนาคตสตูรที่  ๖ ๓๖. ปัจจุปันนสตูรที่  ๖ ๓๗. อนิจจสตูรที่  ๑ 
 ๓๘. อนิจจสตูรที่  ๒ ๓๙. อนิจจสตูรที่  ๓ ๔๐. ทุกขสตูรที่  ๑ ๔๑. ทุกขสตูร 
 ที่  ๒ ๔๒. ทุกขสตูรที่  ๓ ๔๓. อนัตตสตูรที่  ๑ ๔๔. อนัตตสตูรที่  ๒ 
 ๔๕. อนัตตสตูรที่  ๓ ๔๖. อนิจจสตูรที่  ๔ ๔๗. อนิจจสตูรที่  ๕ 
 ๔๘. อนิจจสตูรที่  ๖ ๔๙. ทุกขสตูรที่  ๔ ๕๐. ทุกขสตูรที่  ๕ ๕๑. ทุกขสตูร 
 ที่  ๖ ๕๒. อนัตตสตูรที่  ๔ ๕๓. อนัตตสตูรที่  ๕ ๕๔. อนัตตสตูรที่  ๖ 
 ๕๕. อชัฌัตตายตนสตูรที่  ๑ ๕๖. อชัฌัตตายตนสตูรที่  ๒ ๕๗. อชัฌัตตาย- 
 *ตนสตูรที่  ๓ ๕๘. พาหิรายตนสตูรที่  ๑ ๕๙. พาหิรายตนสตูรที่  ๒ ๖๐. พาหิ 
 รายตนสตูรที่  ๓ ฯ 
                       --------------- 
                         สมุททวรรคที่  ๓ 
                          สมุทรสตูรที่  ๑ 
      [๒๘๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้ว ย่อมกล่าวว่า สมุทรๆ 
 ดังน้ี ภกิษุทั้งหลาย สมุทรน้ันไม่ช่ือว่า เป็นสมุทรในวินัยของพระอริยเจ้า ดูกรภกิษุ- 
 *ทั้งหลาย สมุทรน้ันเรียกว่า เป็นแอ่งนํา้ใหญ่ เป็นห้วงนํา้ใหญ่ ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 จักษุเป็นสมุทรของบุรษุ กาํลังของจักษุน้ันเกดิจากรปู บุคคลใดย่อมอดกล้ันกาํลังอนั 
 เกดิจากรปูน้ันได้ บุคคลนี้ เรียกว่าเป็นพราหมณ ์ข้ามสมุทรคือจักษุ ซึ่ งมีทั้งคล่ืน 
 มีทั้งนํา้วน มีทั้งสตัว์ร้าย มีทั้งผเีสื้อนํา้ แล้วขึ้นถงึฝั่งตั้งอยู่บนบก ฯลฯ ใจเป็น 
 สมุทรของบุรุษ กาํลังของใจน้ันเกดิจากธรรมารมณ ์บุคคลใดย่อมอดกล้ันกาํลัง 
 อนัเกดิจากธรรมารมณน้ั์นได้ บุคคลนี้ เรียกว่าเป็นพราหมณข้์ามสมุทรคือใจได้ ซึ่ ง 
 มีทั้งคล่ืน มีทั้งนํา้วน มีทั้งสตัว์ร้าย มีทั้งผเีสื้อนํา้ แล้วขึ้นถงึฝั่งต้ังอยู่บนบก ฯ 
      พระผู้มีพระภาคผู้สคุตศาสดา คร้ันได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้ จบลงแล้ว 
 จึงได้ตรัสคาถาประพันธต่์อไปว่า 
      [๒๘๖] บุคคลใดข้ามสมุทรนี้  ซึ่ งมีทั้งคล่ืน มีทั้งนํา้วน มีทั้ง 
          สตัว์ร้าย มีทั้งผเีสื้อนํา้ น่าหวาดกลัว ข้ามได้แสนยาก ได้ 



          แล้ว บุคคลน้ันเราเรียกว่า เป็นผู้เรียนจบเวท อยู่จบ 
          พรหมจรรย์ ถงึที่ สดุแห่งโลก ข้ามถงึฝั่งแล้ว ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                          สมุทรสตูรที่  ๒ 
      [๒๘๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ปุถุชนไม่ได้สดับแล้ว ย่อมกล่าวว่า สมุทรๆ 
 ดังน้ี ภกิษุทั้งหลาย สมุทรน้ันไม่ช่ือว่าเป็นสมุทรในวินัยของพระอริยเจ้า ดูกร- 
 *ภกิษุทั้งหลาย สมุทรน้ันเรียกว่า เป็นแอ่งนํา้ใหญ่ เป็นห้วงนํา้ใหญ่ รปูอนัจะพึง 
 รู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้ 
 กาํหนัด นี้ เรียกว่าเป็นสมุทรในวินัยของพระอริยเจ้า โลกน้ี พร้อมทั้งเทวโลก 
 มารโลก พรหมโลก หมู่สตัว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์เทวดาและมนุษย์ มีอยู่ 
 ในสมุทรน้ี โดยมากเป็นผู้เศร้าหมอง เกดิเป็นผู้ยุ่งประดุจด้ายของช่างหูก เกดิ 
 เป็นปมประหน่ึงกระจุกด้าย ๑- เป็นดุจหญ้าปล้องและหญ้ามุงกระต่าย หาล่วงอบาย 
 ทุคติ วินิบาต สงสารไปได้ไม่ ฯลฯ ธรรมารมณอ์นัจะพึงรู้ ได้ด้วยใจ น่า 
 ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด น้ีเรียกว่าเป็น 
 สมุทรในวินัยของพระอริยเจ้า โลกน้ี พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
 หมู่สตัว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ ์เทวดาและมนุษย์ มีอยู่ในสมุทรนี้  โดยมากเป็น 
 ผู้เศร้าหมอง เกดิเป็นผู้ยุ่งดุจด้ายของช่างหูก เกดิเป็นปมประหน่ึงกระจุกด้าย 
 เป็นดุจหญ้าปล้องและหญ้ามุงกระต่าย หาล่วงอบาย ทุคติ วินิบาต สงสารไป 
 ได้ไม่ ฯ 
      [๒๘๘] บุคคลใดคลายราคะ โทสะ และอวิชชาได้แล้ว บุคคล 
          น้ันช่ือว่าข้ามสมุทรน้ี ซึ่ งมีทั้งสตัว์ร้าย มีทั้งผเีสื้อนํา้ มีทั้ง 
          คล่ืนและภยั ที่ ข้ามได้แสนยาก ได้แล้ว เรากล่าวว่า 
          บุคคลน้ันล่วงพ้นเคร่ืองข้อง ละมัจจุ ไม่มีอปุธ ิละทุกขไ์ด้ 
 @๑. บาลีสตูรน้ีปรากฏเป็น กนตฺา กุลกชาตา กุลคุณฑฺกิชาตา มุ ◌ฺชปพพฺชภตูา อปาย ํ
 @ทุคคตึ วินิปาต ํสสําร ํนาติวตตฺนตฺิ" มีปัญหาว่าน่าจะวิปลาศทางอกัขระในการ 
 @คัดลอก อรรถกถาของบาลีแห่งนี้  ไม่แก้ กล่าวไว้แต่เพียงว่า "ศพัทว่์า กนตฺา 
 @กุลกชาตา เป็นต้น ให้พิสดารแล้วในหนหลัง" ได้สอบทานบาลีพระสตูรข้างต้น 
 @ดูตลอดแล้ว ปรากฏในมหานิทานสตูร ทฆีนิกาย มหาวรรค ข้อ ๕๗ ว่า "เอวมย ํปชา 
 @ตนตฺากุลกชาตา คุณคณ€ฺ◌ิกชาตา มุ ◌ฺชปพพฺชภตูา อปาย ํทุคคฺตึ วินิปาต ํสสําร ํนาติ- 
 @*วตตฺติ" ในสตูรน้ันแสดงนัยของมหาสมุทรเช่นกนั ฉบบัแปลแปลไว้ว่า "หมู่สตัว์นี้ จึง 
 @เกดิเป็นผู้ยุ่งประดุจด้ายของช่างหูก เกดิเป็นปมประหน่ึงกระจุกด้าย เป็นผู้เกดิมาเหมือน 



 @หญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้อง ฯลฯ" ได้สอบทานอรรถกถามหานิทานสตูรแล้ว เหน็ 
 @ว่าแปลตรงตามอรรถกถาทุกประการ เมื่ อเป็นเช่นน้ี บาลีที่ ว่า "กนตฺา กุลกชาตา 
 @กุลคุณฑฺกิชาตา" ต้องพลาดแน่ เพราะอรรถกถาแห่งสตูรน้ี ไม่แก้ แต่ยืนยันว่า 
 @มีพิสดารแล้วข้างต้น ซึ่ งเมื่ อค้นดูข้างต้นแล้วกพ็บในมหานิทานสตูรนั้นเอง ฉบบัแปล 
 @ของเดิมในสตูรน้ีแปลศพัทไ์ว้ จึงได้แก้แปลแบบเดียวกบัมหานิทานสตูรข้างต้น โดย 
 @หลักฐานที่ ค้นพบดังกล่าวแล้ว ฯ (คณะกรรมการตรวจชาํระและสอบทานพิมพ์คร้ังที่  ๒) 
          ขาดเพ่ือไม่เกดิต่อไป ถงึความดับสญู ไม่กลับมาเกดิอกี 
          ลวงพระยามัจจุราชให้หลงได้ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                           พาลิสกิสตูร 
      [๒๘๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย พรานเบด็หย่อนเบด็ที่ มีเหย่ือลงในห้วงนํา้ลึก 
 ปลาที่ เหน็แก่เหย่ือตัวใดตัวหน่ึงกลืนกนิเบด็นั้น ปลาน้ันช่ือว่ากลืนกนิเบด็ของ 
 นายพรานเบด็ ถงึความวิบติั ถงึความพินาศ พรานเบด็พึงกระทาํได้ตามชอบใจ 
 ฉันใด ดูกรภกิษุทั้งหลาย ในโลกมีเบด็อยู่ ๖ ชนิดเหล่านี้  เพ่ือจะนาํสตัว์ 
 ทั้งหลายไป เพ่ือจะฆ่าสตัว์ทั้งหลายเสยี กฉั็นน้ันเหมือนกนั เบด็ ๖ ชนิด คือ 
 อะไรบ้าง คือ รปูอนัจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 
 น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้าภกิษุเพลิดเพลิน สรรเสริญ 
 หมกมุ่นในรปูน้ัน ภกิษุน้ีเราเรียกว่า กลืนกนิเบด็ของมาร ถงึความวิบตัิ ถงึความ 
 พินาศ มารใจบาปพึงกระทาํได้ตามชอบใจ เสยีง ... กล่ิน ... รส ... โผฏฐัพพะ ... 
 ธรรมารมณอ์นัจะพึงรู้แจ้งด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก 
 ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้าภกิษุเพลิดเพลิน สรรเสริญ หมกมุ่น 
 ธรรมารมณน์ั้น ภกิษุน้ีเราเรียกว่า กลืนกนิเบด็ของมาร ถงึความวิบติั ถงึความ 
 พินาศ มารใจบาปพึงกระทาํได้ตามชอบใจ ฯ 
      [๒๙๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย รปูอนัจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุอนัน่าปรารถนา 
 น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้าภกิษุไม่เพลิด- 
 *เพลิน ไม่สรรเสริญ ไม่หมกมุ่นรปูน้ัน ภกิษุนี้ เราเรียกว่า ไม่กลืนกนิเบด็ของ 
 มาร ได้ทาํลายเบด็ ยํา่ยีเบด็ ไม่ถงึความวิบติั ไม่ถงึความพินาศ มารใจบาปไม่ 
 พึงกระทาํได้ตามชอบใจ เสยีง ... กล่ิน ... รส ... โผฏฐัพพะ ... ธรรมารมณ ์
 อนัจะพึงรู้ ได้ด้วยใจ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวน 
 ให้กาํหนัด มีอยู่ ถ้าภกิษุไม่เพลิดเพลิน ไม่สรรเสริญ ไม่หมกมุ่นธรรมารมณ ์
 น้ัน ภกิษุน้ีเราเรียกว่า ไม่กลืนกนิเบด็ของมาร ได้ทาํลายเบด็ ยํา่ยีเบด็ 
 ไม่ถงึความวิบติั ไม่ถึงความพินาศ มารใจบาปไม่พึงกระทาํได้ตามชอบใจ ฯ 



                           จบสตูรที่  ๓ 
                           ขรีรกุขสตูร 
      [๒๙๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ราคะ โทสะ โมหะ ของภกิษุหรือภกิษุณ ี
 รปูใดรปูหน่ึง มีอยู่ในรปูทั้งหลาย อนัจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ ภกิษุหรือภกิษุณน้ัีน 
 ไม่ละราคะ โทสะ โมหะน้ันแล้ว ถ้าแม้รปู อนัจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ ซึ่ งเป็น 
 ของเลก็น้อย ผ่านคลองจักษุของภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนไป กค็รอบงาํจิตของภกิษุ 
 หรือภกิษุณน้ัีนได้แท้ จะป่วยกล่าวไปไยถงึรปูอนัใหญ่ย่ิง จักไม่ครอบงาํจิตของ 
 ภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนเล่า ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นยังมี 
 อยู่ ภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนยังละราคะ โทสะ โมหะน้ันไม่ได้ ราคะ โทสะ โมหะ 
 ของภกิษุหรือภกิษุณรีปูใดรปูหน่ึง มีอยู่ในเสยีง ... ในกล่ิน ... ในรส ... ใน 
 โผฏฐัพพะ ... ในธรรมารมณอ์นัจะพึงรู้แจ้งด้วยใจ ภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนไม่ละ 
 ราคะ โทสะ โมหะน้ันแล้ว ถ้าแม้ธรรมารมณอ์นัจะพึงรู้แจ้งด้วยใจ ซึ่ งเป็นของ 
 เลก็น้อย ผ่านทางใจของภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนไป กค็รอบงาํจิตของภกิษุหรือภกิษุณ ี
 น้ันได้แท้ จะป่วยกล่าวไปไยถงึธรรมารมณอ์นัใหญ่ย่ิง จักไม่ครอบงาํจิตของภิกษุ 
 หรือภกิษุณน้ัีนเล่า ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นยังมีอยู่ 
 ภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนยังละราคะ โทสะ โมหะน้ันไม่ได้ ฯ 
      [๒๙๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นกร่าง หรือต้นมะเดื่ อ 
 เป็นต้นไม้มียาง ขนาดเขื่ อง ขนาดรุ่น ขนาดเลก็ บุรษุเอาขวานอนัคมสบัต้นไม้ 
 น้ัน ณ ที่ แห่งหนึ่ ง ยางพึงไหลออกหรือ ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า อย่างน้ัน 
 พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ข้อน้ัน เพราะอะไร ฯ 
      ภ.ิ เพราะยางมีอยู่ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ฉ ◌ันใด ดูกรภกิษุทั้งหลาย ฉ ◌ันน้ันเหมือนกนัแล ราคะ โทสะ โมหะ 
 ของภกิษุหรือภกิษุณรีปูใดรปูหน่ึง มีอยู่ในรปูอนัจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ ภกิษุหรือ 
 ภกิษุณนีั้นไม่ละราคะ โทสะ โมหะน้ันแล้ว ถ้าแม้รปูอนัจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุซึ่ ง 
 เป็นของเลก็น้อย ผ่านคลองจักษุของภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนไป กค็รอบงาํจิตของ 
 ภกิษุหรือภกิษุณไีด้แท้ จะป่วยกล่าวไปไยถงึรปูอนัใหญ่ย่ิง จักไม่ครอบงาํจิตของ 
 ภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนเล่า ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นยังมีอยู่ 
 ภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนยังละราคะ โทสะ โมหะน้ันไม่ได้ ราคะ โทสะ โมหะ 
 ของภกิษุหรือภกิษุณรีปูใดรปูหน่ึงมีอยู่ในเสยีง ... ในกล่ิน ... ในรส ... ใน 
 โผฏฐัพพะ ... ในธรรมารมณอ์นัจะพึงรู้แจ้งด้วยใจ ภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนไม่ละ 
 ราคะ โทสะ โมหะน้ันแล้ว ถ้าแม้ธรรมารมณอ์นัจะพึงรู้แจ้งด้วยใจซึ่ งเป็นของ 



 เลก็น้อย ผ่านทางใจของภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนไป ย่อมครอบงาํจิตของภกิษุหรือ 
 ภกิษุณนีั้นได้แท้ จะป่วยกล่าวไปไยถงึธรรมารมณอ์นัใหญ่ยิ่ ง จักไม่ครอบงาํจิต 
 ของภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนเล่า ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะ ยัง 
 มีอยู่ ภิกษุหรือภกิษุณน้ัีนยังละราคะ โทสะ โมหะนั้นไม่ได้ ฯ 
      [๒๙๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ราคะ โทสะ โมหะ ของภกิษุหรือภกิษุณ ี
 รปูใดรปูหน่ึง ไม่มีอยู่ในรปูอนัจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ ภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนละราคะ 
 โทสะ โมหะน้ันแล้ว ถ้าแม้รปูอนัจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุซึ่ งเป็นของใหญ่ย่ิง ผ่าน 
 คลองจักษุของภกิษุหรือภิกษุณน้ัีน กค็รอบงาํจิตของภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนไม่ได้เลย 
 จะป่วยกล่าวไปไยถงึรปูอนัเลก็น้อย จักครอบงาํจิตของภกิษุหรือภกิษุณนีั้นเล่า 
 ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะน้ันไม่มี ภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนละ 
 ราคะ โทสะ โมหะน้ันได้แล้ว ราคะ โทสะ โมหะ ของภกิษุหรือภกิษุณรีปูใด 
 รปูหน่ึงไม่มีอยู่ในเสยีง ... ในกลิ่ น ... ในรส ... ในโผฏฐัพพะ ... ในธรรมารมณ ์
 อนัจะพึงรู้แจ้งด้วยใจ ซึ่ งเป็นของใหญ่ย่ิง ผ่านมาทางใจของภกิษุหรือภกิษุณน้ัีน 
 กค็รอบงาํจิตของภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนไม่ได้เลย จะป่วยกล่าวไปไยถงึธรรมารมณ ์
 อนัเลก็น้อย จักครอบงาํจิตของภกิษุหรือภกิษุณนีั้นเล่า ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะ 
 ราคะ โทสะ โมหะน้ันไม่มี ภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนละราคะ โทสะ โมหะน้ัน 
 ได้แล้ว ฯ 
      [๒๙๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นกร่าง หรือต้นมะเดื่ อ 
 ซึ่ งเป็นไม้มียาง เป็นต้นไม้แห้ง เป็นไม้ผุ ภายนอกฤดูฝน บุรษุเอาขวานอนัคม 
 สบัต้นไม้น้ัน ณ ที่ แห่งใดแห่งหน่ึง ยางพึงไหลออกมาหรือ ภกิษุทั้งหลายกราบทูล 
 ว่า ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ข้อน้ัน เพราะเหตุไร ฯ 
      ภ.ิ เพราะยางไม่มี พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ฉ ◌ันใด ดูกรภกิษุทั้งหลาย ฉ ◌ันน้ันเหมือนกนั ราคะ โทสะ โมหะ 
 ของภกิษุหรือภกิษุณรีปูใดรปูหน่ึง ไม่มีอยู่ในรปูอนัจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ ภกิษุหรือ 
 ภกิษุณนีั้นละราคะ โทสะ โมหะน้ันแล้ว ถ้าแม้รปูอนัจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุซึ่ งเป็น 
 ของใหญ่ย่ิง ผ่านคลองจักษุของภกิษุหรือภกิษุณนีั้น กค็รอบงาํจิตของภกิษุหรือ 
 ภกิษุณนีั้นไม่ได้เลย จะป่วยกล่าวไปไยถงึรปูอนัเลก็น้อย จักครอบงาํจิตของภกิษุ 
 หรือภกิษุณน้ัีนเล่า ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะนั้นไม่มี ภิกษุ 
 หรือภกิษุณน้ัีนละราคะ โทสะ โมหะน้ันแล้ว ราคะ โทสะ โมหะ ของภกิษุ 
 หรือภกิษุณรีปูใดรปูหน่ึง ไม่มีอยู่ในเสยีง ... ในกล่ิน ... ในรส ... ใน 
 โผฏฐัพพะ ... ในธรรมารมณอ์นัจะพึงรู้แจ้งด้วยใจ ภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนละราคะ 



 โทสะ โมหะน้ันแล้ว ถ้าธรรมารมณอ์นัจะพึงรู้แจ้งด้วยใจซึ่ งเป็นของใหญ่ย่ิง 
 ผ่านมาทางใจของภกิษุหรือภกิษุณน้ัีน กค็รอบงาํจิตของภกิษุหรือภกิษุณน้ัีนไม่ได้ 
 เลย จะป่วยกล่าวไปไยถงึธรรมารมณอ์นัเลก็น้อย จักครอบงาํจิตของภกิษุหรือ 
 ภกิษุณนีั้นเล่า ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะราคะ โทสะ โมหะน้ันไม่มี ภกิษุ 
 หรือภกิษุณน้ัีนละราคะ โทสะ โมหะน้ันได้แล้ว ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                           โกฏฐิกสตูร 
      [๒๙๕] สมัยหน่ึง ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏฐิกะ อยู่ในป่า 
 อสิปิตนมฤคทายวัน ใกล้พระนครพาราณส ีคร้ังน้ันแล เป็นเวลาเยน็ ท่าน 
 พระมหาโกฏฐิกะออกจากที่ พักผ่านแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่ อยู่ ได้ 
 ปราศรัยกบัท่านพระสารีบุตร คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึง 
 น่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า ดูกรท่านพระ- 
 *สารีบุตร จักษุเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของรปู รปูเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของจักษุ หู 
 เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของเสยีง เสยีงเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของหู จมูกเป็นเคร่ือง 
 เกาะเกี่ ยวของกล่ิน กล่ินเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของจมูก ล้ินเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยว 
 ของรส รสเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของล้ิน กายเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของโผฏฐัพพะ 
 โผฏฐัพพะเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของกาย ใจเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของธรรมารมณ ์
 ธรรมารมณเ์ป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของใจหรือ ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ดูกรท่าน- 
 *โกฏฐิกะ จักษุเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของรูป รปูเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของจักษุหามิได้ 
 ความพอใจรักใคร่เกดิขึ้นเพราะอาศยัจักษุและรปูทั้งสองน้ัน เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยว 
 ในจักษุและรปูน้ัน หูเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของเสยีง เสยีงเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยว 
 ของหูหามิได้ ความพอใจรักใคร่เกดิขึ้นเพราะอาศยัหูและเสยีงทั้งสองน้ัน เป็น 
 เคร่ืองเกาะเกี่ ยวในหูและเสยีงน้ัน จมูกเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของกล่ิน กล่ินเป็น 
 เคร่ืองเกาะเกี่ ยวของจมูกหามิได้ ความพอใจรักใคร่เกดิขึ้นเพราะอาศยัจมูกและ 
 กล่ินทั้งสองน้ัน เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวในจมูกและกล่ินน้ัน ล้ินเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยว 
 ของรส รสกเ็ป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของล้ินหามิได้ ความพอใจรักใคร่เกดิขึ้นเพราะ 
 อาศยัล้ินกบัรสทั้งสองน้ัน เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวในล้ินและรสน้ัน กายเป็นเคร่ือง 
 เกาะเกี่ ยวของโผฏฐัพพะ โผฏฐัพพะกเ็ป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของกายหามิได้ ความ 
 พอใจรักใคร่เกดิขึ้นเพราะอาศยักายและโผฏฐัพพะทั้งสองนั้น เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยว 
 ในกายและโผฏฐัพพะน้ัน ใจเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของธรรมารมณ ์ธรรมารมณก์ ็
 เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของใจหามิได้ ความพอใจรักใคร่เกดิขึ้นเพราะอาศยัใจและ 
 ธรรมารมณท์ั้งสองน้ัน เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวในใจและธรรมารมณน้ั์น ฯ 



      [๒๙๖] ดูกรท่านโกฏฐิกะ โคดาํกบัโคขาว เขาผูกติดกนัด้วยสายทาม 
 หรือด้วยเชือกเส้นเดียวกนั หากจะมีบุคคลใดกล่าวว่า โคดาํเกี่ ยวเน่ืองกบัโคขาว 
 โคขาวเกี่ ยวเนื่ องกบัโคดาํ ดังน้ี บุคคลน้ันกล่าวชอบหรือ ฯ 
      ก. ดูกรท่านพระสารีบุตร ไม่ใช่อย่างนั้น โคดาํไม่เกี่ ยวเน่ืองกบัโคขาว 
 ทั้งโคขาวกไ็ม่เกี่ ยวเน่ืองกบัโคดาํ โคดาํกบัโคขาวน้ันเขาผูกติดกนัด้วยสายทามหรือ 
 ด้วยเชือกเส้นเดียวกนั สายทามหรือเชือกน้ันเป็นเคร่ืองเกี่ ยวเน่ืองในโคทั้งสองน้ัน 
 ฉ ◌ันใด ฯ 
      สา. ดูกรท่านโกฏฐิกะ ข้อน้ีกฉั็นน้ันเหมือนกนั จักษุเป็นเคร่ืองเกาะ 
 เกี่ ยวของรปู รปูเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของจักษุหามิได้ ความพอใจรักใคร่เกดิขึ้น 
 เพราะอาศยัจักษุและรปูทั้งสองน้ัน เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวในจักษุและรปูน้ัน ฯลฯ 
 ใจเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของธรรมารมณ ์ธรรมารมณเ์ป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของใจหา 
 มิได้ ความพอใจรักใคร่เกดิขึ้นเพราะอาศยัใจและธรรมารมณท์ั้งสองนั้น เป็น 
 เคร่ืองเกาะเกี่ ยวในใจและธรรมารมณน้ั์น ฯ 
      [๒๙๗] ดูกรท่านโกฏฐิกะ จักษุจักเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของรูป หรือรปู 
 จักเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของจักษุ การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือความสิ้นทุกขโ์ดย 
 ชอบ ย่อมไม่ปรากฏ แต่เพราะจักษุไม่เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของรปู รูปกไ็ม่เป็น 
 เคร่ืองเกาะเกี่ ยวของจักษุ ความพอใจรักใคร่เกดิขึ้นเพราะอาศยัจักษุและรปูทั้งสอง 
 น้ัน เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวในจักษุและรปูน้ัน เพราะฉะน้ัน การอยู่ประพฤติ 
 พรหมจรรย์เพ่ือความสิ้นทุกขโ์ดยชอบ จึงปรากฏ ฯลฯ ใจจักเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยว 
 ของธรรมารมณ ์หรือธรรมารมณจ์ักเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของใจ การอยู่ประพฤติ 
 พรหมจรรย์เพ่ือความสิ้นทุกขโ์ดยชอบ ย่อมไม่ปรากฏ แต่เพราะใจไม่เป็นเคร่ือง 
 เกาะเกี่ ยวของธรรมารมณ ์ธรรมารมณก์ไ็ม่เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของใจ ความพอใจ 
 รักใคร่เกดิขึ้นเพราะอาศยัใจและธรรมารมณท์ั้งสองน้ัน เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวในใจ 
 และธรรมารมณน์ั้น เพราะฉะน้ัน การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เพ่ือความสิ้นทุกข ์
 โดยชอบ จึงปรากฏ ดูกรท่านโกฏฐิกะ ข้อนี้ พึงทราบโดยปริยายแม้นี้  จักษุไม่ 
 เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของรปู รปูกไ็ม่เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของจักษุ ความพอใจ 
 รักใคร่เกดิขึ้นเพราะอาศยัจักษุและรปูทั้งสองน้ัน เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวในจักษุและ 
 รปูนั้น ฯลฯ ใจไม่เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของธรรมารมณ ์ธรรมารมณก์ไ็ม่เป็นเคร่ือง 
 เกาะเกี่ ยวของใจ ความพอใจรักใคร่เกดิขึ้นเพราะอาศยัใจและธรรมารมณท์ั้งสอง 
 น้ัน เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวในใจและธรรมารมณน้ั์น ฯ 
      [๒๙๘] ดูกรท่านโกฏฐิกะ พระเนตรของพระผู้มีพระภาคมีอยู่แท้ พระ- 
 *องค์กท็รงเหน็รปูด้วยพระเนตร แต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใคร่เลย พระองค์ 



 ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้ว พระโสตของพระผู้มีพระภาคมีอยู่แท้ พระองค์กยั็งทรง 
 ฟังเสยีงด้วยพระโสต แต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใคร่ พระองค์ทรงมีจิต 
 หลุดพ้นดีแล้ว พระนาสกิของพระผู้มีพระภาคมีอยู่แท้ พระองค์กท็รงสดูกล่ินด้วย 
 พระนาสกิ แต่พระองค์ไม่มีความพอใจรักใคร่ พระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้ว 
 พระชิวหาของพระผู้มีพระภาคมีอยู่แท้ พระองค์กท็รงล้ิมรสด้วยพระชิวหา แต่ 
 พระองค์ไม่มีความพอใจรักใคร่ พระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้ว พระกายของ 
 พระผู้มีพระภาคมีอยู่แท้ พระองค์กท็รงถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยพระกาย แต่พระองค์ 
 ไม่มีความพอใจรักใคร่ พระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นดีแล้ว พระมนัสของพระผู้มี- 
 *พระภาคมีอยู่แท้ พระองค์กท็รงรู้แจ้งธรรมารมณด้์วยพระมนัส แต่พระองค์ไม่มี 
 ความพอใจรักใคร่ พระองค์ทรงมีจิตหลุดพ้นแล้ว ดูกรท่านโกฏฐิกะ ข้อน้ีพึงทราบ 
 โดยปริยายน้ี จักษุไม่เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของรูป รปูกไ็ม่เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของ 
 จักษุ ความพอใจรักใคร่เกดิขึ้นเพราะอาศัยจักษุและรปูทั้งสองน้ัน เป็นเคร่ือง 
 เกาะเกี่ ยวในจักษุและรูปน้ัน ฯลฯ ใจไม่เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของธรรมารมณ ์
 ธรรมารมณก์ไ็ม่เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของใจ ความพอใจรักใคร่เกดิขึ้นเพราะอาศยั 
 ใจและธรรมารมณท์ั้งสองน้ัน เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวในใจและธรรมารมณน้ั์น ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                           กามภสูตูร 
      [๒๙๙] สมัยหน่ึง ท่านพระอานนทแ์ละท่านพระกามภอูยู่ ณ โฆสติาราม 
 ใกล้พระนครโกสมัพี คร้ังน้ันแล เป็นเวลาเยน็ ท่านพระกามภอูอกจากที่ พักผ่อน 
 แล้ว เข้าไปหาท่านพระอานนทถ์งึที่ อยู่ ได้ปราศรัยกบัท่านพระอานนท ์คร้ันผ่าน 
 การปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึงน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ 
 ถามท่านพระอานนทว่์า ดูกรท่านพระอานนท ์จักษุเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของรปู 
 รปูเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของจักษุ ฯลฯ ใจเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของธรรมารมณ ์
 ธรรมารมณเ์ป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของใจหรือ ฯ 
      ท่านพระอานนทต์อบว่า ดูกรท่านพระกามภ ูจักษุเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยว 
 ของรปู รปูเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของจักษุหามิได้ ความพอใจรักใคร่เกดิขึ้นเพราะ 
 อาศยัจักษุและรปูทั้งสองนั้น เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวในจักษุและรปูนั้น ฯลฯ ใจเป็น 
 เคร่ืองเกาะเกี่ ยวของธรรมารมณ ์ธรรมารมณเ์ป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของใจหามิได้ 
 ความพอใจรักใคร่เกดิขึ้นเพราะอาศยัใจและธรรมารมณท์ั้งสองน้ัน เป็นเคร่ืองเกาะ 
 เกี่ ยวในใจและธรรมารมณน้ั์น ดูกรท่านพระกามภ ูโคดาํกบัโคขาว เขาผูกติดกนั 
 ด้วยสายทามหรือด้วยเชือกเส้นเดียวกนั หากจะมีบุคคลใดกล่าวว่า โคดาํเกี่ ยว 
 เนื่ องกบัโคขาว โคขาวเกี่ ยวเน่ืองกบัโคดาํ ดังน้ี บุคคลน้ันกล่าวชอบหรือ ฯ 



      กา. ดูกรท่านพระอานนท ์ไม่ใช่เช่นนั้น โคดาํไม่เกี่ ยวเน่ืองกบัโคขาว 
 ทั้งโคขาวกไ็ม่เกี่ ยวเน่ืองกบัโคดาํ โคดาํกบัโคขาวน้ัน เขาผูกติดกนัด้วยสายทาม 
 หรือด้วยเชือกเส้นเดียวกนั สายทามหรือเชือกเส้นเดียวกนัน้ัน เป็นเคร่ืองเกี่ ยว 
 เนื่ องในโคทั้งสองน้ัน ฉันใด ฯ 
      อา. ดูกรท่านกามภ ูข้อน้ีกฉั็นน้ันเหมือนกนั จักษุเป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยว 
 ของรปู รปูกเ็ป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของจักษุหามิได้ ความพอใจรักใคร่เกดิขึ้นเพราะ 
 อาศยัจักษุและรปูทั้งสองนั้น เป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวในจักษุและรปูนั้น ฯลฯ ใจเป็น 
 เคร่ืองเกาะเกี่ ยวของธรรมารมณ ์ธรรมารมณก์เ็ป็นเคร่ืองเกาะเกี่ ยวของใจหามิได้ 
 ความพอใจรักใคร่เกดิขึ้นเพราะอาศยัใจและธรรมารมณท์ั้งสองน้ัน เป็นเคร่ืองเกาะ 
 เกี่ ยวในใจและธรรมารมณน้ั์น ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
อทุายีสตูร 
      [๓๐๐] สมัยหน่ึง ท่านพระอานนทแ์ละท่านพระอทุายีอยู่ ณ โฆสติาราม 
 ใกล้พระนครโกสมัพี คร้ังน้ันแล เป็นเวลาเยน็ ท่านพระอทุายีออกจากที่ พักผ่อน 
 แล้ว เข้าไปหาท่านพระอานนทถ์งึที่ อยู่ ได้ปราศรัยกบัท่านพระอานนท ์คร้ันผ่าน 
 การปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึงน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ 
 กล่าวกะท่านพระอานนทว่์า ดูกรท่านพระอานนท ์กายน้ี พระผู้มีพระภาคตรัสบอก 
 เปิดเผย ประกาศแล้วโดยปริยายต่างๆ ว่า แม้เพราะเหตุน้ี กายน้ีเป็นอนัตตา 
 ดังน้ี ฉ ◌ันใด แม้วิญญาณน้ี ท่านอาจจะบอก แสดง บญัญัติ แต่งตั้ง เปิดเผย 
 จาํแนก กระทาํให้ตื้นว่า แม้เพราะเหตุนี้  วิญญาณน้ีเป็นอนัตตา ฉ ◌ันน้ันหรือ ฯ 
      ท่านพระอานนทก์ล่าวว่า ดูกรท่านพระอทุายี กายน้ี พระผู้มีพระภาค 
 ตรัสบอก เปิดเผย ประกาศแล้วโดยปริยายต่างๆ ว่า แม้เพราะเหตุน้ี กายน้ี 
 เป็นอนัตตา ดังน้ี ฉ ◌ันใด แม้วิญญาณน้ี ผมอาจจะบอก แสดง บญัญัติ แต่งต้ัง 
 เปิดเผย จาํแนก กระทาํให้ตื้นว่า แม้เพราะเหตุน้ี วิญญาณน้ีเป็นอนัตตา 
 ฉ ◌ันน้ัน ฯ 
      [๓๐๑] ดูกรท่านพระอทุายี จักษุวิญญาณย่อมเกดิขึ้นเพราะอาศยัจักษุ 
 และรปูหรือ ฯ 
      อ.ุ อย่างน้ัน ทา่นผู้มีอายุ ฯ 
      อา. เหตุและปัจจัยที่ อาศยัจักษุวิญญาณเกดิขึ้น พึงดับไปหมดสิ้น หา 
 ส่วนเหลือมิได้ จักษุวิญญาณจะปรากฏบ้างหรือหนอ ฯ 
      อ.ุ ไม่ปรากฏเลย ท่านผู้มีอายุ ฯ 
      อา. แม้โดยปริยายนี้แล จักษุวิญญาณนี้  พระผู้มีพระภาคตรัสบอก 



 เปิดเผย ประกาศแล้วว่า แม้เพราะเหตุน้ี วิญญาณน้ีเป็นอนัตตา ดังน้ี ฯลฯ 
 ดูกรท่านพระอทุายี มโนวิญญาณย่อมเกดิขึ้นเพราะอาศัยใจและธรรมารมณห์รือ ฯ 
      อ.ุ อย่างน้ัน ท่านผู้มีอายุ ฯ 
      อา. เหตุและปัจจัยที่ อาศยัมโนวิญญาณเกดิขึ้น พึงดับไปหมดสิ้น หา 
 ส่วนเหลือมิได้ มโนวิญญาณจะปรากฏบ้างหรือหนอ ฯ 
      อ.ุ ไม่ปรากฏเลย ท่านผู้มีอายุ ฯ 
      อา. ดูกรท่านผู้มีอายุ แม้โดยปริยายน้ีแล มโนวิญญาณน้ี พระผู้มี- 
 *พระภาคตรัสบอก เปิดเผย ประกาศแล้วว่า แม้เพราะเหตุน้ี วิญญาณนี้ เป็น 
 อนัตตา ฯ 
      [๓๐๒] ดูกรท่านพระอุทายี บุรษุต้องการแก่นไม้ เที่ ยวเสาะแสวงหา 
 แก่นไม้ ถอืเอาขวานอนัคมเข้าไปสู่ป่า พบต้นกล้วยใหญ่ ตรง ใหม่ ไม่รงุรัง ใน 
 ป่าน้ัน พึงตัดที่ โคนต้นแล้วตัดที่ ปลาย คร้ันแล้วลอกกาบอก แม้กระพ้ีที่ ต้นกล้วย 
 น้ันกไ็ม่พบ ที่ ไหนจะพบแก่นได้ ฉ ◌ันใด ดูกรท่านพระอทุายี ภกิษุจะพิจารณา 
 หาตัวตนหรือสิ่ งที่ เป็นตัวตนในผสัสายตนะ ๖ ไม่ได้ ฉ ◌ันน้ันเหมือนกนั เมื่ อ 
 เลง็เหน็อยู่อย่างน้ี กไ็ม่ยึดถอืสิ่ งใดในโลก เมื่ อไม่ยึดถอื กไ็ม่ดิ้นรน เมื่ อไม่ 
 ดิ้นรน กป็รินิพพานโดยแน่แท้ ย่อมรู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว 
 กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                        อาทติตปริยายสตูร 
      [๓๐๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงอาทติตปริยายและธรรมปริยาย 
 แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย อาทติตปริยายและธรรม 
 ปริยายเป็นไฉน ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคลแทงจักขนุทรีย์ด้วยหลาวเหลก็อนัร้อน 
 ไฟติดลุกโพลงแล้ว ยังดีกว่า การถอืนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรปู อนัจะพึงรู้แจ้ง 
 ด้วยจักษุ จะดีอะไร วิญญาณอนัเน่ืองด้วยความยินดีในนิมิต หรือเน่ืองด้วยความ 
 ยินดีในอนุพยัญชนะ พึงต้ังอยู่ ถ้าบุคคลพึงทาํกาลกริิยาในสมัยนั้น พึงเข้าถงึคติ 
 ๒ อย่าง คือ นรกหรือกาํเนิดสตัว์เดียรฉานอย่างใดอย่างหน่ึง ข้อน้ีเป็นฐานะที่  
 จะมีได้ ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราเหน็โทษอนัน้ี จึงกล่าวอย่างน้ี ฯ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคลเกี่ ยวโสตินทรีย์ด้วยขอเหลก็อนัคม ไฟติดลุก 
 โพลงแล้ว ยังดีกว่า การถอืนิมิตโดยอนุพยัญชนะในเสยีงอนัจะพึงรู้แจ้งด้วยหู 
 จะดีอะไร วิญญาณอนัเน่ืองด้วยความยินดีในนิมิตหรือเน่ืองด้วยความยินดีในอนุ- 
 *พยัญชนะ พึงต้ังอยู่ ถ้าบุคคลพึงทาํกาลกริิยาในสมัยน้ัน พึงเข้าถงึคติ ๒ อย่าง 
 คือ นรกหรือกาํเนิดสตัว์เดียรฉานอย่างใดอย่างหน่ึง ข้อน้ีเป็นฐานะที่ จะมีได้ 



 ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราเหน็โทษอนัน้ี จึงได้กล่าวอย่างน้ี ฯ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคลคว้านฆานินทรีย์ด้วยมีดตัดเลบ็อนัคม ไฟติด 
 ลุกโพลงแล้ว ยังดีกว่า การถอืนิมิตโดยอนุพยัญชนะในกล่ินอนัจะพึงรู้แจ้งด้วยจมูก 
 จะดีอะไร วิญญาณอนัเน่ืองด้วยความยินดีในนิมิต หรือเน่ืองด้วยความยินดีใน 
 อนุพยัญชนะ พึงตั้งอยู่ ถ้าบุคคลพึงทาํกาลกริิยาในสมัยน้ัน พึงเข้าถงึคติ ๒ อย่าง 
 คือ นรกหรือกาํเนิดสตัว์เดียรฉานอย่างใดอย่างหน่ึง ข้อน้ีเป็นฐานะที่ จะมีได้ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราเหน็โทษอนัน้ี จึงได้กล่าวอย่างน้ี ฯ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคลเฉือนชิวหินทรีย์ด้วยมีดโกนอนัคม ไฟติดลุก 
 โพลงแล้ว ยังดีกว่า การถอืนิมิตโดยอนุพยัญชนะในรส อนัจะพึงรู้แจ้งด้วยล้ิน 
 จะดีอะไร วิญญาณอนัเน่ืองด้วยความยินดีในนิมิต หรือเน่ืองด้วยความยินดีใน 
 อนุพยัญชนะ พึงตั้งอยู่ ถ้าบุคคลพึงทาํกาลกริิยาในสมัยน้ัน พึงเข้าถงึคติ ๒ อย่าง 
 คือ นรกหรือกาํเนิดสตัว์เดียรฉานอย่างใดอย่างหน่ึง ข้อน้ีเป็นฐานะที่ จะมีได้ 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราเหน็โทษอนัน้ี จึงได้กล่าวอย่างน้ี ฯ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุคคลแทงกายยินทรีย์ด้วยหอกอนัคม ไฟติดลุกโพลง 
 แล้ว ยังดีกว่า การถอืนิมิตโดยอนุพยัญชนะในโผฏฐัพพะ อนัจะพึงรู้แจ้งด้วยกาย 
 จะดีอะไร วิญญาณอนัเน่ืองด้วยความยินดีในนิมิต หรือเน่ืองด้วยความยินดีใน 
 อนุพยัญชนะ พึงตั้งอยู่ ถ้าบุคคลทาํกาลกริิยาในสมัยน้ัน พึงเข้าถงึคติ ๒ อย่าง 
 คือ นรกหรือกาํเนิดสตัว์เดียรฉานอย่างใดอย่างหน่ึง ข้อน้ีเป็นฐานะที่ จะมีได้ 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราเหน็โทษอนัน้ี จึงได้กล่าวอย่างน้ี ฯ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความหลับยังดีกว่า แต่เรากล่าวความหลับว่าเป็นโทษ 
 ไร้ผล เป็นความโง่เขลา ของบุคคลผู้เป็นอยู่ ตนลุอาํนาจของวิตกเช่นใดแล้ว พึง 
 ทาํลายสงฆใ์ห้แตกกนัได้ บุคคลไม่ควรตรึกถงึวิตกเช่นน้ันเลย ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 เราเหน็โทษอนัน้ีแลว่าเป็นอาทนีพของบุคคลผู้เป็นอยู่ จึงกล่าวอย่างน้ี ฯ 
      [๓๐๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ในข้อน้ัน อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อม 
 พิจารณาเหน็ดังน้ีว่า จักขนุทรีย์ที่ บุคคลแทงด้วยหลาวเหลก็อนัร้อน ไฟติดลุก 
 โพลงแล้ว จงงดไว้ก่อน ผฉิะน้ัน เราจะทาํไว้ในใจอย่างน้ีว่า จักษุไม่เที่ ยง 
 รปูไม่เที่ ยง จักษุวิญญาณไม่เที่ ยง จักษุสมัผสัไม่เที่ ยง แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัยไม่เที่ ยง โสตินทรีย์ที่  
 บุคคลเกี่ ยวด้วยขอเหลก็อนัคม ไฟติดลุกโพลงแล้ว จงงดไว้ก่อน ผฉิะน้ัน 
 เราจะทาํไว้ในใจอย่างนี้ ว่า หูไม่เที่ ยง เสยีงไม่เที่ ยง โสตวิญญาณไม่เที่ ยง โสต- 
 *สมัผสัไม่เที่ ยง แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้น 
 เพราะโสตสมัผสัเป็นปัจจัยไม่เที่ ยง ฆานินทรีย์ที่ บุคคลคว้านด้วยมีดตัดเลบ็อนัคม 



 ไฟติดลุกโพลงแล้ว จงงดไว้ก่อน ผฉิะน้ัน เราจะทาํไว้ในใจอย่างนี้ ว่า จมูก 
 ไม่เที่ ยง กล่ินไม่เที่ ยง ฆานวิญญาณไม่เที่ ยง ฆานสมัผสัไม่เที่ ยง แม้สขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะฆานสมัผสัเป็นปัจจัยกไ็ม่เที่ ยง 
 ชิวหินทรีย์ที่ บุคคลเฉือนด้วยมีดโกนอนัคม ไฟติดลุกโพลงแล้ว จงงดไว้ก่อน 
 ผฉิะนั้น เราจะทาํไว้ในใจอย่างน้ีว่า ล้ินไม่เที่ ยง รสไม่เที่ ยง ชิวหาวิญญาณไม่เที่ ยง 
 ชิวหาสมัผสัไม่เที่ ยง แม้สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้น 
 เพราะชิวหาสมัผสัเป็นปัจจัยกไ็ม่เที่ ยง กายินทรีย์ที่ บุคคลแทงด้วยหอกอนัคม 
 ไฟติดลุกโพลงแล้ว จงงดไว้ก่อน ผฉิะน้ัน เราจะทาํไว้ในใจอย่างนี้ ว่า กาย 
 ไม่เที่ ยง โผฏฐัพพะไม่เที่ ยง กายวิญญาณไม่เที่ ยง กายสมัผสัไม่เที่ ยง แม้ 
 สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะกายสมัผสัเป็น 
 ปัจจัยกไ็ม่เที่ ยง ความหลับจงงดไว้ก่อน ผฉิะนั้น เราจะทาํไว้ในใจอย่างน้ีว่า 
 ใจไม่เที่ ยง ธรรมารมณไ์ม่เที่ ยง มโนวิญญาณไม่เที่ ยง มโนสมัผสัไม่เที่ ยง 
 สขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะมโนสมัผสัเป็น 
 ปัจจัยกไ็ม่เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว เหน็อยู่อย่างน้ี 
 ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในจักษุ แม้ในรปู แม้ในจักษุวิญญาณ แม้ในจักษุสมัผสั แม้ 
 ในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้นเพราะจักษุสมัผสัเป็น 
 ปัจจัย ฯลฯ ย่อมเบื่ อหน่ายแม้ในใจ แม้ในธรรมารมณ ์แม้ในมโนวิญญาณ 
 แม้ในมโนสมัผสั แม้ในสขุเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสขุเวทนา ที่ เกดิขึ้น 
 เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด 
 จึงหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติ 
 สิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็น 
 อย่างน้ีมิได้มี ดูกรภกิษุทั้งหลาย น้ีแลเรียกว่าอาทติตปริยาย และธรรมปริยาย 
 ฉะน้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                       หัตถปาทปัพพสตูรที่  ๑ 
      [๓๐๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ อมือทั้ง ๒ มีอยู่ การจับและการวางก ็
 ปรากฏ เมื่ อเท้าทั้ง ๒ มีอยู่ การก้าวไปและถอยกลับกป็รากฏ เมื่ อข้อทั้งหลาย 
 มีอยู่ การคู้เข้าและเหยียดออกกป็รากฏ เมื่ อท้องมีอยู่ ความหิวและความระหาย 
 กป็รากฏ ฉ ◌ันใด ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ อจักษุมีอยู่ สขุและทุกขอ์นัเป็นภายใน 
 ย่อมเกดิขึ้น เพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ฯลฯ เมื่ อใจมีอยู่ สขุและทุกขอ์นัเป็น 
 ภายในย่อมเกดิขึ้น เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ฉ ◌ันน้ันเหมือนกนั ฯ 
      [๓๐๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ อมือทั้ง ๒ ไม่มี การจับและการวางกไ็ม่ 



 ปรากฏ เมื่ อเท้าทั้ง ๒ ไม่มี การก้าวไปและถอยกลับกไ็ม่ปรากฏ เมื่ อข้อทั้งหลาย 
 ไม่มี การคู้เข้าและเหยียดออกกไ็ม่ปรากฏ เมื่ อท้องไม่มี ความหิวและความระหาย 
 กไ็ม่ปรากฏ ฉ ◌ันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่ อจักษุไม่ม ีสขุและทุกข์อนัเป็นภายใน 
 ย่อมไม่เกดิขึ้น เพราะจักษุสมัผสัเป็นปัจจัย ฯลฯ เมื่ อใจไม่มี สขุและทุกขอ์นัเป็น 
 ภายในย่อมไม่เกดิขึ้น เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจัย ฉ ◌ันน้ันเหมือนกนั ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                       หัตถปาทปัพพสตูรที่  ๒ 
      [๓๐๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ อมือทั้ง ๒ มี การจับและการวางกม็ี 
 เมื่ อเท้าทั้ง ๒ มี การก้าวไปและถอยกลับกม็ี เมื่ อข้อทั้งหลายมี การคู้เข้าและ 
 เหยียดออกกม็ี เมื่ อท้องม ีความหิวและความระหายกม็ี ฉ ◌ันใด ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 เมื่ อจักษุมีอยู่ สขุและทุกขอ์นัเป็นภายในย่อมเกดิขึ้น เพราะจักษุสมัผสัเป็น 
 ปัจจัย ฯลฯ เมื่ อใจมีอยู่ สขุและทุกขอ์นัเป็นภายในย่อมเกดิขึ้น เพราะมโน- 
 *สมัผสัเป็นปัจจัย ฉ ◌ันน้ันเหมือนกนั ฯ 
      [๓๐๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ อมือทั้ง ๒ ไม่มี ไม่จับและการวางกไ็ม่มี 
 เมื่ อเท้าทั้ง ๒ ไม่มี การก้าวไปและถอยกลับกไ็ม่มี เมื่ อข้อทั้งหลายไม่มี การคู้เข้า 
 และเหยียดออกกไ็ม่มี เมื่ อท้องไม่มี ความหิวและความระหายกไ็ม่มี ฉ ◌ันใด 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ อจักษุไม่มี สขุและทุกขอ์นัเป็นภายในไม่เกดิขึ้น เพราะจักษุ 
 สมัผสัเป็นปัจจัย ฯลฯ เมื่ อใจไม่มี สขุและทุกขอ์นัเป็นภายในกไ็ม่เกดิขึ้น เพราะ 
 มโนสมัผสัเป็นปัจจัย ฉ ◌ันน้ันเหมือนกนั ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                        จบสมุททวรรคที่  ๓ 
                        -------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สมุทรสตูรที่  ๑ ๒. สมุทรสตูรที่  ๒ ๓. พาลิสกิสตูร 
 ๔. ขรีรกุขสตูร ๕. โกฏฐิกสตูร ๖. กามภสูตูร ๗. อุทายีสตูร 
 ๘. อาทติตปริยายสตูร ๙. หัตถปาทปัพพสตูรที่  ๑ ๑๐. หัตถปาทปัพพ- 
 *สตูรที่  ๒ ฯ 
                         อาสวิีสวรรคที่  ๔ 
                           อาสวิีสสตูร 
      [๓๐๙] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างน้ี 
      สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ 
 ท่านอนาถบณิฑกิเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถ ีคร้ังน้ันแล พระผู้มีพระภาคตรัส 



 กะภกิษุทั้งหลายว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เหมือนอย่างว่า มีอสรพิษ ๔ จาํพวก ซึ่ ง 
 มีฤทธิ์ เดชแรงกล้า ถ้ามีบุรษุรักชีวิต ผู้ไม่อยากตาย รักสขุ เกลียดทุกข ์ชน 
 ทั้งหลายพึงกล่าวกะเขาอย่างน้ีว่า ดูกรท่าน อสรพิษ ๔ จาํพวกน้ี มีฤทธิ์ เดชแรง 
 กล้า ท่านพึงปลุกให้ลุกตามเวลา ให้อาบนํา้ตามเวลา ให้กนิอาหารตามเวลา ให้ 
 เข้าสู่ที่ อยู่ตามเวลา เวลาใดอสรพิษทั้ง ๔ จาํพวกนี้  ตัวใดตัวหน่ึงโกรธขึ้น เวลา 
 น้ัน ท่านกจ็ะพึงถงึความตาย หรือถงึทุกขแ์ทบปางตาย กจิใดที่ ท่านควรทาํ กจ็งทาํ 
 กจินั้นเสยี ฯ 
      [๓๑๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย คร้ังน้ัน บุรษุน้ันกลัวอสรพิษทั้ง ๔ จาํพวกน้ัน 
 จึงหนีไปในที่ อื่ น ชนทั้งหลายพึงกล่าวกะเขาอย่างน้ีว่า ดูกรท่าน มีเพชฌฆาตผู้ 
 เป็นฆ่าศกึอยู่ ๕ คน ได้ติดตามมาข้างหลังท่าน พบท่านในที่ ใด กจ็ะฆ่าท่านเสยี 
 ในที่ น้ัน กจิใดที่ ท่านควรทาํ กจ็งทาํกจิน้ันเสยี ฯ 
      [๓๑๑] คร้ังน้ันแล บุรษุน้ันกลัวอสรพิษทั้ง ๔ จาํพวก และกลัว 
 เพชฌฆาตผู้เป็นฆ่าศกึทั้ง ๕ คนน้ัน จึงหนีไปในที่ อื่ น ชนทั้งหลายพึงกล่าวกะเขา 
 อย่างน้ีว่า ดูกรท่าน มีเพชฌฆาตคนที่  ๖ ซ่ึงเที่ ยวไปในอากาศ เง้ือดาบติดตาม 
 มาข้างหลังท่าน พบท่านในที่ ใด กจ็ะตัดศรีษะของท่านเสยีในที่ นั้น กจิใดที่ ท่าน 
 ควรทาํ กจ็งทาํกจิน้ันเสยี ฯ 
      [๓๑๒] คร้ังนั้น บุรษุน้ันกลัวอสรพิษทั้ง ๔ จาํพวกซึ่ งมีฤทธิ์ เดชแรงกล้า 
 กลัวเพชฌฆาตผู้เป็นฆ่าศกึทั้ง ๕ และกลัวเพชฌฆาตคนที่  ๖ ซึ่ งเที่ ยวไปในอากาศ 
 เงื้ อดาบอยู่ จึงหนีไปในที่ อื่ น เขาพบบ้านร้างเข้า จึงเข้าไปสู่เรือนร้างว่างเปล่า 
 หลังหน่ึง ลูบคลาํภาชนะว่างเปล่าชนิดหน่ึง ชนทั้งหลายพึงกล่าวกะเขาอย่างน้ีว่า 
 ดูกรท่าน มีโจรทั้งหลายคอยฆ่าชาวบ้าน เข้ามาสู่บ้านร้างนี้ เสมอ กจิใดที่ ท่านควรทาํ 
 กจ็งทาํกจิน้ันเสยี ฯ 
      [๓๑๓] คร้ังน้ัน บุรษุน้ันกลัวอสรพิษทั้ง ๔ กลัวเพชฌฆาตทั้ง ๕ กลัว 
 เพชฌฆาตคนที่  ๖ และกลัวโจรผู้คอยฆ่าชาวบ้าน จึงหนีไปในที่ อื่ น เขาไปพบ 
 ห้วงนํา้ใหญ่แห่งหน่ึง ฝั่งข้างน้ีน่ารังเกยีจ เตม็ไปด้วยภยัอนัตราย ฝั่งข้างโน้น 
 เป็นที่ เกษมปลอดภยั เรือแพ หรือสะพานที่ จะข้ามไปฝั่งโน้นไม่มี ฯ 
      [๓๑๔] คร้ังนั้น บุรษุน้ันมีความคิดอย่างน้ีว่า ห้วงนํา้น้ีใหญ่นัก ฝั่งข้าง 
 น้ีเป็นที่ น่ารังเกยีจ เตม็ไปด้วยภยัอนัตราย ฝั่งข้างโน้นเป็นที่ เกษมปลอดภยัเรือ 
 แพ หรือสะพานที่ จะข้ามไปฝั่งโน้นกไ็ม่มี ผฉิะน้ัน เราควรจะมัดหญ้ากิ่ งไม้และ 
 ใบไม้ ผูกเป็นแพ เกาะแพน้ัน พยายามไปด้วยมือและด้วยเท้า กพึ็งถงึฝั่งโน้น 
 ได้โดยความสวัสดี คร้ันแล้ว บุรษุน้ันทาํตามความคิดของตน กว่็ายข้ามฟากถงึ 
 ฝั่งข้างโน้นแล้ว เป็นพราหมณข์ึ้นบกไป ฯ 



      [๓๑๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ข้ออปุมาน้ี เราสมมติขึ้นเพ่ือจะให้รู้ เน้ือความ 
 โดยง่าย ในข้อน้ันมีเน้ือความดังน้ี คาํว่า อสรพิษที่ มีฤทธิ์แรงกล้าทั้ง ๔ จาํพวก 
 น้ัน เป็นช่ือแห่งมหาภตูรปู ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุนํา้ ธาตุไฟ ธาตุลม คาํว่า 
 เพชฌฆาตทั้ง ๕ คนที่ เป็นข้าศกึน้ัน เป็นช่ือแห่งอปุาทานขนัธ ์๕ คือ รปูขนัธ ์
 เวทนาขนัธ ์สญัญาขนัธ ์สงัขารขันธ ์วิญญาณขนัธ ์คาํว่า เพชฌฆาตคนที่  ๖ 
 ซึ่ งเที่ ยวไปในอากาศเง้ือดาบอยู่น้ัน เป็นช่ือแห่งนันทริาคะ คาํว่า บ้านร้างนั้น 
 เป็นช่ือแห่งอายตนะภายใน ๖ ฯ 
      [๓๑๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ถ้าแม้บณัฑติผู้ฉลาด มีปัญญาใคร่ครวญ 
 อายตนะภายใน ๖ น้ัน ทางตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ กจ็ะปรากฏว่าเป็นของ 
 ว่าง เปล่า สญูทั้งนั้น ฯ 
      คาํว่า โจรผู้ฆ่าชาวบ้านน้ัน เป็นช่ือแห่งอายตนะภายนอก ๖ ตาย่อม 
 เดือดร้อนเพราะรปูเป็นที่ พอใจและไม่พอใจ หูย่อมเดือดร้อน เพราะเสยีงเป็นที่  
 พอใจและไม่พอใจ จมูกย่อมเดือดร้อนเพราะกล่ินเป็นที่ พอใจและไม่พอใจ ล้ิน 
 ย่อมเดือดร้อนเพราะรสเป็นที่ พอใจและไม่พอใจ กายย่อมเดือดร้อนเพราะโผฏ- 
 *ฐัพพะเป็นที่ พอใจและไม่พอใจ ใจย่อมเดือดร้อนเพราะธรรมารมณเ์ป็นที่ พอใจและ 
 ไม่พอใจ คาํว่า ห้วงนํา้ใหญ่นั้น เป็นช่ือแห่งโอฆะทั้ง ๔ คือ กาโมฆะ ภโวฆะ 
 ทฏิโฐฆะ อวิชโชฆะ คาํว่า ฝั่งข้างน้ีอนัเป็นที่ น่ารังเกยีจ เตม็ไปด้วยภยัอนัตราย 
 น้ัน เป็นช่ือแห่งร่างกายของตน คาํว่า ฝั่งข้างโน้นเป็นที่ เกษม ปลอดภยัน้ัน 
 เป็นช่ือแห่งนิพพาน คาํว่า แพนั้น เป็นช่ือแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ คือ 
 สมัมาทฐิิ ฯลฯ สมัมาสมาธ ิคาํว่า พยายามข้ามไปด้วยมือและเท้า เป็นช่ือแห่ง 
 วิริยารัมภะ คาํว่า ผู้เป็นพราหมณว่์ายข้ามฟากถงึฝั่งโน้นแล้วขึ้นบกไป เป็นช่ือ 
 แห่งพระอรหันต์ ฯ 

จบสตูรที่  ๑ 
 

จบตอนที่  ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี ๒ 
ข้อ ๓๑๘/หน้า ๒๐๙ - จบ 

พระสตุตันตปิฎกเล่มที่  ๑๐ สงัยุตตนิกาย สฬายตนวรรครถสตูร 
      [๓๑๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ ย่อม 
 มากด้วยความสขุโสมนัสอยู่ในปัจจุบนั และย่อมปรารภอบุายเพ่ือความสิ้นอาสวะ 
 ทั้งหลาย ธรรม ๓ ประการเป็นไฉน คือ ภกิษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอนิทรีย์ 
 ทั้งหลาย ๑ รู้ประมาณในโภชนะ ๑ ประกอบความเพียรเป็นเคร่ืองต่ืนอยู่ ๑ 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย กภ็กิษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอนิทรีย์ทั้งหลายอย่างไร ภกิษุใน 
 ธรรมวินัยนี้  เหน็รปูด้วยจักษุแล้ว ไม่ถอืนิมิต ไม่ถืออนุพยัญชนะ เธอย่อม 
 ปฏบิตัิเพ่ือสาํรวมจักขนุทรีย์ ที่ เมื่ อไม่สาํรวมแล้ว จะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรม 
 อนัลามก คือ อภชิฌาและโทมนัสครอบงาํน้ัน ช่ือว่ารักษาจักขนุทรีย์ ช่ือว่าถงึ 
 ความสาํรวมในจักขนุทรีย์ ภกิษุฟังเสยีงด้วยหู ... ดมกลิ่ นด้วยจมูก ... ล้ิมรส 
 ด้วยล้ิน... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ... รู้แจ้งธรรมารมณด้์วยใจแล้ว ไม่ถอื 
 นิมิต ไม่ถอือนุพยัญชนะ เธอย่อมปฏบิติัเพ่ือความสาํรวมมนินทรีย์ ที่ เมื่ อไม่ 
 สาํรวมแล้ว จะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอนัลามก คือ อภชิฌาและโทมนัส 
 ครอบงาํน้ัน ช่ือว่ารักษามนินทรีย์ ช่ือว่าถงึความสาํรวมในมนินทรีย์ ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย นายสารถฝึีกม้าผู้ฉลาด เป็นอาจารย์ฝึกฝนม้า ขึ้นสู่รถม้าอนัเทยีมแล้ว 
 ซึ่ งมีประตักอนัวางไว้แล้ว ถอืเชือกด้วยมือซ้าย ถอืประตักด้วยมือขวา ขบัไป 
 ทางหน้ากไ็ด้ ถอยกลับข้างหลังกไ็ด้ ในถนนใหญ่ ๔ แยก ซึ่ งมีพ้ืนเรียบดี  ตาม 
 ความประสงค์ ฉันใด ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุย่อมศกึษาเพ่ือจะรักษา ศกึษา 
 เพ่ือจะสาํรวมศกึษาเพ่ือจะฝึกฝน ศกึษาเพ่ือจะระงับอนิทรีย์ทั้ง ๖ เหล่าน้ี กฉั็นน้ัน 
 เหมือนกนั ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุช่ือว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอนิทรีย์ทั้งหลาย 
 อย่างน้ีแล ฯ 
      [๓๑๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอย่างไร ภกิษุ 
 ในธรรมวินัยน้ี พิจารณาโดยแยบคาย บริโภคอาหารด้วยมนสกิารว่า เราไม่บริโภค 
 เพ่ือเล่น เพ่ือความมัวเมา เพ่ือจะประดับ เพ่ือจะตกแต่ง บริโภคเพียงเพ่ือดาํรง 
 อยู่แห่งร่างกายน้ี เพ่ือยังอตัภาพให้เป็นไป เพ่ือจะกาํจัดความลาํบาก เพ่ืออนุเคราะห์ 
 พรหมจรรย์ ด้วยประการดังกล่าวมาน้ี เราจักกาํจัดเวทนาเก่าเสยี จักไม่ให้เวทนา 
 ใหม่เกดิขึ้น การยังชีพให้เป็นไป ความไม่มีโทษและความอยู่สบายจักมีแก่เรา 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุรษุพึงฉาบทาผวิกาย กเ็พียงเพ่ือต้องการเสพ หรือบุรุษพึง 
 หยอดนํา้มันเพลารถกเ็พียงเพ่ือต้องการขนสิ่ งของไปได้ ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 ภกิษุพิจารณาโดยแยบคาย บริโภคอาหารด้วยมนสกิารว่า เราไม่บริโภคเพ่ือเล่น 



 เพ่ือความมัวเมา เพ่ือจะประดับ เพ่ือจะตกแต่งผวิ บริโภคเพียงเพ่ือดาํรงอยู่แห่ง 
 ร่างกายน้ี เพ่ือยังอตัภาพให้เป็นไป เพ่ือจะกาํจัดความลาํบาก เพ่ืออนุเคราะห์ 
 พรหมจรรย์ ด้วยประการดังกล่าวมาน้ี เราจักกาํจัดเวทนาเก่าเสยี จักไม่ให้เวทนา 
 ใหม่เกดิขึ้น การยังชีพให้เป็นไป ความไม่มีโทษและความอยู่สบายจักมีแก่เรา 
 ฉันน้ันเหมือนกนั ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภิกษุช่ือว่าเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอย่างน้ี 
 แล ฯ 
      [๓๑๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุเป็นผู้ประกอบความเพียรเคร่ืองตื่ นอยู่ 
 อย่างไร ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมชาํระจิตให้บริสทุธิ์จากธรรมเคร่ืองกั้นความดี 
 ด้วยการเดิน การน่ัง ในเวลากลางวัน พอถึงกลางคืนตอนปฐมยาม ย่อมชาํระจิตให้ 
 บริสทุธิ์จากธรรมเคร่ืองกั้นความดี ด้วยการเดิน การน่ัง ในตอนมัชฌิมยามแห่ง 
 ราตรี ย่อมสาํเรจ็สหีไสยาโดยข้างเบื้องขวา ซ้อนเท้าเหล่ือมเท้า มีสติสมัปชัญญะ 
 ทาํไว้ในใจซึ่ งอฏุฐานสญัญา พอถึงปัจฉิมยามแห่งราตรี กลุ็กขึ้นชาํระจิตให้บริสทุธิ์ 
 จากธรรมเคร่ืองกั้นความดีด้วยการเดิน การน่ัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุช่ือว่า 
 เป็นผู้ประกอบความเพียรเคร่ืองต่ืนอยู่อย่างน้ีแล ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุผู้ประกอบ 
 ด้วยธรรม ๓ ประการน้ี ช่ือว่าย่อมมากด้วยความสขุโสมนัสอยู่ในปัจจุบนั และ 
 ย่อมปรารภอบุายเพ่ือความสิ้นอาสวะทั้งหลาย ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                            สขุมุสตูร 
      [๓๒๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแล้ว มีเต่าตัวหน่ึง เที่ ยวหากนิ 
 อยู่ที่ ริมฝั่งแม่นํา้น้อยแห่งหน่ึงในเวลาเยน็ สนัุขจ้ิงจอกตัวหน่ึงกไ็ด้เที่ ยวหากนิอยู่ 
 ที่ ริมฝั่งแม่นํา้น้อยแห่งหน่ึงในเวลาเยน็ เต่าได้แลเหน็สนัุขจิ้ งจอกซึ่ งเที่ ยวหากนิอยู่ 
 แต่ไกลแล้ว กห็ดอวัยวะ ๕ ทั้งหัว (หดขาทั้ง ๔ มีคอเป็นที่  ๕) เข้าอยู่ในกระดอง 
 ของตนเสยี มีความขวนขวายน้อย น่ิงอยู่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายสนัุขจ้ิงจอก 
 กไ็ด้แลเหน็เต่าซึ่ งเที่ ยวหากนิอยู่แต่ไกลแล้ว เข้าไปหาเต่าถงึที่ แล้ว ได้ยืนอยู่ใกล้ 
 เต่าด้วยคิดว่า เวลาใดเต่าตัวนี้ จักเหยียดคอหรือขาข้างใดข้างหน่ึงออกมา เวลาน้ัน 
 เราจักงับมันฟาดแล้วกดักนิเสยี เวลาใด เต่าไม่เหยียดคอหรือขาข้างใดข้างหน่ึง 
 ออกมา เวลาน้ัน สนัุขจ้ิงจอกกห็มดความอาลัย ไม่ได้โอกาส จึงหลีกไปจากเต่า 
 ฉันใด ดูกรภกิษุทั้งหลาย มารผู้ใจบาปอนัท่านทั้งหลายเข้าใกล้อยู่เสมอๆ แล้ว 
 กคิ็ดว่า บางทเีราจะพึงได้โอกาสทางจักษุ หู จมูก ล้ิน กายหรือใจ ของภกิษุ 
 เหล่าน้ีบ้าง เพราะฉันน้ันแล ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอนิทรีย์ทั้งหลาย 
 อยู่ เหน็รปูด้วยจักษุแล้ว อย่าถอืนิมิต อย่าถอือนุพยัญชนะ จงปฏบิติัเพ่ือสาํรวม 
 จักขนุทรีย์ ที่ เมื่ อไม่สาํรวมแล้ว จะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอนัลามก คือ อภชิฌา 



 และโทมนัสครอบงาํน้ัน ช่ือว่ารักษาจักขนุทรีย์ ช่ือว่าถงึความสาํรวมในจักขนุทรีย์ 
 ฟังเสยีงด้วยหู... ดมกล่ินด้วยจมูก... ล้ิมรสด้วยล้ิน... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย... 
 รู้แจ้งธรรมารมณด้์วยใจแล้ว อย่าถอืนิมิต อย่าถอือนุพยัญชนะ จงปฏบิติัเพ่ือ 
 สาํรวมมนินทรีย์ ที่ เมื่ อไม่สาํรวมแล้ว จะพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอนัลามก คือ 
 อภชิฌาและโทมนัสครอบงาํน้ัน ช่ือว่ารักษามนินทรีย์ ช่ือว่าถงึความสาํรวมใน 
 มนินทรีย์ ดูกรภกิษุทั้งหลาย เวลาใด ท่านทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอนิทรีย์ 
 ทั้งหลายอยู่ เวลาน้ันมารผู้ใจบาปกจ็ักหมดความอาลัย ไม่ได้โอกาส หลีกจากท่าน 
 ทั้งหลายไป ดุจสนัุขจิ้ งจอกหมดความอาลัยหลีกจากเต่า กฉั็นนั้นเหมือนกนั ฯ 
      [๓๒๑] ภกิษุผู้มีใจตั้งมั่นในมโนวิตก อนัตัณหามานะและทฐิิไม่ 
         องิอาศยั ไม่เบยีดเบยีนผู้อื่ นดับกเิลสได้แล้ว ไม่ติเตียนผู้ใด 
         ผู้หน่ึง เหมือนเต่าหดคอและขาอยู่ในกระดองของตน ฉะน้ัน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                         ทารขุนัธสตูรที่  ๑ 
      [๓๒๒] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ที่ ฝั่งแม่นํา้คงคาแห่งหน่ึง 
 พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเหน็ท่อนไม้ใหญ่ท่อนหน่ึง อนักระแสนํา้พัดลอย 
 มาริมฝั่งแม่นํา้คงคา แล้วตรัสถามภกิษุทั้งหลายว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย 
 เหน็หรือไม่ ท่อนไม้ใหญ่โน้นอนักระแสนํา้พัดลอยมาในแม่นํา้คงคา ภกิษุทั้งหลาย 
 กราบทูลว่า เหน็ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรภกิษุทั้งหลาย ถ้าท่อนไม้จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งน้ีหรือฝั่งโน้น จักไม่ 
 จมเสยีในท่ามกลาง จักไม่เกยบก ไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับเอาไว้ ไม่ถูกนํา้ 
 วนๆ ไว้ จักไม่เน่าในภายใน ดูกรภกิษุทั้งหลาย ด้วยประการดังกล่าวมาน้ีแล 
 ท่อนไม้น้ันจักลอยไหลเล่ือนไปสู่สมุทรได้ ข้อน้ันเพราะเหตไุร เพราะเหตุว่า 
 กระแสนํา้แห่งแม่นํา้คงคาลุ่มลาดไหลไปสู่สมุทร ฉันใด ดูกรภกิษุทั้งหลาย ถ้า 
 ท่านทั้งหลายจะไม่แวะเข้าฝั่งข้างนี้หรือฝั่งข้างโน้น ไม่จมลงในท่ามกลาง ไม่เกยบก 
 ไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับไว้ ไม่ถูกเกลียวนํา้วนๆ ไว้ จักไม่เป็นผู้เสยีในภายใน 
 ไซร้ ด้วยประการดังกล่าวมาน้ี ท่านทั้งหลายจักโน้มน้อมเอยีงโอนไปสู่นิพพาน 
 ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเหตุว่า สมัมาทฐิิย่อมโน้มน้อมเอยีงโอนไปสู่นิพพาน 
 กฉั็นน้ันเหมือนกนั ฯ 
      [๓๒๓] เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว ภกิษุรปูหน่ึงได้ทูลถาม 
 พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฝั่งนี้ ได้แก่อะไร ฝั่งโน้นได้แก่อะไร 
 การจมลงในท่ามกลางได้แก่อะไร การเกยบนบกได้แก่อะไร มนุษย์ผู้จบัคืออะไร 
 อมนุษย์ผู้จับคืออะไร เกลียวนํา้วนๆ ไว้คืออะไร ความเป็นของเน่าในภายใน 



 คืออะไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุ คาํว่า ฝั่งนี้  เป็นช่ือแห่งอายตนะ 
 ภายใน ๖ คาํว่าฝั่งโน้น เป็นช่ือแห่งอายตนะภายนอก ๖ คาํว่าจมในท่ามกลาง 
 เป็นช่ือแห่งนันทริาคะ คาํว่าเกยบก เป็นช่ือแห่งอสัมิมานะ ดูกรภกิษุ ก ็
 มนุษย์ผู้จับเป็นไฉน ภกิษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้คลุกคลี เพลิดเพลิน โศกเศร้า 
 อยู่กบัพวกคฤหัสถ ์เมื่ อเขาสขุกส็ขุด้วย เมื่ อเขาทุกขก์ท็ุกขด้์วย ย่อมถงึการ 
 ประกอบตนในกจิการอนับงัเกดิขึ้นแล้วของเขา ดูกรภกิษุ น้ีเรียกว่ามนุษย์ผู้จับ 
 ดูกรภกิษุ อมนุษย์ผู้จับเป็นไฉน ภกิษุบางรปูในธรรมวินัยนี้  ย่อมประพฤติ 
 พรหมจรรย์ ปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่ งว่า ด้วยศลี ด้วยวัตร ด้วยตบะ 
 หรือด้วยพรหมจรรย์น้ี เราจักได้เป็นเทวดาหรือเทพยเจ้าองค์ใดองค์หน่ึง ดูกรภกิษุ 
 น้ีเรียกว่าอมนุษย์ผู้จับ ดูกรภกิษุ คาํว่าเกลียวนํา้วนๆ ไว้ เป็นช่ือแห่งกามคุณ ๕ 
 ดูกรภกิษุ ความเป็นของเน่าในภายในเป็นไฉน ภกิษุบางรปูในธรรมวินัยน้ี เป็น 
 ผู้ทุศลี มีธรรมอนัลามก ไม่สะอาด มีความประพฤติน่ารังเกยีจ มีการงานปกปิดไว้ 
 ไม่เป็นสมณะ กป็ฏญิาณว่าเป็นสมณะ ไม่เป็นพรหมจารี กป็ฏญิาณว่าเป็นพรหมจารี 
 เป็นผู้เน่าในภายใน มีใจชุ่มด้วยกาม เป็นดุจขยะมูลฝอย ดูกรภกิษุ น้ีเรียกว่า 
 ความเป็นผู้เน่าในภายใน ฯ 
      [๓๒๔] กโ็ดยสมัยน้ันแล นายนันทโคบาลยืนอยู่ในที่ ไม่ไกลพระผู้มี- 
 *พระภาค ณ ที่ น้ันแล นายนันทโคบาลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ 
 พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่เข้าใกล้ฝั่งน้ี ไม่เข้าใกล้ฝั่งโน้น ไม่จมลงใน 
 ท่ามกลาง ไม่ติดบนบก ไม่ถูกมนุษย์จับ ไม่ถูกอมนุษย์จับ ไม่ถูกเกลียวนํา้วนๆ ไว้ 
 จักไม่เน่าในภายใน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอประทานพระวโรกาส 
 ข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอปุสมบทในสาํนักของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาค 
 ตรัสว่า ดูกรนันทะ ถ้าอย่างน้ัน ท่านจงมอบโคให้เจ้าของเถดิ ฯ 
      น. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โคที่ ติดลูกจักไปเอง ฯ 
      พ. ท่านจงมอบโคให้แก่เจ้าของเถดิ นันทะ ฯ 
      คร้ังน้ันแล นายนันทโคบาลมอบโคให้แก่เจ้าของแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มี- 
 *พระภาคถงึที่ ประทบั คร้ันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
 ข้าพระองค์มอบโคให้เจ้าของแล้ว ข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสาํนักของ 
 พระผู้มีพระภาค นายนันทโคบาลได้บรรพชาอปุสมบทแล้วในสาํนักของพระผู้มี- 
 *พระภาค กแ็ลท่านพระนันทะอปุสมบทแล้วไม่นาน เป็นผู้ๆ เดียว หลีกออกจาก 
 หมู่ ไม่ประมาท มีความเพียร มีตนส่งไปแล้วอยู่ ไม่นานนัก กท็าํให้แจ้งซึ่ ง 
 ที่ สดุแห่งพรหมจรรย์อนัยอดเย่ียม ซึ่ งกุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวชเป็นบรรพชิตโดย 
 ชอบต้องการน้ัน ด้วยปัญญาอนัย่ิงด้วยตนเองในปัจจุบนัเข้าถงึอยู่ รู้ ชัดว่า ชาติ 



 สิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็น 
 อย่างน้ีมิได้มี กท็่านพระนันทะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่ ง ในจาํนวนพระอรหันต์ 
 ทั้งหลาย ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                         ทารขุนัธสตูรที่  ๒ 
      [๓๒๕] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ที่ ฝั่งแม่นํา้คงคา ใกล้เมือง 
 กมิมิลา พระผู้มีพระภาคได้ทรงเหน็ท่อนไม้ท่อนใหญ่ ถูกกระแสนํา้พัดไปในแม่นํา้ 
 คงคา คร้ันแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอ 
 ทั้งหลายเหน็หรือไม่ท่อนไม้ใหญ่โน้น ถูกกระแสนํา้พัดไปในแม่นํา้คงคา ภกิษุ 
 ทั้งหลายกราบทูลว่า เหน็พระเจ้าข้า ฯลฯ เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว 
 ท่านพระกมิมิละได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฝั่งน้ีได้แก่ 
 อะไร ฯลฯ ดูกรกมิมิละ ความเป็นผู้เน่าในภายในเป็นไฉน ภกิษุในศาสนานี้ 
 เป็นผู้ต้องอาบติัที่ เศร้าหมองอย่างใดอย่างหน่ึง การออกจากอาบติัเช่นน้ัน ยังไม่ 
 ปรากฏ น้ีเราเรียกว่าความเป็นผู้เน่าในภายใน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                           อวัสสตุสตูร 
      [๓๒๖] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ นิโครธาราม ใกล้ 
 พระนครกบิลพัสดุ์ แคว้นสกักชนบท กโ็ดยสมัยน้ันแล เจ้าศากยราชทั้งหลาย 
 อยู่ครองเมืองกบลิพัสดุ์ ได้รับสัง่ให้สร้างสณัฐาคารใหม่ในกาลไม่นาน เป็นสถาน 
 ที่ อนัสมณพราหมณห์รือมนุษย์ใดๆ ยังไม่ได้อยู่ครอง คร้ังน้ันแล เจ้าศากยราช 
 ทั้งหลายผู้ครองเมืองกบลิพัสดุ์ เสดจ็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ถวาย 
 บงัคมพระผู้มีพระภาคแล้ว ประทบันั่ง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้กราบทูล 
 พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอประทานพระวโรกาส เจ้า 
 ศากยราชทั้งหลายผู้ครองเมืองกบลิพัสดุ์ รับสัง่ให้สร้างสณัฐาคารใหม่ในกาล 
 ไม่นาน เป็นสถานที่ อนัสมณพราหมณ ์หรือมนุษย์ใดๆ ยังไม่ได้อยู่ครอง ข้าแต่ 
 พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงบริโภคสณัฐาคารน้ันก่อน สณัฐาคารน้ัน 
 พระผู้มีพระภาคทรงบริโภคก่อนแล้ว เจ้าศากยราชทั้งหลายผู้ครองเมืองกบลิพัสด์ุ 
 จักทรงบริโภคในภายหลัง การทรงบริโภคของพระผู้มีพระภาคน้ัน พึงมีเพ่ือ 
 ประโยชน์ เพ่ือความสขุ แก่เจ้าศากยราชทั้งหลายผู้ครองเมืองกบลิพัสด์ุสิ้นกาล 
 นาน พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณภีาพ คร้ังน้ันแล เจ้าศากยราชทั้งหลาย 
 ผู้ครองเมืองกบลิพัสด์ุทรงทราบการรับของพระผู้มีพระภาคแล้ว เสดจ็ลุกขึ้นจาก 
 อาสนะ ถวายบงัคมพระผู้มีพระภาค ทรงทาํประทกัษิณแล้ว เสดจ็เข้าไปยัง 



 สณัฐาคารใหม่ รับสัง่ให้ลาดสณัฐาคารที่ บุคคลลาดแล้วด้วยเคร่ืองลาดทั้งปวง 
 ปูอาสนะแล้ว รับสัง่ให้ต้ังแก้วนํา้ไว้ประจาํ แล้วรับสัง่ให้ตามประทปีนํา้มันขึ้น 
 แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั คร้ันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สณัฐาคารอนับุคคลปูลาดแล้วด้วยเคร่ืองลาดทั้งปวง ปูอาสนะ 
 แล้ว ตั้งแก้วนํา้ประจาํไว้แล้ว ตามประทปีนํา้มันแล้ว ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
 บดัน้ีพระผู้มีพระภาคย่อมทรงสาํคัญกาลที่ จะเสดจ็เข้าไป ฯ 
      [๓๒๗] คร้ังนั้นแล พระผู้มีพระภาคทรงครองอนัตรวาสกแล้ว ทรงถอื 
 บาตรและจีวร เสดจ็เข้าไปยังสณัฐาคารใหม่พร้อมด้วยภกิษุสงฆ ์คร้ันแล้วทรง 
 ล้างพระบาท แล้วเสดจ็เข้าไปสู่สณัฐาคาร ประทบันั่งพิงเสากลาง ทรงผนิพระพักตร์ 
 ไปทางทศิบูรพา ฝ่ายภกิษุสงฆล้์างเท้าแล้วเข้าไปสู่สณัฐาคาร แล้วนั่งพิงฝาด้าน 
 หลัง ผนิหน้าไปทางทศิบูรพา ทาํพระผู้มีพระภาคไว้ในเบื้องหน้า แม้เจ้าศากยราช 
 ทั้งหลายผู้ครองเมืองกบลิพัสดุ์ล้างพระบาทแล้ว เสดจ็เข้าไปสู่สณัฐาคาร  แล้ว 
 ประทบัน่ังพิงฝาด้านหน้า ทรงผนิพระพักตร์ไปเบื้องหลัง ทรงทาํพระผู้มีพระภาคไว้ 
 ในเบื้องหน้าอย่างเดียวกนั ลาํดับน้ันแล พระผู้มีพระภาคทรงยังเจ้าศากยราช 
 ทั้งหลายผู้ครองเมืองกบลิพัสดุ์ให้เหน็แจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้ร่าเริง 
 ด้วยธรรมีกถาหลายราตรี แล้วทรงส่งไปด้วยพระดาํรัสว่า ดูกรท่านผู้โคตมโคตรทั้ง 
 หลาย ราตรีล่วงไปแล้ว บดันี้ท่านทั้งหลายจงสาํคัญกาลที่ จะเสดจ็ไปเถดิ เจ้า 
 ศากยราชทั้งหลายผู้ครองเมืองกบลิพัสดุ์ทูลรับพระผู้มีพระภาคว่า อย่างน้ัน พระเจ้าข้า 
 แล้วเสดจ็ลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายบงัคมพระผู้มีพระภาค ทรงทาํประทกัษิณแล้ว 
 เสดจ็ไป ฯ 
      [๓๒๘] ลาํดับนั้นแล เมื่ อเจ้าศากยราชทั้งหลายผู้ครองเมืองกบลิพัสด์ุ 
 เสดจ็ไปแล้วไม่นาน พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานะมาตรัสว่า 
 ดูกรโมคคัลลานะ ภกิษุสงฆป์ราศจากถนีมิทธะแล้วแล ธรรมีกถาของเธอจงแจ่ม 
 แจ้งแก่ภกิษุทั้งหลาย เราเมื่ อยหลัง จักเหยียดหลัง ท่านพระมหาโมคคัลลานะ 
 ทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว ลาํดับนั้น พระผู้มีพระภาคทรงปูลาดผ้าสงัฆาฏ ิ๔ ช้ัน 
 แล้วทรงสาํเรจ็สหีไสยาโดยพระปรัสเบื้องขวา ทรงซ้อนพระบาทด้วยพระบาท 
 มีพระสติสมัปชัญญะ ทรงทาํไว้ในพระทยัซึ่ งอฏุฐานสญัญา ในลาํดับนั้นแล 
 ท่านพระมหาโมคคัลลานะ เรียกภกิษุทั้งหลายมาว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภกิษุ 
 เหล่าน้ันรับต่อพระมหาโมคคัลลานะแล้ว ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวว่า 
 ดูกรอาวุโสทั้งหลาย เราจักแสดงอวัสสตุปริยายและอนวัสสตุปริยายแก่ท่าน 
 ทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงฟังอวัสสตุปริยายและอนวัสสตุปริยายน้ัน จงใส่ใจให้ดี 
 เราจักกล่าว ภกิษุเหล่าน้ันรับต่อท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้ว ท่านพระมหา- 



 *โมคคัลลานะได้กล่าวว่า ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภกิษุย่อมเป็นผู้มีใจชุ่มด้วยกาม 
 อย่างไร ภกิษุในศาสนานี้  เหน็รปูด้วยจักษุแล้ว ย่อมน้อมใจไปในรปูอนัน่ารัก 
 ย่อมขดัเคืองในรปูอนัไม่น่ารัก เป็นผู้ไม่ต้ังกายคตาสติไว้ มีใจมีประมาณน้อยอยู่ 
 และย่อมไม่รู้ ชัดซึ่ งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติ อนัเป็นที่ ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรม 
 อนัลามกที่ บงัเกดิขึ้นแล้วแก่เธอ ตามความเป็นจริง ฯลฯ ภิกษุในศาสนานี้  รู้แจ้ง 
 ธรรมารมณด้์วยใจแล้ว ย่อมน้อมใจไปในธรรมารมณอ์นัน่ารัก ย่อมขดัเคืองใน 
 ธรรมารมณอ์นัไม่น่ารัก เป็นผู้ไม่เข้าไปต้ังกายคตาสติไว้ มีใจมีประมาณน้อยอยู่ 
 และย่อมไม่รู้ ชัดซึ่ งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติอนัเป็นที่ ดับไปไม่เหลืออกุศลธรรมอนั 
 ลามกที่ บงัเกดิขึ้นแล้วแก่เธอ ตามความเป็นจริง ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภกิษุนี้ 
 เรียกว่า เป็นผู้มีใจชุ่มแล้วในรปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์
 อนัจะพึงรู้แจ้งด้วยตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ฯ 
      [๓๒๙] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ถ้าแม้ว่า มารเข้าไปหาภกิษุน้ันผู้มีปรกติ 
 อยู่อย่างน้ันทางจักษุ มารย่อมได้ช่องได้เหตุ ฯลฯ ถ้าแม้ว่ามารเข้าไปหาภกิษุน้ัน 
 ผู้มีปรกติอยู่อย่างน้ันทางใจ มารย่อมได้ช่องได้เหตุ ดูกรอาวุโส เรือนไม้อ้อกด็ี 
 เรือนหญ้ากด็ี ที่ แห้งเกราะ เขาทาํไว้ภายนอกกาลฝน ถ้าแม้บุรษุพึงเข้าไปใกล้ 
 เรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าน้ันในทศิบูรพา ด้วยคบหญ้าอนัไฟติดทัว่แล้ว ไฟพึงได้ 
 ช่องได้เหตุ ถ้าแม้บุรษุพึงเข้าไปใกล้เรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้าน้ันในทศิปัจจิม ใน 
 ทศิอดุร ในทศิทกัษิณ ในทศิเบื้องตํา่ ในทศิเบื้องบน ด้วยคบหญ้าอนัไฟติดทัว่ 
 แล้ว ไฟพึงได้ช่องได้เหตุ ถ้าแม้ว่าบุรษุนั้นพึงเข้าไปใกล้เรือนไม้อ้อหรือเรือนหญ้า 
 น้ัน แต่ทศิใดทศิหน่ึง ด้วยคบหญ้าอนัไฟติดทัว่แล้ว ไฟพึงได้ช่องได้เหตุ แม้ 
 ฉันใด ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ถ้าแม้ว่ามารเข้าไปหาภกิษุนั้น ผู้มีปรกติอยู่อย่างน้ัน 
 ทางจักษุ ทางหู ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย ทางใจ มารพึงได้ช่องได้เหตุ 
 ฉันน้ัน ฯ 
      [๓๓๐] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย กร็ปูครอบงาํภกิษุผู้มีปรกติอยู่อย่างน้ัน 
 ภกิษุไม่ครอบงาํรปู เสยีงครอบงาํภกิษุ ภกิษุไม่ครอบงาํเสยีง กล่ินครอบงาํภกิษุ 
 ภกิษุไม่ครอบงาํกล่ิน รสครอบงาํภกิษุ ภิกษุไม่ครอบงาํรส โผฏฐัพพะครอบงาํภกิษุ 
 ภกิษุไม่ครอบงาํโผฏฐัพพะ ธรรมารมณค์รอบงาํภิกษุ ภกิษุไม่ครอบงาํธรรมารมณ ์
 ภกิษุน้ีเรียกว่าเป็นผู้ถูกรปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณค์รอบงาํ 
 ไม่ครอบงาํรปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์ธรรมทั้งหลายที่ เป็น 
 บาป  เป็นอกุศล มีความเศร้าหมอง ให้เกดิในภพใหม่ มีความกระวนกระวาย 
 มีทุกขเ์ป็นวิบาก เป็นที่ ตั้งแห่งชาติ ชราและมรณะต่อไป ครอบงาํแล้ว ดูกร 
 อาวุโสทั้งหลาย ภกิษุเป็นผู้มีใจชุ่มแล้วด้วยกามอย่างน้ีแล ฯ 



      [๓๓๑] ดูกรอาวุโสทั้งหลาย กภ็กิษุเป็นผู้มีใจไม่ชุ่มด้วยกามอย่างไร 
 ภกิษุในธรรมวินัยนี้  เหน็รปูด้วยจักษุแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในรปูอนัน่ารัก ไม่ 
 ขดัเคืองในรปูอนัไม่น่ารัก เป็นผู้เข้าไปต้ังกายคตาสติไว้ มีใจหาประมาณมิได้อยู่ 
 และย่อมรู้ ชัดซึ่ งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัเป็นที่ ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรม 
 อนัลามก ที่ บงัเกดิขึ้นแล้วแก่เธอ ตามความเป็นจริง ฯลฯ รู้แจ้งธรรมารมณ ์
 ด้วยใจแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในธรรมารมณอ์นัน่ารัก ไม่ขดัเคืองในธรรมารมณ ์
 อนัไม่น่ารัก เป็นผู้เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้แล้ว มีใจหาประมาณมิได้อยู่ และย่อม 
 รู้ ชัดซึ่ งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัเป็นที่ ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอนัลามก 
 ที่ บงัเกดิขึ้นแล้วแก่เธอ ตามความเป็นจริง ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภกิษุน้ีเรียกว่า 
 เป็นผู้มีใจไม่ชุ่มแล้วในรปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์อนัจะ 
 พึงรู้แจ้งด้วยตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ถ้าแม้มารเข้าไป 
 หาภกิษุน้ันผู้มีปรกติอยู่อย่างน้ันทางจักษุ มารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้เหตุ ฯลฯ ถ้า 
 แม้มารเข้าไปหาภกิษุน้ันทางใจ มารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้เหตุ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย 
 ถ้าแม้บุรษุพึงเข้าไปใกล้กุฏาคารศาลาในทศิบูรพาด้วยคบหญ้าอนัไฟติดทัว่แล้ว ไฟ 
 ไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้เหตุ เพราะการขยาํดินทาอย่างแน่นหนา ถ้าแม้บุรษุพึงเข้า 
 ไปใกล้กุฏาคารศาลาน้ันในทศิปัจจิม ในทศิอดุร ในทศิทกัษิณ ทศิเบื้องตํา่ ทศิ 
 เบื้องบน ด้วยคบหญ้าอนัไฟติดทัว่แล้ว ไฟไม่พึงได้ช่อง ไม่พึงได้เหตุ เพราะ 
 การขยาํดินทาอย่างแน่นหนา ถ้าแม้บุรษุพึงเข้าไปใกล้กุฏาคารน้ันแต่ที่ ใดที่ หน่ึงด้วย 
 คบหญ้าอนัไฟติดทัว่แล้ว  ไฟไม่พึงได้ช่องไม่พึงได้เหตุ แม้ฉันใด ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย ถ้าแม้มารเข้าไปหาภิกษุน้ันผู้มีปรกติอยู่อย่างนั้นทางจักษุ มารกไ็ม่ได้ช่อง 
 ไม่ได้เหตุ ถ้าแม้มารเข้าไปหาภกิษุน้ันผู้มีปรกติอยู่อย่างน้ันทางหู ทางจมูก ทาง 
 ล้ิน ทางกาย ทางใจ มารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้เหตุ ฉันน้ัน ดูกรอาวุโสทั้งหลาย 
 กภ็กิษุผู้มีปรกติอยู่อย่างน้ัน ครอบงาํรปู รปูไม่ครอบงาํภกิษุ ภกิษุครอบงาํเสยีง 
 เสยีงไม่ครอบงาํภกิษุ ภกิษุครอบงาํกล่ิน กล่ินไม่ครอบงาํภกิษุ ภกิษุครอบงาํรส 
 รสไม่ครอบงาํภกิษุ ภกิษุครอบงาํโผฏฐัพพะ โผฏฐัพพะไม่ครอบงาํภกิษุ ภกิษุ 
 ครอบงาํธรรมารมณ ์ธรรมารมณไ์ม่ครอบงาํภกิษุ ดูกรอาวุโสทั้งหลาย ภกิษุน้ี 
 เรียกว่า ผู้ครอบงาํรปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ์อนัเป็นบาป 
 เป็นอกุศลเหล่าน้ัน อนัมีความเศร้าหมอง ให้เกดิในภพใหม่ มีความกระวน 
 กระวาย มีทุกขเ์ป็นวิบาก เป็นที่ ตั้งแห่งชาติ ชราและมรณะต่อไป ดูกรอาวุโส 
 ทั้งหลาย ภกิษุเป็นผู้มีใจไม่ชุ่มแล้วด้วยกามอย่างน้ี คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาค 
 เสดจ็ลุกขึ้นแล้ว ตรัสเรียกท่านพระมหาโมคคัลลานะมาว่า ดีละ ดีละ โมคคัล- 
 *ลานะ ดูกรโมคคัลลานะ เธอได้ภาษิตอวัสสตุปริยายและอนวัสสตุปริยายแก่ภกิษุ 



 ทั้งหลาย ดีแล้วๆ ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ได้กล่าวไวยากรณภาษิตน้ีจบลง 
 แล้ว พระศาสดาได้ทรงพอพระทยั ภกิษุเหล่านั้นมีใจช่ืนชม เพลิดเพลินภาษิต 
 ของท่านพระมหาโมคคัลลานะ ฉะน้ันแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                          ทุกขธรรมสตูร 
      [๓๓๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ในกาลใด ภิกษุย่อมรู้ทัว่ถงึเหตุเกดิและ 
 ความดับสญูแห่งทุกขธรรมทั้งปวง ตามความเป็นจริง กใ็นกาลน้ันแล ภกิษุน้ัน 
 เป็นผู้เหน็กาม เมื่ อเธอเหน็กามแล้ว ความพอใจ ความเสน่หา ความหมกมุ่น 
 ความเร่าร้อนเพราะกามในกามทั้งหลาย ไม่นอนเนื่ องอยู่ด้วยอาการใด กธ็รรม 
 เป็นเคร่ืองประพฤติ และธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ เป็นอนัติดตามเธออยู่ด้วยอาการน้ัน 
 อกุศลธรรมอนัลามก คือ อภชิฌาและโทมนัส ไม่ครอบงาํ ภิกษุผู้ประพฤติอยู่ 
 ด้วยอาการใด ธรรมเป็นเคร่ืองประพฤติและธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ เป็นอนัติดตาม 
 เธออยู่ด้วยอาการน้ัน ดูกรภกิษุทั้งหลาย กภ็กิษุย่อมรู้ทัว่ถงึเหตุเกดิขึ้นและความ 
 ดับสญูแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างไร ภกิษุย่อมรู้ทัว่ถงึเหตุเกดิขึ้น 
 และความดับสญูแห่งทุกขธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า รปูดังน้ี ความ 
 เกดิขึ้นแห่งรปูดังน้ี ความดับสญูแห่งรปูดังน้ี เวทนาดังน้ี... สญัญาดังน้ี สงัขาร 
 ทั้งหลายดังนี้... วิญญาณดังนี้  ความเกดิขึ้นแห่งวิญญาณดังน้ี ความดับสญูแห่ง 
 วิญญาณดังน้ี ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุย่อมรู้ทัว่ถงึเหตุเกดิขึ้นและความดับสญูแห่ง 
 ทุกขธรรมทั้งปวง ตามความเป็นจริง อย่างน้ีแล ฯ 
      [๓๓๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุเป็นผู้เหน็กามแล้วอย่างไรเล่า เมื่ อเธอ 
 เหน็กามทั้งหลายอยู่ ความพอใจ ความเสน่หา ความหมกมุ่น ความเร่าร้อน 
 เพราะกามในกามทั้งหลาย ไม่นอนเน่ืองด้วยอาการใด ธรรมเป็นเคร่ืองประพฤติ 
 และธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ เป็นอนัติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้น ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 หลุมถ่านเพลิงลึกกว่าช่ัวบุรษุ เตม็ด้วยถ่านเพลิงที่ ปราศจากเปลว ปราศจากควัน 
 คร้ังน้ันแล บุรษุผู้ปรารถนาเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสขุ เกลียดทุกข ์พึงมา 
 บุรษุผู้มีกาํลัง ๒ คน จับบุรษุคนน้ันข้างละแขน แล้วฉุดเข้าไปหาหลุมถ่านเพลิง 
 น้ัน บุรษุน่ันพึงน้อมกายน้ีแหละเข้าไปด้วยประการดังน้ี ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร 
 เพราะว่าบุรษุนั้นไม่มีความรู้ ว่า เราเหน็หลุมถ่านเพลิงนี้และจะถงึความตายหรือความ 
 ทุกขแ์ทบตาย เพราะหลุมถ่านเพลิงน้ันเป็นเหตุ แม้ฉันใด ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 ภกิษุเป็นผู้เหน็กามอนัเปรียบด้วยหลุมถ่านเพลิง ฉันนั้นแล เมื่ อเธอเหน็กาม 
 ทั้งหลายอยู่ ความพอใจ ความเสน่หา ความหมกมุ่น ความเร่าร้อนเพราะกามในกาม 
 ทั้งหลาย ไม่นอนเนื่ องอยู่ด้วยอาการใด ธรรมเป็นเคร่ืองประพฤติและธรรมเป็น 



 เคร่ืองอยู่ เป็นอนัติดตามเธออยู่ด้วยอาการนั้น ฯ 
[๓๓๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ธรรมเป็นเคร่ืองประพฤติและธรรมเป็น 
 เคร่ืองอยู่ เป็นอนัติดตามภิกษุอย่างไรเล่า อกุศลธรรมอนัลามก คือ อภชิฌาและ 
 โทมนัส ย่อมไม่ครอบงาํภกิษุผู้ประพฤติอยู่ด้วยอาการใด ธรรมเป็นเคร่ืองประพฤติ 
 และธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ เป็นอนัติดตามภกิษุด้วยอาการน้ัน ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 บุรษุพึงเข้าไปสู่ป่าที่ มีหนามมาก ข้างหน้าบุรษุน้ันกม็ีหนาม ข้างซ้ายกม็ีหนาม ข้าง 
 ขวากม็ีหนาม ข้างล่างกม็ีหนาม ข้างบนกม็ีหนาม บุรษุน้ันมีสติก้าวเข้าไปข้างหน้า 
 ถอยกลับข้างหลัง ด้วยคิดว่า หนามอย่าเบยีดเบยีนเรา แม้ฉันใด ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย ธรรมคือปิยรปูและสาทรปูในโลก น้ีเรากล่าวว่าเป็นหนามในวินัยของ 
 พระอริยเจ้า ฉันน้ันเหมือนกนัแล ภกิษุรู้แจ้งอย่างน้ีแล้ว พึงทราบอสงัวรและสงัวร ฯ 
      [๓๓๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 อสงัวรย่อมมีอย่างไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้  เหน็รปูด้วยจักษุแล้ว ย่อม 
 น้อมใจไปในรปูอนัน่ารัก ย่อมขดัเคืองในรปูอนัไม่น่ารัก เป็นผู้ไม่เข้าไปต้ังกาย 
 คตาสติไว้ มีใจมีประมาณน้อยอยู่ และย่อมไม่รู้ ชัดซึ่ งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ 
 อนัเป็นที่ ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอนัลามก ที่ บงัเกดิขึ้นแล้วแก่เธอ ตาม 
 ความเป็นจริง ฯลฯ ภกิษุรู้แจ้งธรรมารมณด้์วยใจแล้ว ย่อมน้อมใจไปในธรรมารมณ ์
 อนัน่ารัก ย่อมขดัเคืองในธรรมารมณอ์นัไม่น่ารัก เป็นผู้ไม่เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้ 
 แล้ว มีใจมีประมาณน้อยอยู่ และย่อมไม่รู้ ชัดซึ่ งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัเป็นที่  
 ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอนัลามก ที่ บงัเกดิขึ้นแล้วแก่เธอ ตามความเป็น 
 จริง ดูกรภกิษุทั้งหลาย อสงัวรย่อมมีอย่างน้ีแล ฯ 
      [๓๓๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย สงัวรย่อมมีอย่างไร ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 ภกิษุในธรรมวินัยนี้  เหน็รปูด้วยจักษุแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในรปูอนัน่ารัก ย่อม 
 ไม่ขดัเคืองในรปูอนัไม่น่ารัก เป็นผู้เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้ มีใจหาประมาณมิได้ 
 อยู่ ย่อมรู้ ชัดซึ่ งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัเป็นที่ ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรม 
 อนัลามก ที่ บงัเกดิขึ้นแล้วแก่เธอ ตามความเป็นจริง ฯลฯ ภกิษุรู้แจ้งธรรมารมณ ์
 ด้วยใจแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในธรรมารมณอ์นัน่ารัก ไม่ขดัเคืองในธรรมารมณ ์
 อนัไม่น่ารัก เป็นผู้เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้ มีใจหาประมาณมิได้อยู่ และย่อมรู้ ชัด 
 ซึ่ งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัเป็นที่ ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอนัลามก ที่  
 บงัเกดิขึ้นแล้วแก่เธอ ตามความเป็นจริง ดูกรภกิษุทั้งหลาย สงัวรย่อมมี 
 อย่างน้ีแล ฯ 
      [๓๓๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ถ้าเมื่ อภกิษุน้ันประพฤติอย่างน้ี อยู่อย่างน้ี 
 อกุศลธรรมอนัลามก คือ ความดาํริอนัซ่านไป เป็นที่ ตั้งแห่งสงัโยชน์ ย่อมบงัเกดิ 



 ขึ้นเพราะความหลงลืมแห่งสติบางคร้ังบางคราว การบงัเกดิขึ้นแห่งสติช้า ที่ นั้นแล 
 ภกิษุน้ันย่อมละ ย่อมบรรเทาอกุศลธรรมอนัลามกน้ัน ย่อมกระทาํให้พินาศ ย่อม 
 ให้ถงึความไม่มีได้เรว็พลัน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรษุพึงให้หยาดนํา้สองหรือสาม 
 หยาดตกลงในกะทะเหลก็อนัร้อนจัดตลอดวัน หยาดนํา้ตกลงช้า ทน้ัีนแล นํา้นั้น 
 พึงถงึความสิ้นไป เหือดแห้งไปเรว็พลัน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถ้าเมื่ อ 
 ภกิษุน้ันประพฤติอย่างน้ี อยู่อย่างนี้  อกุศลธรรมอนัลามก คือ ความดาํริอนัซ่าน 
 ไป เป็นที่ ต้ังแห่งสงัโยชน์ ย่อมบงัเกดิขึ้นเพราะความหลงลืมแห่งสติบางคร้ังบาง 
 คราว การบงัเกดิขึ้นแห่งสติช้า ที่ น้ันแล ภกิษุน้ันย่อมละ ย่อมบรรเทาอกุศล 
 ธรรมอนัลามกน้ัน ย่อมกระทาํให้พินาศ ย่อมให้ถงึความไม่มีได้เรว็พลัน ฉันน้ัน 
 เหมือนกนัแล ดูกรภกิษุทั้งหลาย อกุศลธรรมอนัลามก คือ อภชิฌาและโทมนัส 
 ย่อมไม่ครอบงาํภกิษุผู้ประพฤติอยู่ด้วยอาการใด ธรรมเป็นเคร่ืองประพฤติและธรรม 
 เป็นเคร่ืองอยู่ เป็นอนัติดตามภกิษุด้วยอาการอย่างนี้แล ฯ 
      [๓๓๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ถ้าว่าพระราชา มหาอาํมาตย์ แห่งพระราชา 
 มิตร อาํมาตย์ ญาติ หรือสาโลหิต พึงปวารณาภกิษุน้ันผู้ประพฤติอย่างน้ี อยู่ 
 อย่างน้ี เพ่ือให้ยินดีย่ิง ด้วยโภคะทั้งหลายว่า ท่านจงมาเถดิบุรษุผู้เจริญ ผ้ากาสาวะ 
 เหล่าน้ียังความเร่าร้อนให้เกดิขึ้นแก่ท่านมิใช่หรือ ท่านจะเป็นคนโล้นเที่ ยวถอื 
 กระเบื้องอยู่ทาํไม ท่านจงสกึมาบริโภคและจงทาํบุญเถดิ ดูกรภกิษุทั้งหลาย กภ็กิษุ 
 น้ันประพฤติอย่างน้ี อยู่อย่างน้ี จักบอกคืนสกิขาสกึมาเป็นคฤหัสถ ์ข้อน้ันไม่ใช่ 
 ฐานะที่ จะมีได้ ดูกรภกิษุทั้งหลาย แม่นํา้คงคาไหลไป หล่ังไป เทไปในทศิปราจีน 
 ถ้าว่ามหาชนพึงเอาจอบและตะกร้ามาด้วยคิดว่า พวกเราจักช่วยกนัทาํแม่นํา้คงคา 
 น้ีให้ไหลไป หล่ังไป เทไปข้างหลัง เธอทั้งหลายจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน 
 หมู่มหาชนน้ันพึงกระทาํแม่นํา้คงคาน้ีให้ไหลไป หล่ังไป เทไปข้างหลังได้บ้าง 
 หรือหนอแล ภกิษุทั้งหลายกราบทูลว่า หามิได้ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ข้อน้ันเป็นเพราะเหตุไร ฯ 
      ภ.ิ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะแม่นํา้คงคาไหลไป หล่ังไป เทไปใน 
 ทศิปราจีน แม่นํา้คงคาน้ันอนับุคคลจะทาํให้ไหลไป หล่ังไป เทไปข้างหลัง ไม่ใช่ 
 กระทาํได้ง่าย กห็มู่มหาชนน้ันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความลาํบาก ความคับแค้นเพียงไร 
 แม้ฉันใด ดูกรภกิษุทั้งหลาย ถ้าว่าพระราชา มหาอาํมาตย์แห่งพระราชา มิตร 
 อาํมาตย์ ญาติหรือสาโลหิต พึงปวารณาภกิษุนั้นผู้ประพฤติอย่างน้ี อยู่อย่างน้ี 
 เพ่ือจะให้ยินดีย่ิงด้วยโภคะทั้งหลายว่า ท่านจงมาเถดิบุรษุผู้เจริญ ผ้ากาสาวะเหล่าน้ี 
 ยังความเร่าร้อนให้เกดิขึ้นแก่ท่านมิใช่หรือ ท่านจะเป็นคนโล้นเที่ ยวถอืกระเบื้อง 
 อยู่ทาํไม ท่านจงสกึมาบริโภคโภคะและจงทาํบุญเถดิ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุนั้น 



 ประพฤติอย่างน้ี อยู่อย่างน้ี จักบอกคืนสกิขาสกึออกมาเป็นคฤหัสถ ์ข้อน้ันไม่ 
 ใช่ฐานะที่ จะมีได้ ฉันน้ันเหมือนกนัแล ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะว่าจิตของเธอ 
 น้อมไป เอนไป เง้ือมไปในวิเวกสิ้นกาลนาน กจ็ิตน้ันจักเวียนมาเพ่ือเป็นคฤหัสถ์ 
 ข้อนั้นไม่ใช่ฐานะที่ จะมีได้ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                            กสึกุสตูร 
      [๓๓๙] คร้ังน้ันแล ภกิษุรปูหน่ึงเข้าไปหาภกิษุรปูหนึ่ งถงึที่ อยู่ คร้ันแล้ว 
 ได้ถามภกิษุรปูน้ันว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ ทศันะของภกิษุเป็นอนัหมดจดดีด้วยเหตุ 
 เพียงเท่าไรหนอแล ภกิษุรปูน้ันกล่าวว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ ทศันะของภกิษุเป็นอนั 
 หมดจดดีด้วยเหตุที่ ภกิษุรู้ ชัดเหตุเกดิ และความดับแห่งผสัสายตนะ ๖ ตามความ 
 เป็นจริง ที่ น้ันแล ภกิษุน้ันไม่ยินดีด้วยการพยากรณปั์ญหาของภกิษุน้ัน จึงเข้าไป 
 หาภกิษุอกีรปูหนึ่ ง คร้ันแล้วได้ถามว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ ทศันะของภกิษุเป็นอนั 
 หมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแล ภกิษุรปูน้ันกล่าวว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ ทศันะ 
 ของภกิษุเป็นอนัหมดจดดีด้วยเหตุที่ ภกิษุรู้ ชัดเหตุเกดิ และความดับแห่งอปุาทาน- 
 *ขนัธ ์๕ ตามความเป็นจริง ที่ น้ันแล ภกิษุน้ันไม่ยินดีด้วยการพยากรณปั์ญหาของ 
 ภกิษุน้ัน จึงเข้าไปหาภกิษุอกีรปูหน่ึงแล้วได้ถามว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ ทศันะของ 
 ภกิษุเป็นอนัหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแล ภกิษุน้ันกล่าวว่า ดูกรท่านผู้มี 
 อายุ ทศันะของภกิษุเป็นอนัหมดจดดี ด้วยเหตุที่ ภกิษุรู้ ชัดเหตุเกดิ และความดับ 
 แห่งมหาภตูรปู ๔  ตามความเป็นจริง ทน้ัีนแล ภกิษุน้ันไม่ยินดีด้วยการพยากรณ ์
 ปัญหาของภกิษุน้ัน จึงเข้าไปหาภกิษุอกีรปูหน่ึงแล้วได้ถามว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ 
 ทศันะของภกิษุเป็นอนัหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแล ภกิษุรปูน้ันกล่าวว่า 
 ดูกรท่านผู้มีอายุ ทศันะของภกิษุเป็นอนัหมดจดดีด้วยเหตุที่ ภกิษุรู้ ชัด ตามความ 
 เป็นจริงว่า สิ่ งใดสิ่ งหน่ึงมีความเกดิขึ้นเป็นธรรมดา สิ่ งน้ันทั้งมวลล้วนมีความดับ 
 ไปเป็นธรรมดา ฯ 
      [๓๔๐] ที่ น้ันแล ภกิษุไม่ยินดีด้วยการพยากรณปั์ญหาของภกิษุน้ัน จึง 
 เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ถวายบงัคมแล้วน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง 
 คร้ันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอ 
 ประทานพระวโรกาส ข้าพระองค์เข้าไปหาภิกษุรปูหน่ึงถงึที่ อยู่ แล้วได้ถามว่า 
 ดูกรท่านผู้มีอายุ ทศันะของภกิษุเป็นอนัหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแล 
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ อข้าพระองค์ถามอย่างน้ีแล้ว ภกิษุน้ันได้กล่าวกะข้า- 
 *พระองค์ว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ ทศันะของภกิษุเป็นอนัหมดจดดีด้วยเหตุที่ ภกิษุรู้ ชัด 
 เหตุเกดิ และความดับแห่งผสัสายตนะ ๖ ตามความเป็นจริง ทน้ัีนแล ข้าพระองค์ 



 ไม่ยินดีด้วยการพยากรณปั์ญหาของภกิษุน้ัน จึงเข้าไปหาภกิษุรปูหนึ่ งถงึที่ อยู่ แล้ว 
 ได้ถามว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ ทศันะของภกิษุเป็นอนัหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไร 
 เมื่ อข้าพระองค์ถามอย่างน้ีแล้ว ภกิษุนั้นได้กล่าวกะข้าพระองค์ว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ 
 ทศันะของภกิษุเป็นอนัหมดจดดีด้วยเหตุที่ ภกิษุรู้ ชัดเหตุเกดิ และความดับแห่ง 
 อปุาทานขนัธ ์๕ ตามความเป็นจริง ทน้ัีนแล ข้าพระองค์ไม่ยินดีด้วยการพยากรณ ์
 ปัญหาของภกิษุน้ัน จึงเข้าไปหาภกิษุรปูหน่ึงถึงที่ อยู่ แล้วได้ถามว่า ดูกรท่านผู้มี 
 อายุ ทศันะของภกิษุเป็นอนัหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไร เมื่ อข้าพระองค์ถาม 
 อย่างน้ีแล้ว ภกิษุนั้นได้กล่าวกะข้าพระองค์ว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ ทศันะของภกิษุ 
 เป็นอนัหมดจดดีด้วยเหตุที่ ภกิษุรู้ ชัดเหตุเกดิ และความดับแห่งมหาภตูรปู ๔ ตาม 
 ความเป็นจริง ทน้ัีนแล ข้าพระองค์ไม่ยินดีด้วยการพยากรณปั์ญหาของภกิษุนั้น 
 จึงเข้าไปหาภกิษุรปูหน่ึงถึงที่ อยู่ แล้วได้ถามว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ ทศันะของภกิษุ 
 เป็นอนัหมดจดดีด้วยเหตุเพียงเท่าไร เมื่ อข้าพระองค์ถามอย่างน้ีแล้ว ภกิษุน้ันได้ 
 กล่าวกะข้าพระองค์ว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ ทศันะของภกิษุเป็นอนัหมดจดดีด้วยเหตุ 
 ที่ ภิกษุรู้ ชัด ตามความเป็นจริงว่า สิ่ งใดสิ่ งหน่ึงมีความเกดิขึ้นเป็นธรรมดา สิ่ งน้ัน 
 ทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา ทน้ัีนแล ข้าพระองค์ไม่ยินดีด้วยการ 
 พยากรณปั์ญหาของภกิษุน้ัน จึงเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ขอทูลถาม 
 พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทศันะของภกิษุเป็นอนัหมดจดดีด้วย 
 เหตุเพียงเท่าไรหนอแล ฯ 
      [๓๔๑] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุ บุรษุยังไม่เคยเหน็ต้นทอง- 
 *กวาว บุรษุน้ันพึงเข้าไปหาบุรษุคนใดคนหน่ึงผู้เคยเหน็ต้นทองกวาวถงึที่ อยู่ แล้ว 
 ถามอย่างน้ีว่า ดูกรบุรษุผู้เจริญ ต้นทองกวาวเป็นเช่นไร บุรษุน้ันพึงตอบว่า ดูกร 
 บุรษุผู้เจริญ ต้นทองกวาวดาํเหมือนตอไม้ไหม้ กส็มัยนั้นแล ต้นทองกวาวเป็น 
 ดังที่ บุรษุนั้นเหน็ ทน้ัีนแล บุรษุน้ันไม่ยินดีด้วยการพยากรณปั์ญหาของบุรษุน้ัน 
 พึงเข้าไปหาบุรษุคนหน่ึงผู้เคยเหน็ต้นทองกวาวถงึที่ อยู่ แล้วถามว่า ดูกรบุรษุ 
 ผู้เจริญ ต้นทองกวาวเป็นเช่นไร บุรษุน้ันพึงตอบว่า ต้นทองกวาวแดงเหมือนช้ิน 
 เนื้อ กส็มัยน้ัน ต้นทองกวาวเป็นดังที่ บุรษุน้ันเหน็ ทน้ัีนแล บุรุษนั้นไม่ยินดี 
 ด้วยการพยากรณปั์ญหาของบุรษุนั้น พึงเข้าไปหาบุรษุคนหน่ึงผู้เคยเหน็ต้นทองกวาว 
 ถงึที่ อยู่ แล้วถามอย่างนี้ ว่า ดูกรบุรษุผู้เจริญ ต้นทองกวาวเป็นเช่นไร บุรษุน้ัน 
 พึงตอบอย่างน้ีว่า ดูกรบุรษุผู้เจริญ ต้นทองกวาวที่ เกดินานมีฝกัเหมือนต้นซึก ก ็
 สมัยน้ันแล ต้นทองกวาวเป็นดังที่ บุรษุน้ันเหน็ ทน้ัีนแล บุรษุน้ันไม่ยินดีด้วย 
 การพยากรณปั์ญหาของบุรษุน้ัน พึงเข้าไปหาบุรษุคนหน่ึงผู้เคยเหน็ต้นทองกวาวถงึ 
 ที่ อยู่ แล้วถามอย่างน้ีว่า ดูกรบุรุษผู้เจริญ ต้นทองกวาวเป็นเช่นไร บุรษุน้ันพึง 



 ตอบว่า ดูกรบุรษุผู้เจริญ ต้นทองกวาวมีใบแก่และใบอ่อนหนาแน่น มีร่มทบึ 
 เหมือนต้นไทร กส็มัยน้ัน ต้นทองกวาวเป็นดังที่ บุรษุน้ันเหน็ แม้ฉันใด ดูกร 
 ภกิษุ ทศันะของสตับุรษุเหล่าน้ัน ผู้น้อมไปแล้ว เป็นอนัหมดจดดีด้วยประการ 
 ใดๆ เป็นอนัสตับุรษุทั้งหลายผู้ฉลาด พยากรณแ์ล้วด้วยประการนั้นๆ ฉันน้ันแล ฯ 
      [๓๔๒] ดูกรภกิษุ เหมือนอย่างว่า เมืองชายแดนของพระราชาเป็น 
 เมืองที่ มั่นคง มีกาํแพงและเชิงเทนิ มีประตู ๖ ประตู นายประตูเมืองน้ันเป็น 
 คนฉลาด เฉียบแหลม มีปัญญา คอยห้ามคนที่ ตนไม่รู้จัก อนุญาตให้คนที่ ตน 
 รู้จักเข้าไปในเมืองน้ัน ราชทูตคู่หน่ึงมีราชการด่วน มาแต่ทศิบูรพา พึงถามนาย 
 ประตูน้ันว่า แน่ะบุรษุผู้เจริญ เจ้าเมืองน้ีอยู่ที่ ไหน นายประตูน้ันตอบว่า แน่ะ 
 ท่านผู้เจริญ น่ันเจ้าเมืองน่ังอยู่ ณ ทางสามแพร่งกลางเมือง ทน้ัีนแล ราชทูตคู่ 
 น้ันมอบถ้อยคาํตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้ว พึงดาํเนินกลับไปตามทางที่ มา 
 แล้ว ราชทูตคู่หน่ึงมีราชการด่วนมาแต่ทศิปัจจิม... ราชทูตคู่หนึ่ งมีราชการด่วนมา 
 แต่ทศิอดุร... ราชทูตคู่หนึ่ งมีราชการด่วนมาแต่ทศิทกัษิณ แล้วถามนายประตูน้ัน 
 อย่างน้ีว่า แน่ะบุรษุผู้เจริญ เจ้าเมืองน้ีอยู่ที่ ไหน นายประตูน้ันพึงตอบว่า แน่ะ 
 ท่านผู้เจริญ น่ันเจ้าเมืองน่ังอยู่ ณ ทางสามแพร่งกลางเมือง ทน้ัีนแล ราชทูตคู่ 
 หน่ึงน้ันมอบถ้อยคาํตามความเป็นจริงแก่เจ้าเมืองแล้ว พึงดาํเนินกลับไปทางตาม 
 ที่ มาแล้ว ดูกรภกิษุ อปุมาน้ีแล เรากระทาํแล้วเพ่ือจะให้เน้ือความแจ่มแจ้ง กใ็น 
 อปุมาน้ันมีเน้ือความดังต่อไปน้ี คาํว่าเมือง เป็นช่ือของกายน้ีที่ ประกอบด้วยมหา- 
 *ภตูรปู ๔ ซึ่ งมีมารดาและบดิาเป็นแดนเกดิ เจริญขึ้นด้วยข้าวสกุและขนมสด มี 
 อนัต้องอบ ต้องนวดฟ้ันเป็นนิตย์ มีอนัทาํลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดา 
 คาํว่าประตู ๖ ประตู เป็นช่ือของอายตนะภายใน ๖ คาํว่านายประตูเป็นช่ือของสติ 
 คาํว่าราชทูตคู่หน่ึงมีราชการด่วน เป็นช่ือของสมถะและวิปัสนา คาํว่าเจ้าเมือง 
 เป็นช่ือของวิญญาณ คาํว่าทางสามแพร่งกลางเมือง เป็นช่ือของมหาภตูรปู ๔ คือ 
 ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ คาํว่าถ้อยคาํตามความเป็นจริง เป็น 
 ช่ือของนิพพาน คาํว่าทางตามที่ มาแล้ว เป็นช่ือของอริยมรรคมีองค ์๘ คือ 
 สมัมาทฐิิ ฯลฯ สมัมาสมาธ ิฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                            วีณาสตูร 
      [๓๔๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความพอใจ ความกาํหนัด ความขดัเคือง 
 ความหลง หรือแม้ความคับแค้นใจในรูปอนับุคคลพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ พึงบงัเกดิขึ้น 
 แก่ภกิษุหรือแก่ภกิษุณรีปูใดรปูหน่ึง ภกิษุหรือภกิษุณพึีงห้ามจิตเสยีจากรปูอนั 
 บุคคลพึงรู้แจ้งด้วยจักษุน้ัน ด้วยมนสกิารว่า หนทางน้ันมีภยั มีภยัตั้งอยู่เฉพาะ 



 หน้า มีหนาม มีรกชัฏ เป็นทางผดิ เป็นทางที่ บณัฑติเกลียดและเป็นทางที่ ไป 
 ลาํบาก เป็นทางอนัอสตับุรษุเสพ ไม่ใช่ทางที่ สตับุรษุเสพ ท่านไม่ควรเสพหน 
 ทางน้ัน ภกิษุหรือภกิษุณพึีงห้ามจิตเสยีจากรปูอนับุคคลพึงรู้แจ้งด้วยจักษุน้ัน ฯลฯ 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความพอใจ ความกาํหนัด ความขดัเคือง ความหลง หรือ 
 แม้ความคับแค้นใจในธรรมารมณอ์นับุคคลพึงรู้แจ้งด้วยใจ พึงบงัเกดิขึ้นแก่ภกิษุ 
 หรือภกิษุณรีปูใดรปูหน่ึง ภกิษุหรือภกิษุณพึีงห้ามจิตเสยีจากธรรมารมณน้ั์น ด้วย 
 มนสกิารว่า หนทางน้ันมีภยั มีภยัต้ังอยู่เฉพาะหน้า มีหนาม มีรกชัฏ เป็นทาง 
 ผดิ เป็นทางอนับณัฑติเกลียด และเป็นทางที่ ไปลาํบาก เป็นทางอนัอสตับุรษุเสพ 
 ไม่ใช่ทางที่ สตับุรษุเสพ ท่านย่อมไม่ควรเสพหนทางน้ัน ภิกษุหรือภกิษุณพึีง 
 ห้ามจิตเสยีจากธรรมารมณอ์นับุคคลพึงรู้แจ้งด้วยใจน้ัน ฯ 
      [๓๔๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ข้าวกล้าถงึสมบูรณ ์แต่เจ้าของผู้รักษาข้าว 
 กล้าเป็นผู้ประมาท และโคกนิข้าวกล้าลงสู่ข้าวกล้าโน้น พึงถงึความเมา ความ 
 ประมาทตามต้องการ แม้ฉันใด ปุถุชนผู้ไม่สดับแล้ว ไม่ทาํความสาํรวมใน 
 ผสัสายตนะ ๖ ย่อมถงึความเมา ความประมาทในกามคุณ ๕ ตามความต้องการ 
 ฉันน้ัน ดูกรภกิษุทั้งหลาย ข้าวกล้าสมบูรณแ์ล้ว เจ้าของผู้รักษาข้าวกล้าเป็นผู้ไม่ 
 ประมาท และโคกนิข้าวกล้าพึงลงสู่ข้าวกล้าโน้น เจ้าของผู้รักษาข้าวกล้า พึงจับ 
 โคน้ันสนสะพาย แล้วผูกรวมไว้ที่ ระหว่างเขาทั้งสอง คร้ันแล้วพึงตีกระหนํา่ด้วย 
 ท่อนไม้แล้วพึงปล่อยไป โคตัวกนิข้าวกล้าพึงลงสู่ข้าวกล้าโน้น แม้คร้ังที่  ๒... 
 แม้คร้ังที่  ๓ เจ้าของผู้รักษาข้าวกล้าพึงจับโคสนสะพายแล้วผูกรวมไว้ที่ ระหว่างเขา 
 ทั้ง ๒ คร้ันแล้วพึงตีกระหนํา่ด้วยท่อนไม้ แล้วพึงปล่อยไป โคกนิข้าวกล้าน้ันอยู่ 
 ในบ้านกดี็ อยู่ในป่ากดี็ พึงเป็นสตัว์ยืนมากหรือนอนมาก ไม่พึงลงสู่ข้าวกล้าน้ัน 
 อกี พลางระลึกถงึการถูกตีด้วยไม้คร้ังก่อนนั้นน่ันแหละ ฉันใด ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 คราวใด จิตอนัภกิษุข่มแล้ว ข่มไว้ดีแล้ว ในผสัสายตนะ ๖ คราวน้ัน จิตย่อม 
 ดาํรงอยู่ สงบนิ่ งในภายใน มีธรรมเอกผุดขึ้น ย่อมต้ังมั่น ฉันน้ันเหมือนกนัแล ฯ 
      [๓๔๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย พระราชาหรือมหาอาํมาตย์แห่งพระราชา ยัง 
 ไม่เคยได้ฟังเสยีงพิณ พระราชาหรือมหาอาํมาตย์แห่งพระราชา ฟังเสยีงพิณแล้ว 
 พึงกล่าวอย่างนี้ ว่า แน่ะท่านผู้เจริญ น่ันเสยีงอะไรหนอ น่าชอบใจ น่าใคร่ น่า 
 บรรเทงิ น่าหมกมุ่น น่าพัวพันอย่างน้ี บุรษุน้ันกราบทูลว่า ขอเดชะ เสยีงน้ัน 
 เป็นเสยีงพิณ พระราชาหรือมหาอาํมาตย์แห่งพระราชาพึงกล่าวว่า แน่ะท่านผู้เจริญ 
 ท่านทั้งหลายจงนาํพิณน้ันมาให้แก่เรา ราชบุรษุทั้งหลายพึงนาํพิณมาถวาย พึง 
 กราบทูลว่า น่ีคือพิณน้ัน พระราชาหรือมหาอาํมาตย์แห่งพระราชาน้ันพึงกล่าวว่า 
 แน่ะท่านผู้เจริญ ฉันไม่ต้องการพิณน้ัน ท่านทั้งหลายจงนาํเสยีงพิณน้ันมาให้แก่ 



 เราเถดิ ราชบุรษุกราบทูลว่า ขอเดชะ ขึ้นช่ือว่าพิณน้ีมีเคร่ืองประกอบหลายอย่าง 
 มีเคร่ืองประกอบมาก นายช่างประกอบดีแล้วด้วยเคร่ืองประกอบหลายอย่าง คือ 
 ธรรมดาว่าพิณนี้  อาศยักระพอง อาศยัแท่น อาศยัลูกบดิ อาศยันม อาศยัสาย 
 อาศยัคัน และอาศยัความพยายามของบุรษุซึ่ งสมควรแก่พิณน้ัน มีเคร่ืองประกอบ 
 หลายอย่าง มีเคร่ืองประกอบมาก นายช่างประกอบดีแล้วด้วยเคร่ืองประกอบ 
 หลายอย่างจึงจะเปล่งเสยีงได้ พระราชาหรือมหาอาํมาตย์ของพระราชาทรงผ่าพิณ 
 น้ัน ๑๐ เสี่ ยงหรือ ๑๐๐ เสี่ ยง แล้วกระทาํให้เป็นส่วนน้อยๆ แล้วพึงเผาด้วยไฟ 
 แล้วพึงกระทาํให้เป็นเขม่า โปรยไปด้วยลมแรง หรือพึงลอยไปเสยีในแม่นํา้มี 
 กระแสอนัเช่ียว ท้าวเธอตรัสอย่างน้ีว่า ท่านผู้เจริญได้ยินว่า ช่ือว่าพิณน้ีเลวทราม 
 สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งที่ จะเลวทรามกว่าพิณน้ีไม่มี เพราะพิณน้ี คนต้องมัวเมา ประมาท 
 หลงใหลจนเกนิขอบเขต ฉันใด ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุกฉั็นน้ันน่ันแล ย่อม 
 แสวงหารปูเท่าที่ มีคติ เวทนา ... สญัญา ... สงัขารทั้งหลาย ... วิญญาณเท่าที่ มีคติ 
 อยู่ เมื่ อเธอแสวงหารปู เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณเท่าที่ มีคติอยู่ ความยึด 
 ถอืโดยคติของภกิษุน้ันว่าเรา หรือว่าของเรา หรือว่าเป็นเรา แม้น้ันกไ็ม่มีแก่เธอ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                           ฉัปปาณสตูร 
      [๓๔๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุรษุผู้มีตัวเป็นแผล มีตัวเป็นพุพอง พึงเข้า 
 ไปสู่ป่าหญ้าคา ถ้าแม้หน่อหญ้าคาพึงตาํเท้าของบุรษุนั้น ใบหญ้าคาพึงบาดตัวที่  
 พุพอง บุรษุน้ันพึงเสวยทุกขโ์ทมนัส ซึ่ งมีการตาํและการบาดน้ันเป็นเหตุ โดย 
 ย่ิงกว่าประมาณ แม้ฉันใด ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  อยู่ใน 
 บ้านกดี็ อยู่ในป่ากดี็ ย่อมได้บุคคลผู้กล่าวท้วงว่า ท่านผู้น้ีแล กระทาํอย่างน้ี 
 มีสมาจารอย่างน้ี เป็นหนามแห่งชาวบ้านผู้ไม่สะอาด เพราะฉะน้ัน ภกิษุจึงช่ือ 
 ว่า เป็นหนามแห่งชาวบ้านผู้ไม่สะอาดนั้น ฉันน้ันเหมือนกนัแล ภกิษุรู้แจ้ง 
 อย่างน้ีแล้ว พึงทราบอสงัวรและสงัวร ฯ 
      [๓๔๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 อสงัวรย่อมมีอย่างไร ภกิษุในธรรมวินัยนี้  เหน็รปูด้วยจักษุแล้ว ย่อม 
 น้อมใจไปในรปูอนัน่ารัก ย่อมขดัเคืองในรปูอนัไม่น่ารัก ย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปตั้ง 
 กายสติไว้ มีใจมีประมาณน้อยอยู่ และย่อมไม่รู้ ชัดซึ่ งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ 
 อนัเป็นที่ ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอนัลามกเหล่าน้ัน อนับงัเกดิขึ้นแล้วแก่ 
 เธอ ตามความเป็นจริง ภกิษุฟังเสยีงด้วยหู ... ดมกล่ินด้วยจมูก ... ล้ิมรสด้วย 
 ล้ิน ... ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ... รู้แจ้งธรรมารมณด้์วยใจแล้ว ย่อมน้อมใจ 
 ไปในธรรมารมณอ์นัน่ารัก ย่อมขดัเคืองในธรรมารมณอ์นัไม่น่ารัก ย่อมไม่เป็นผู้ 



 เข้าไปต้ังกายสติไว้ มีใจมีประมาณน้อยอยู่ และย่อมไม่รู้ ชัดซึ่ งเจโตวิมุติ 
 ปัญญาวิมุติ อนัเป็นที่ ดับไปไม่เหลือ แห่งอกุศลธรรมอนัลามกเหล่าน้ัน อนั 
 บงัเกดิขึ้นแล้วแก่เธอ ตามความเป็นจริง ฯ 
      [๓๔๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรษุจับสตัว์ ๖ ชนิด ซึ่ งมี 
 วิสยัต่างกนั มีโคจรต่างกนั แล้วผูกด้วยเชือกอนัเหนียวแน่น คือ จับง ูจรเข้ 
 นก สนัุขบ้าน สนัุขจ้ิงจอก  ลิง แล้วผูกด้วยเชือกอนัเหนียวแน่น คร้ันแล้วพึง 
 ขมวดปมไว้ตรงกลางปล่อยไป ทน้ัีนแล สตัว์ ๖ ชนิดซึ่ งมีวิสยัต่างกนั มีโคจร 
 ต่างกนัเหล่าน้ัน พึงดึงมาหาโคจรและวิสยัของตนๆ งพึูงดึงมาด้วยคิดว่า เราจัก 
 เข้าไปสู่จอมปลวก จรเข้พึงดึงมาด้วยคิดว่า เราจักลงนํา้ นกพึงดึงมาด้วยคิดว่า 
 เราจักบินขึ้นสู่อากาศ สนัุขบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่า เราจักเข้าบ้าน สนัุขจิ้ งจอก 
 พึงดึงมาด้วยคิดว่า เราจักไปสู่ป่าช้า ลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่า เราจักเข้าไปสู่ป่า 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ อใดแล สตัว์ ๖ ชนิดเหล่าน้ัน ต่างกจ็ะไปตามวิสยัของ 
 ตนๆ พึงลาํบาก เมื่ อน้ัน บรรดาสตัว์เหล่าน้ัน สตัว์ใดมีกาํลังมากกว่าสตัว์ 
 ทั้งหลาย สตัว์เหล่าน้ันพึงอนุวัตรคล้อยตามไปสู่อาํนาจแห่งสตัว์น้ัน แม้ฉันใด 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุรปูใดรปูหน่ึงไม่ได้อบรม ไม่กระทาํให้มากซึ่ งกายคตาสติ 
 กฉั็นน้ันเหมือนกนั จักษุย่อมฉุดภกิษุน้ันไปในรปูอนัเป็นที่ พอใจ รปูอนัไม่เป็นที่  
 พอใจ ย่อมเป็นของปฏกูิล ฯลฯ ใจย่อมฉุดไปในธรรมารมณอ์นัเป็นที่ พอใจ 
 ธรรมารมณอ์นัไม่เป็นที่ พอใจ ย่อมเป็นของปฏกูิล ดูกรภกิษุทั้งหลาย อสงัวรย่อม 
 มีได้ด้วยอาการอย่างน้ีแล ฯ 
      [๓๔๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย สงัวรย่อมมีอย่างไร ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 ภกิษุในธรรมวินัยนี้  เหน็รปูด้วยจักษุแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในรปูอนัน่ารัก ย่อม 
 ไม่ขดัเคืองในรปูอนัไม่น่ารัก เป็นผู้เข้าไปตั้งกายสติไว้ มีใจหาประมาณมิได้อยู่ 
 และย่อมรู้ ชัดซึ่ งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัเป็นที่ ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรม 
 อนัลามกเหล่าน้ัน อนับงัเกดิขึ้นแล้วแก่เธอ ตามความเป็นจริง ฯลฯ ภกิษุรู้แจ้ง 
 ธรรมารมณด้์วยใจแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในธรรมารมณอ์นัน่ารัก ย่อมไม่ขดัเคือง 
 ในธรรมารมณอ์นัไม่น่ารัก เป็นผู้เข้าไปต้ังกายสติไว้ มีใจหาประมาณมิได้อยู่ และ 
 ย่อมรู้ ชัดซึ่ งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัเป็นที่ ดับไปไม่เหลือแห่งอกุศลธรรมอนั 
 ลามกเหล่าน้ัน อนับงัเกดิขึ้นแล้วแก่เธอ ตามความเป็นจริง ฯ 
      [๓๕๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรษุจับสตัว์ ๖ ชนิดซึ่ งมีวิสยั 
 ต่างกนั มีโคจรต่างกนั คือ พึงจับง ูจรเข้ นก สนุัขบ้าน สนัุขจ้ิงจอก ลิง 
 แล้วผูกด้วยเชือกอนัเหนียวแน่น คร้ันแล้วพึงผูกไว้ที่ หลักหรือที่ เสาอนัมั่นคง 
 ทนีั้นแล สตัว์ ๖ ชนิดเหล่านั้น ซึ่ งมีวิสยัต่างกนั มีโคจรต่างกนั พึงดึงมาสู่ 



 โคจรและวิสยัของตนๆ คือ งพึูงดึงมาด้วยคิดว่า เราจักเข้าไปสู่จอมปลวก 
 จรเข้พึงดึงมาด้วยคิดว่า เราจักลงแม่นํา้ นกพึงดึงมาด้วยคิดว่า เราจักบนิขึ้นสู่ 
 อากาศ สนัุขบ้านพึงดึงมาด้วยคิดว่า เราจักเข้าไปบ้าน สนุัขจิ้ งจอกพึงดึงมาด้วย 
 คิดว่า เราจักเข้าสู่ป่าช้า ลิงพึงดึงมาด้วยคิดว่า เราจักเข้าไปสู่ป่า ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย เมื่ อใดแล สตัว์ ๖ ชนิดเหล่าน้ันต่างกจ็ะไปตามวิสยัของตนๆ พึง 
 ลาํบาก เมื่ อน้ันสตัว์เหล่านั้นพึงยืนแนบ น่ังแนบ นอนแนบหลักหรือเสาน้ันเอง 
 แม้ฉันใด ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุรปูใดรปูหนึ่ งอบรม กระทาํให้มากซ่ึงกาย 
 คตาสติ กฉั็นน้ันเหมือนกนั จักษุย่อมไม่ฉุดภกิษุน้ันไปในรปูอนัเป็นที่ พอใจ รูป 
 อนัไม่เป็นที่ พอใจ ย่อมไม่เป็นของปฏกูิล ฯลฯ ใจย่อมไม่ฉุดไปในธรรมารมณอ์นั 
 เป็นที่ พอใจ ธรรมารมณอ์นัไม่เป็นที่ พอใจ ย่อมไม่เป็นของปฏกูิล ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย สงัวรย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แล ดูกรภกิษุทั้งหลาย คาํว่า หลักหรือ 
 เสาอนัมั่นคงน้ัน เป็นช่ือของกายคตาสติ เพราะเหตุน้ันแล เธอทั้งหลายพึง 
 ศึกษาอย่างน้ีว่า กายคตาสติ เราทั้งหลายจักอบรม กระทาํให้มาก กระทาํให้ 
 เป็นดังยาน กระทาํให้เป็นที่ ต้ัง ให้มั่นคง สัง่สมแล้ว ปรารภดีแล้ว ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศกึษาอย่างน้ีแล ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                          ยวกลาปิสตูร 
      [๓๕๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ฟ่อนข้าวเหนียวบุคคลกองไว้ในหนทางใหญ่ 
 ๔ แพร่ง ทน้ัีนบุรษุ ๖ คนถอืไม้คานมา บุรษุเหล่านั้นพึงฟาดฟ่อนข้าวเหนียวด้วย 
 ไม้คาน ๖ อนั ฟ่อนข้าวเหนียวน้ันถูกบุรษุเหล่าน้ันฟาดกระหนํา่อยู่ด้วยไม้คาน ๖ 
 อนัอย่างน้ีแล ทน้ัีนบุรษุคนที่  ๗ ถอืไม้คานมาฟาดฟ่อนข้าวเหนียวน้ันด้วยไม้คาน 
 อนัที่  ๗ ฟ่อนข้าวเหนียวนั้นถูกบุรษุฟาดกระหนํา่อยู่ด้วยไม้คานอนัที่  ๗ อย่างน้ีแล 
 แม้ฉันใด ดูกรภกิษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดบัแล้ว กฉั็นนั้นแล ถูกรปูอนั 
 เป็นที่ พอใจและไม่เป็นที่ พอใจกระทบจักษุ ฯลฯ ถูกธรรมารมณอ์นัเป็นที่ พอใจและ 
 ไม่เป็นที่ พอใจกระทบใจ ถ้าว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วน้ัน ย่อมคิดเพ่ือเกดิต่อไป 
 ปุถุชนน้ันเป็นโมฆบุรษุ เป็นผู้ถูกอายตนะกระทบกระหนํา่แล้ว เหมือนฟ่อนข้าว 
 เหนียวถูกบุรษุฟาดกระหนํา่ด้วยไม้คานอนัที่  ๗ ฉะน้ันแล ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๑ 
                        เทวาสรุสงัคามสตูร 
      [๓๕๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแล้ว สงครามเทวดากบัอสรู 
 ได้ประชิดกนัแล้ว คร้ังนั้นแล ท้าวเวปจิตติจอมอสรูตรัสเรียกอสรูทั้งหลายว่า 
 ดูกรท่านผู้นิรทุกขท์ั้งหลายว่า ถ้าเมื่ อสงครามเทวดากบัอสรูประชิดกนัแล้ว พวก 



 อสรูพึงชนะ พวกเทวดาพึงปราชัยไซร้ เพราะฉะน้ัน ท่านทั้งหลายพึงจองจาํ 
 ท้าวสกักะผู้เป็นจอมเทวดาน้ันด้วยเคร่ืองจองจาํ ๕ ประการ แล้วพึงนาํมายังอสรูบุรี 
 ในสาํนักของเรา ฝ่ายท้าวสกักะผู้เป็นจอมเทวดา กไ็ด้ตรัสเรียกเทวดาทั้งหลาย 
 ผู้อยู่ในช้ันดาวดึงสม์าว่า ดูกรท่านผู้นิรทุกขท์ั้งหลาย ถ้าเมื่ อสงครามเทวดากบัอสรู 
 ประชิดกนัแล้ว พวกเทวดาพึงชนะ พวกอสรูพึงปราชัยไซร้ เพราะฉะน้ัน ท่าน 
 ทั้งหลายพึงจองจาํท้าวเวปจิตติจอมอสรูน่ันด้วยเคร่ืองจองจาํ ๕ ประการ แล้วพึงนาํ 
 มายังเทวสภาช่ือสธุรรมา ในสาํนักของเรา ดูกรภกิษุทั้งหลาย กใ็นสงครามน้ัน 
 พวกเทวดาชนะ ทน้ัีนแล เทวดาทั้งหลายผู้อยู่ในช้ันดาวดึงส ์จองจาํท้าวเวปจิตติ 
 จอมอสรูด้วยเคร่ืองจองจาํ ๕ ประการ แล้วนาํมายังเทวสภาช่ือสธุรรมา ในสาํนัก 
 ของท้าวสกักะผู้เป็นจอมเทวดา ฯ 
      [๓๕๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ได้ยินว่า ท้าวเวปจิตติจอมอสรูถูกจองจาํด้วย 
 เคร่ืองจองจาํ ๕ ประการ อยู่ที่ ประตูในเทวสภาช่ือสธุรรมาน้ัน กใ็นกาลใดแล ท้าว 
 เวปจิตติจอมอสรูดาํริอย่างน้ีว่าเทวดาทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล อสรูทั้งหลายไม่ตั้ง 
 อยู่ในธรรม บดัน้ีเราจะไปเทพนคร ในกาลนั้น ท้าวเวปจิตติจอมอสรูย่อมพิจารณา 
 เหน็ตนพ้นจากเคร่ืองจองจาํ ๕ ประการ และกย่็อมเป็นผู้อิ่ มเอบิพร่ังพร้อม บาํเรอ 
 อยู่ด้วยกามคุณ ๕ อนัเป็นทพิย์ เมื่ อใดแล ท้าวเวปจิตติจอมอสรูดาํริอย่างน้ีว่า 
 อสรูทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล เทวดาทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรม บดัน้ีเราจักไป 
 อสรูบุรี ในที่ น้ันแล เมื่ อน้ัน ท้าวเวปจิตติจอมอสรูพิจารณาเหน็ตนถูกจองจาํด้วย 
 เคร่ืองจองจาํ ๕ ประการ และย่อมเสื่ อมจากกามคุณ ๕ อนัเป็นทพิย์ ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย เคร่ืองจองจาํของท้าวเวปจิตติจอมอสรูละเอยีดอย่างน้ีแล บุคคลผู้อนั 
 มารผูกแล้ว สาํคัญอยู่ซึ่ งเคร่ืองผูกแห่งมารว่า ละเอยีดกว่าเคร่ืองจองจาํของท้าว 
 เวปจิตติจอมอสรูน้ัน บุคคลไม่สาํคัญเคร่ืองจองจาํของมารว่าละเอยีดกว่าน้ัน ย่อม 
 พ้นจากมารผู้มีใจบาป ฯ 
      [๓๕๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความสาํคัญด้วยตัณหา ท่านกล่าวด้วยบทว่า 
 อสมฺิ (เราเป็น) ความสาํคัญด้วยทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า อยมหมสมฺิ (น้ีเป็น 
 เรา) ความสาํคัญด้วยสสัสตทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า ภวิสสฺ ํ(เราจักเป็น) ความ 
 สาํคัญด้วยอจุเฉททฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า น ภวิสสฺ ํ(เราจักไม่เป็น) ความสาํคัญ 
 ด้วยสสัสตทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า รปีู ภวิสสฺ ํ(เราจักมีรปู) ความสาํคัญด้วย 
 อจุเฉททฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า อรปีู ภวิสสฺ ํ(เราจักไม่มีรูป) ความสาํคัญ 
 ด้วยสสัสตทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า ส ◌ฺ ◌ี ภวิสสฺ ํ(เราจักมีสญัญา) ความ 
 สาํคัญด้วยอจุเฉททฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า อส ◌ฺ ◌ี ภวิสสฺ ํ(เราจักไม่มีสญัญา) 



 ความสาํคัญด้วยทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า เนวส ◌ฺ ◌ินาส ◌ฺ ◌ี ภวิสสฺ ํ(เราจักมีสญัญา 
 กห็ามิได้ ไม่มีสญัญากห็ามิได้) ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความสาํคัญเป็นโรค เป็นดัง 
 หัวฝี เป็นดังลูกศร เพราะเหตุน้ันแล เธอทั้งหลายพึงศกึษาว่า เราจักมีใจไม่ 
 สาํคัญอยู่ ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศกึษาอย่างน้ีแล ฯ 
      [๓๕๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความหว่ันไหวด้วยตัณหา ท่านกล่าวด้วยบทว่า 
 อสมฺิ (เราเป็น) ความหว่ันไหวด้วยทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า อยมหมสมฺิ (น้ีเป็น 
 เรา) ความหว่ันไหวด้วยสสัสตทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า ภวิสสฺ ํ(เราจักเป็น) 
 ความหวั่นไหวด้วยอจุเฉททฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า น ภวิสสฺ ํ(เราจักไม่เป็น) 
 ความหวั่นไหวด้วยสสัสตทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า รปีู ภวิสสฺ ํ(เราจักมีรปู) 
 ความหวั่นไหวด้วยอจุเฉททฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า อรปีู ภวิสสฺ ํ(เราจักไม่มี 
 รปู) ความหว่ันไหวด้วยสสัสตทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า ส ◌ฺ ◌ี ภวิสสฺ ํ(เราจัก 
 มีสญัญา) ความหว่ันไหวด้วยอจุเฉททฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า อส ◌ฺ ◌ี ภวิสสฺ ํ
 (เราจักไม่มีสญัญา) ความหว่ันไหวด้วยทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า เนวส ◌ฺ ◌ินา- 
 ส ◌ฺ ◌ี ภวิสสฺ ํ(เราจักมีสญัญากห็ามิได้ ไม่มีสญัญากห็ามิได้) ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 ความหวั่นไหวเป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เพราะเหตุน้ันแล เธอ 
 ทั้งหลายพึงศกึษาว่า เราจักมีใจไม่ถูกกเิลสให้หว่ันไหวอยู่ ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอ 
 ทั้งหลายพึงศกึษาอย่างน้ีแล ฯ 
      [๓๕๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความด้ินรนด้วยตัณหา ท่านกล่าวด้วยบทว่า 
 อสมฺิ (เราเป็น) ความด้ินรนด้วยทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า อยมหมสมฺิ (น้ีเป็น 
 เรา) ฯลฯ ความด้ินรนด้วยอจุเฉททฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า อส ◌ฺ ◌ีภ ภวิสสฺ ํ
 (เราจักไม่มีสญัญา) ความด้ินรนด้วยทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า เนวส ◌ฺ ◌ินาส ◌ฺ ◌ี 
 ภวิสสฺ ํ(เราจักมีสญัญากห็ามิได้ ไม่มีสญัญากห็ามิได้) ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความ 
 ดิ้นรนเป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เพราะเหตุน้ันแล เธอทั้งหลายพึงศึกษา 
 ว่า เราจักมีใจไม่ถูกกเิลส ให้ด้ินรนอยู่ ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศกึษา 
 อย่างน้ีแล ฯ 
      [๓๕๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความเน่ินช้าด้วยตัณหา ท่านกล่าวด้วยบท 
 ว่า อสมฺิ (เราเป็น) ความเน่ินช้าด้วยทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า อยมหมสมฺิ 
 (น้ีเป็นเรา) ฯลฯ ความเน่ินช้าด้วยอจุเฉททฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า อส ◌ฺ ◌ี 
 ภวิสสฺ ํ(เราจักไม่มีสญัญา) ความเน่ินช้าด้วยทฐิิท่านกล่าวด้วยบทว่า เนวส ◌ฺ ◌ินา- 
 *ส ◌ฺ ◌ี ภวิสสฺ ํ(เราจักมีสญัญากห็ามิได้ ไม่มีสญัญากห็ามิได้) ดูกรภกิษุทั้งหลาย 



 ความเน่ินช้าเป็นโรค เป็นดังหัวฝี เป็นดังลูกศร เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายพึง 
 ศึกษาว่า เราจักมีใจไม่เน่ินช้าอยู่ ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศกึษาอย่างน้ีแล ฯ 
      [๓๕๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความถอืตัวด้วยตัณหา ท่านกล่าวด้วยบทว่า 
 อสมฺิ (เราเป็น) ความถอืตัวด้วยทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า อยมหมสมฺิ (น้ีเป็นเรา) 
 ความถอืตัวด้วยสสัสตทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า ภวิสสฺ ํ(เราจักเป็น) ความถอื 
 ตัวด้วยอจุเฉททฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า น ภวิสสฺ ํ(เราจักไม่เป็น) ความถอืตัวด้วย 
 สสัสตทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า รปีู ภวิสสฺ ํ(เราจักมีรปู) ความถือตัวด้วย 
 อจุเฉททฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า อรปีู ภวิสสฺ ํ(เราจักไม่มีรูป) ความถอืตัว 
 ด้วยสสัสตทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า ส ◌ฺ ◌ี ภวิสสฺ ํ(เราจักมีสญัญา) ความถอื 
 ตัวด้วยอจุเฉททฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า อส ◌ฺ ◌ี ภวิสสฺ ํ(เราไม่มีสญัญา) ความ 
 ถอืตัวด้วยทฐิิ ท่านกล่าวด้วยบทว่า เนวส ◌ฺ ◌ินาส ◌ฺ ◌ี ภวิสสฺ ํ(เราจักมีสญัญา 
 กห็ามิได้ ไม่มีสญัญากห็ามิได้) ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความถอืตัวเป็นโรค เป็นดัง 
 หัวฝี เป็นดังลูกศร เพราะเหตุน้ันแล เธอทั้งหลายพึงศกึษาอย่างน้ีว่า เราจักมีใจ 
 กาํจัดมานะออกได้อยู่ ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศกึษาอย่างน้ีแล ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๒ 
                        จบอาสวิีสวรรคที่  ๔ 
                        -------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อาสวิีสสตูร ๒. รถสตูร ๓. กุมมสตูร ๔. ทารขุนัธสตูรที่  ๑ 
 ๕. ทารขุนัธสตูรที่  ๒ ๖. อวัสสตุสตูร ๗. ทุกขธรรมสตูร ๘. กสึกุสตูร 
 ๙. วีณาสตูร ๑๐. ฉัปปาณสตูร ๑๑. ยวกลาปิสตูร ๑๒. เทวาสรุสงัคามสตูร ฯ 
                    รวมวรรคที่ มีในจตุปัณณาสก ์คือ 
      ๑. นันทขิยวรรค ๒. สฏัฐินยวรรค ๓. สมุททวรรค ๔. อาสวีีสวรรค ฯ 
                       ---------------- 
                       ปฐมกสคาถวรรคที่  ๑ 
                           สมาธสิตูร 
      [๓๕๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่าน้ี เวทนา ๓ เป็น 
 ไฉน คือ สขุเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสขุเวทนา ดูกรภกิษุทั้งหลาย เวทนา- 
 *๓ เหล่าน้ีแล ฯ 
      [๓๖๐] สาวกของพระพุทธเจ้ามีจิตมั่นคงดีแล้ว มีสมัปชัญญะ มี 
         สติ ย่อมรู้ ชัดซึ่ งเวทนาและเหตุเกดิแห่งเวทนาทั้งหลาย อน่ึง 



         เวทนาเหล่าน้ีจะดับไปในที่ ใด ย่อมรู้ ชัดซึ่ งที่ น้ัน (คือ 
         นิพพาน) และทางดาํเนินให้ถงึความสิ้นไปแห่งเวทนาเหล่า 
         น้ัน เพราะสิ้นเวทนา ภกิษุเป็นผู้หมดความหิว ปรินิพพาน 
         แล้ว ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                            สขุสตูร 
      [๓๖๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่าน้ี เวทนา ๓ เป็นไฉน 
 คือ สขุเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสขุเวทนา ดูกรภกิษุทั้งหลาย เวทนา ๓ 
 เหล่าน้ีแล ฯ 
      [๓๖๒] ความเสวยอารมณอ์ย่างใดอย่างหน่ึง เป็นสขุกต็าม 
         เป็นทุกขก์ต็าม ไม่ใช่ทุกขไ์ม่ใช่สขุกต็าม ทั้งที่ เป็นภายใน 
         ทั้งที่ เป็นภายนอกมีอยู่ ภกิษุรู้ ว่า เวทนาน้ีเป็นทุกข ์มีความ 
         พินาศเป็นธรรมดา มีความทาํลายเป็นธรรมดา ถูกต้องความ 
         สิ้นไปอยู่ ย่อมคลายความยินดีในเวทนาเหล่าน้ัน ด้วย 
         ประการอย่างน้ี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                           ปหานสตูร 
      [๓๖๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่าน้ี เวทนา ๓ เป็นไฉน 
 คือ สขุเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสขุเวทนา ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 
 พึงละราคานุสยัในสขุเวทนา พึงละปฏฆิานุสยัในทุกขเวทนา พึงละอวิชชานุสยัใน 
 อทุกขมสขุเวทนา เพราะเหตุที่ ภิกษุละราคานุสยัในสขุเวทนา ละปฏฆิานุสยัใน 
 ทุกขเวทนา  ละอวิชชานุสยัในอทุกขมสขุเวทนา ภกิษุน้ีเราเรียกว่า เป็นผู้ไม่มีราคา 
 นุสยั มีความเหน็ชอบ ตัดตัณหาได้เดด็ขาด เพิกถอนสงัโยชน์ได้แล้ว ได้ 
 กระทาํที่ สดุแห่งทุกขแ์ล้ว เพราะละมานะได้โดยชอบ ฯ 
      [๓๖๔] ราคานุสยัน้ัน ย่อมมีแก่ภกิษุผู้เสวยสขุเวทนาไม่รู้สกึตัว 
         อยู่ มีปรกติไม่เหน็ธรรมเป็นเคร่ืองสลัดออก ปฏฆิานุสยั 
         ย่อมมีแก่ภกิษุผู้เสวยทุกขเวทนา ไม่รู้สกึตัว มีปรกติไม่เหน็ 
         ธรรมเป็นเคร่ืองสลัดออก บุคคลเพลิดเพลิน อทุกขมสขุ 
         เวทนาซึ่ งมีอยู่ อนัพระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาประดุจปฐพีทรง 
         แสดงแล้ว ย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกขเ์ลย เพราะเหตุที่  
         ภกิษุผู้มีความเพียรละทิ้งเสยีได้ด้วยสมัปชัญญะ เธอช่ือว่า 
         เป็นบณัฑติ ย่อมกาํหนดรู้ เวทนาทั้งปวง คร้ันกาํหนด 



         รู้ เวทนาแล้ว เป็นผู้หาอาสวะมิได้ในปัจจุบนั ตั้งอยู่ในธรรม 
         ถงึที่ สดุเวท เมื่ อตายไป ย่อมไม่เข้าถงึความนับว่า เป็นผู้ 
         กาํหนัด ขัดเคือง เป็นผู้หลง ดังน้ี ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                           ปาตาลสตูร 
      [๓๖๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้ว ย่อมพูดอย่างน้ีว่า 
 ในมหาสมุทรมีบาดาล ดูกรภกิษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้ว ย่อมพูดวาจา 
 อนัไม่มีไม่ปรากฏอย่างน้ีว่าในมหาสมุทรมีบาดาล ดูกรภกิษุทั้งหลาย คาํว่า บาดาล 
 น้ีเป็นช่ือของทุกขเวทนาที่ เป็นไปในสรีระแล ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกทุกขเวทนา 
 อนัเป็นไปในสรีระถูกต้องแล้ว ย่อมเศร้าโศก ลาํบาก รํา่ไร ทุบอกครํา่ครวญ 
 ย่อมถงึความงมงาย ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับน้ี เรากล่าวว่า ไม่ปรากฏในบาดาล ทั้งหย่ัง 
 ไม่ถงึอกีด้วย ส่วนอริยสาวกผู้สดับแล้ว ถูกทุกขเวทนาอนัเป็นไปในสรีระถูกต้อง 
 ย่อมไม่เศร้าโศก ไม่ลาํบาก ไม่รํา่ไร ไม่ทุบอกครํา่ครวญ ย่อมไม่ถงึความงมงาย 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้สดับแล้วน้ี เรากล่าวว่า ย่อมปรากฏในบาดาล 
 ทั้งหย่ังถงึอกีด้วย ฯ 
      [๓๖๖] นรชนใดถูกทุกขเวทนาเหล่าน้ี อนัเป็นไปในสรีระ 
         เคร่ืองนาํชีวิตเสยี บงัเกดิขึ้น ถูกต้องแล้ว อดกลั้นไม่ได้ 
         ย่อมหว่ันไหว เป็นผู้ทุรพล กาํลังน้อย ย่อมครํา่ครวญ รํา่ไร 
         นรชนน้ันย่อมไม่ปรากฏในบาดาล ทั้งหย่ังไม่ถงึอกีด้วย ส่วน 
         นรชนใดถูกทุกขเวทนาเหล่าน้ี อนัเป็นไปในสรีระ เคร่ือง 
         นาํชีวิตเสยี บงัเกดิขึ้น ถูกต้อง อดกล้ันไว้ได้ ย่อมไม่ 
         หว่ันไหว นรชนน้ันแล ย่อมปรากฏในบาดาล ทั้งหย่ังถงึ 
         อกีด้วย 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                           ทฏัฐัพพสตูร 
      [๓๖๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่าน้ี เวทนา ๓ เป็นไฉน 
 คือ สขุเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสขุเวทนา ภกิษุทั้งหลาย พึงเหน็สขุเวทนา 
 โดยความเป็นทุกข ์พึงเหน็ทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศร พึงเหน็อทุกขมสขุ 
 เวทนาโดยความเป็นของไม่เที่ ยง ดูกรภกิษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่ ภกิษุเหน็สขุเวทนา 
 โดยความเป็นทุกข ์เหน็ทุกขเวทนาโดยความเป็นลูกศร เหน็อทุกขมสขุเวทนา 
 โดยความเป็นของไม่เที่ ยง ภกิษุน้ีเรากล่าวว่า มีความเหน็โดยชอบ ตัดตัณหา 
 ได้เดด็ขาด เพิกถอนสงัโยชน์ได้แล้ว ได้กระทาํที่ สดุแห่งทุกขแ์ล้ว เพราะละ 



 มานะได้ โดยชอบ 
      [๓๖๘] ถ้าภกิษุใดเหน็สขุโดยความเป็นทุกข ์เหน็ทุกขโ์ดยความ 
         เป็นลูกศร เหน็อทุกขมสขุซึ่ งมีอยู่น้ันโดยความเป็นของไม่ 
         เที่ ยง ภกิษุน้ันเป็นผู้เหน็โดยชอบ ย่อมกาํหนดรู้ เวทนา 
         ทั้งหลายได้ คร้ันกาํหนดรู้ เวทนาแล้ว เป็นผู้หาอาสวะมิได้ 
         ในปัจจุบนั ตั้งอยู่ในธรรม ถงึที่ สดุเวท เมื่ อตายไปย่อมไม่ 
         เข้าถงึความนับว่าเป็นผู้กาํหนัด ขดัเคือง เป็นผู้งมงาย ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
 
สมัพหุลสตูรที่  ๒ 
      [๔๐๘] คร้ังน้ันแล ภกิษุมากด้วยกนั เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่  
 ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภกิษุเหล่าน้ันว่า ดูกรภิกษุ- 
 *ทั้งหลาย เวทนามีเท่าไร ฯลฯ อะไรเป็นอบุายเคร่ืองสลัดออกแห่งเวทนา ภกิษุ 
 เหล่าน้ันกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ธรรมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มี 
 พระผู้มีพระภาคเป็นรากฐาน ฯลฯ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย ถ้า 
 กระน้ันพวกเธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภกิษุเหล่าน้ันทูลรับพระผู้มี- 
 *พระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์น้ีว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 เวทนา ๓ เหล่าน้ี คือ สขุเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสขุเวทนา ดูกรภกิษุ- 
 *ทั้งหลาย เหล่าน้ีเราเรียกว่า เวทนา ฯลฯ (พึงขยายความให้พิสดารเหมือน 
 สตูรต้นๆ ) 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                          ปัญจกงัคสตูร 
      [๔๐๙] คร้ังน้ันแล ช่างไม้ช่ือปัญจกงัคะเข้าไปหาท่านพระอทุายีถงึที่ อยู่ 
 ไหว้ท่านพระอุทายีแล้ว น่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ถามท่านพระอทุายี 
 ว่า ท่านพระอุทายีผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้เท่าไรหนอ ท่านพระอทุายี 
 ตอบว่า ดูกรคฤหบดี พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้ ๓ อย่าง คือ สขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา อทุกขมสขุเวทนา ดูกรคฤหบดี พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้ 
 ๓ อย่างน้ีแล ฯ 
      [๔๑๐] เมื่ อท่านพระอทุายีกล่าวอย่างน้ีแล้ว ช่างไม้ช่ือปัญจกงัคะได้กล่าว 
 กะท่านพระอทุายีว่า ท่านพระอทุายีผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้ 
 ๓ อย่าง ตรัสไว้ ๒ อย่าง คือ สขุเวทนา ทุกขเวทนา ท่านผู้เจริญ อทุกขมสขุ 
 เวทนาอนัเป็นไปฝ่ายละเอยีด พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสขุอนัประณตี แม้คร้ังที่  ๒ 



 ท่านพระอุทายีกไ็ด้กล่าวกะช่างไม้ว่า ดูกรคฤหบดี พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนา 
 ไว้ ๒ อย่างเลย พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนา ๓ คือ สขุเวทนา ทุกขเวทนา 
 อทุกขมสขุเวทนา พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนา ๓ อย่างน้ี แม้คร้ังที่  ๒ ช่างไม้ 
 ช่ือปัญจกงัคะกไ็ด้กล่าวกะท่านพระอทุายีว่า ท่านพระอทุายีผู้เจริญ พระผู้มีพระภาค 
 ไม่ได้ตรัสเวทนาไว้ ๓ อย่างเลย ตรัสเวทนาไว้ ๒ อย่าง คือ สขุเวทนา ทุกข- 
 *เวทนา ท่านผู้เจริญ อทุกขมสขุเวทนาอนัเป็นไปในฝ่ายละเอยีด พระผู้มีพระภาค 
 ตรัสไว้ในสขุอนัประณตี แม้คร้ังที่  ๓ ท่านพระอทุายีกไ็ด้กล่าวกะช่างไม้ว่า ดูกร 
 คฤหบดี พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้ ๒ อย่างเลย ตรัสเวทนาไว้ ๓ อย่าง 
 คือ สขุเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสขุเวทนา พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนา 
 ๓ อย่างน้ี แม้คร้ังที่  ๓ ช่างไม้ได้กล่าวกะท่านพระอทุายีว่า ท่านพระอทุายีผู้เจริญ 
 พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้ ๓ อย่างเลย ตรัสเวทนาไว้ ๒ อย่าง คือ 
 สขุเวทนา ทุกขเวทนา ท่านผู้เจริญ อทุกขมสขุเวทนาอนัเป็นไปในฝ่ายละเอยีด 
 พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสขุอนัประณตี ท่านพระอทุายีไม่สามารถจะให้ช่างไม้ 
 ตกลงได้ ฝ่ายช่างไม้กไ็ม่สามารถให้ท่านพระอทุายีตกลงได้ ฯ 
      [๔๑๑] ท่านพระอานนท ์ได้ฟังการสนทนาปราศรัยนี้ ของท่านพระอทุายี 
 กบัช่างไม้ คร้ันแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั น่ัง ณ ที่ ควรส่วน 
 ข้างหน่ึงแล้ว ได้กราบทูลการสนทนาปราศยัแม้น้ันทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาค 
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท ์ช่างไม้ช่ือปัญจกงัคะไม่คล้อยตามเหตุอนัมีอยู่ 
 ของภกิษุอุทายี ส่วนภกิษุอุทายีกไ็ม่คล้อยตามเหตุอนัมีอยู่ของช่างไม้ ฯ 
      [๔๑๒] ดูกรอานนท ์โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๒ กม็ี โดย 
 ปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๓ กม็ี โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๕ กม็ี 
 โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๖ กม็ี โดยปริยายหนึ่ ง เรากล่าวเวทนา ๑๘ กม็ี 
 โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๓๖ กม็ี โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๑๐๘ 
 กม็ี ดูกรอานนท ์ธรรมอนัเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างน้ี ดูกรอานนท ์เมื่ อ 
 ธรรมอนัเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างน้ีแล ชนเหล่าใดจักไม่สาํคัญตาม จักไม่รู้ 
 ตาม จักไม่บนัเทงิตาม ซึ่ งคาํที่ เรากล่าวดีแล้ว เจรจาดีแล้ว แก่กนัและกนั 
 เหตุน้ีจักเป็นอนัชนเหล่าน้ันหวังได้ คอื ชนเหล่าน้ันจักเกดิความบาดหมางกนั 
 เกดิความทะเลาะกนั วิวาทกนั จักทิ่ มแทงกนัและกนัด้วยหอกคือปาก ดูกรอานนท ์
 ธรรมอนัเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างน้ีแล ดูกรอานนท ์เมื่ อธรรมอนัเราแสดง 
 แล้วโดยปริยายอย่างน้ี ชนเหล่าใดจักสาํคัญตาม จักรู้ตาม จักบนัเทงิตาม ซึ่ ง 
 คาํที่ เรากล่าวดีแล้ว เจรจาดีแล้ว แก่กนัและกนั เหตุน้ีชนเหล่านั้นพึงหวังได้ 
 คือ ชนเหล่าน้ันจักพร้อมเพรียงกนั ช่ืนบานต่อกนั ไม่วิวาทกนั เป็นดุจนํา้เจือ 



 ด้วยนํา้นม มองกนัและกนัด้วยจักษุอนัเป่ียมด้วยความรักอยู่ ฯ 
      [๔๑๓] ดูกรอานนท ์กามคุณ ๕ เหล่าน้ี กามคุณ ๕ เป็นไฉน คือ 
 รปูที่ พึงรู้แจ้งได้ด้วยจักษุ อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ 
 ชวนให้กาํหนัด ฯลฯ โผฏฐัพพะที่ พึงรู้แจ้งด้วยกาย น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ 
 น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด กามคุณ ๕ เหล่าน้ีแล ดูกรอานนท ์สขุ 
 โสมนัสย่อมเกดิขึ้นเพราะอาศยักามคุณ ๕ เหล่าน้ี น้ีเราเรียกว่ากามสขุ ฯ 
      [๔๑๔] ดูกรอานนท ์ชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างน้ีว่า ชนทั้งหลาย 
 ย่อมเสวยสขุโสมนัสน่ันอนัเป็นเย่ียมและละเอยีด ดังน้ี เราไม่ยอมตามคาํน้ีแก่ชน 
 เหล่าน้ัน ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะสขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุ 
 น่ัน มีอยู่ ฯ 
      [๔๑๕] ดูกรอานนท ์กส็ขุอื่ นอนัน่าใคร่ยิ่ งกว่าและประณตีกว่าสขุนั่น 
 เป็นไฉน ภกิษุในธรรมวินัยน้ี สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าปฐมฌาน 
 มีวิตกวิจาร มีปีติและสขุอนัเกดิแต่วิเวกอยู่  น้ีแลเป็นสขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่า 
 และประณตีกว่าสขุน่ัน ดูกรอานนท ์ชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างน้ีว่า ชนทั้งหลาย 
 ย่อมเสวยสขุโสมนัสน่ันอนัเป็นเย่ียมและละเอยีด ดังน้ี เราไม่ยอมตามคาํน้ีแก่ 
 ชนเหล่าน้ัน ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะสขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตี 
 กว่าสขุน่ัน มีอยู่ ฯ 
      [๔๑๖] ดูกรอานนท ์กส็ขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุน่ัน 
 เป็นไฉน ภกิษุในธรรมวินัยน้ี เข้าทุติยฌานอนัมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน 
 เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารระงับไป มีปีติและสขุ 
 อนัเกดิแต่สมาธอิยู่ น้ีแลเป็นสขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุน่ัน ดูกร 
 อานนท ์ชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างน้ีว่า ชนทั้งหลายย่อมเสวยสขุโสมนัสน่ัน 
 อนัเป็นเย่ียมและละเอยีด ดังน้ี เราไม่ยอมตามคาํน้ีแก่ชนเหล่าน้ัน ข้อน้ันเพราะ 
 เหตุไร เพราะสขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุน่ัน มีอยู่ ฯ 
      [๔๑๗] ดูกรอานนท ์กส็ขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุน่ัน 
 เป็นไฉน ภกิษุในธรรมวินัยน้ี มีอเุบกขา มีสติสมัปชัญญะ และเสวยสขุด้วย 
 นามกาย เพราะปีติสิ้นไปเข้าตติยฌานที่ พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ 
 ฌานน้ีเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสขุ น้ีแลเป็นสขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตี 
 กว่าสขุน่ัน ดูกรอานนท ์ชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างน้ีว่า ชนทั้งหลายย่อมเสวย 
 สขุโสมนัสน่ัน อนัเป็นเยี่ ยมและละเอยีด ดังนี้  เราไม่ยอมตามคาํนี้แก่ชนเหล่าน้ัน 
 ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุน่ัน มีอยู่ 
      [๔๑๘] ดูกรอานนท ์กส็ขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุน่ัน 



 เป็นไฉน ภกิษุในธรรมวินัยน้ี เข้าจตุตถฌานอนัไม่มีทุกข์ ไม่มีสขุ เพราะละสขุ 
 ละทุกขแ์ละดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอเุบกขาเป็นเหตุให้สติบริสทุธิ์อยู่ 
 น้ีแลเป็นสขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่า และประณตีกว่าสขุนั่น ฯ 
      [๔๑๙] ดูกรอานนท ์ชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างน้ีว่า ชนทั้งหลายย่อม 
 เสวยสขุโสมนัสน่ัน อนัเป็นเย่ียมและละเอยีด ดังน้ี เราไม่ยอมตามคาํน้ีแก่ชน 
 เหล่าน้ัน ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะสขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่า 
 สขุน่ัน มีอยู่ ฯ 
      [๔๒๐] ดูกรอานนท ์สขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุน่ัน 
 เป็นไฉน ภกิษุในธรรมวินัยน้ี เข้าอากาสานัญจายตนฌานโดยบริกรรมว่า อากาศ 
 ไม่มีที่ สดุ เพราะก้าวล่วงรปูสญัญาทั้งหลาย เพราะความดับสญูแห่งปฏฆิสญัญา 
 ทั้งหลาย เพราะไม่มนสกิารถงึนานัตตสญัญาทั้งหลาย โดยประการทั้งปวงอยู่ 
 น้ีแลเป็นสขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุน่ัน ชนเหล่าใดแลพึงกล่าว 
 อย่างน้ีว่า ชนทั้งหลายย่อมเสวยสขุโสมนัสน่ันอนัเป็นเย่ียมและละเอยีด ดังน้ี 
 เราไม่ยอมตามคาํน้ีแก่ชนเหล่าน้ัน ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะสขุอื่ นอนัน่าใคร่ 
 ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุน่ัน มีอยู่ ฯ 
      [๔๒๑] ดูกรอานนท ์สขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุน่ัน 
 เป็นไฉน ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ก้าวล่วงอากาสานัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง 
 แล้ว เข้าวิญญาณญัจายตนฌานโดยบริกรรมว่า วิญญาณไม่มีที่ สดุ น้ีแลเป็นสขุ 
 อื่ นอนัน่าใคร่ยิ่ งกว่าและประณตีกว่าสขุนั่น ชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างน้ีว่า ชน 
 ทั้งหลายย่อมเสวยสขุโสมนัสนั่นอนัเป็นเย่ียมและละเอยีด ดังน้ี เราไม่ยอมตาม 
 คาํนี้แก่ชนเหล่านั้น ข้อน้ันเพราะเหตุอะไร เพราะสขุอื่ นอนัน่าใคร่ยิ่ งกว่าและ 
 ประณตีกว่าสขุน่ัน มีอยู่ ฯ 
      [๔๒๒] ดูกรอานนท ์สขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุน่ัน 
 เป็นไฉน ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ก้าวล่วงวิญญาณญัจายตนฌานโดยประการทั้งปวง 
 แล้ว เข้าอากญิจัญญายตนฌานโดยบริกรรมว่า อะไรหน่อยหน่ึงไม่มี น้ีแลเป็น 
 สขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุน่ัน ชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างน้ีว่า 
 ชนทั้งหลายย่อมเสวยสขุโสมนัสน่ันอนัเป็นเย่ียมและละเอยีด ดังน้ี เราไม่ยอม 
 ตามคาํน้ีแก่ชนเหล่าน้ัน ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและ 
 ประณตีกว่าสขุน่ัน มีอยู่ ฯ 
      [๔๒๓] ดูกรอานนท ์กส็ขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุน่ัน 
 เป็นไฉน ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ก้าวล่วงอากญิจัญญายตนฌานโดยประการทั้งปวง 
 แล้ว เข้าเนวสญัญานาสญัญายตนฌานอยู่ น้ีแลเป็นสขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและ 



 ประณตีกว่าสขุน่ัน ชนเหล่าใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ ว่า ชนทั้งหลายย่อมเสวยสขุ 
 โสมนัสน่ันอนัเป็นเย่ียมและละเอยีด ดังน้ี เราไม่ยอมตามคาํน้ีแก่ชนเหล่าน้ัน 
 ข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะสขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุน่ัน มีอยู่ ฯ 
      [๔๒๔] ดูกรอานนท ์สขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตีกว่าสขุน่ันเป็น 
 ไฉน ภกิษุในธรรมวินัยนี้  ก้าวล่วงเนวสญัญานาสญัญายตนฌานโดยประการทั้งปวง 
 แล้ว เข้าสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบติัอยู่ นี้แลเป็นสขุอื่ นอนัน่าใคร่ย่ิงกว่าและประณตี 
 กว่าสขุน่ัน กข้็อที่ ปริพาชกอญัญเดียรถย์ีพึงกล่าวอย่างน้ีว่า พระสมณโคดมกล่าว 
 สญัญาเวทยิตนิโรธสมาบติั และย่อมบญัญัตินิโรธน้ันไว้ในความสขุ ข้อน้ีนั้นเพราะ 
 เหตไุร ข้อน้ีน้ันเป็นอย่างไร นั้นเป็นฐานะที่ จะมีได้ พวกปริพาชกอญัญเดียรถย์ีมี 
 วาทะอย่างนี้  พวกเธอพึงค้านอย่างน้ีว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคไม่ได้ 
 ทรงหมายเอาสขุเวทนาบญัญัตินิโรธน้ันไว้ในความสขุเลย บุคคลย่อมได้สขุใน 
 ฐานะใดๆ พระตถาคตย่อมทรงบัญญัติฐานะนั้นๆ อนัเป็นสขุไว้ในความสขุ 
 ทุกแห่ง ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                            ภกิขสุตูร 
      [๔๒๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๒ กม็ี 
 โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๓ กม็ี โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๕ กม็ี 
 โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๖ กม็ี โดยปริยายหนึ่ ง เรากล่าวเวทนา ๑๘ กม็ี 
 โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๓๖ กม็ี โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๑๐๘ 
 กม็ี ธรรมอนัเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างน้ี เมื่ อเราแสดงธรรมโดยปริยายอย่างน้ี 
 แล้ว ชนเหล่าใดจักไม่สาํคัญตาม จักไม่รู้ตาม จักไม่บนัเทงิตาม ซึ่ งคาํที่ เรา 
 กล่าวดีแล้ว เจรจาดีแล้ว แก่กนัและกนั เหตุน้ีจักเป็นอนัชนเหล่าน้ันพึงหวังได้ 
 คือ ชนเหล่าน้ันจักเกดิความบาดหมางกนั จักเกดิความทะเลาะกนั วิวาทกนั 
 จักทิ่ มแทงกนัและกนัด้วยหอกคือปากอยู่ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ธรรมอนัเราแสดง 
 แล้วโดยปริยายอย่างน้ี เมื่ อธรรมอนัเราแสดงแล้วโดยปริยายอย่างน้ีมีอยู่ ชน 
 เหล่าใดจักสาํคัญตาม จกัรู้ตาม จักบันเทงิตาม ซึ่ งคาํที่ เรากล่าวดีแล้ว เจรจา 
 ดีแล้ว แก่กนัและกนั เหตุน้ีอนัชนเหล่าน้ันพึงหวังได้ คือพวกเขาจักพร้อมเพรียง 
 กนั จักช่ืนบานต่อกนั จักไม่วิวาทกนั จักเป็นดุจนํา้เจือด้วยนํา้นม จักมองกนั 
 และกนัด้วยจักษุอนัเป่ียมด้วยความรักอยู่ ฯ 
      [๔๒๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ เหล่านี้  ฯลฯ (เหมือนข้อ ๔๑๓ 
 ถงึข้อ ๔๒๔) ดูกรภกิษุทั้งหลาย กข้็อที่ ปริพาชกอญัญเดียรถย์ีพึงกล่าวอย่างน้ีว่า 
 พระสมณโคดมกล่าวสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบติั และย่อมบญัญัตินิโรธนั้นไว้ใน 



 ความสขุ ข้อน้ีนั้นเพราะเหตุไร ข้อน้ีน้ันเป็นอย่างไร ข้อนั้นเป็นฐานะที่ จะมีได้ 
 พวกปริพาชกอญัญเดียรถย์ีผู้มีวาทะอย่างน้ี พวกเธอพึงค้านอย่างน้ีว่า ดูกรผู้มีอายุ 
 ทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคไม่ได้ทรงหมายเอาสขุเวทนาบญัญัตินิโรธนั้นไว้ในความ 
 สขุ บุคคลย่อมได้สขุในฐานะใดๆ พระตถาคตย่อมทรงบญัญัติฐานะน้ันๆ อนั 
 เป็นสขุไว้ในความสขุทุกแห่ง ดังน้ี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                        จบรโหคตวรรคที่  ๒ 
                           -------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. รโหคตสตูร ๒. วาตสตูรที่  ๑ ๓. วาตสตูรที่  ๒ ๔. นิวาสสตูร 
 ๕. อานันทสตูรที่  ๑ ๖. อานันทสตูรที่  ๒ ๗. สมัพหุลสตูรที่  ๑ ๘. สมัพหุล 
 สตูรที่  ๒ ๙. ปัญจกงัคสตูร ๑๐. ภกิขสุตูร ฯ 
                           -------- 
                      อฏัฐสตปริยายวรรคที่  ๓ 
                            สวิกสตูร 
      [๔๒๗] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระวิหารเวฬวัุน 
 กลันทกนิวาปสถาน ใกล้พระนครราชคฤห์ คร้ังน้ันแล โมฬยิสวิกปริพาชกเข้า 
 ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ได้ปราศรัยกบัพระผู้มีพระภาค คร้ันผ่านการ 
 ปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึงน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ 
 กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ มีสมณพราหมณพ์วกหน่ึงมี 
 วาทะอย่างนี้  มีทฐิิอย่างน้ีว่า บุคคลนี้ ได้เสวยสขุ ทุกข ์หรืออทุกขมสขุอย่างใด 
 อย่างหน่ึง สขุ ทุกข ์หรืออทุกขมสขุทั้งมวลน้ัน มีการกระทาํไว้ในปางก่อน 
 เป็นเหตุ กใ็นข้อน้ีท่านพระโคดมตรัสอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกร 
 สวิกะ  เวทนาบางอย่างมีดีเป็นสมุฏฐานกม็ี ย่อมเกดิขึ้นในโลกน้ี ข้อที่ เวทนา 
 บางอย่างซึ่ งมีดีเป็นสมุฏฐานเกดิขึ้นในโลกน้ี บุคคลพึงทราบได้เองอย่างน้ีกม็ี โลก 
 สมมติว่าเป็นของจริงกม็ีในข้อน้ัน สมณพราหมณเ์หล่าใดมีวาทะอย่างน้ี มีทฐิิ 
 อย่างน้ีว่า บุคคลน้ีได้เสวยสขุ ทุกข ์หรืออทุกขมสขุอย่างใดอย่างหน่ึง สขุ ทุกข ์
 หรืออทุกขมสขุทั้งมวลน้ัน มีการกระทาํไว้ในปางก่อนเป็นเหตุ ย่อมแล่นไปสู่สิ่ ง 
 ที่ รู้ ด้วยตนเอง และแล่นไปสู่สิ่ งที่ สมมติกนัว่าเป็นความจริงในโลก เพราะฉะนั้น 
 เรากล่าวว่า เป็นความผดิของสมณพราหมณเ์หล่านั้น เวทนาบางอย่างมีเสมหะเป็น 
 สมุฏฐานกม็ี ฯลฯ มีลมเป็นสมุฏฐานกม็ี ฯลฯ มีร่วมกนัเป็นสมุฏฐานกม็ี ฯลฯ 
 เกดิแต่เปล่ียนฤดูกม็ี ฯลฯ เกดิแต่รักษาตัวไม่สมํา่เสมอกม็ี ฯลฯ เกดิจากการถูก 



 ทาํร้ายกม็ี ฯลฯ เวทนาบางอย่างเกดิแต่ผลของกรรมกม็ี ย่อมเกดิขึ้นในโลกน้ี 
 ข้อที่ เวทนาบางอย่างซึ่ งเกดิแต่ผลของกรรมเกดิขึ้นในโลกน้ี บุคคลพึงทราบได้เอง 
 อย่างน้ีกม็ี โลกสมมติว่าเป็นของจริงกม็ี ในข้อน้ันสมณพราหมณเ์หล่าใดมีวาทะ 
 อย่างน้ี มีทฐิิอย่างนี้ ว่า บุคคลนี้ ได้เสวยสขุ ทุกข ์หรืออทุกขมสขุอย่างใดอย่างหนึ่ ง 
 สขุ ทุกข ์หรืออทุกขมสขุทั้งมวลน้ัน มีการกระทาํไว้ในปางก่อนเป็นเหตุ ย่อม 
 แล่นไปสู่สิ่ งที่ รู้ ด้วยตนเอง และแล่นไปสู่สิ่ งที่ สมมติกนัว่าเป็นความจริงในโลก 
 เพราะฉะน้ันเรากล่าวว่า เป็นความผดิของสมณพราหมณเ์หล่าน้ัน ฯ 
      [๔๒๘] เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว โมฬยิสวิกปริพาชกได้ 
 กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก 
 ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ขอท่านพระโคดมโปรด 
 ทรงจาํข้าพระองค์ว่าเป็นอบุาสกผู้ถงึสรณะจนตลอดชีวิต ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป ฯ 
      [๔๒๙] เร่ืองดี ๑ เสมหะ ๑ ลม ๑ ดี เสมหะ ลม รวมกนั ๑ 
         ฤดู ๑ รักษาตัวไม่สมํา่เสมอ ๑ ถูกทาํร้าย ๑ ผลของกรรม ๑ 
         เป็นที่  ๘ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                        อฏัฐสตปริยายสตูร 
      [๔๓๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมปริยายอนัมีปริยาย ๑๐๘ 
 แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟังธรรมปริยายนั้น กธ็รรมปริยายอนัมีปริยาย 
 ๑๐๘ เป็นไฉน ดูกรภกิษุทั้งหลาย โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๒ กม็ี 
 โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๓ กม็ี โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๑๘ กม็ี 
 โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา ๓๖ กม็ี โดยปริยายหน่ึง เรากล่าวเวทนา 
 ๑๐๘ กม็ี ฯ 
      [๔๓๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กเ็วทนา ๒ เป็นไฉน เวทนา ๒ คือ 
 เวทนาทางกาย ๑ เวทนาทางใจ ๑ เหล่าน้ีเราเรียกว่า เวทนา ๒ ฯ 
      [๔๓๒] กเ็วทนา ๓ เป็นไฉน เวทนา ๓ คือ สขุเวทนา ๑ ทุกขเวทนา 
 ๑ อทุกขมสขุเวทนา ๑ เหล่าน้ีเรียกว่า เวทนา ๓ ฯ 
      [๔๓๓] กเ็วทนา ๕ เป็นไฉน เวทนา ๕ คือ สขุนิทรีย์ ๑ ทุกขนิทรีย์ 
 ๑ โสมนัสสนิทรีย์ ๑ โทมนัสสนิทรีย์ ๑ อเุบกขนิทรีย์ ๑ เหล่าน้ีเราเรียกว่า 
 เวทนา ๕ ฯ 
      [๔๓๔] กเ็วทนา ๖ เป็นไฉน เวทนา ๖ คือจักขสุมัผสัสชาเวทนา ๑ 
 โสตสมัผสัสชาเวทนา ๑ ฆานสมัผสัสชาเวทนา ๑ ชิวหาสมัผสัสชาเวทนา ๑ 
 กายสมัผสัสชาเวทนา ๑ มโนสมัผสัสชาเวทนา ๑ เหล่าน้ีเรียกว่าเวทนา ๖ ฯ 



      [๔๓๕] กเ็วทนา ๑๘ เป็นไฉน เวทนา ๑๘ คือ เวทนาที่ สหรคตด้วย 
 โสมนัส ๖ เวทนาที่ สหรคตด้วยโทมนัส ๖ เวทนาที่ สหรคตด้วยอเุบกขา ๖ 
 เหล่าน้ีเราเรียกว่าเวทนา ๑๘ ฯ 
      [๔๓๖] กเ็วทนา ๓๖ เป็นไฉน เวทนา ๓๖ คือ เคหสติโสมนัส ๖ 
 เนกขมัมโสมนัส ๖ เคหสติโทมนัส ๖ เนกขมัมสติโทมนัส ๖ เคหสติอุเบกขา 
 ๖ เนกขมัมสติอเุบกขา ๖ เหล่าน้ีเราเรียกว่าเวทนา ๓๖ ฯ 
      [๔๓๗] เวทนา ๑๐๘ เป็นไฉน เวทนา ๑๐๘ คือ เวทนาที่ เป็นอดีต 
 ๓๖ ที่ เป็นอนาคต ๓๖ ที่ เป็นปัจจุบนั ๓๖ เหล่าน้ีเราเรียกว่าเวทนา ๑๐๘ ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ธรรมปริยายอนัมีปริยาย ๑๐๘ แม้น้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                            ภกิขสุตูร 
      [๔๓๘] คร้ังน้ันแล ภกิษุรปูหนึ่ งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั 
 ฯลฯ คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เวทนา 
 เป็นไฉนหนอ ความเกดิขึ้นแห่งเวทนาเป็นไฉน ปฏปิทาเคร่ืองให้ถงึความเกดิขึ้น 
 แห่งเวทนาเป็นไฉน ความดับแห่งเวทนาเป็นไฉน ปฏปิทาเคร่ืองให้ถงึความดับ 
 แห่งเวทนาเป็นไฉน อะไรเป็นคุณแห่งเวทนา อะไรเป็นโทษแห่งเวทนา อะไร 
 เป็นอบุายเคร่ืองสลัดออกแห่งเวทนา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 เวทนา ๓ เหล่าน้ี คือ สขุเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสขุเวทนา น้ีเราเรียก 
 ว่าเวทนา เพราะผสัสะเกดิเวทนาจึงเกดิ ตัณหาเป็นปฏปิทาเคร่ืองให้ถงึเหตุเกดิ 
 แห่งเวทนา เพราะผสัสะดับเวทนาจึงดับ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ นี้แหละ 
 คือ สมัมาทฐิิ ฯลฯ สมัมาสมาธ ิเป็นปฏปิทาเคร่ืองให้ถงึความดับแห่งเวทนา 
 สขุโสมนัสเกดิขึ้นเพราะอาศยัเวทนาอนัใด นี้ เป็นคุณแห่งเวทนา เวทนาอนัใด 
 ไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา นี้ เป็นโทษแห่งเวทนา ความ 
 กาํจัด ความละฉันทราคะในเวทนา น้ีเป็นอบุายเคร่ืองสลัดออกแห่งเวทนา ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                            ปุพพสตูร 
      [๔๓๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เมื่ อก่อนแต่ตรัสรู้ คร้ังยังมิได้ตรัสรู้ ยัง 
 เป็นโพธสิตัว์อยู่ เราได้มีความคิดอย่างน้ีว่า เวทนาเป็นไฉนหนอ ความเกดิขึ้น 
 แห่งเวทนาเป็นไฉน ปฏปิทาเคร่ืองให้ถึงความเกดิขึ้นแห่งเวทนาเป็นไฉน ความ 
 ดับแห่งเวทนาเป็นไฉน ปฏปิทาเคร่ืองให้ถงึความดับแห่งเวทนาเป็นไฉน อะไร 
 เป็นคุณแห่งเวทนา อะไรเป็นโทษแห่งเวทนา อะไรเป็นอบุายเคร่ืองสลัดออก 
 แห่งเวทนา เราได้มีความคิดอย่างน้ีว่า เวทนา ๓ น้ี เหล่าน้ี คือ สขุเวทนา 



 ทุกขเวทนา อทุกขมสขุเวทนา น้ีเราเรียกว่าเวทนา เพราะผสัสะเกดิ เวทนา 
 จึงเกดิ ตัณหาเป็นปฏปิทาเคร่ืองให้ถงึความเกดิขึ้นแห่งเวทนา ฯลฯ ความกาํจัด 
 ความละฉันทราคะในเวทนา น้ีเป็นอบุายเคร่ืองสลัดออกแห่งเวทนา ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                            ญาณสตูร 
      [๔๔๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา แสงสว่าง 
 ได้เกดิขึ้นแก่เรา ในธรรมที่ เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่า น้ีเวทนา ... น้ีความเกดิขึ้น 
 แห่งเวทนา... น้ีปฏปิทาเคร่ืองให้ถงึความเกดิขึ้นแห่งเวทนา... น้ีความดับแห่ง 
 เวทนา... น้ีปฏปิทาเคร่ืองให้ถงึความดับแห่งเวทนา... นี้ เป็นคุณแห่งเวทนา... 
 น้ีเป็นโทษแห่งเวทนา... น้ีเป็นอบุายเคร่ืองสลัดออกแห่งเวทนา ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                            ภกิขสุตูร 
      [๔๔๑] คร้ังนั้นแล ภกิษุเป็นอนัมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่  
 ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เวทนา 
 เป็นไฉนหนอ ความเกดิขึ้นแห่งเวทนาเป็นไฉน ปฏปิทาเคร่ืองให้ถงึความเกดิขึ้น 
 แห่งเวทนาเป็นไฉน ฯลฯ อะไรเป็นคุณแห่งเวทนา อะไรเป็นโทษแห่งเวทนา 
 อะไรเป็นอบุายเคร่ืองสลัดออกแห่งเวทนา พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่าน้ี ฯลฯ ความกาํจัด ความละฉันทราคะในเวทนา น้ี 
 เป็นอบุายเคร่ืองสลัดออกแห่งเวทนา ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                       สมณพราหมณสตูรที่  ๑ 
      [๔๔๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่าน้ี เวทนา ๓ เป็นไฉน คือ 
 สขุเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสขุเวทนา กส็มณะ หรือพราหมณเ์หล่าใดเหล่าหน่ึง 
 ย่อมไม่รู้ความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และอบุายเคร่ืองสลัดออกแห่งเวทนา ๓ 
 เหล่าน้ี ตามความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณเ์หล่าน้ัน ยังไม่นับว่าเป็นสมณะ 
 ในหมู่สมณะ หรือเป็นพราหมณใ์นหมู่พราหมณ ์และท่านเหล่าน้ัน ย่อมไม่กระทาํ 
 ให้แจ้งซึ่ งประโยชน์ของความเป็นสมณะ หรือของความเป็นพราหมณ ์ด้วยปัญญา 
 อนัย่ิงเองในปัจจุบนัเข้าถงึอยู่ ส่วนสมณะหรือพราหมณเ์หล่าใดเหล่าหน่ึง ย่อมรู้ 
 ความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และอบุายเคร่ืองสลัดออกแห่งเวทนา ๓ เหล่าน้ี 
 ตามความเป็นจริง สมณะหรือพราหมณเ์หล่าน้ัน นับว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะ 
 หรือเป็นพราหมณใ์นหมู่พราหมณ ์และท่านเหล่าน้ันย่อมกระทาํให้แจ้งซึ่ งประโยชน์ 
 ของความเป็นสมณะหรือของความเป็นพราหมณ ์ด้วยปัญญาอนัย่ิงเองในปัจจุบนั 



 เข้าถงึอยู่ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                       สมณพราหมณสตูรที่  ๒ 
      [๔๔๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่าน้ี เวทนา ๓ เป็นไฉน 
 คือ สขุเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสขุเวทนา กส็มณะหรือพราหมณเ์หล่าใด 
 เหล่าหน่ึง ย่อมไม่รู้ความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และอบุายเคร่ืองสลัดออก 
 แห่งเวทนา ๓ เหล่าน้ี ตามความเป็นจริง ฯลฯ ย่อมกระทาํให้แจ้งซึ่ งประโยชน์ 
 ของความเป็นสมณะ หรือของความเป็นพราหมณ ์ด้วยปัญญาอนัย่ิงเองในปัจจุบนั 
 เข้าถงึอยู่ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                       สมณพราหมณสตูรที่  ๓ 
      [๔๔๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็มณะหรือพราหมณเ์หล่าใดเหล่าหน่ึง 
 ย่อมไม่รู้ เวทนา ความเกดิขึ้นแห่งเวทนา ความดับแห่งเวทนา ปฏปิทาเคร่ืองให้ 
 ถงึความดับแห่งเวทนา ฯลฯ ย่อมกระทาํให้แจ้งซึ่ งประโยชน์ของความเป็นสมณะ 
 หรือของความเป็นพราหมณ ์ด้วยปัญญาอนัย่ิงเองในปัจจุบนัเข้าถงึอยู่ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                           สทุธกิสตูร 
      [๔๔๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เวทนา ๓ เหล่าน้ี เวทนา ๓ เป็นไฉน 
 คือ สขุเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสขุเวทนา ดูกรภกิษุทั้งหลาย เวทนา ๓ 
 เหล่าน้ีแล ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                           นิรามิสสตูร 
      [๔๔๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ปีติมีอามิสมีอยู่ ปีติไม่มีอามิสมีอยู่ ปีติที่  
 ไม่มีอามิสกว่าปีติที่ ไม่มอีามิสมีอยู่ สขุมีอามิสมีอยู่ สขุไม่มีอามิสมีอยู่ สขุไม่มี 
 อามิสกว่าสขุไม่มีอามิสมีอยู่ อเุบกขามีอามิสมีอยู่ อเุบกขาไม่มีอามิสมีอยู่ 
 อเุบกขาไม่มีอามิสกว่าอเุบกขาไม่มีอามิสมีอยู่ วิโมกขม์ีอามิสมีอยู่ วิโมกขไ์ม่มี 
 อามิสมีอยู่ วิโมกขไ์ม่มีอามิสกว่าวิโมกขไ์ม่มีอามิสมีอยู่ ฯ 
      [๔๔๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กปี็ติมีอามิสเป็นไฉน กามคุณ ๕ เหล่าน้ี 
 กามคุณ ๕ เป็นไฉน คือ รปูที่ พึงรู้แจ้งด้วยจักษุอนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่า 
 พอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด ฯลฯ โผฏฐัพพะที่ พึงรู้แจ้งด้วยกาย 
 อนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย กามคุณ ๕ เหล่านี้แล ปีติเกดิขึ้นเพราะอาศยักามคุณ ๕ เหล่าน้ี เรา 



 เรียกว่า ปีติมีอามิส ฯ 
[๔๔๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กปี็ติไม่มีอามิสเป็นไฉน ภกิษุในธรรมวินัย 
 น้ี สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและ 
 สขุเกดิแต่วิเวกอยู่ เธอบรรลุทุติยฌาน มีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็น 
 ธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสขุเกดิแต่ 
 สมาธอิยู่ น้ีเราเรียกว่า ปีติไม่มีอามิส ฯ 
      [๔๔๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กปี็ติไม่มีอามิสกว่าปีติไม่มีอามิสเป็นไฉน 
 ปีติที่ เกดิขึ้นแก่ภกิษุขณีาสพผู้พิจารณาเหน็จิตซึ่ งหลุดพ้นแล้วจากราคะ จากโทสะ 
 จากโมหะ น้ีเราเรียกว่า ปีติไม่มีอามิสกว่าปีติไม่มีอามิส ฯ 
      [๔๕๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ขุมีอามิสเป็นไฉน กามคุณ ๕ เหล่าน้ี 
 กามคุณ ๕ เป็นไฉน คือ รูปที่ พึงรู้แจ้งด้วยจักษุอนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอ 
 ใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด ฯลฯ โผฏฐัพพะที่ พึงรู้แจ้งด้วยกายอนัน่า 
 ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย กามคุณ ๕ เหล่านี้  สขุโสมนัสเกดิขึ้นเพราะอาศยักามคุณ ๕ เหล่าน้ี 
 น้ีเราเรียกว่า สขุมีอามิส ฯ 
      [๔๕๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ขุไม่มีอามิสเป็นไฉน ภกิษุในธรรมวินัยน้ี 
 สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปีติและสขุ 
 เกดิแต่วิเวกอยู่ ฯลฯ เธอมีอเุบกขา มีสติสมัปชัญญะ และเสวยสขุด้วยนาม 
 กาย เพราะปีติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่ พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ 
 ฌานน้ีเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสขุ น้ีเราเรียกว่า สขุไม่มีอามิส ฯ 
      [๔๕๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็ขุไม่มีอามิสกว่าสขุไม่มีอามิสเป็นไฉน 
 สขุโสมนัสที่ เกดิขึ้นแก่ภกิษุขณีาสพผู้พิจารณาเหน็จิตซึ่ งหลุดพ้นแล้วจากราคะ จาก 
 โทสะ จากโมหะ น้ีเราเรียกว่าสขุไม่มีอามิสกว่าสขุไม่มีอามิส ฯ 
      [๔๕๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กอ็เุบกขามีอามิสเป็นไฉน กามคุณ ๕ 
 เหล่าน้ี กามคุณ ๕ เป็นไฉน คือรปูที่ พึงรู้แจ้งด้วยจักษุอนัน่าปรารถนา น่าใคร่ 
 น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด ฯลฯ โผฏฐัพพะที่ พึงรู้แจ้งด้วย 
 กายอนัน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่ารัก ชักให้ใคร่ ชวนให้กาํหนัด 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย กามคุณ ๕ เหล่าน้ีแล อเุบกขาเกดิขึ้นเพราะอาศยักามคุณ ๕ 
 เหล่าน้ี เราเรียกว่า อเุบกขามีอามิส ฯ 
      [๔๕๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กอ็เุบกขาไม่มีอามิสเป็นไฉน ภกิษุในธรรม 
 วินัยน้ี บรรลุจตุตถฌานอนัไม่มีทุกข ์ไม่มีสขุ เพราะละสขุละทุกขแ์ละดับ 
 โสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอเุบกขาเป็นเหตุให้สติบริสทุธิ์อยู่ น้ีเราเรียกว่า 



 อเุบกขาไม่มีอามิส 
      [๔๕๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กอ็เุบกขาไม่มีอามิสกว่าอเุบกขาไม่มีอามิส 
 เป็นไฉน อเุบกขาเกดิขึ้นแก่ภกิษุขณีาสพผู้พิจารณาเหน็จิตซึ่ งหลุดพ้นแล้วจาก ราคะ 
 จากโทสะ จากโมหะ น้ีเราเรียกว่า อเุบกขาไม่มอีามิสกว่าอุเบกขาไม่มีอามิส ฯ 
      [๔๕๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กวิ็โมกขม์ีอามิสเป็นไฉน วิโมกขท์ี่ ปฏสิงัยุต 
 ด้วยรปู ช่ือว่าวิโมกขม์ีอามิส วิโมกข์ที่ ไม่ปฏสิงัยุตด้วยรปู ช่ือว่าวิโมกขไ์ม่ม ี
 อามิส ฯ 
      [๔๕๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กวิ็โมกขไ์ม่มีอามิสกว่าวิโมกขไ์ม่มีอามิส 
 เป็นไฉน วิโมกขเ์กดิขึ้นแก่ภกิษุขณีาสพผู้พิจารณาเหน็จิตซึ่ งหลุดพ้นแล้วจากราคะ 
 จากโทสะ จากโมหะ น้ีเราเรียกว่าวิโมกขไ์ม่มีอามิสกว่าวิโมกขไ์ม่มีอามิส ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๑ 
                     จบอฏัฐสตปริยายวรรคที่  ๓ 
                           -------- 
      ๑. สวิกสตูร ๒. อฏัฐสตปริยายสตูร ๓. ภกิขสุตูร ๔. ปุพพสตูร 
 ๕. ญาณสตูร ๖. ภิกขสุตูร ๗. สมณพราหมณสตูรที่  ๑ ๘. สมณพราหมณ 
 สตูรที่  ๒ ๙. สมณพราหมณสตูรที่  ๓ ๑๐. สทุธกิสตูร ๑๑. นิรามิสสตูร ฯ 
                         จบเวทนาสงัยุตต์ 
                           -------- 
                        เปยยาลวรรคที่  ๑ 
                           อมนาปสตูร 
      [๔๕๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย มาตุคามผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ย่อมไม่เป็น 
 ที่ ชอบใจของบุรษุโดยส่วนเดียว องค์ ๕ เป็นไฉน คือรปูไม่สวย ๑ ไม่มีโภค 
 สมบตัิ ๑ ไม่มีมารยาท ๑ เกยีจคร้าน ๑ ไม่ได้บุตรเพ่ือเขา ๑ ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย มาตุคามผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่าน้ีแล ย่อมไม่เป็นที่ ชอบใจของ 
 บุรษุโดยส่วนเดียว ฯ 
      [๔๕๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย มาตุคามผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ย่อมเป็นที่  
 ชอบใจของบุรษุโดยส่วนเดียว องค์ ๕ เป็นไฉน คือ มีรปูสวย ๑ มีโภค 
 สมบตัิ ๑ มีมารยาท ๑ ขยันไม่เกยีจคร้าน ๑ ได้บุตรเพ่ือเขา ๑ ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย มาตุคามผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่าน้ีแล ย่อมเป็นที่ ชอบใจของบุรษุ 
 โดยส่วนเดียว ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                           มนาปสตูร 



      [๔๖๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุรษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ย่อมไม่เป็นที่ ชอบ 
 ใจของมาตุคามโดยส่วนเดียว องค์ ๕ เป็นไฉน คือ รปูไม่สวย ๑ ไม่มีโภคสมบัติ ๑ 
 ไม่มีมารยาท ๑ เกยีจคร้าน ๑ ไม่ได้บุตรเพ่ือเขา ๑ ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุรษุผู้ 
 ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้แล ย่อมไม่เป็นที่ ชอบใจของมาตุคามโดยส่วนเดียว ฯ 
      [๔๖๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย บุรุษผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ย่อมเป็นที่ ชอบ 
 ใจของมาตุคามโดยส่วนเดียว องค์ ๕ เป็นไฉน คือ มรีปูสวย ๑ มีโภคสมบตัิ ๑ 
 มีมารยาท ๑ ขยันไม่เกยีจคร้าน ๑ ได้บุตรเพ่ือเขา ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรษุ 
 ผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่าน้ีแล ย่อมเป็นที่ ชอบใจของมาตุคามโดยส่วนเดียว ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                          อาเวณกิสตูร 
      [๔๖๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความทุกขแ์ผนกหน่ึงของมาตุคามที่ ตนจะต้อง 
 เสวย เว้นจากบุรษุ ๕ อย่างน้ี ความทุกข ์๕ อย่างเป็นไฉน คือ มาตุคามใน 
 โลกนี้  เมื่ อยังกาํลังสาวไปสู่สกุลผวัเว้นจากญาติ อนัน้ีเป็นความทุกขแ์ผนกหน่ึง 
 ของมาตุคามข้อต้นที่ ตนจะต้องเสวย เว้นจากบุรษุ ฯ 
      [๔๖๓] อกีประการหน่ึง มาตุคามมีระดู อนันี้ เป็นความทุกขแ์ผนกหน่ึง 
 ของมาตุคามข้อที่  ๒ ที่ ตนจะต้องเสวย เว้นจากบุรษุ ฯ 
      [๔๖๔] อกีประการหนึ่ ง มาตุคามมีครรภ ์อนัน้ีเป็นความทุกขแ์ผนก 
 หน่ึงของมาตุคามข้อที่  ๓ ที่ ตนจะต้องเสวย เว้นจากบุรษุ ฯ 
      [๔๖๕] อกีประการหนึ่ ง มาตุคามคลอดบุตร อนัน้ีเป็นความทุกขแ์ผนก 
 หน่ึงของมาตุคามข้อที่  ๔ ที่ ตนจะต้องเสวย เว้นจากบุรษุ ฯ 
      [๔๖๖] อกีประการหน่ึง มาตุคามเข้าถงึความเป็นหญิงบาํเรอของบุรษุ 
 อนัน้ีเป็นความทุกขแ์ผนกหน่ึงของมาตุคามที่  ๕ ที่ ตนจะต้องเสวย เว้นจากบุรษุ ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ความทุกขแ์ผนกหน่ึงของมาตุคามที่ ตนจะต้องเสวย เว้นจากบุรษุ ๕ 
 อย่างน้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                          มาตุคามสตูร 
      [๔๖๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ 
 โดยมากเมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๓ 
 ประการเป็นไฉน คือ มาตุคามในโลกน้ี เวลาเช้ามีใจอนัมลทนิ คือความตระหน่ี 
 กลุ้มรมุแล้วอยู่ครองเรือน เวลาเที่ ยงมีใจอนัความริษยากลุ้มรมุแล้วอยู่ครองเรือน 
 เวลาเยน็มีใจอนักามราคะกลุ้มรมุแล้วอยู่ครองเรือน ดูกรภกิษุทั้งหลาย มาตุคามผู้ 
 ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการน้ีแล โดยมากเมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึ 



 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                           อนุรทุธสตูร 
      [๔๖๘] คร้ังนั้นแล ท่านพระอนุรทุธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่  
 ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอ 
 ประทานพระวโรกาส ข้าพระองค์ได้เหน็มาตุคามเม่ือแตกกายตายไป เข้าถงึอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก ด้วยทพิยจักษุอนับริสทุธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์ ข้าแต่พระองค์ 
 ผู้เจริญ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอ เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง 
 อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
      [๔๖๙] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วย 
 ธรรม ๕ ประการ เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 
 ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ มาตุคามเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ๑ ไม่มีหิริ ๑ ไม่มี 
 โอตตัปปะ ๑ มักโกรธ ๑ มีปัญญาทราม ๑ ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบ 
 ด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต 
 นรก ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                           อปุนาหีสตูร 
      [๔๗๐] ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน 
 คือ มาตุคามเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ๑ ไม่มีหิริ ๑ ไม่มีโอตตัปปะ ๑ มักผูกโกรธ ๑ 
 มีปัญญาทราม ๑ ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล 
 เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                           อสิสกุสีตูร 
      [๔๗๑] ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน 
 คือ มาตุคามเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ๑ ไม่มีหิริ ๑ ไม่มีโอตตัปปะ ๑ มีความริษยา ๑ 
 มีปัญญาทราม ๑ ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล 
 เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                           มัจฉรีสตูร 
      [๔๗๒] ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เมื่ อ 



 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน 
 คือ มาตุคามเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ๑ ไม่มีหิริ ๑ ไม่มีโอตตัปปะ ๑ มีความตระหน่ี ๑ 
 มีปัญญาทราม ๑ ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล 
 เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                           อติจารีสตูร 
      [๔๗๓] ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน 
 คือ มาตุคามเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ๑ ไม่มีหิริ ๑ ไม่มีโอตตัปปะ ๑ ประพฤติ 
 นอกใจ ๑ มีปัญญาทราม ๑ ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 
 น้ีแล เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                           ทุสสลีสตูร 
      [๔๗๔] ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน 
 คือ มาตุคามเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ๑ ไม่มีหิริ ๑ ไม่มีโอตตัปปะ ๑ เป็นคนทุศลี ๑ 
 มีปัญญาทราม ๑ ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล 
 เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                          อปัปัสสตุสตูร 
      [๔๗๕] ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน 
 คือ มาตุคามเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ๑ ไม่มีหิริ ๑ ไม่มีโอตตัปปะ ๑ มีสตุะน้อย ๑ 
 มีปัญญาทราม ๑ ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล 
 เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๑ 
                            กุสตีสตูร 
      [๔๗๖] ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน 
 คือ มาตุคามเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ๑ ไม่มีหิริ ๑ ไม่มีโอตตัปปะ ๑ เกยีจคร้าน ๑ 
 มีปัญญาทราม ๑ ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล 
 เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 



                          จบสตูรที่  ๑๒ 
                          มุฏฐัสสติสตูร 
      [๔๗๗] ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ  วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน 
 คือ มาตุคามเป็นผู้ไม่มีศรัทธา ๑ ไม่มีหิริ ๑ ไม่มีโอตตัปปะ ๑ มีสติหลง ๑ 
 มีปัญญาทราม ๑ ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล 
 เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๓ 
                          ปัญจเวรสตูร 
      [๔๗๘] ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน 
 คือ มาตุคามเป็นผู้ฆ่าสตัว์ ๑ ลักทรัพย์ ๑ ประพฤติผดิในกาม ๑ พูดเทจ็ ๑ 
 ดื่ มนํา้เมาคือสรุาและเมรัยอนัเป็นที่ ต้ังแห่งความประมาท ๑ ดูกรอนุรทุธะ มาตุคาม 
 ผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๔ 
                           อนุรทุธสตูร 
      [๔๗๙] คร้ังนั้นแล ท่านพระอนุรทุธะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่  
 ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอ 
 ประทานพระวโรกาส ข้าพระองค์เหน็มาตุคามเมื่ อแตกกายตายไปเข้าถงึสคุติโลก 
 สวรรค์ ด้วยทพิยจักษุอนับริสทุธิ์ ล่วงจักษุของมนุษย์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
 มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอ เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติ 
 โลกสวรรค์ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ 
 ประการ เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงสคุติโลกสวรรค์ ธรรม ๕ ประการ 
 เป็นไฉน คือ มาตุคามเป็นผู้มีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ไม่มักโกรธ ๑ 
 มีปัญญา ๑ ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล เมื่ อ 
 แตกกายตายไป  ย่อมเข้าถึงสคุติโลกสวรรค์ ฯ 
                          อนุปนาหีสตูร 
      [๔๘๐] ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ 
 มาตุคามเป็นผู้มีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ไม่ผูกโกรธ ๑ มีปัญญา ๑ 
 ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕  ประการน้ีแล เมื่ อแตกกายตายไป 



 ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ฯ 
                           อนิสสกุสีตูร 
      [๔๘๑] ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ 
 มาตุคามเป็นผู้มีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตปัปะ ๑ ไม่มีความริษยา ๑ มีปัญญา ๑ 
 ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล เมื่ อแตกกายตายไป 
 ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ฯ 
                           อมัจฉรีสตูร 
      [๔๘๒] ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ 
 มาตุคามเป็นผู้มีศรัทธา ๑ มีหิริ ๑ มีโอตตัปปะ ๑ ไม่มีความตระหน่ี ๑ มีปัญญา ๑ 
  ฯลฯ ไม่ประพฤตินอกใจ ๑ มีปัญญา ๑ ฯลฯ มีศลี ๑ มีปัญญา ๑ ฯลฯ มี 
 สตุะมาก ๑ มีปัญญา ๑ ฯลฯ ปรารภความเพียร ๑ มีปัญญา ๑ ฯลฯ มีสติ 
 ตั้งมั่น ๑ มีปัญญา ๑ ดูกรอนุรุทธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ี 
 แล เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงสคุติโลกสวรรค์ ฯ 
                           ปัญจสลีสตูร 
      [๔๘๓] ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ 
 มาตุคามเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสตัว์ ๑ จากการลักทรัพย์ ๑ จากการประพฤติผดิ 
 ในกาม ๑ จากการพูดเทจ็ ๑ จากการด่ืมนํา้เมาคือสรุาและเมรัยอนัเป็นที่ ต้ังแห่ง 
 ความประมาท ๑ ดูกรอนุรทุธะ มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการน้ีแล 
 เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ฯ 
                         จบเปยยาลวรรค 
                         ------------ 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อมนาปสตูร ๒. มนาปสตูร ๓. อาเวณกิสตูร ๔. มาตุคามสตูร 
 ๕. อนุรทุธสตูร ๖. อปุนาหีสตูร ๗. อสิสกุสีตูร ๘. มัจฉรีสตูร ๙. อติจารีสตูร 
 ๑๐. ทุสสลีสตูร ๑๑. อปัปัสสตุสตูร ๑๒. กุสตีสตูร ๑๓. มุฏฐัสสติสตูร 
 ๑๔. ปัญจเวรสตูร ฯ 
                         ------------ 
                       มาตุคามพลวรรคที่  ๓ 
                           วิสารทสตูร 



      [๔๘๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กาํลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้  ๕ ประการ 
 เป็นไฉน กาํลังคือรปู ๑ กาํลังคือโภคะ ๑ กาํลังคือญาติ ๑ กาํลังคือบุตร ๑ 
 กาํลังคือศลี ๑ กาํลังของมาตุคาม ๕ นี้แล ดูกรภกิษุทั้งหลาย มาตุคามผู้ประกอบ 
 ด้วยกาํลัง ๕ ประการน้ีแล เป็นผู้สามารถอยู่ครองเรือน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                           ปัสสยัหสตูร 
      [๔๘๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กาํลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้  ๕ ประการ 
 เป็นไฉน กาํลังคือรปู ๑ กาํลังคือโภคะ ๑ กาํลังคือญาติ ๑ กาํลังคือบุตร ๑ 
 กาํลังคือศลี ๑ กาํลังของมาตุคาม ๕ นี้แล ดูกรภกิษุทั้งหลาย มาตุคามผู้ประกอบ 
 ด้วยกาํลัง ๕ ประการน้ีแล ย่อมบงัคับสามีอยู่ครองเรือนได้ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                           อภภิยุยสตูร 
      [๔๘๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กาํลังของมาตุคาม ๕ ประการน้ี ๕ ประการ 
 เป็นไฉน กาํลังคือรปู ๑ กาํลังคือโภคะ ๑ กาํลังคือญาติ ๑ กาํลังคือบุตร ๑ 
 กาํลังคือศลี ๑ กาํลังของมาตุคาม ๕ นี้แล มาตุคามผู้ประกอบด้วยกาํลัง ๕ 
 ประการน้ี ย่อมประพฤติข่มขี่ สามีได้ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ส่วนบุรษุผู้ประกอบด้วย 
 กาํลังอย่างเดียว ย่อมประพฤติข่มขี่ มาตุคามได้ กาํลังอย่างเดียวเป็นไฉน ได้แก่ 
 กาํลังคือความเป็นใหญ่  กาํลังคือรปู ย่อมป้องกนัมาตุคามผู้ถูกบุรษุข่มขี่ แล้วได้ 
 กาํลังคือโภคะ กาํลังคือญาติ กาํลังคือบุตร กาํลัง คือศลี ป้องกนัไม่ได้ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                            องัคสตูร 
      [๔๘๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กาํลังของมาตุคาม ๕ ประการน้ี ๕ ประการ 
 เป็นไฉน กาํลังคือรปู ๑ กาํลังคือโภคะ ๑ กาํลังคือญาติ ๑ กาํลังคือบุตร ๑ 
 กาํลังคือศลี ๑ ฯ 
      [๔๘๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กม็าตุคามผู้ประกอบด้วยกาํลังคือรปู แต่ไม่ 
 ประกอบด้วยกาํลังคือโภคะ อย่างน้ีช่ือว่ายังไม่บริบูรณด้์วยองค์น้ัน แต่เมื่ อ 
 มาตุคามประกอบด้วยกาํลังคือรปูและกาํลังคือโภคะ อย่างน้ีช่ือว่าบริบูรณด้์วยองค์ 
 น้ัน กม็าตุคามผู้ประกอบด้วยกาํลังคือรปูและกาํลังคือโภคะ แต่ไม่ประกอบด้วย 
 กาํลังคือญาติ อย่างน้ีช่ือว่ายังไม่บริบูรณด้์วยองค์นั้น แต่เมื่ อมาตุคามประกอบด้วย 
 กาํลังคือรปู กาํลังคือโภคะ และกาํลังคือญาติ อย่างน้ีช่ือว่าบริบูรณด้์วยองค์น้ัน 
 กม็าตุคามผู้ประกอบด้วยกาํลังคือรูป กาํลังคือโภคะ และกาํลังคือญาติ แต่ไม่ 
 ประกอบด้วยกาํลังคือบุตร อย่างนี้ ช่ือว่ายังไม่บริบูรณด้์วยองค์น้ัน แต่เมื่ อมาตุคาม 



 ประกอบด้วยกาํลังคือรปู กาํลังคือโภคะ กาํลังคือญาติ และกาํลังคือบุตร แต่ไม่ 
 ประกอบด้วยกาํลังคือศลี อย่างน้ีช่ือว่ายังไม่บริบูรณด้์วยองค์น้ัน แต่เมื่ อมาตุคาม 
 ประกอบด้วยกาํลังคือรปู กาํลังคือโภคะ กาํลังคือญาติ กาํลังคือบุตร และกาํลัง 
 คือศลี อย่างน้ีช่ือว่าบริบูรณด้์วยองค์น้ัน ดูกรภกิษุทั้งหลาย กาํลังของมาตุคาม 
 ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                          นาสยิตถสตูร 
      [๔๘๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กาํลังของมาตุคาม ๕ ประการนี้  ๕ ประการ 
 เป็นไฉน กาํลังคือรปู ๑ กาํลังคือโภคะ ๑ กาํลังคือญาติ ๑ กาํลังคือบุตร ๑ 
 กาํลังคือศลี ๑ ฯ 
      [๔๙๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กม็าตุคามผู้ประกอบด้วยกาํลังคือรปู แต่ไม่ 
 ประกอบด้วยกาํลังคือศลี พวกญาติย่อมยังมาตุคามน้ันให้พินาศ คือไม่ให้อยู่ใน 
 สกุล มาตุคามผู้ประกอบด้วยกาํลังคือรปูและกาํลังคือโภคะ แต่ไม่ประกอบด้วย 
 กาํลังคือศลี พวกญาติย่อมยังมาตุคามนั้นให้พินาศ คือไม่ให้อยู่ในสกุล มาตุคาม 
 ผู้ประกอบด้วยกาํลังคือรปู กาํลังคือโภคะ และกาํลังคือญาติ แต่ไม่ประกอบด้วย 
 กาํลังคือศลี พวกญาติย่อมยังมาตุคามนั้นให้พินาศ คือไม่ให้อยู่ในสกุล มาตุคาม 
 ผู้ประกอบด้วยกาํลังคือรปู กาํลังคือโภคะ กาํลังคือญาติ และกาํลังคือบุตร แต่ 
 ไม่ประกอบด้วยกาํลังคือศลี พวกญาติย่อมยังมาตุคามน้ันให้พินาศ คือไม่ให้อยู่ 
 ในสกุล แต่เมื่ อมาตุคามประกอบด้วยกาํลังคือรปู กาํลังคือโภคะ กาํลังคือญาติ 
 กาํลังคือบุตร และกาํลังคือศลี พวกญาติย่อมยังมาตุคามน้ันให้อยู่ในสกุล ย่อม 
 ไม่ให้พินาศ มาตุคามผู้ประกอบด้วยกาํลังคือศลี แต่ไม่ประกอบด้วยกาํลังคือรปู 
 พวกญาติย่อมยังมาตุคามน้ันให้อยู่ในสกุล ย่อมไม่ให้พินาศ กม็าตุคามผู้ประกอบ 
 ด้วยกาํลังคือศลี แต่ไม่ประกอบด้วยกาํลังคือโภคะ พวกญาติย่อมยังมาตุคามน้ัน 
 ให้อยู่ในสกุล ย่อมไม่ให้พินาศ มาตุคามผู้ประกอบด้วยกาํลังคือศลี แต่ไม่ 
 ประกอบด้วยกาํลังคือญาติ พวกญาติย่อมยังมาตุคามน้ันให้อยู่ในสกุล ย่อมไม่ให้ 
 พินาศ มาตุคามผู้ประกอบด้วยกาํลังคือศีล แต่ไม่ประกอบด้วยกาํลังคือบุตร พวก 
 ญาติย่อมยังมาตุคามน้ันให้อยู่ในสกุล ย่อมไม่ให้พินาศ  ดูกรภกิษุทั้งหลาย กาํลัง 
 ของมาตุคาม ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                            เหตุสตูร 
      [๔๙๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กาํลังของมาตุคาม ๕ ประการน้ี ๕ ประการ 
 เป็นไฉน  กาํลังคือรปู ๑ กาํลังคือโภคะ ๑ กาํลังคือญาติ ๑ กาํลงัคือบุตร ๑ 



 กาํลังคือศลี ๑ ฯ 
      [๔๙๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย มาตุคามเมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึ 
 สคุติโลกสวรรค์เพราะกาํลังคือรปูเป็นเหตุ เพราะกาํลังคือโภคะเป็นเหตุ เพราะ 
 กาํลังคือญาติเป็นเหตุ หรือเพราะกาํลังคือบุตรเป็นเหตุ หามิได้ แต่ย่อมเข้าถงึ 
 สคุติโลกสวรรค์เพราะกาํลังคือศีลเป็นเหตุ ดูกรภกิษุทั้งหลาย กาํลังของมาตุคาม 
 ๕ ประการน้ีแล ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                            ฐานสตูร 
      [๔๙๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการน้ี อนัมาตุคามผู้มิได้ทาํบุญ 
 ไว้ยากที่ จะได้ ฐานะ ๕ ประการเป็นไฉน คือ ขอเราพึงเกดิในสกุลอนัสมควร 
 น้ีเป็นฐานะข้อที่  ๑ อนัมาตุคามผู้มิได้ทาํบุญไว้ยากที่ จะได้ เกดิในสกุลอนัสมควร 
 แล้ว ขอเราพึงไปสู่สกุลอนัสมควร น้ีเป็นฐานะข้อที่  ๒... เกดิในสกุลอนั 
 สมควรแล้ว ไปสู่สกุลอนัสมควรแล้ว ขอเราพึงอยู่ครองเรือนปราศจากหญิงร่วม 
 สามี น้ีเป็นฐานะข้อที่  ๓ ... เกดิในสกุลอนัสมควรแล้ว ไปสู่สกุลอนัสมควร 
 แล้ว อยู่ครองเรือนปราศจากหญิงร่วมสามี ขอเราพึงมีบุตร น้ีเป็นฐานะข้อที่  ๔... 
 เกดิในสกุลอนัสมควรแล้ว ไปสู่สกุลอนัสมควรแล้ว อยู่ครองเรือนปราศจาก 
 หญิงร่วมสามี มีบุตร ขอเราประพฤติครอบงาํสามี นี้ เป็นฐานะข้อที่  ๕ อนั 
 มาตุคามผู้มิได้ทาํบุญไว้ยากที่ จะได้ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้แล อนั 
 มาตุคามผู้มิได้ทาํบุญไว้ยากที่ จะได้ ฯ 
                           วิสารทสตูร 
      [๔๙๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการน้ี อนัมาตุคามผู้ทาํบุญไว้ 
 ได้โดยง่าย ฐานะ ๕ ประการเป็นไฉน คือ ขอเราพึงเกดิในสกุลอนัสมควร 
 น้ีเป็นฐานะข้อที่  ๑ อนัมาตุคามผู้ทาํบุญไว้ได้โดยง่าย เกดิในสกุลอนัสมควรแล้ว 
 ขอเราพึงไปสู่สกุลอนัสมควร น้ีเป็นฐานะข้อที่  ๒... เกดิในสกุลอนัสมควรแล้ว 
 ไปสู่สกุลอนัสมควรแล้ว ขอเราพึงอยู่ครองเรือนปราศจากหญิงร่วมสามี นี้ เป็น 
 ฐานะข้อที่  ๓ ... เกดิในสกุลอนัสมควรแล้ว ไปสู่สกุลอนัสมควรแล้ว อยู่ครอง 
 เรือนปราศจากหญิงร่วมสามี ขอเราพึงมีบุตร น้ีเป็นฐานะข้อที่  ๔ ... เกดิในสกุล 
 อนัสมควรแล้ว ไปสู่สกุลอนัสมควรแล้ว อยู่ครองเรือนปราศจากหญิงร่วมสามี 
 มีบุตร ขอเราพึงประพฤติครอบงาํสามี น้ีเป็นฐานะข้อที่  ๕ อนัมาตุคามผู้ทาํบุญ 
 ไว้ ได้โดยง่าย ดูกรภกิษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการนี้แล อนัมาตุคามผู้ทาํบุญไว้ 
 ได้โดยง่าย ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 



                          ปัญจเวรสตูร 
      [๔๙๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 
 เป็นผู้สามารถอยู่ครองเรือน ธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ มาตุคามเป็นผู้งด 
 เว้นจากการฆ่าสตัว์ ๑ จากการลักทรัพย์ ๑ จากการประพฤติผดิในกาม ๑ จาก 
 การพูดเทจ็ ๑ จากการด่ืมนํา้เมาคือสรุาและเมรัยอนัเป็นที่ ต้ังแห่งความประมาท ๑ 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย มาตุคามผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนี้แล เป็นผู้สามารถ 
 อยู่ครองเรือน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                            วัฑฒิสตูร 
      [๔๙๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวิกาเมื่ อเจริญด้วยวัฑฒิธรรม ๕ ประการ 
 ย่อมเจริญด้วยวัฑฒิธรรมอนัเป็นอริยะ เป็นผู้ถอืเอาสาระและถอืเอาสิ่ งประเสริฐ 
 ของกายไว้ได้ วัฑฒิธรรม ๕ ประการเป็นไฉน คือ อริยสาวิกาย่อมเจริญด้วย 
 ศรัทธา ๑ ศีล ๑ สตุะ ๑ จาคะ ๑ ปัญญา ๑ ดูกรภกิษุทั้งหลาย อริยสาวิกาเมื่ อ 
 เจริญด้วยวัฑฒิธรรม ๕ ประการนี้แล ย่อมเจริญด้วยวัฑฒิธรรมอนัเป็นอริยะ เป็นผู้ 
 ถอืเอาสาระและถอืเอาสิ่ งประเสริฐแห่งกายไว้ได้ ฯ 
       สตรีใดเจริญด้วยศรัทธา ศลี สตุะ จาคะ และปัญญา 
       สตรีเช่นน้ัน เป็นอุบาสกิาผู้มีศลี ย่อมถอืสาระของตนในโลก 
       น้ีไว้ได้ ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                      จบมาตุคามพลวรรคที่  ๓ 
                       --------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. วิสารทสตูร ๒. ปัสสยัหสตูร ๓. อภภิยุยสตูร ๔. องัคสตูร 
 ๕. นาสยิตถสตูร ๖. เหตุสตูร ๗. ฐานะสตูร ๘. วิสารทสตูร ๙. ปัญจ 
 เวรสตูร ๑๐. วัฑฒิสตูร ฯ 
                       --------------- 
                         ชัมพุขาทกสงัยุตต์ 
      [๔๙๗] สมัยหน่ึง ท่านพระสารีบุตรอยู่ ณ บ้านนาลคาม ในแคว้นมคธ 
 คร้ังน้ันแล ปริพาชกช่ือว่าชัมพุขาทกะ เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถงึที่ อยู่ ได้ 
 ปราศรัยกบัท่านพระสารีบุตร คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึงน่ัง 
 ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า ดูกรท่านสารีบุตร 
 ที่ เรียกว่า นิพพานๆ ดังน้ี นิพพานเป็นไฉนหนอ ท่านพระสารีบุตรตอบว่า 



 ดูกรผู้มีอายุ ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ นี้ เรียกว่านิพพาน ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือ เพ่ือกระทาํ 
 นิพพานนั้นให้แจ้ง ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉน เพ่ือกระทาํ 
 นิพพานนั้นให้แจ้ง ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ ความเหน็ชอบ 
 ความดาํริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เล้ียงชีพชอบ เพียรชอบ ต้ังสติชอบ 
 ตั้งใจชอบ น้ีแลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทาเพ่ือกระทาํนิพพานน้ันให้แจ้ง ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิทาดีนัก เพ่ือกระทาํนิพพาน 
 ให้แจ้ง และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯ 
      [๔๙๘] ดูกรท่านสารีบุตร ที่ เรียกว่า อรหัตๆ ดังนี้  อรหัตเป็นไฉน ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ ธรรมเป็นที่ สิ้นราคะ ธรรมเป็นที่ สิ้นโทสะ ธรรม 
 เป็นที่ สิ้นโมหะ น้ีเรียกว่าอรหัต ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือ เพ่ือกระทาํ 
 อรหัตนั้นให้แจ้ง ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉน เพ่ือกระทาํ 
 อรหัตนั้นให้แจ้ง ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ ความเหน็ชอบ 
  ฯลฯ ต้ังใจชอบ นี้แลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทา เพ่ือกระทาํอรหัตน้ันให้แจ้ง ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิทาดีนัก เพ่ือกระทาํอรหัตนั้น 
 ให้แจ้ง และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯ 
      [๔๙๙] ดูกรท่านสารีบุตร ใครหนอเป็นธรรมวาทใีนโลก ใครเป็นผู้ 
 ปฏบิตัิดีในโลก ใครเป็นผู้ไปดีแล้วในโลก ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ ท่านผู้ใดแสดงธรรมเพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ 
 ท่านผู้น้ันเป็นธรรมวาทใีนโลก อน่ึง ท่านผู้ใดปฏบิตัิเพ่ือละราคะ โทสะ โมหะ 
 ท่านผู้น้ันเป็นผู้ปฏบิติัดีในโลก ราคะ โทสะ โมหะ อนัท่านผู้ใดละแล้ว ถอน 
 รากเสยีแล้วทาํให้เป็นดังตาลยอดด้วน กระทาํไม่ให้มี ไม่ให้เกดิขึ้นต่อไปเป็น 
 ธรรมดา ท่านผู้น้ันเป็นผู้ไปดีแล้วในโลก ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือ เพ่ือละราคะ 



 โทสะ โมหะน้ัน ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉน เพ่ือละราคะ 
 โทสะ โมหะน้ัน ฯ 
      สา. อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ ความเหน็ชอบ ฯลฯ ต้ังใจ- 
 *ชอบ น้ีแลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทาเพ่ือละราคะ โทสะ โมหะน้ัน ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิทาดีนัก เพ่ือละราคะ โทสะ 
 โมหะน้ัน และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯ 
      [๕๐๐] ดูกรท่านสารีบุตร ท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณะ 
 โคดม เพ่ือประโยชน์อะไร ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ เราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค เพ่ือ 
 กาํหนดรู้ทุกข ์ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือ เพ่ือกาํหนด 
 รู้ทุกขน้ั์น ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉน เพ่ือกาํหนดรู้ 
 ทุกขน้ั์น ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ ความเหน็ชอบ 
  ฯลฯ ต้ังใจชอบ นี้แลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทา เพ่ือกาํหนดรู้ ทุกขน์ั้น ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิทาดีนัก เพ่ือกาํหนดรู้ทุกขน้ั์น 
 และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯ 
      [๕๐๑] ดูกรท่านสารีบุตร ที่ เรียกว่า ถงึความโล่งใจๆ ดังน้ี ด้วยเหตุ 
 เพียงเท่าไรหนอแล จึงจะช่ือว่าถงึความโล่งใจ ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ เมื่ อไรภกิษุย่อมรู้ความเกดิ ความดับ คุณ โทษ 
 และอบุายเคร่ืองสลัดออกแห่งผสัสายตนะ ๖ ตามความเป็นจริง ด้วยเหตุเพียง 
 เท่าน้ีแล จึงจะช่ือว่าถงึความโล่งใจ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือ เพ่ือกระทาํ 
 ความโล่งใจน้ันให้แจ้ง ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มอีายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉน เพ่ือกระทาํ 
 ความโล่งใจน้ันให้แจ้ง ฯ 



      สา. อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ ความเหน็ชอบ ฯลฯ ตั้งใจ 
 ชอบ นี้แลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทา เพ่ือกระทาํความโล่งใจน้ันให้แจ้ง ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิทาดีนัก เพ่ือกระทาํความโล่งใจ 
 น้ันให้แจ้ง และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯ 
      [๕๐๒] ดูกรท่านสารีบุตร ที่ เรียกว่า ถงึความโล่งใจอย่างย่ิงๆ ดังน้ี 
 ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแล จึงจะช่ือว่าถงึความโล่งใจอย่างย่ิง ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ เมื่ อไรภิกษุรู้ความเกดิ ความดับ คุณ โทษ และ 
 อบุายเคร่ืองสลัดออกแห่งผสัสายตนะ ๖ ตามความเป็นจริงแล้ว เป็นผู้หลุดพ้น 
 เพราะไม่ถือมั่น ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ีแล จึงจะช่ือว่าถงึความโล่งใจอย่างย่ิง ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือ เพ่ือกระทาํ 
 ความโล่งใจอย่างย่ิงน้ันให้แจ้ง ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉน เพ่ือกระทาํ 
 ความโล่งใจอย่างย่ิงน้ันให้แจ้ง ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ ความเหน็ชอบ 
  ฯลฯ ต้ังใจชอบ นี้แลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทา เพ่ือกระทาํความโล่งใจอย่างย่ิง 
 น้ันให้แจ้ง ฯ 
ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิทาดีนัก เพ่ือกระทาํความโล่งใจ 
 อย่างย่ิงน้ันให้แจ้ง และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯ 
      [๕๐๓] ดูกรท่านสารีบุตร ที่ เรียกว่า เวทนาๆ ดังน้ี เวทนา 
 เป็นไฉนหนอ ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ เวทนา ๓ อย่างน้ี ๓ อย่างเป็นไฉน คือ สขุเวทนา 
 ทุกขเวทนา อทุกขมสขุเวทนา เวทนา ๓ อย่าง น้ีแล ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือ เพ่ือกาํหนด 
 รู้ เวทนา ๓ อย่างน้ัน ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉน เพ่ือกาํหนด 
 รู้ เวทนา ๓ อย่างน้ัน ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือความเหน็ชอบ ฯลฯ 
 ตั้งใจชอบ น้ีแลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทา เพ่ือกาํหนดรู้ เวทนา ๓ อย่างน้ัน ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิทาดีนัก เพ่ือกาํหนดรู้ เวทนา 



 ๓ อย่างน้ัน และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯ 
      [๕๐๔] ดูกรท่านสารีบุตร ที่ เรียกว่า อาสวะๆ ดังนี้  อาสวะเป็นไฉน 
 หนอ ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ อาสวะ ๓ อย่างน้ี คือ กามาสวะ ภวาสวะ อวิชชา- 
 *สวะ อาสวะ ๓ อย่างน้ีแล ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือ เพ่ือละอาสวะ 
 เหล่าน้ัน ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉน เพ่ือละอาสวะ 
 เหล่าน้ัน ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ ความเหน็ชอบ 
  ฯลฯ ต้ังใจชอบ นี้แลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทา เพ่ือละอาสวะเหล่าน้ัน ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิทาดีนัก เพ่ือละอาสวะเหล่าน้ัน 
 และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯ 
      [๕๐๕] ดูกรท่านสารีบุตร ที่ เรียกว่า อวิชชาๆ ดังน้ี อวิชชาเป็น 
 ไฉนหนอ ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ ความไม่รู้ ในทุกข ์ในเหตุเกดิแห่งทุกข ์ในความ 
 ดับทุกข ์ในปฏปิทาเคร่ืองให้ถงึความดับทุกข ์นี้ เรียกว่าอวิชชา ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือ เพ่ือละอวิชชา 
 เหล่าน้ัน ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉน เพ่ือละอวิชชา 
 เหล่าน้ัน ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ ความเหน็ชอบ 
  ฯลฯ ต้ังใจชอบ นี้แลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทา เพ่ือละอวิชชาเหล่าน้ัน ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิทาดีนัก เพ่ือละอวิชชา 
 เหล่าน้ัน และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯ 
      [๕๐๖] ดูกรท่านสารีบุตร ที่ เรียกว่า ตัณหาๆ ดังน้ี ตัณหาเป็นไฉน 
 หนอ ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ ตัณหา ๓ ประการน้ี คือ กามตัณหา ภวตัณหา 
 วิภวตัณหา ตัณหา ๓ ประการนี้แล ฯ 



      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือ เพ่ือละตัณหา 
 เหล่าน้ัน ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉน เพ่ือละตัณหา 
 เหล่าน้ัน ฯ 
      สา. ดูกรท่านผู้มีอายุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ ความเหน็ชอบ 
  ฯลฯ ต้ังใจชอบ นี้แลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทา เพ่ือละตัณหาเหล่านั้น ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิทาดีนัก เพ่ือละตัณหาเหล่าน้ัน 
 และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯ 
      [๕๐๗] ดูกรท่านสารีบุตร ที่ เรียกว่า โอฆะๆ ดังน้ี โอฆะเป็นไฉน 
 หนอ ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ โอฆะ ๔ ประการน้ี คือ กาโมฆะ ภโวฆะ ทฏิโฐฆะ 
 อวิชโชฆะ โอฆะ ๔ ประการน้ีแล ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือ เพ่ือละโอฆะ 
 เหล่าน้ัน ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉน เพ่ือละโอฆะ 
 เหล่าน้ัน ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ ความเหน็ชอบ 
  ฯลฯ ต้ังใจชอบ นี้แลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทา เพ่ือละโอฆะเหล่าน้ัน ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิทาดีนัก เพ่ือละโอฆะเหล่าน้ัน 
 และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯ 
      [๕๐๘] ดูกรท่านสารีบุตร ที่ เรียกว่า อปุาทานๆ ดังน้ี อปุาทานเป็น 
 ไฉนหนอ ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ อปุาทาน ๔ ประการน้ี คือ กามุปาทาน ทฏิฐุปาทาน 
 สลัีพพตุปาทาน อตัตวาทุปาทาน อปุาทาน ๔ ประการน้ีแล ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือ เพ่ือละอปุาทาน 
 เหล่าน้ัน ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉน เพ่ือละ 
 อปุาทานเหล่าน้ัน ฯ 



      สา. ดูกรผู้มีอายุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ ความเหน็ชอบ 
  ฯลฯ ต้ังใจชอบ นี้แลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทา เพ่ือละอปุาทานเหล่าน้ัน ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิทาดีนัก เพ่ือละอปุาทานเหล่าน้ัน 
 และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯ 
      [๕๐๙] ดูกรท่านสารีบุตร ที่ เรียกว่า ภพๆ ดังน้ี ภพเป็นไฉนหนอ ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ ภพ ๓ เหล่าน้ี คือ กามภพ รปูภพ อรปูภพ 
 ภพ ๓ เหล่าน้ีแล ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือ เพ่ือกาํหนด 
 รู้ภพเหล่านั้น ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉน เพ่ือกาํหนด 
 รู้ภพเหล่านั้น ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือ ความเหน็ชอบ 
  ฯลฯ ต้ังใจชอบ นี้แลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทา เพ่ือกาํหนดรู้ภพเหล่าน้ัน ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิทาดีนัก เพ่ือกาํหนดรู้ภพเหล่า 
 น้ัน และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯ 
      [๕๑๐] ดูกรท่านสารีบุตร ที่ เรียกว่า ทุกข์ๆ  ดังน้ี ทุกข์เป็นไฉน 
 หนอ ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ สภาพทุกข ์๓ ประการน้ี คือ สภาพทุกขคื์อทุกข ์
 สภาพทุกขคื์อสงัขาร สภาพทุกขคื์อความแปรปรวน สภาพทุกข ์๓ ประการน้ีแล ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือ เพ่ือกาํหนดรู้ 
 สภาพทุกขเ์หล่าน้ัน ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉน เพ่ือกาํหนดรู้ 
 สภาพทุกขเ์หล่าน้ัน ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือความเหน็ชอบ 
  ฯลฯ ต้ังใจชอบ นี้แลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทา เพ่ือกาํหนดรู้สภาพทุกขเ์หล่า 
 น้ัน ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิทาดีนัก เพ่ือกาํหนดรู้สภาพ 
 ทุกขเ์หล่านั้น และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯ 
      [๕๑๑] ดูกรท่านสารีบุตร ที่ เรียกว่า สกักายะๆ ดังน้ี สกักายะเป็น 



 ไฉนหนอ ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการน้ี คือ อปุาทานขนัธค์ือรปู 
 เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ อปุาทานขนัธ ์๕ ประการน้ีแล พระผู้มีพระภาค 
 ตรัสว่าสกักายะ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือ เพ่ือกาํหนดรู้ 
 สกักายะน้ัน ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉน เพ่ือกาํหนดรู้ 
 สกักายะน้ัน ฯ 
      สา. ดูกรท่านผู้มีอายุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือความเหน็ชอบ 
  ฯลฯ ต้ังใจชอบ นี้แลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทา เพ่ือกาํหนดรู้สกักายะน้ัน ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิทาดีนัก เพ่ือกาํหนดรู้สกักายะ 
 น้ัน และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯ 
      [๕๑๒] ดูกรท่านสารีบุตร อะไรหนอ เป็นการยากที่ จะกระทาํได้ใน 
 ธรรมวินัยนี้  ฯ 
      สา. บรรพชา ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กส็ิ่ งอะไรอนับุคคลผู้บวชแล้ว กระทาํได้โดย 
 ยาก ฯ 
      สา. ความยินดีย่ิง ผู้มีอายุ ฯ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กส็ิ่ งอะไร อนัภกิษุผู้ยินดีย่ิงแล้วกระทาํได้โดย 
 ยาก ฯ 
      สา. การปฏบิตัิธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้มีอายุ 
      ช. ดูกรท่านผู้มีอายุ กภ็กิษุผู้ปฏบิติัธรรมสมควรแก่ธรรมแล้ว จะพึงเป็น 
 พระอรหันต์ได้นานเพียงไร ฯ 
      สา. ไม่นานนัก ผู้มีอายุ ฯ 
                        จบชัมพุขาทกสงัยุตต์ 
                        -------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. นิพพานสตูร ๒. อรหัตตสตูร ๓. ธรรมวาทสีตูร ๔. กมิัตถยิ- 
 *สตูร ๕. อสัสาสสตูร ๖. ปรมัสสาสสตูร ๗. เวทนาสตูร ๘. อาสวสตูร 
 ๙. อวิชชาสตูร ๑๐. ตัณหาสตูร ๑๑. โอฆสตูร ๑๒. อปุาทานสตูร ๑๓. ภวสตูร 



 ๑๔. ทุกขสตูร ๑๕. สกักายสตูร ๑๖. ทุกกรสตูร ฯ 
                        -------------- 
                         สามัณฑกสงัยุตต์ 
      [๕๑๓] สมัยหน่ึง ท่านพระสารีบุตรอยู่ ณ ฝั่งแม่นํา้คงคาใกล้อกุก- 
 *เจลนคร ในแคว้นวัชชี คร้ังนั้น ปริพาชกช่ือ สามัณฑกะ เข้าไปหาท่านพระ- 
 *สารีบุตรถงึที่ อยู่ ได้ปราศรัยกบัท่านพระสารีบุตร คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึก 
 ถงึกนัไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้ว ได้ถามท่านพระสารีบุตร 
 ว่า ดูกรท่านสารีบุตร ที่ เรียกว่า นิพพานๆ ดังนี้  นิพพานเป็นไฉนหนอ ท่าน 
 พระสารีบุตรตอบว่า ดูกรผู้มีอายุ ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ 
 น้ีเรียกว่า นิพพาน ฯ 
      ป. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคามีอยู่หรือ ปฏปิทามีอยู่หรือเพ่ือกระทาํ 
 นิพพานนั้นให้แจ้ง ฯ 
      สา. มีอยู่ ผู้มีอายุ ฯ 
      ป. ดูกรท่านผู้มีอายุ กม็รรคาเป็นไฉน ปฏปิทาเป็นไฉนเพ่ือกระทาํ 
 นิพพานนั้นให้แจ้ง ฯ 
      สา. ดูกรผู้มีอายุ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ คือความเหน็ชอบ 
  ฯลฯ ต้ังใจชอบ นี้แลเป็นมรรคา เป็นปฏปิทาเพ่ือกระทาํนิพพานน้ันให้แจ้ง ฯ 
      ป. ดูกรท่านผู้มีอายุ มรรคาดีนัก ปฏปิาดีนัก เพ่ือกระทาํนิพพานน้ันให้ 
 แจ้ง และเพียงพอเพ่ือความไม่ประมาท นะท่านสารีบุตร ฯลฯ 
      [๕๑๔] ดูกรท่านสารีบุตร อะไรหนอเป็นการยากที่ จะกระทาํได้ในธรรม 
 วินัยน้ี ฯ 
      สา. บรรพชา ผู้มีอายุ ฯ 
      ป. ดูกรภกิษุผู้มีอายุ กส็ิ่ งอะไรอนับุคคลผู้บวชแล้วกระทาํได้โดยยาก ฯ 
      สา. ความยินดีย่ิง ผู้มีอายุ ฯ 
      ป. ดูกรท่านผู้มีอายุ กส็ิ่ งอะไรอนัภกิษุผู้ยินดีย่ิงแล้วกระทาํได้โดยยาก ฯ 
      สา. การปฏบิตัิธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้มีอายุ ฯ 
      ป. ดูกรท่านผู้มีอายุ กภ็กิษุผู้ปฏบิติัธรรมสมควรแก่ธรรมแล้ว จะพึง 
 เป็นพระอรหันต์ได้นานเพียงไร ฯ 
      สา. ไม่นานนัก ผู้มีอายุ ฯ 
      รวมพระสตูรในสงัยุตต์น้ี เช่นเดียวกบัสตูรก่อน ฯ 
                        จบสามัณฑกสงัยุตต์ 



                        ------------- 
                        โมคคัลลานสงัยุตต์ 
      [๕๑๕] สมัยหน่ึง ท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของท่านอนาถบณิฑกิเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถ ีณ ที่ นั้นแล ท่านพระมหา- 
 *โมคคัลลานะเรียกภิกษุทั้งหลายแล้ว ภกิษุเหล่านั้นรับคาํท่านพระมหาโมคคัลลานะ 
 แล้ว ท่านพระมหาโมคคัลลานะ ได้กล่าวกะภกิษุเหล่าน้ันว่า ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย ขอ 
 โอกาส เมื่ อเราหลีกเร้นอยู่ในที่ ลับ ความปริวิตกแห่งใจได้เกดิขึ้นอย่างนี้ ว่า ที่ เรียก 
 ว่า ปฐมฌานๆ ดังน้ี ปฐมฌาน เป็นไฉนหนอ เราได้มีความคิดอย่างน้ีว่า ภกิษุใน 
 พระธรรมวินัยน้ี สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าปฐมฌานอนัมีวิตกวิจาร มีปีติ 
 และสขุเกดิแต่วิเวกอยู่ น้ีเรียกว่า ปฐมฌาน เรากส็งัด จากกาม สงัดจาก 
 อกุศลธรรม เข้าปฐมฌานอนัมีวิตกวิจาร มีปีติและสขุเกดิแต่วิเวกอยู่ เมื่ อเราอยู่ 
 ด้วยวิหารธรรมนี้  สญัญามนสกิารอนัประกอบด้วยกามย่อมฟุ้งซ่าน คร้ังน้ันแล 
 พระผู้มีพระภาคเสดจ็เข้าไปหาเราด้วยพระฤทธิ์ แล้วได้ตรัสว่า โมคคัลลานะๆ เธอ 
 อย่าประมาทปฐมฌาน จงดาํรงจิตไว้ในปฐมฌาน จงกระทาํจิตให้เป็นธรรมเอกผุด 
 ขึ้นในปฐมฌาน จงต้ังจิตไว้ให้มั่นในปฐมฌาน สมัยต่อมา เราสงัดจากกาม สงัด 
 จากอกุศลธรรม เข้าปฐมฌานอนัมีวิตกวิจาร มีปีติและสขุเกดิแต่วิเวกอยู่ ดูกรผู้ 
 มีอายุทั้งหลาย กบุ็คคลเมื่ อจะพูดให้ถูก พึงพูดคาํใดว่า สาวกอนัพระศาสดาทรง 
 อนุเคราะห์แล้ว ถงึความเป็นผู้รู้ ย่ิงใหญ่ บุคคลเมื่ อจะพูดให้ถูกพึงพูดคาํน้ันกะเราว่า 
 สาวกอนัพระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว ถงึความเป็นผู้รู้ ย่ิงใหญ่ ฯ 
      [๕๑๖] ที่ เรียกว่า ทุติยฌานๆ ดังน้ี ทุติยฌานเป็นไฉนหนอ เรา 
 ได้มีความคิดอย่างน้ีว่า ภกิษุในพระธรรมวินัยน้ี เข้าทุติยฌานอนัมีความผ่องใสแห่ง 
 จิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและ 
 สขุเกดิแต่สมาธอิยู่ น้ีเรียกว่าทุติยฌาน เรากเ็ข้าทุติยฌานอนัมีความผ่องใสแห่ง 
 จิตในภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติ 
 และสขุเกดิแต่สมาธอิยู่ เมื่ อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมน้ี สญัญามนสกิารอนัประกอบ 
 ด้วยวิตกย่อมฟุ้งซ่าน คร้ังน้ันแล พระผู้มีพระภาคเสดจ็เข้าไปหาเราด้วยพระฤทธิ์ 
 แล้วได้ตรัสว่า โมคคัลลานะๆ เธออย่าประมาททุติยฌาน จงดาํรงจิตไว้ใน 
 ทุติยฌาน จงกระทาํจิตให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นในทุติยฌาน จงต้ังจิตไว้ให้มั่นในทุติย- 
 *ฌาน สมัยต่อมา เราเข้าทุติยฌานอนัมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นธรรม 
 เอกผุดขึ้น ไม่มีวิตกวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปีติและสขุเกดิแต่สมาธ ิ
 อยู่ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย กบุ็คคลเมื่ อจะพูดให้ถูก พึงพูดคาํใดว่า สาวกอนัพระ- 
 *ศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว ถงึความเป็นผู้รู้ยิ่ งใหญ่ บุคคลเมื่ อจะพูดให้ถูก พึงพูด 



 คาํนั้นกะเราว่า สาวกอนัพระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว ถงึความเป็นผู้รู้ ย่ิงใหญ่ ฯ 
      [๕๑๗] ที่ เรียกว่า ตติยฌานๆ ดังน้ี ตติยฌานเป็นไฉนหนอ เราได้มีความ 
 คิดอย่างน้ีว่าภกิษุในพระธรรมวินัยน้ี มีอเุบกขา มีสติ มีสมัปชัญญะ เสวยสขุด้วย 
 นามกาย เพราะปีติสิ้นไป เข้าตติยฌานที่ พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานน้ี 
 เป็นผู้มีอเุบกขา มีสติอยู่เป็นสขุ น้ีเรียกว่าตติยฌาน เรากม็ีอเุบกขา มีสติ มี 
 สมัปชัญญะ เสวยสขุ ด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป เข้าตติยฌานที่ พระอริยเจ้า 
 ทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้  เป็นผู้มีอเุบกขา มีสติ อยู่เป็นสขุ เมื่ อเราอยู่ด้วย 
 วิหารธรรมน้ี สญัญามนสกิารอนัประกอบด้วยปีติย่อมฟุ้งซ่าน คร้ังน้ันแล พระผู้มี 
 พระภาคเสดจ็เข้าไปหาเราด้วยพระฤทธิ์ แล้วได้ตรัสว่า โมคคัลลานะๆ เธออย่า 
 ประมาท ตติยฌาน จงดาํรงจิตไว้ในตติยฌาน จงกระทาํจิตให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้น 
 ในตติยฌาน จงต้ังจิตไว้ในตติยฌาน สมัยต่อมา เรามีอเุบกขา มีสติ มีสมั- 
 *ปชัญญะ เสวยสขุด้วยนามกาย เพราะปีติสิ้นไป เข้าตติยฌานที่ พระอริยเจ้าทั้งหลาย 
 สรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานน้ีเป็นผู้มีอเุบกขา มีสติ อยู่เป็นสขุ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย 
 กบุ็คคลเมื่ อจะพูดให้ถูกพึงพูดคาํใดว่า สาวกอนัพระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว ถงึ 
 ความเป็นผู้รู้ ย่ิงใหญ่ บุคคลเมื่ อจะพูดให้ถูก พึงพูดคาํน้ันกะเราว่า สาวกอนั 
 พระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว ถงึความเป็นผู้รู้ ย่ิงใหญ่ ฯ 
      [๕๑๘] ที่ เรียกว่า จตุตถฌานๆ ดังน้ี จตุตถฌานเป็นไฉนหนอ เราได้ 
 มีความคิดอย่างน้ีว่า ภกิษุในพระธรรมวินัยน้ี เข้าจตุตถฌานอนัไม่มีทุกข ์ไม่มีสขุ 
 เพราะละสขุละทุกขแ์ละดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอเุบกขาเป็นเหตุให้สติ 
 บริสทุธิ์อยู่ น้ีเรียกว่าจตุตถฌาน เรากเ็ข้าจตุตถฌานอนัไม่มีทุกข ์ไม่มีสขุ เพราะละ 
 สขุละทุกขแ์ละดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ ได้ มีอเุบกขาเป็นเหตุให้สติบริสทุธิ์อยู่ 
 เมื่ อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้  สญัญามนสกิารอนัประกอบด้วยสขุย่อมฟุ้งซ่าน คร้ังน้ัน 
 แล พระผู้มีพระภาคเสดจ็เข้าไปหาเราด้วยพระฤทธิ์ แล้วได้ตรัสว่า โมคคัลลานะๆ 
 เธออย่าประมาทจตุตถฌาน จงดาํรงจิตไว้ในจตุตถฌาน จงกระทาํจิตให้เป็นธรรม 
 เอกผุดขึ้นในจตุตถฌาน จงต้ังจิตไว้ให้มั่นในจตุตถฌาน สมัยต่อมา เราเข้า 
 จตุตถฌานอนัไม่มีทุกข ์ไม่มีสขุ เพราะละสขุละทุกขแ์ละดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆ 
 ได้ มีอเุบกขาเป็นเหตุให้สติบริสทุธิ์อยู่ ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย กบุ็คคลเม่ือจะพูด 
 ให้ถูก พึงพูดคาํใดว่า สาวกอนัพระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว ถงึความเป็นผู้รู้ 
 ย่ิงใหญ่ บุคคลเมื่ อจะพูดให้ถูก พึงพูดคาํน้ันกะเราว่า สาวกอนัพระศาสดาทรง 
 อนุเคราะห์แล้ว ถงึความเป็นผู้รู้ ย่ิงใหญ่ ฯ 
      [๕๑๙] ที่ เรียกว่า อากาสานัญจายตนฌานๆ ดังน้ี อากาสานัญจายตน 
 ฌานเป็นไฉนหนอ เราได้มีความคิดอย่างน้ีว่า ภกิษุในพระธรรมวินัยน้ี เข้า 



 อากาสานัญจายตนฌานด้วยคาํนึงว่า อากาศหาที่ สดุมิได้ เพราะล่วงรปูสญัญาเสยีได้ 
 เพราะดับปฏฆิสญัญาเสยีได้ เพราะไม่กระทาํไว้ในใจซึ่ งนานัตตสญัญาโดยประการ 
 ทั้งปวง นี้ เรียกว่าอากาสานัญจายตนฌาน เรากเ็ข้าอากาสานัญจายตนฌานด้วย 
 คาํนึงว่า อากาศหาที่ สดุมิได้ เพราะล่วงรปูสญัญาเสยีได้ เพราะดับปฏฆิสญัญาเสยี 
 ได้ เพราะไม่กระทาํไว้ในใจซึ่ งนานัตตสญัญาโดยประการทั้งปวง เมื่ อเราอยู่ด้วย 
 วิหารธรรมน้ี สญัญามนสกิารอนัประกอบด้วยรปู สญัญาย่อมฟุ้งซ่าน คร้ังน้ันแล 
 พระผู้มีพระภาคเสดจ็เข้าไปหาเราด้วยพระฤทธิ์ แล้วได้ตรัสว่า โมคคัลลานะๆ 
 เธออย่าประมาทอากาสานัญจายตนฌาน จงดาํรงจิตไว้ในอากาสานัญจายตนฌาน 
 จงกระทาํจิตให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นในอากาสานัญจายตนฌาน จงต้ังจิตไว้ให้มั่นใน 
 อากาสานัญจายตนฌาน สมัยต่อมา เราเข้าอากาสานัญจายตนฌานด้วยคาํนึงว่า 
 อากาศหาที่ สดุมิได้ เพราะล่วงรปูสญัญาเสยีได้ เพราะดับปฏฆิสญัญาเสยีได้ 
 เพราะไม่กระทาํไว้ในใจซึ่ งนานัตตสญัญาโดยประการทั้งปวง ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย 
 กบุ็คคลเมื่ อจะพูดให้ถูก พึงพูดคาํใดว่า สาวกอนัพระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว 
 ถงึความเป็นผู้รู้ ย่ิงใหญ่ บุคคลเมื่ อจะพูดให้ถูก พึงพูดคาํนั้นกะเราว่า สาวก 
 อนัพระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว ถงึความเป็นผู้รู้ ย่ิงใหญ่ ฯ 
      [๕๒๐] ที่ เรียกว่า วิญญาณญัจายตนฌานๆ ดังน้ี วิญญาณญัจายตนฌาน เป็น 
 ไฉนหนอ เราได้มีความคิดอย่างน้ีว่า ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้  เข้าวิญญาณญัจายตน 
 ฌานด้วยคาํนึงว่า วิญญาณหาที่ สดุมิได้ เพราะล่วงอากาสานัญจายตนฌาน 
 เสยีได้โดยประการทั้งปวง น้ีเรียกว่าวิญญาณญัจายตนฌาน เรากเ็ข้า 
 วิญญาณญัจายตนฌานด้วยคาํนึงว่า วิญญาณหาที่ สดุมิได้ เพราะล่วงอากาสา 
 นัญจายตนฌานเสยีได้โดยประการทั้งปวง เมื่ อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมน้ี สญัญา 
 มนสกิารอนัประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะย่อมฟุ้งซ่าน คร้ังน้ันแล พระผู้มี 
 พระภาคเสดจ็เข้าไปหาเราด้วยพระฤทธิ์ แล้วได้ตรัสว่า โมคคัลลานะๆ เธอ 
 อย่าประมาทวิญญาณญัจายตนฌาน จงดาํรงจิตไว้ในวิญญาณญัจายตนฌาน จง 
 กระทาํจิตให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นในวิญญาณญัจายตนฌาน จงต้ังจิตไว้ให้มั่นใน 
 วิญญาณญัจายตนฌาน สมัยต่อมา เราเข้าวิญญาณญัจายตนฌานด้วยคาํนึงว่า วิญญาณ 
 หาที่ สดุมิได้ เพราะล่วงอากาสานัญจายตนฌานเสยีได้โดยประการทั้งปวง ดูกรผู้ 
 มีอายุทั้งหลาย กบุ็คคลเมื่ อจะพูดให้ถูก พึงพูดคาํใดว่า สาวกอนัพระศาสดาทรง 
 อนุเคราะห์ ถึงความเป็นผู้รู้ ย่ิงใหญ่ บุคคลเมื่ อจะพูดให้ถูก พึงพูดคาํน้ันกะเราว่า 
 สาวกอนัพระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว ถงึความเป็นผู้รู้ ย่ิงใหญ่ ฯ 
      [๕๒๑] ที่ เรียกว่า อากญิจัญญายตนฌานๆ ดังน้ี อากญิจัญญายตนฌาน 
 เป็นไฉนหนอเราได้มีความคิดอย่างน้ีว่า ภกิษุในพระธรรมวินัยน้ี เข้าอากญิจัญญายตน 



 ฌานด้วยคาํนึงว่า สิ่ งอะไรหน่อยหน่ึงไม่มี เพราะล่วงวิญญาณญัจายตนฌาน 
 เสยีได้โดยประการทั้งปวง นี้ เรียกว่าอากญิจัญญายตนฌาน เรากเ็ข้าอากญิจัญญายตน 
 ฌานด้วยคาํนึงว่า สิ่ งอะไรหน่อยหน่ึงไม่มี เพราะล่วงวิญญาณญัจายตนฌาน 
 เสยีได้โดยประการทั้งปวง เมื่ อเราอยู่ด้วยวิหารธรรมน้ี สญัญามนสกิารอนั 
 ประกอบด้วยวิญญาณญัจายตนะย่อมฟุ้งซ่าน คร้ังน้ันแล พระผู้มีภาคเสดจ็เข้าไป 
 หาเราด้วยพระฤทธิ์ แล้วได้ตรัสว่า โมคคัลลานะๆ เธออย่าประมาท 
 อากญิจัญญายตนฌาน จงดาํรงจิตไว้ในอากญิจัญญายตนฌาน จงกระทาํจิตให้เป็น 
 ธรรมเอกผุดขึ้นในอากญิจัญญายตนฌาน จงต้ังจิตไว้ให้มั่นในอากญิจัญญายตนฌาน 
 สมัยต่อมาเราเข้าอากญิจัญญายตนฌานด้วยคาํนึงว่า สิ่ งอะไรหน่อยหน่ึงไม่มี เพราะ 
 ล่วงวิญญาณญัจายตนฌาณเสยีได้โดยประการทั้งปวง ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย กบุ็คคล 
 เมื่ อจะพูดให้ถูก พึงพูดคาํใดว่า สาวกอนัพระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว ถงึความ 
 เป็นผู้รู้ ย่ิงใหญ่ บุคคลเมื่ อจะพูดให้ถูก พึงพูดคาํน้ันกะเราว่า สาวกอนัพระศาสดา 
 ทรงอนุเคราะห์แล้ว ถงึความเป็นผู้รู้ ย่ิงใหญ่ ฯ 
      [๕๒๒] ที่ เรียกว่า เนวสญัญานาสญัญายตนฌานๆ ดังน้ี เนวสญัญา- 
 *นาสญัญายตนฌานเป็นไฉนหนอ เราได้มีความคิดอย่างน้ีว่า ภกิษุในพระธรรมวินัย 
 น้ีเข้าเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน เพราะล่วงอากญิจัญญายตนฌานเสยีได้โดย 
 ประการทั้งปวง น้ีเรียกว่าเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน เรากเ็ข้าเนวสญัญา 
 นาสญัญายตนฌาน เพราะล่วงอากญิจัญญายตนฌานเสยีได้โดยประการทั้งปวง เมื่ อ 
 เราอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้  สญัญามนสกิารอนัประกอบด้วยอากญิจัญญายตนะย่อมฟุ้ง 
 ซ่าน คร้ังน้ันแล พระผู้มีพระภาคเสดจ็เข้าไปหาเราด้วยพระฤทธิ์ แล้วได้ ตรัสว่า 
 โมคคัลลานะๆ เธออย่าประมาทเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน จงดาํรงจิตไว้ใน 
 เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน จงกระทาํจิตให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้น ในเนวสญัญานา 
 สญัญายตนฌาน จงต้ังจิตไว้ให้มั่นในเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน สมัย 
 ต่อมา เราเข้าเนวสญัญานาสญัญายตนฌาน เพราะล่วงอากญิจัญญายตนฌาน 
 เสยีได้โดยประการทั้งปวง ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย กบุ็คคลเมื่ อจะพูดให้ถูก พึงพูด 
 คาํใดว่า สาวกอนัพระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว ถงึความเป็นผู้รู้ ย่ิงใหญ่ บุคคล 
 เมื่ อจะพูดให้ถูก พึงพูดคาํนั้นกะเราว่า สาวกอนัพระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว 
 ถงึความเป็นผู้รู้ ย่ิงใหญ่ ฯ 
      [๕๒๓] ที่ เรียกว่า อนิมิตตเจโตสมาธิๆ  ดังน้ี อนิมิตตเจโตสมาธ ิ
 เป็นไฉนหนอ เราได้มีความคิดอย่างน้ีว่า ภกิษุในพระธรรมวินัยน้ี เข้าอนิมิตตเจโต 
 สมาธอิยู่ เพราะไม่กระทาํไว้ในใจซึ่ งนิมิตทั้งปวง น้ีเรียกว่าอนิมิตตเจโตสมาธ ิ
 เรากเ็ข้าอนิมิตตเจโตสมาธอิยู่ เพราะไม่กระทาํไว้ในใจซึ่ งนิมิตทั้งปวง เมื่ อเราอยู่ 



 ด้วยวิหารธรรมนี้  วิญญาณอนัซ่านไปตามซ่ึงอนิมิตย่อมมี คร้ังน้ันแล พระผู้มี- 
 *พระภาคเสดจ็เข้าไปหาเราด้วยพระฤทธิ์ แล้วได้ตรัสว่า โมคคัลลานะๆ เธออย่า 
 ประมาทอนิมิตตเจโตสมาธ ิจงดาํรงจิตไว้ในอนิมิตตเจโตสมาธ ิจงกระทาํจิตให้ 
 เป็นธรรมเอกผุดขึ้นในอนิมิตตเจโตสมาธ ิจงต้ังจิตไว้ให้มั่นในอนิมิตตเจโตสมาธ ิ
 สมัยต่อมา เราเข้าอนิมิตตเจโตสมาธอิยู่ เพราะไม่กระทาํไว้ในใจซึ่ งนิมิตทั้งปวง 
 ดูกรผู้มีอายุทั้งหลาย กบุ็คคลเมื่ อจะพูดให้ถูก พึงพูดคาํใดว่า สาวกอนัพระศาสดา 
 ทรงอนุเคราะห์แล้ว ถงึความเป็นผู้รู้ ย่ิงใหญ่ บุคคลเมื่ อจะพูดให้ถูก พึงพูดคาํนั้น 
 กะเราว่า สาวกอนัพระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้ว ถงึความเป็นผู้รู้ยิ่ งใหญ่ ฯ 
      [๕๒๔] คร้ังน้ันแล ท่านพระมหาโมคคัลลานะหายจากพระวิหารเชตวัน 
 ไปปรากฏในดาวดึงสเทวโลก เหมือนบุรษุมีกาํลังพึงเหยียดแขนที่ คู้ หรือพึงคู้แขน 
 ที่ เหยียด ฉะน้ัน คร้ังนั้นแล ท้าวสกักะจอมเทพกบัเทวดา ๕๐๐ องค์ เข้าไป 
 หาท่านพระมหาโมคคัลลานะถึงที่ อยู่ ไหว้ท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้ว ได้ 
 ประทบัอยู่ ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้ว ทา่นพระมหาโมคคัลลานะได้พูดกะ 
 ท้าวสกักะจอมเทพว่า ดูกรจอมเทพ การถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะดีนัก เพราะ 
 เหตุแห่งการถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ สตัว์บางพวกในโลกนี้  เมื่ อแตกกายตาย 
 ไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ การถงึพระธรรมเป็นสรณะดีนัก ... การถงึ 
 พระสงฆเ์ป็นสรณะดีนัก เพราะเหตุแห่งการถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ สตัว์บางพวก 
 ในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ท้าวสกักะจอมเทพ 
 ตรัสว่า ข้าแต่พระโมคคัลลานะผู้นิรทุกข ์การถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะดีนัก 
 เพราะเหตุแห่งการถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ สตัว์บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกาย 
 ตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ การถงึพระธรรมเป็นสรณะดีนัก ... การถงึ 
 พระสงฆเ์ป็นสรณะดีนัก เพราะเหตุแห่งการถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ สตัว์บางพวก 
 ในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไปย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ฯ 
      [๕๒๕] คร้ังน้ัน ท้าวสกักะจอมเทพกบัเทวดา ๖๐๐ องค์ ฯลฯ ๗๐๐ องค์ 
  ฯลฯ ๘๐๐ องค์ ฯลฯ ฯ 
      [๕๒๖] คร้ังน้ันแล ท้าวสกักะจอมเทพกบัเทวดา ๘๔,๐๐๐ องค์ เข้า 
 ไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะถงึที่ อยู่ ไหว้ท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้ว ได้ 
 ประทบัยืนอยู่ ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะได้พูด 
 กะท้าวสกักะจอมเทพว่า ดูกรจอมเทพ การถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะดีนัก เพราะ 
 เหตุแห่งการถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ สตัว์บางพวกในโลกนี้  เมื่ อแตกกายตายไป 
 ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ การถงึพระธรรมเป็นสรณะดีนัก ... การถงึพระสงฆ ์
 เป็นสรณะดีนัก เพราะเหตุแห่งการถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ สตัว์บางพวกในโลกน้ี 



 เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ท้าวสกักะจอมเทพตรัสว่า 
 ข้าแต่ท่านพระโมคคัลลานะผู้นิรทุกข ์การถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะดีนัก เพราะ 
 เหตุแห่งการถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ สตัว์บางพวกในโลกนี้  เมื่ อแตกกายตายไป 
 ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ การถงึพระธรรมเป็นสรณะดีนัก ... การถงึพระสงฆ ์
 เป็นสรณะดีนัก เพราะเหตุแห่งการถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ สตัว์บางพวกในโลกน้ี 
 เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ฯ 
      [๕๒๗] คร้ังนั้นแล ท้าวสกักะจอมเทพกบัเทวดา ๕๐๐ องค์ เข้าไปหา 
 ท่านพระมหาโมคคัลลานะถงึที่ อยู่ ไหว้ท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้ว ได้ประทบั 
 ยืนอยู่ ณ ที่ ควรส่วนข้างหนึ่ ง คร้ันแล้ว ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้พูดกะท้าว- 
 *สกักะจอมเทพว่า ดูกรจอมเทพ การประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหว 
 ในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุน้ีๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน เป็นพระอรหันต์ 
 ตรัสรู้ เองโดยชอบ ถงึพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก 
 เป็นสารถฝึีกบุรุษที่ ควรฝึก ไม่มีผู้อื่ นย่ิงกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ 
 ทั้งหลาย เป็นผู้เบกิบานแล้ว เป็นผู้จาํแนกธรรม ดังน้ี ดนัีก เพราะเหตุแห่ง 
 การประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า สตัว์บางพวกใน 
 โลกนี้  เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ดูกรจอมเทพ การ 
 ประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระธรรมว่า พระธรรมอนัพระผู้มี- 
 *พระภาคตรัสดีแล้ว อนัผู้ได้บรรลุพึงเหน็เอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้ 
 มาดู ควรน้อมเข้ามา อนัวิญญูชนพึงรู้ เฉพาะตน ดังนี้  ดีนัก เพราะเหตุ 
 แห่งการประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระธรรม สตัว์บางพวกใน 
 โลกนี้  เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ดูกรจอมเทพ การ 
 ประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระสงฆว่์า พระสงฆส์าวกของ 
 พระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏบิติัดีแล้ว ปฏบิติัตรง ปฏบิตัิเป็นธรรม ปฏบิติัชอบ 
 คือ คู่แห่งบุรษุ ๔ บุรษุบุคคล ๘ นี้  พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาค เป็น 
 ผู้ควรของคาํนับ ควรของต้อนรับ ควรของทาํบุญ ควรทาํอญัชลี เป็นนาบุญของ 
 โลก ไม่มีนาบุญอื่ นย่ิงกว่า ดังน้ี ดีนัก เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยความ 
 เล่ือมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระสงฆ ์สตัว์บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป 
 ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ดูกรจอมเทพ การประกอบด้วยศลีที่ พระอริยเจ้าใคร่ 
 แล้ว อนัไม่ขาด ไม่ทลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไทย วิญญูชนสรรเสริญ อนั 
 ตัณหาและทฐิิลูบคลาํไม่ได้ เป็นไปเพ่ือสมาธ ิดีนัก เพราะเหตุแห่งการประกอบ 
 ด้วยศลีที่ พระอริยเจ้าใคร่แล้ว สตัว์บางพวกในโลกนี้  เมื่ อแตกกายตายไป ย่อม 
 เข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ท้าวสกักะจอมเทพตรัสว่า ข้าแต่ท่านพระโมคคัลลานะ 



 ผู้นิรทุกข ์การประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้ 
 เพราะเหตุน้ีๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ... ดีนัก เพราะเหตุแห่งการประกอบ 
 ด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า สตัว์บางพวกในโลกนี้  เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ข้าแต่ท่านพระโมคคัลลานะผู้นิรทุกข ์
 การประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระธรรมว่า พระธรรมอนัพระผู้มี- 
 *พระภาคตรัสดีแล้ว ... ดีนัก เพราะเหตุการประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่ 
 หว่ันไหวในพระธรรม สตัว์บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึง 
 สคุติโลกสวรรค์ ข้าแต่ท่านพระโมคคัลลานะผู้นิรทุกข ์การประกอบด้วยความ 
 เล่ือมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระสงฆว่์า พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ 
 ปฏบิตัิดีแล้ว ... ดีนัก เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ัน- 
 *ไหวในพระสงฆ ์สตัว์บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติ 
 โลกสวรรค์ ข้าแต่ท่านพระโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ การประกอบด้วยศลีที่ พระ- 
 *อริยเจ้าใคร่แล้ว ไม่ขาด ... เป็นไปเพ่ือสมาธ ิดีนัก เพราะเหตุแห่งการประกอบ 
 ด้วยศลีที่ พระอริยเจ้าใคร่แล้ว สตัว์บางพวกในโลกนี้  เมื่ อแตกกายตายไป ย่อม 
 เข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ฯ 
      [๕๒๘] คร้ังน้ันแล ท้าวสกักะจอมเทพกบัเทวดา ๖๐๐ องค์ ... ฯลฯ 
 ๗๐๐ องค์ ฯลฯ ๘๐๐ องค์ ฯลฯ ฯ 
      [๕๒๙] คร้ังน้ัน ท้าวสกักะจอมเทพกบัเทวดา ๘๔,๐๐๐ องค์ เข้าไป 
 หาท่านพระมหาโมคคัลลานะถงึที่ อยู่ ไหว้ท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้ว ได้ประทบั 
 ยืนอยู่ ณ ที่ ควรส่วนข้างหนึ่ ง คร้ันแล้ว ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้พูดกะ 
 ท้าวสกักะจอมเทพว่า ดูกรจอมเทพ การประกอบด้วยความเล่ือมใสอนัไม่หว่ัน 
 ไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุน้ีๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ... ดีนัก 
 เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า สตัว์ 
 บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ดูกรจอมเทพ 
 การประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระธรรมว่า พระธรรมอนัพระผู้มี- 
 *พระภาคตรัสดีแล้ว ... ดีนัก เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนั 
 ไม่หว่ันไหวในพระธรรม สตัว์บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้า 
 ถงึสคุติโลกสวรรค์ ดูกรจอมเทพ การประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหว 
 ในพระสงฆว่์า พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏบิตัิดีแล้ว ... ดีนัก 
 เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระสงฆ ์สตัว์ 
 บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ดูกรจอมเทพ 



 การประกอบด้วยศีลที่ พระอริยเจ้าใคร่แล้ว อนัไม่ขาด ... ดีนัก เพราะเหตุแห่ง 
 การประกอบด้วยศีลที่ พระอริยเจ้าใคร่แล้ว สตัว์บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกาย 
 ตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ท้าวสกักะจอมเทพตรัสว่า ข้าแต่ท่าน 
 พระโมคคัลลานะผู้นิรทุกข ์การประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวใน 
 พระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุน้ีๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ... ดีนัก เพราะเหตุ 
 แห่งการประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า สตัว์บางพวกใน 
 โลกนี้  เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ การประกอบด้วยความ 
 เล่ือมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระธรรมว่า พระธรรมอนัพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว ... 
 ดีนัก เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระธรรม 
 สตัว์บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ การ 
 ประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระสงฆว่์า พระสงฆส์าวกของ 
 พระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏบิติัดีแล้ว ... ดีนัก เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วย 
 ความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระสงฆ ์สตัว์บางพวกในโลกนี้  เมื่ อแตกกาย 
 ตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ การประกอบด้วยศลีที่ พระอริยเจ้าใคร่แล้ว 
 อนัไม่ขาด ...  ดีนัก เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยศลีที่ พระอริยเจ้าใคร่แล้ว 
 สตัว์บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ฯ 
      [๕๓๐] คร้ังน้ัน ท้าวสกักะจอมเทพกบัเทวดา ๕๐๐ องค์ เข้าไปหา 
 ท่านพระมหาโมคคัลลานะถงึที่ อยู่ ไหว้ท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้ว ได้ประทบั 
 ยืนอยู่ ณ ที่ ควรส่วนข้างหนึ่ ง คร้ันแล้ว ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้พูดกะ 
 ท้าวสกักะจอมเทพว่า ดูกรจอมเทพ การถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะดีนัก เพราะ 
 เหตุแห่งการถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ สตัว์บางพวกในโลกนี้  เมื่ อแตกกายตายไป 
 ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เขาเหล่าน้ันย่อมครอบงาํเทวดาพวกอื่ นด้วยฐานะ 
 ๑๐ ประการ คือ ด้วยอายุ วรรณะ สขุ ยศ ความเป็นใหญ่ รปู เสยีง 
 กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อนัเป็นทพิย์ ดูกรจอมเทพ การถงึพระธรรมเป็นสรณะ 
 ดีนัก เพราะเหตุแห่งการถงึพระธรรมเป็นสรณะ สตัว์บางพวกในโลกน้ี เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เขาเหล่าน้ันย่อมครอบงาํเทวดาพวก 
 อื่ นด้วยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ด้วยอายุ วรรณะ สขุ ยศ ความเป็นใหญ่ 
 รปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อนัเป็นทพิย์ การถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะดีนัก 
 เพราะเหตุแห่งการถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ สตัว์บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกาย 
 ตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เขาเหล่าน้ันย่อมครอบงาํเทวดาพวกอื่ นด้วย 
 ฐานะ ๑๐ ประการ คือ ด้วยอายุ วรรณะ สขุ ยศ ความเป็นใหญ่ รปู เสยีง 
 กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อนัเป็นทพิย์ ท้าวสกักะจอมเทพตรัสว่า ข้าแต่ท่าน 



 พระโมคคัลลานะผู้นิรทุกข ์การถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะดีนัก เพราะเหตุแห่ง 
 การถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ สตัว์บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป ย่อม 
 เข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เขาเหล่าน้ันย่อมครอบงาํเทวดาพวกอื่ นด้วยฐานะ ๑๐ 
 ประการ คือ ด้วยอายุ ... อนัเป็นทพิย์ การถงึพระธรรมเป็นสรณะดีนัก ... 
 การถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะดีนัก เพราะเหตุแห่งการถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ สตัว์ 
 บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไปแล้ว ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เขาเหล่า 
 น้ันย่อมครอบงาํเทวดาพวกอื่ นด้วยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ด้วยอายุ วรรณะ 
 สขุ ยศ ความเป็นใหญ่ รปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ อนัเป็นทพิย์ ฯ 
      [๕๓๑] คร้ังนั้นแล ท้าวสกักะจอมเทพกบัเทวดา ๖๐๐ องค์ ฯลฯ 
 ๗๐๐ องค์ ฯลฯ ๘๐๐ องค์ ฯลฯ ฯ 
      [๕๓๒] คร้ังน้ันแล ท้าวสกักะจอมเทพกบัเทวดา ๘๔,๐๐๐ องค์ เข้า 
 ไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะถงึที่ อยู่ ไหว้ท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้ว ได้ 
 ประทบัยืนอยู่ ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้ว ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้ 
 พูดกะท้าวสกักะจอมเทพว่า ดูกรจอมเทพ การถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะดีนัก 
 เพราะเหตุแห่งการถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ สตัว์บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกาย 
 ตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เขาเหล่าน้ันย่อมครอบงาํเทวดาพวกอื่ นด้วย 
 ฐานะ ๑๐ ประการ คือ ด้วยอายุ... อนัเป็นทพิย์ การถงึพระธรรมเป็นสรณะ 
 ดีนัก... การถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะดีนัก เพราะเหตุแห่งการถึงพระสงฆเ์ป็นสรณะ 
 สตัว์บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เขา 
 เหล่าน้ันย่อมครอบงาํเทวดาพวกอื่ นด้วยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ด้วยอายุ... อนั 
 เป็นทพิย์ ท้าวสกักะจอมเทพตรัสว่า ข้าแต่ท่านพระโมคคัลลานะผู้นิรทุกข ์การ 
 ถงึพระพุทธเจ้าเป็นสรณะดีนัก ... การถงึพระธรรมเป็นสรณะดีนัก ... การถงึ 
 พระสงฆเ์ป็นสรณะดีนัก เพราะเหตุแห่งการถงึพระสงฆเ์ป็นสรณะ สตัว์บางพวก 
 ในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เขาเหล่านั้นย่อมครอบงาํ 
 เทวดาพวกอื่ นด้วยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ด้วยอายุ... อนัเป็นทพิย์ ฯ 
      [๕๓๓] คร้ังน้ันแล ท้าวสกักะจอมเทพกบัเทวดา ๕๐๐ องค์ เข้าไป 
 หาท่านพระมหาโมคคัลลานะถงึที่ อยู่ ไหว้ท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้ว ได้ประทบั 
 ยืนอยู่ ณ ที่ ควรส่วนข้างหนึ่ ง คร้ันแล้ว ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้พูดกะ 
 ท้าวสกักะจอมเทพว่า ดูกรจอมเทพ การประกอบด้วยความเล่ือมใสอนัไม่หว่ันไหว 
 ในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุน้ีๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันเป็นพระ- 
 *อรหันต์ ... เป็นผู้เบกิบานแล้ว เป็นผู้จาํแนกธรรม ดังน้ี ดีนัก เพราะเหตุ 
 แห่งการประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้า สตัว์บางพวก 



 ในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เขาเหล่านั้น ย่อม 
 ครอบงาํเทวดาพวกอื่ นด้วยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ด้วยอายุ ... อนัเป็นทพิย์ 
 ดูกรจอมเทพ การประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระธรรมว่า ธรรม 
 อนัพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว ... ดูกรจอมเทพ การประกอบด้วยความเลื่ อมใส 
 อนัไม่หว่ันไหวในพระสงฆว่์า พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏบิติั 
 ดีแล้ว ... ดูกรจอมเทพ การประกอบด้วยศลีที่ พระอริยเจ้าใคร่แล้ว อนัไม่ขาด... 
 เป็นไปเพ่ือสมาธ ิดีนัก เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยศลีที่ พระอริยเจ้าใคร่แล้ว 
 สตัว์บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เขา 
 เหล่าน้ันย่อมครอบงาํเทวดาพวกอื่ นด้วยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ด้วยอายุ... อนั 
 เป็นทพิย์ ท้าวสกักะจอมเทพตรัสว่า ข้าแต่ท่านพระโมคคัลลานะผู้นิรทุกข ์
 การประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ 
 พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน ... ในพระธรรมว่า พระธรรมอนัพระผู้มีพระภาค 
 ตรัสดีแล้ว... ในพระสงฆว่์า พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏบิตัิดี 
 แล้ว... การประกอบด้วยศลีที่ พระอริยเจ้าใคร่แล้ว อนัไม่ขาด ... เป็นไปเพ่ือ 
 สมาธ ิดีนัก เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยศีลที่ พระอริยเจ้าใคร่แล้ว สตัว์บาง 
 พวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เขาเหล่านั้นย่อม 
 ครอบงาํเทวดาพวกอื่ นด้วยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ด้วยอายุ ... โผฏฐัพพะ อนั 
 เป็นทพิย์ ฯ 
      [๕๓๔] คร้ังน้ันแล ท้าวสกักะจอมเทพกบัเทวดา ๖๐๐ องค์ ฯลฯ ๗๐๐ 
 องค์ ฯลฯ ๘๐๐ องค์ ฯลฯ ฯ 
[๕๓๕] คร้ังน้ันแล ท้าวสกักะจอมเทพกบัเทวดา ๘๔,๐๐๐ องค์ เข้าไป 
 หาท่านพระมหาโมคคัลลานะถงึที่ อยู่ ไหว้ท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้ว ได้ประทบั 
 ยืนอยู่ ณ ที่ ควรส่วนข้างหนึ่ ง คร้ันแล้ว ท่านพระมหาโมคคัลลานะได้พูดกะท้าว 
 สกักะจอมเทพว่า ดูกรจอมเทพ การประกอบด้วยความเล่ือมใสอนัไม่หว่ันไหวใน 
 พระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุน้ีๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น... ในพระธรรมว่า 
 พระธรรมอนัพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว... ในพระสงฆว่์า พระสงฆส์าวกของ 
 พระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏบิติัดีแล้ว... การประกอบด้วยศลีที่ พระอริยเจ้าใคร่แล้ว 
 อนัไม่ขาด... เป็นไปเพ่ือสมาธ ิดีนัก เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยศลีที่  
 พระอริยเจ้าใคร่แล้ว สตัว์บางพวกในโลกน้ี เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติ 
 โลกสวรรค์ เขาเหล่านั้นย่อมครอบงาํเทวดาพวกอื่ นด้วยฐานะ ๑๐ ประการ คือ 
 ด้วยอายุ วรรณะ สขุ ยศ ความเป็นใหญ่ รปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 



 อนัเป็นทพิย์ ท้าวสกักะจอมเทพตรัสว่า ข้าแต่ท่านพระโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ 
 การประกอบด้วยความเลื่ อมใสอนัไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ 
 พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน... ในพระธรรมว่า พระธรรมอนัพระผู้มีพระภาคตรัส 
 ดีแล้ว... ในพระสงฆว่์า พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาค ผู้ปฏบิติัดีแล้ว... 
 การประกอบด้วยศีลที่ พระอริยเจ้าใคร่แล้ว อนัไม่ขาด ... เป็นไปเพ่ือสมาธ ิดีนัก 
 เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยศีลที่ พระอริยเจ้าใคร่แล้ว สตัว์บางพวกในโลกน้ี 
 เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เขาเหล่าน้ันย่อมครอบงาํเทวดา 
 พวกอื่ นด้วยฐานะ ๑๐ ประการ คือ ด้วยอายุ... โผฏฐัพพะ อนัเป็นทพิย์ ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
      [๕๓๖] คร้ังน้ันแล จันทนเทพบุตร ฯลฯ คร้ังน้ันแล สยุามเทพบุตร 
 ฯลฯ คร้ังน้ันแล สนิุมมิตเทพบุตร ฯลฯ คร้ังน้ันแล วสวัตตีเทพบุตร ฯลฯ 
 (เปยยาล ๕ ประการน้ี พึงให้พิสดารเหมือนท้าวสกักะจอมเทพ) ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๑ 
                       จบโมคคัลลานสงัยุตต์ 
                       --------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สวิตักกสตูร ๒. อวิตักกสตูร ๓. สขุสตูร ๔. อเุปกขสตูร 
 ๕. อากาสานัญจายตนสตูร ๖. วิญญาณญัจายตนสตูร ๗. อากญิจัญญายตนสตูร 
 ๘. เนวสญัญานาสญัญายตนสตูร ๙. อนิมิตตสตูร ๑๐. สกักสตูร ๑๑. จันทน 
 สตูร ฯ 
                         ------------ 
                       จิตตคหปติปุจฉาสงัยุตต์ 
                          สงัโยชนสตูร 
      [๕๓๗] สมัยหน่ึง ภกิษุผู้เถระมากด้วยกนัอยู่ที่ อมัพาฏกวัน ใกล้ราวป่า 
 มัจฉิกาสณฑ ์กส็มัยนั้นแล ภกิษุผู้เถระมากด้วยกนักลับจากบณิฑบาตภายหลังภตั 
 น่ังประชุมสนทนากนัที่ โรงกลมได้สนทนากนัว่า ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรม 
 เหล่าน้ี คือสงัโยชน์กดี็ สงัโยชนียธรรมกดี็ มีอรรถต่างกนั มีพยัญชนะต่างกนั 
 หรือว่ามีอรรถเหมือนกนั พยัญชนะเท่านั้นต่างกนั บรรดาภกิษุผู้เถระเหล่าน้ัน 
 ภกิษุผู้เถระบางพวกพยากรณอ์ย่างน้ีว่า ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมเหล่าน้ี คือ 
 สงัโยชน์กดี็ สงัโยชนียธรรมกด็ี มีอรรถต่างกนัและมีพยัญชนะต่างกนั บางพวก 
 พยากรณอ์ย่างน้ีว่า ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้  คือ สงัโยชน์กด็ี 
 สงัโยชนียธรรมกดี็ มีอรรถเหมือนกนั พยัญชนะเท่าน้ันต่างกนั ฯ 



      [๕๓๘] กส็มัยนั้นแล จิตตคฤหบดีได้ไปยังบ้านส่วยช่ือมิคปถกะด้วย 
 กรณยีกจิบางอย่าง ได้สดับข่าวว่า ภกิษุผู้เถระมากด้วยกนักลับจากบณิฑบาตภายหลัง 
 ภตัแล้ว น่ังประชุมกนัที่ โรงกลม ได้สนทนากนัว่า ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย 
 ธรรมเหล่าน้ี คือ สงัโยชน์กดี็ สงัโยชนียธรรมกดี็ มีอรรถต่างกนั มีพยัญชนะ 
 ต่างกนั หรือว่ามีอรรถเหมือนกนั พยัญชนะเท่าน้ันต่างกนั บรรดาภกิษุผู้เถระเหล่าน้ัน 
 ภกิษุผู้เถระบางพวกพยากรณอ์ย่างน้ีว่า ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมเหล่าน้ี คือ 
 สงัโยชน์กดี็ สงัโยชนียธรรมกด็ี มีอรรถต่างกนัและมีพยัญชนะต่างกนั บางพวก 
 พยากรณอ์ย่างน้ีว่า ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้  คือ สงัโยชน์กด็ี 
 สงัโยชนียธรรมกดี็ มีอรรถเหมือนกนั พยัญชนะเท่าน้ันต่างกนั ฯ 
      [๕๓๙] คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดีได้เข้าไปหาภกิษุผู้เถระทั้งหลายถงึที่ อยู่ 
 ไหว้แล้วน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ถามภกิษุผู้เถระทั้งหลายว่า ข้าแต่ 
 ท่านทั้งหลายผู้เจริญ กระผมได้สดับข่าวว่า ภกิษุผู้เถระมากด้วยกนักลับจากบณิฑบาต 
 ภายหลังภตัแล้ว น่ังประชุมกนัที่ โรงกลม ได้สนทนากนัว่า ดูกรท่านผู้มีอายุ 
 ทั้งหลาย ธรรมเหล่าน้ี คือ สงัโยชน์กด็ี สงัโยชนียธรรมกด็ี มีอรรถต่างกนั 
 มีพยัญชนะต่างกนั หรือว่ามีอรรถเหมือนกนั พยัญชนะเท่านั้นต่างกนั ภกิษุผู้เถระ 
 บางพวกพยากรณอ์ย่างน้ีว่า ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมเหล่าน้ี คือ สงัโยชน์ 
 กดี็ สงัโยชนียธรรมกดี็ มีอรรถต่างกนัและมีพยัญชนะต่างกนั บางพวกพยากรณ ์
 อย่างน้ีว่า ดูกรท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ธรรมเหล่าน้ี คือ สงัโยชน์กดี็ สงัโยชนีย 
 ธรรมกดี็ มีอรรถเหมือนกนั พยัญชนะเท่าน้ันต่างกนั ดังน้ีหรือ ภกิษุเหล่าน้ัน 
 ตอบว่า อย่างนั้นคฤหบดี จิตตคฤหบดีได้กล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย 
 ธรรมเหล่าน้ี คือ สงัโยชน์กดี็ สงัโยชนียธรรมกดี็ มีอรรถต่างกนั และมี 
 พยัญชนะต่างกนั ถ้ากระน้ันกระผมจักอปุมาให้ฟัง เพราะวิญญูชนบางพวกในโลกน้ี 
 ย่อมเข้าใจเน้ือความแห่งภาษิตแม้ด้วยข้ออปุมา ฯ 
      [๕๔๐] ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย เปรียบเหมือนโคดาํตัวหน่ึงโคขาว 
 ตัวหน่ึง เขาผูกด้วยทามหรือเชือกเส้นเดียวกนั ผู้ใดแลพึงกล่าวอย่างน้ีว่า โคดาํ 
 ติดกบัโคขาว โคขาวติดกบัโคดาํ ดังน้ี ผู้น้ันช่ือว่ากล่าวถูกละหรือ ฯ 
      ภ.ิ ไม่ถูก คฤหบดี เพราะโคดาํไม่ติดกบัโคขาว แม้โคขาวกไ็ม่ติดกบั 
 โคดาํ ทามหรือเชือกที่ ผูกโคทั้งสองน้ัน ช่ือว่าเป็นเคร่ืองผูก ฯ 
      จิตต. ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ฉันน้ันเหมือนกนัแล จักษุไม่ติดกบัรปู 
 รปูไม่ติดกบัจักษุ ฉันทราคะที่ เกดิขึ้นเพราะอาศยัจักษุและรปูทั้ง ๒ น้ัน ช่ือว่าเป็น 
 เคร่ืองติด หูไม่ติดกบัเสยีง เสยีงไม่ติดกบัหู ฉันทราคะที่ เกดิขึ้นเพราะอาศยัหู 
 และเสยีงทั้ง ๒ น้ัน ช่ือว่าเป็นเคร่ืองติด จมูกไม่ติดกบักล่ิน กล่ินไม่ติดกบัจมูก 



 ฉันทราคะที่ เกดิขึ้นเพราะอาศยัจมูกและกล่ินทั้ง ๒ นั้น ช่ือว่าเป็นเคร่ืองติด ล้ินไม่ 
 ติดกบัรส รสไม่ติดกบัล้ิน ฉันทราคะที่ เกดิขึ้นเพราะอาศยัล้ินและรสทั้ง ๒ น้ัน 
 ช่ือว่าเป็นเคร่ืองติด กายไม่ติดกบัโผฏฐัพพะ โผฏฐัพพะไม่ติดกบักาย ฉันทราคะ 
 ที่ เกดิขึ้นเพราะอาศยักายและโผฏฐัพพะทั้ง ๒ น้ัน ช่ือว่าเป็นเคร่ืองติด ใจไม่ติด 
 กบัธรรมารมณ ์ธรรมารมณไ์ม่ติดกบัใจ ฉันทราคะที่ เกดิขึ้นเพราะอาศยัใจและ 
 ธรรมารมณท์ั้ง ๒ นั้น ช่ือว่าเป็นเคร่ืองติด 
      ภ.ิ ดูกรคฤหบดี การที่ ปัญญาจักษุของท่านหย่ังทราบในพระพุทธพจน์ที่  
 ลึกซึ้ ง ช่ือว่าเป็นลาภของท่าน ท่านได้ดีแล้ว ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                         อสิทิตัตสตูรที่  ๑ 
      [๕๔๑] สมัยหน่ึง ภกิษุผู้เถระมากด้วยกนัอยู่ที่ อมัพาฏกวัน ใกล้ราวป่า 
 มัจฉิกาสณฑ ์คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดีได้เข้าไปหาภกิษุผู้เถระเหล่าน้ัน 
 ไหว้แล้วน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้ว ได้อาราธนาว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 
 ทั้งหลาย ขอพระเถระทั้งหลาย โปรดรับภตัตาหารของกระผมในวันพรุ่งน้ี ภกิษุผู้ 
 เถระทั้งหลายได้รับอาราธนาโดยดุษณภีาพ คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดีทราบการรับ 
 อาราธนาของภกิษุผู้เถระทั้งหลายแล้ว ลุกจากที่ น่ัง กราบไหว้ กระทาํประทกัษิณ 
 แล้วจากไป ฯ 
      [๕๔๒] คร้ังน้ันแล พอล่วงราตรีน้ันไป เป็นเวลาเช้า ภกิษุผู้เถระ 
 ทั้งหลายนุ่งแล้วถอืบาตรและจีวร พากนัเข้าไปยังนิเวสน์ของจิตตคฤหบดี แล้วน่ัง 
 บนอาสนะที่ ตบแต่งไว้ถวาย คร้ังนั้นแล จิตตคฤหบดีเข้าไปหาภกิษุผู้เถระทั้งหลาย 
 ไหว้แล้วน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ถามพระเถระผู้เป็นประธานว่า 
 ข้าแต่พระเถระผู้เจริญ คาํที่ กล่าวกนัว่า ความต่างแห่งธาตุๆ ดังน้ี ความต่างแห่ง 
 ธาตุ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไรหนอแล ฯ 
      [๕๔๓] เมื่ อจิตตคฤหบดีถามอย่างนี้แล้ว พระเถระผู้เป็นประธานได้ 
 น่ิงอยู่ แม้คร้ังที่  ๒ จิตตคฤหบดีได้ถามพระเถระผู้เป็นประธานว่า ข้าแต่พระเถระ 
 ผู้เจริญ คาํที่ กล่าวกนัว่า ความต่างแห่งธาตุๆ ดังน้ี ความต่างแห่งธาตุ พระผู้มี- 
 *พระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไรหนอแล แม้คร้ังที่  ๒ พระเถระผู้เป็นประธานกไ็ด้ 
 น่ิงอยู่ แม้คร้ังที่  ๓ จิตตคฤหบดีกไ็ด้ถามพระเถระผู้เป็นประธานว่า ข้าแต่พระเถระ 
 ผู้เจริญ คาํที่ กล่าวกนัว่า ความต่างแห่งธาตุๆ ดังน้ี ความต่างแห่งธาตุ พระผู้มี- 
 *พระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าไรหนอแล แม้คร้ังที่  ๓ พระเถระผู้เป็นประธานกไ็ด้ 
 น่ิงอยู่ ฯ 
      [๕๔๔] กโ็ดยสมัยน้ันแล ท่านอสิทิตัตะเป็นผู้ใหม่กว่าทุกองค์ในภกิษุ 



 สงฆห์มู่น้ัน คร้ังน้ันแล ท่านอสิทิตัตะได้ขอโอกาสกะพระเถระผู้เป็นประธานว่า 
 ข้าแต่พระเถระผู้เจริญ กระผมขอพยากรณปั์ญหาข้อน้ันของจิตตคฤหบดี 
      พระเถระกล่าวว่า ดูกรท่านอสิทิตัตะ เชิญท่านพยากรณปั์ญหาข้อนั้นของ 
 จิตตคฤหบดีเถดิ ฯ 
      อ.ิ ดูกรคฤหบดี กท็่านกล่าวถามอย่างน้ีว่า ข้าแต่พระเถระผู้เจริญ คาํที่  
 กล่าวกนัว่า ความต่างแห่งธาตุๆ ดังน้ี ความต่างแห่งธาตุ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ 
 ด้วยเหตุเท่าไรหนอแล ดังน้ีหรือ 
      จิตต. อย่างน้ัน ท่านผู้เจริญ ฯ 
      อ.ิ ดูกรคฤหบดี ความต่างแห่งธาตุ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดังน้ี คือ 
 จักขธุาตุ รปูธาตุ จักขวิุญญาณธาตุ โสตธาตุ สทัทธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ 
 คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ 
 โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธมัมธาต ุมโนวิญญาณธาตุ ดูกร 
 คฤหบดี ความต่างแห่งธาตุ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ด้วยเหตุเท่าน้ีแล ฯ 
      [๕๔๕] คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดีช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของท่านอสิทิตัตะ 
 แล้วได้องัคาสภกิษุผู้เถระทั้งหลายให้อิ่ มหนาํเพียงพอ ด้วยขาทนียโภชนียาหารอนั 
 ประณตี ด้วยมือของตน คร้ังน้ันแล ภกิษุผู้เถระทั้งหลายฉันเสรจ็แล้ว ลดมือ 
 จากบาตรแล้ว ลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไป คร้ังน้ันแล พระเถระผู้เป็นประธานได้ 
 กล่าวกะท่านอสิทิตัตะว่า ดีแล้ว ท่านอสิทิตัตะ ปัญหาข้อน้ันแจ่มแจ้งแก่ท่าน 
 มิได้แจ่มแจ้งแก่เรา ดูกรท่านอสิทิตัตะ ต่อไป ถ้าปัญหาเช่นน้ีพึงมีมาแม้โดย 
 ประการอื่ นในกาลใด ท่านน่ันแหละพึงกล่าวตอบปัญหาเช่นน้ันในกาลน้ัน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                         อสิทิตัตสตูรที่  ๒ 
      [๕๔๖] สมัยหน่ึง ภกิษุผู้เถระมากด้วยกนัอยู่ที่ อมัพาฏกวัน ใกล้ราวป่า 
 มัจฉิกาสณฑ ์คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดีได้เข้าไปหาภกิษุผู้เถระทั้งหลายถงึที่ อยู่ 
 ไหว้แล้วน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้อาราธนาว่า ข้าแต่ท่านทั้งหลาย 
 ผู้เจริญ ขอพระเถระทั้งหลายโปรดรับภตัตาหารของกระผมในวันพรุ่งน้ี ภกิษุผู้เถระ 
 ทั้งหลายรับอาราธนาโดยดุษณภีาพ คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดีทราบการรับอาราธนา 
 ของภกิษุผู้เถระทั้งหลายแล้ว ลุกจากอาสนะ ไหว้กระทาํประทกัษิณแล้วจากไป ฯ 
      [๕๔๗] คร้ังนั้นแล พอล่วงราตรีนั้นไปเป็นเวลาเช้า ภกิษุผู้เถระทั้งหลาย 
 นุ่งแล้วถือบาตรและจีวรพากนัเข้าไปยังนิเวสน์ของจิตตคฤหบดีแล้วน่ังบนอาสนะที่  
 ตบแต่งไว้ถวาย คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดีเข้าไปหาภกิษุผู้เถระทั้งหลาย ไหว้แล้ว 
 จึงน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ถามพระเถระผู้เป็นประธานว่า ข้าแต่ 



 พระเถระผู้เจริญ ทฐิิหลายอย่างย่อมเกดิขึ้นในโลกดังน้ีว่า โลกเที่ ยงบ้าง โลกไม่เที่ ยง 
 บ้าง โลกมีที่ สดุบ้าง โลกไม่มีที่ สดุบ้าง ชีพอนัน้ัน สรีระกอ็นัน้ันบ้าง ชีพเป็น 
 อื่ น สรีระกเ็ป็นอื่ นบ้าง สตัว์ตายแล้วย่อมเป็นอกีบ้าง สตัว์ตายแล้วย่อมไม่เป็น 
 อกีบ้าง สตัว์ตายแล้วย่อมเป็นอกีกม็ี ย่อมไม่เป็นอกีกม็ีบ้าง สตัว์ตายแล้วย่อม 
 เป็นอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เป็นอกีกห็ามิได้บ้าง (กท็ฐิิ ๖๒ อย่างเหล่าน้ี ได้กล่าว 
 ไว้ในพรหมชาลสตูร) ข้าแต่ท่านผู้เจริญ เมื่ ออะไรมี ทฐิิเหล่าน้ีจึงมี เมื่ ออะไร 
 ไม่มี ทฐิิเหล่าน้ีจึงไม่มี ฯ 
      [๕๔๘] เมื่ อจิตตคฤหบดีได้ถามอย่างนี้แล้ว พระเถระผู้เป็นประธานได้ 
 น่ิงอยู่ แม้คร้ังที่  ๒ ฯลฯ แม้คร้ังที่  ๓ จิตตคฤหบดีได้ถามพระเถระผู้เป็นประธาน 
 ว่า ข้าแต่พระเถระผู้เจริญ ทฐิิหลายอย่างย่อมเกดิขึ้นในโลกดังน้ีว่า โลกเที่ ยงบ้าง 
 โลกไม่เที่ ยงบ้าง โลกมีที่ สดุบ้าง โลกไม่มีที่ สดุบ้าง ชีพอนันั้น สรีระกอ็นัน้ันบ้าง 
 ชีพเป็นอื่ น สรีระกเ็ป็นอื่ นบ้าง สตัว์ตายแล้วย่อมเป็นอกีบ้าง สตัว์ตายแล้วย่อม 
 ไม่เป็นอกีบ้าง สตัว์ตายแล้วย่อมเป็นอกีกม็ี ย่อมไม่เป็นอกีกม็ีบ้าง สตัว์ตายแล้ว 
 ย่อมเป็นอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เป็นอกีกห็ามิได้บ้าง แม้คร้ังที่  ๓ พระเถระผู้เป็น 
 ประธานกไ็ด้น่ิงอยู่ ฯ 
      [๕๔๙] กส็มัยน้ันแล ท่านพระอสิทิตัตะเป็นผู้ใหม่กว่าทุกองค์ในภกิษุ 
 สงฆห์มู่น้ัน คร้ังน้ันแล ท่านพระอสิทิตัตะได้ขอโอกาสกะพระเถระผู้เป็นประธานว่า 
 ข้าแต่พระเถระผู้เจริญ กระผมขอพยากรณปั์ญหาข้อน้ันของจิตตคฤหบดี พระเถระ 
 กล่าวว่า ดูกรท่านอสิทิตัตะ ท่านจงพยากรณปั์ญหาข้อนั้นของจิตตคฤหบดีเถดิ 
 ท่านอสิทิตัตะได้ถามว่า ดูกรคฤหบดี กท็่านถามอย่างน้ีว่า ข้าแต่พระเถระผู้เจริญ 
 ทฐิิหลายอย่างย่อมเกดิขึ้นในโลกดังน้ีว่า โลกเที่ ยงบ้าง โลกไม่เที่ ยงบ้าง โลกมี 
 ที่ สดุบ้าง โลกไม่มีที่ สดุบ้าง ฯลฯ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ เมื่ ออะไรมี ทฐิิเหล่าน้ีจึงมี 
 เมื่ ออะไรไม่มี ทฐิิเหล่านี้ จึงไม่มี ดังน้ีหรือ จิตตคฤหบดีกล่าวว่า อย่างน้ัน 
 ท่านผู้เจริญ ฯ 
      อ.ิ ดูกรคฤหบดี ทฐิิหลายอย่างย่อมเกดิขึ้นในโลกดังน้ีว่า โลกเที่ ยงบ้าง 
 โลกไม่เที่ ยงบ้าง... สตัว์ตายแล้วย่อมเป็นอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เป็นอกีกห็ามิได้บ้าง 
 (ทฐิิ ๖๒ เหล่าน้ี ได้กล่าวไว้แล้วในพรหมชาลสตูร) ดูกรคฤหบดี เมื่ อสกักายทฐิิ 
 มี ทฐิิเหล่าน้ีกม็ี เมื่ อสกักายทฐิิไม่มี ทฐิิเหล่านี้กไ็ม่มี ฯ 
      [๕๕๐] จิตต. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กส็กักายทฐิิย่อมเกดิมีได้อย่างไร ฯ 
      อ.ิ ดูกรคฤหบดี ปุถุชนในโลกน้ี ผู้ไม่ได้สดับ ไม่เหน็พระอริยเจ้า 
 ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า ไม่ได้รับแนะนาํในธรรมของพระอริยเจ้า ไม่ได้ 
 เหน็สตับุรษุ ไม่ฉลาดในธรรมของสตับุรษุ ไม่ได้รับแนะนาํในธรรมของสตับุรษุ 



 ย่อมเหน็รปูโดยความเป็นตน ๑ เหน็ตนมีรปู ๑ เหน็รปูในตน ๑ เหน็ตนในรปู ๑ 
 เหน็เวทนาโดยความเป็นตน ๑ เหน็ตนมีเวทนา ๑ เหน็เวทนาในตน ๑ เหน็ตน 
 ในเวทนา ๑ เหน็สญัญาโดยความเป็นตน ๑ เหน็ตนมีสญัญา ๑ เหน็สญัญาใน 
 ตน ๑ เหน็ตนในสญัญา ๑ เหน็สงัขารโดยความเป็นตน ๑ เหน็ตนมีสงัขาร ๑ 
 เหน็สงัขารในตน ๑ เหน็ตนในสงัขาร ๑ เหน็วิญญาณโดยความเป็นตน ๑ เหน็ 
 ตนมีวิญญาณ ๑ เหน็วิญญาณในตน ๑ เหน็ตนในวิญญาณ ๑ ดูกรคฤหบดี 
 สกักายทฐิิย่อมเกดิมีได้อย่างนี้แล ฯ 
      [๕๕๑] จิตต. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กส็กักายทฐิิย่อมไม่เกดิมีได้อย่างไร ฯ 
      อ.ิ ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในพระธรรมวินัยน้ี ผู้ได้สดับแล้ว ได้เหน็ 
 พระอริยเจ้า ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้า ได้รับแนะนาํในธรรมของพระอริยเจ้า 
 ได้เหน็สตับุรษุ ฉลาดในธรรมของสตับุรษุ ได้รับแนะนาํในธรรมของสตับุรษุ 
 ย่อมไม่เหน็รปูโดยความเป็นตน ๑ ไม่เหน็ตนมีรปู ๑ ไม่เหน็รปูในตน ๑ ไม่ 
 เหน็ตนในรปู ๑ ไม่เหน็เวทนาโดยความเป็นตน ๑ ไม่เหน็ตนมีเวทนา ๑ ไม่เหน็ 
 เวทนาในตน ๑ ไม่เหน็ตนในเวทนา ๑ ไม่เหน็สญัญาโดยความเป็นตน ๑ ไม่ 
 เหน็ตนมีสญัญา ๑ ไม่เหน็สญัญาในตน ๑ ไม่เหน็ตนในสญัญา ๑ ไม่เหน็สงัขาร 
 โดยความเป็นตน ๑ ไม่เหน็ตนมีสงัขาร ๑ ไม่เหน็สงัขารในตน ๑ ไม่เหน็ตน 
 ในสงัขาร ๑ ไม่เหน็วิญญาณโดยความเป็นตน ๑ ไม่เหน็ตนมีวิญญาณ ๑ ไม่เหน็ 
 วิญญาณในตน ๑ ไม่เหน็ตนในวิญญาณ ๑ ดูกรคฤหบดี สกักายทฐิิย่อมไม่เกดิ 
 มีได้อย่างน้ีแล ฯ 
      จิตต. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พระคุณเจ้าอสิทิตัตะมาจากไหน ฯ 
      อ.ิ ดูกรคฤหบดี อาตมภาพมาจากอวันตีชนบท ฯ 
      จิตต. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กุลบุตรมีนามว่าอสิทิตัตะในอวันตีชนบท เป็น 
 สหายที่ ไม่เคยเหน็กนัของข้าพเจ้า ได้ออกบรรพชามีอยู่ พระคุณเจ้าได้เหน็ท่าน 
 หรือไม่ ฯ 
      อ.ิ ได้เหน็ คฤหบดี ฯ 
      จิตต. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ เดี๋ ยวน้ี ท่านผู้มีอายุรปูนั้นอยู่ที่ ไหนหนอ ฯ 
      [๕๕๒] เมื่ อจิตตคฤหบดีได้ถามอย่างน้ี ท่านอสิทิตัตะได้น่ิงอยู่ ฯ 
      จิตต. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ท่านอสิทิตัตะของข้าพเจ้า คือพระคุณเจ้าหรือ ฯ 
      อ.ิ ใช่ละ คฤหบดี ฯ 
      จิตต. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอให้พระคุณเจ้าอสิทิตัตะจงชอบใจอมัพาฏก 
 วันอนัเป็นที่ น่าร่ืนรมย์ใกล้ราวป่ามัจฉิกาสณฑเ์ถดิ ข้าพเจ้าจักบาํรงุด้วยจีวร 
 บณิฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสชับริขาร 



      อ.ิ ดูกรคฤหบดี ท่านกล่าวดีแล้ว ฯ 
      [๕๕๓] คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดีช่ืนชมอนุโมทนาภาษิตของท่านพระอสิ-ิ 
 *ทตัตะแล้ว ได้องัคาสภกิษุผู้เถระทั้งหลายให้อิ่ มหนาํสาํราญ ด้วยขาทนียะ- 
 *โภชนียาหารอนัประณตี ด้วยมือของตน คร้ังน้ันแล ภกิษุผู้เถระทั้งหลายฉัน 
 เสรจ็แล้ว ลดมือจากบาตร ลุกขึ้นจากอาสนะกลับไป ลาํดับน้ันแล พระเถระ 
 ผู้เป็นประธานได้ให้โอกาสท่านพระอสิทิตัตะว่า ดีแล้ว ท่านอสิทิตัตะ ปัญหา 
 ข้อนั้นแจ่มแจ้งแก่ท่าน มิได้แจ่มแจ้งแก่ผม ต่อไป ถ้าปัญหาเช่นน้ีพึงมีมาแม้ 
 โดยประการอื่ นในกาลใด ท่านน่ันแหละพึงกล่าวตอบปัญหาเช่นนั้นในกาลน้ัน 
 คร้ังน้ันแล ท่านอสิทิตัตะได้เกบ็เสนาสนะ ถอืเอาบาตรและจีวร เดินทางออกจาก 
 ราวป่าช่ือมัจฉิกาสณฑไ์ม่ได้กลับมาอกี เหมือนกบัภกิษุรปูอื่ นที่ ได้ออกเดินทาง 
 จากไป ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                            มหกสตูร 
      [๕๕๔] สมัยหน่ึง ภกิษุผู้เถระมากรูปอยู่ที่ อมัพาฏกวัน ใกล้ราวป่า 
 มัจฉิกาสณฑ ์คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดีได้เข้าไปหาภกิษุผู้เถระทั้งหลาย ไหว้แล้ว 
 น่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้อาราธนาว่า ข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เจริญ 
 ขอพระเถระทั้งหลายจงรับภตัตาหารที่ โรงโคของข้าพเจ้าในวันพรุ่งน้ี ภกิษุผู้เถระ 
 ทั้งหลายได้รับอาราธนาโดยดุษณภีาพ คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดีทราบการรับอาราธนา 
 ของภกิษุผู้เถระทั้งหลายแล้ว ลุกจากที่ น่ังไหว้ทาํประทกัษิณแล้วจากไป ฯ 
      [๕๕๕] คร้ังน้ันแล พอล่วงราตรีน้ันไป เป็นเวลาเช้า ภกิษุผู้เถระ 
 ทั้งหลายนุ่งแล้ว ถอืบาตรและจีวรเข้าไปยังโรงโคของจิตตคฤหบดี ได้นั่ง ณ 
 อาสนะที่ ได้ตบแต่งไว้ คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดี ได้องัคาสภกิษุผู้เถระทั้งหลาย 
 ให้อิ่ มหนาํสาํราญเพียงพอ ด้วยข้าวปายาสเจือด้วยเนยใสอย่างประณตี ด้วยมือ 
 ของตนเอง คร้ังน้ันแล ภกิษุผู้เถระทั้งหลายฉันเสรจ็แล้ว ลดมือจากบาตร ลุก 
 จากอาสนะแล้วจากไป แม้จิตตคฤหบดีได้สัง่ทาสกรรมกรว่า พวกท่านจงทิ้งส่วน 
 ที่ เหลือเสยี แล้วจึงได้ตามไปส่งภกิษุผู้เถระทั้งหลายข้างหลังๆ กโ็ดยสมัยน้ันแล 
 ได้เกดิร้อนจัด ภกิษุผู้เถระทั้งหลายได้เดินไปด้วยกายที่ คล้ายกบัจะหดเข้าฉะนั้น 
 (จะเป่ือย) ทั้งที่ ได้ฉันโภชนะอิ่ มแล้ว ฯ 
      [๕๕๖] กโ็ดยสมัยน้ันแล ท่านพระมหกะเป็นผู้อ่อนกว่าทุกองค์ในภกิษุ 
 สงฆห์มู่น้ัน คร้ังน้ันแล ท่านพระมหกะได้พูดกะพระเถระผู้เป็นประธานว่า ข้าแต่ 
 ท่านผู้เจริญ เป็นการดีทเีดียวที่ พึงมีลมเยน็พัดมา และพึงมีแดดอ่อน ทั้งฝนพึง 
 โปรยลงมาทลีะเมด็ๆ พระเถระกล่าวว่า ท่านมหกะ เป็นการดีทเีดียวที่ พึงมี 



 ลมเยน็พัดมา และพึงมีแดดอ่อน ทั้งฝนพึงโปรยลงมาทลีะเมด็ๆ คร้ังน้ันแล 
 ท่านพระมหกะได้บนัดาลอทิธาภสิงัขารให้มีลมเยน็พัดมา และมีแดดอ่อน ทั้งให้ 
 มีฝนโปรยลงมาทลีะเมด็ๆ ฯ 
      [๕๕๗] คร้ังนั้นแล จิตตคฤหบดีได้คิดว่า ภกิษุผู้อ่อนกว่าทุกองค์ใน 
 ภกิษุสงฆห์มู่น้ี เป็นผู้มีฤทธานุภาพเหน็ปานน้ีทเีดียว คร้ังน้ันแล ท่านพระมหกะ 
 ไปถงึอารามแล้ว ได้ถามพระเถระผู้เป็นประธานว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ การบนัดาล 
 อทิธาภสิงัขารเท่านี้ เป็นการเพียงพอหรือ พระเถระผู้เป็นประธานได้กล่าวว่า ท่าน 
 มหกะ การบนัดาลอทิธาภสิงัขารเท่าน้ีเป็นการเพียงพอ ท่านมหกะ การบนัดาล 
 อทิธาภสิงัขารเพียงเท่าน้ีเป็นอนัเราทาํแล้ว เป็นอนัเราบูชาแล้ว คร้ันน้ันแล ภกิษุ 
 ผู้เถระทั้งหลายได้ไปตามที่ อยู่ แม้ท่านมหกะกไ็ด้ไปยังที่ อยู่ของตน คร้ังนั้นแล 
 จิตตคฤหบดีเข้าไปหาท่านพระมหกะถงึที่ อยู่ ไหว้แล้วน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง 
 คร้ันแล้วได้ขอร้องว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระคุณเจ้ามหกะจงแสดงอทิธ ิ
 ปาฏหิารย์ที่ เป็นอตุริมนุสธรรมแก่ข้าพเจ้าเถดิ ท่านพระมหกะพูดว่า ดูกรคฤหบดี 
 ถ้าเช่นนั้น ท่านจงปูผ้าห่มที่ ระเบยีง แล้วจงเอาฟ่อนหญ้ามาโปรยลงที่ ผ้านั้น 
 จิตตคฤหบดีได้รับคาํท่านพระมหกะแล้วจึงปูผ้าห่มที่ ระเบยีง แล้วเอาฟ่อนหญ้ามา 
 โปรยลงที่ ผ้าน้ัน คร้ังน้ันแล ท่านพระมหกะได้เข้าไปสู่วิหารใส่ลูกดานแล้ว 
 ได้บนัดาลอทิธาภสิงัขารให้เปลวไฟแลบออกมาโดยช่องลูกดานและระหว่างลูกดาน 
 ไหม้หญ้า ไม่ไหม้ผ้าห่ม คร้ังน้ัน จิตตคฤหบดีได้สลัดผ้าห่มแล้ว สลดใจ (ตกใจ) 
 ขนลุกชัน ได้ยืนอยู่ ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง ลาํดับน้ันแล ท่านพระมหกะได้ 
 ออกจากวิหาร (ห้องใน) ได้ถามจิตตคฤหบดีว่า ดูกรคฤหบดี การบนัดาลอทิธาภ ิ
 สงัขารเท่าน้ี เป็นการเพียงพอหรือ จิตตคฤหบดีได้กล่าวว่า ท่านมหกะผู้เจริญ 
 การบนัดาลอทิธาภสิงัขารเท่านี้ เป็นการเพียงพอ ท่านมหกะผู้เจริญ การบนัดาล 
 อทิธาภสิงัขารเพียงเท่าน้ี เป็นอนัท่านกระทาํแล้ว เป็นอนัท่านบูชาแล้ว ขอ 
 พระคุณเจ้ามหกะจงชอบใจอมัพาฏกวนารามที่ น่าร่ืนรมย์ใกล้ราวป่ามจัฉิกาสณฑเ์ถดิ 
 ข้าพเจ้าจักบาํรงุด้วยจีวร บณิฑบาต เสนาสนะ และคิลานเภสชับริขาร ท่าน 
 พระมหกะได้กล่าวว่า ดูกรคฤหบดี นั่นท่านกล่าวดีแล้ว คร้ังน้ันแล ท่านพระมหกะ 
 ได้เกบ็เสนาสนะ ถอืบาตรและจีวรเดินทางออกจากราวป่าช่ือมัจฉิกาสณฑ ์ไม่ได้ 
 กลับมาอกี เหมือนกบัภกิษุรปูอื่ นๆ ที่ เดินทางจากไป ฉะน้ัน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                          กามภสูตูรที่  ๑ 
      [๕๕๘] สมัยหน่ึง ท่านพระกามภอูยู่ที่ อมัพาฏกวัน ใกล้ราวป่า 
 มัจฉิกาสณฑ ์คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดีได้เข้าไปหาท่านพระกามภถูงึที่ อยู่ ไหว้ 



 แล้วน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วท่านพระกามภไูด้กล่าวกะจิตตคฤหบดีว่า 
 ดูกรคฤหบดี พระผู้มีพระภาคได้ตรัสประพันธค์าถาไว้ดังน้ีว่า 
         เธอจงดูรถอนัไม่มีโทษ มีหลังคาขาว มีเพลาเดียว ไม่มีทุกข ์
         แล่นไปถงึที่ หมาย ตัดกระแสตัณหาขาด ไม่มีกเิลสเคร่ือง 
         ผูกพัน ฯ 
      [๕๕๙] ดูกรคฤหบดี ท่านพึงเหน็เน้ือความแห่งคาถาประพันธน้ี์ ที่  
 พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อโดยพิสดารอย่างไรหนอ ฯ 
      จิ. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ คาถาประพันธน้ี์ พระผู้มพีระภาคตรัสหรือ ฯ 
      กา. อย่างนั้น คฤหบดี ฯ 
      จิ. ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ถ้าเช่นนั้น ขอท่านโปรดรอคอยอยู่ครู่หน่ึง จนกว่า 
 กระผมจักเพ่งเน้ือความแห่งคาถาประพันธน้ั์นได้ ฯ 
      คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดีน่ิงอยู่ครู่หน่ึง จึงได้ตอบท่านกามภวู่าข้าแต่ท่าน 
 ผู้เจริญ คาํว่า ไม่มีโทษน้ัน เป็นช่ือของศีล คาํว่า มีหลังคาขาวน้ัน เป็น 
 ช่ือของวิมุตติ คาํว่า มีเพลาเดียวน้ัน เป็นช่ือของสติ คาํว่า ย่อมแล่นไป 
 น้ัน เป็นช่ือของการก้าวไปและการถอยกลับ คาํว่า รถน้ัน เป็นช่ือของร่างกายน้ี 
 ซึ่ งประกอบด้วยมหาภตูรูป ๔ มีมารดาบดิาเป็นแดนเกดิ เจริญขึ้นด้วยข้าวสกุและ 
 ขนมสด มีความไม่เที่ ยง ต้องลูบไล้ นวดเฟ้น มีการแตกทาํลายและกระจัด 
 กระจายเป็นธรรมดา ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ราคะ โทสะ โมหะ ช่ือว่าทุกข ์ทุกข ์
 เหล่าน้ันอนัภกิษุผู้ขณีาสพละได้แล้ว ตัดมูลรากขาดแล้ว ทาํให้เป็นเหมือนตาล 
 ยอดด้วน ทาํไม่ให้มี ไม่ให้เกดิขึ้นอกีต่อไปเป็นธรรมดา เพราะเหตุนั้น ภกิษุ 
 ผู้ขณีาสพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ไม่มีทุกข ์คาํว่า แล่นไปถงึที่ หมาย น้ัน 
 เป็นช่ือของพระอรหันต์ คาํว่า กระแสน้ัน เป็นช่ือของตัณหา ตัณหานั้น อนั 
 ภกิษุผู้ขณีาสพละได้แล้ว ตัดมูลรากขาดแล้ว ทาํให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน 
 ทาํไม่ให้มี ไม่ให้เกดิขึ้นอกีต่อไปเป็นธรรมดา เพราะเหตุน้ัน ภกิษุผู้ขณีาสพ 
 พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ตัดกระแสตัณหาขาด ราคะ โทสะ โมหะ ช่ือว่ากเิลส 
 เคร่ืองผูกพัน กเิลสเคร่ืองผูกพันเหล่าน้ัน อนัภกิษุผู้ขณีาสพละได้แล้ว ตัดมูล 
 รากขาดแล้ว ทาํให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วน ทาํไม่ให้มี ไม่ให้เกดิขึ้นอกีต่อไป 
 เป็นธรรมดา เพราะเหตุนั้น ภกิษุผู้ขณีาสพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ผู้ไม่มีกเิลส 
 เคร่ืองผูกพัน ข้าแต่ท่านผู้เจริญ คาถาประพันธท์ี่ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า 
         เธอจงดูรถอนัไม่มีโทษ มีหลังคาขาว มเีพลาเดียว ไม่มี 
         ทุกข ์แล่นไปถงึที่ หมาย ตัดกระแสตัณหาขาด ไม่มีกเิลส 
         เคร่ืองผูกพัน ดังน้ี 



      กระผมย่อมรู้ทัว่ถงึเน้ือความแห่งคาถาประพันธน์ี้  ที่ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ 
 โดยย่อได้โดยพิสดารอย่างน้ี ฯ 
      กา. ดูกรคฤหบดี การที่ ปัญญาจักษุของท่านหย่ังทราบในพระพุทธพจน์ 
 ที่ ลึกซึ้ งน้ี ช่ือว่าเป็นลาภของท่าน ท่านได้ดีแล้ว ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                          กามภสูตูรที่  ๒ 
      [๕๖๐] สมัยหนึ่ ง ท่านพระกามภอูยู่ที่ อมัพาฏกวัน ใกล้ราวป่ามัจฉิกาสณฑ ์
 คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดีได้เข้าไปหาท่านพระกามภถูงึที่ อยู่ ไหว้แล้วนั่ง ณ ที่ ควร 
 ส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ถามท่านพระกามภวู่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ สงัขารมี 
 เท่าไรหนอแล ท่านพระกามภตูอบว่า ดูกรคฤหบดี สงัขารมี ๓ คือ กายสงัขาร 
 วจีสงัขาร จิตตสงัขาร 
      [๕๖๑] จิตตคฤหบดีกล่าวว่า ดีละ ท่านผู้เจริญ ดังน้ีแล้ว ช่ืนชม 
 อนุโมทนาภาษิตของท่านพระกามภ ูแล้วได้ถามปัญหาย่ิงขึ้นไปอกีว่า ข้าแต่ท่าน 
 ผู้เจริญ กก็ายสงัขารเป็นไฉน วจีสงัขารเป็นไฉน จิตตสงัขารเป็นไฉน ฯ 
      กา. ดูกรคฤหบดี ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแลช่ือว่ากายสงัขาร 
 วิตกวิจารช่ือว่าวจีสงัขาร สญัญาและเวทนาช่ือว่าจิตตสงัขาร ฯ 
      [๕๖๒] จิตตคฤหบดีกล่าวว่า ดีละ ท่านผู้เจริญ ดังน้ีแล้ว ได้ถามปัญหา 
 ย่ิงขึ้นไปอกีว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กเ็พราะเหตุไร ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก 
 จึงช่ือว่ากายสงัขาร วิตกวิจารจึงช่ือว่าวจีสงัขาร สญัญาและเวทนาจึงช่ือว่าจิตต- 
 *สงัขาร ฯ 
      กา. ดูกรคฤหบดี ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นของเกดิที่ กาย 
 ธรรมเหล่าน้ีเนื่ องด้วยกาย ฉะน้ัน ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกจึงช่ือว่ากาย 
 สงัขาร บุคคลย่อมตรึกตรองก่อนแล้ว จึงเปล่งวาจาภายหลัง ฉะนั้น วิตกวิจาร 
 จึงช่ือว่าวจีสงัขาร สญัญาและเวทนาเป็นของเกดิที่ จิต ธรรมเหล่าน้ีเน่ืองด้วยจิต 
 ฉะน้ัน สญัญาและเวทนาจึงช่ือว่าจิตตสงัขาร ฯ 
      [๕๖๓] จิตตคฤหบดีกล่าวว่า ดีละ ท่านผู้เจริญ ดังน้ีแล้ว ได้ถามปัญหา 
 ย่ิงขึ้นไปอกีว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กส็ญัญาเวทยิตนิโรธสมาบตัิเกดิมีได้อย่างไร ฯ 
      กา. ดูกรคฤหบดี ภกิษุเมื่ อจะเข้าสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบติั ไม่ได้คิด 
 อย่างน้ีว่า เราจักเข้าสญัญาเวทยิตนิโรธบ้าง เรากาํลังเข้าสญัญาเวทยิตนิโรธบ้าง 
 เราเข้าสญัญาเวทยิตนิโรธแล้วบ้าง โดยที่ ถูกก่อนแต่จะเข้า ท่านได้อบรมจิตที่  
 จะน้อมไปเพ่ือความเป็นจิตแท้ (จิตด้ังเดิม) ฯ 
      [๕๖๔] จิตตคฤหบดีกล่าวว่า ดีละ ท่านผู้เจริญ ดังน้ีแล้ว ได้ถามปัญหา 



 ย่ิงขึ้นไปอกีว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กเ็มื่ อภกิษุเข้าสญัญาเวทยิตนิโรธอยู่ ธรรม 
 เหล่าไหนดับก่อน คือ กายสงัขาร วจีสงัขาร หรือจิตตสงัขารดับก่อน ฯ 
      กา. ดูกรคฤหบดี เมื่ อภกิษุเข้าสญัญาเวทยิตนิโรธอยู่ วจีสงัขารดับก่อน 
 ต่อจากนั้นกายสงัขารดับ ต่อจากน้ันจิตตสงัขารจึงดับ ฯ 
      [๕๖๕] จิตตคฤหบดีกล่าวว่า ดีละ ท่านผู้เจริญ ดังน้ีแล้ว ได้ถามปัญหา 
 ย่ิงขึ้นไปอกีว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ คนที่ ตายแล้ว ทาํกาละแล้ว กบัภกิษุผู้เข้า 
 สญัญาเวทยิตนิโรธ ทั้งสองน้ีมีความต่างกนัอย่างไร ฯ 
      กา. ดูกรคฤหบดี คนที่ ตายแล้ว ทาํกาละแล้ว มีกายสงัขารดับสงบ 
 มีวจีสงัขารดับสงบ มีจิตตสงัขารดับสงบ มีอายุสิ้นไป ไออุ่นสงบ อนิทรีย์ 
 แตกกระจาย ส่วนภกิษุผู้เข้าสญัญาเวทยิตนิโรธ กายสงัขารดับสงบ วจีสงัขาร 
 ดับสงบ จิตตสงัขารดับสงบ (แต่) ยังไม่สิ้นอายุ ไออุ่นยังไม่สงบ อนิทรีย์ 
 ผ่องใส ดูกรคฤหบดี คนตายแล้ว ทาํกาละแล้ว กบัภกิษุผู้เข้าสญัญาเวทยิตนิโรธ 
 มีความต่างกนัอย่างนี้  ฯ 
      [๕๖๖] จิตตคฤหบดีกล่าวว่า ดีละ ท่านผู้เจริญ ดังนี้แล้วได้ ถามปัญหา 
 ย่ิงขึ้นไปอกีว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กก็ารออกจากสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบติั ย่อมมี 
 อย่างไร ฯ 
      กา. ดูกรคฤหบดี ภกิษุเมื่ อจะออกจากสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบติั ไม่ได้ 
 คิดอย่างน้ีว่า เราจักออกจากสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบตัิบ้าง เรากาํลังออกจาก 
 สญัญาเวทยิตนิโรธสมาบติับ้าง เราออกจากสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบตัิแล้วบ้าง 
 โดยที่ แท้ ก่อนแต่จะออก ท่านได้อบรมจิตที่ น้อมเข้าไปเพ่ือความเป็นจิตแท้ ฯ 
      [๕๖๗] จิตตคฤหบดีกล่าวว่า ดีละ ท่านผู้เจริญ ดังน้ีแล้ว ได้ถามปัญหา 
 ย่ิงขึ้นไปอกีว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กเ็มื่ อภกิษุออกจากสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ 
 ธรรมเหล่าไหนเกดิก่อน คือกายสงัขาร วจีสงัขาร หรือจิตตสงัขารเกดิก่อน ฯ 
      กา. ดูกรคฤหบดี เมื่ อภกิษุออกจากสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบติั จิตตสงัขาร 
 เกดิก่อน ต่อจากน้ันกายสงัขารจึงเกดิ ต่อจากน้ันวจีสงัขารจึงเกดิ ฯ 
      [๕๖๘] จิตตคฤหบดีกล่าวว่า ดีละ ท่านผู้เจริญ ดังน้ีแล้ว ได้ถามปัญหา 
 ย่ิงขึ้นไปอกีว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กผ็สัสะเท่าไร ย่อมถูกต้องภกิษุผู้ออกจากสญัญา 
 เวทยิตนิโรธสมาบัติ ฯ 
      กา. ดูกรคฤหบดี ผสัสะ ๓ อย่าง คือ ๑ สญุญผสัสะ อนิมิตตผสัสะ 
 อปัปณหิิตผสัสะ ย่อมถูกต้องภกิษุผู้ออกจากสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบติั ฯ 
      [๕๖๙] จิตตคฤหบดีกล่าวว่า ดีละ ท่านผู้เจริญ ดังน้ีแล้ว ได้ถาม 
 ปัญหาย่ิงขึ้นไปอกีว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กจิ็ตของภกิษุผู้ออกจากสญัญาเวทยิตนิโรธ 



 สมาบตัิ ย่อมเป็นธรรมชาติน้อมไปสู่อะไร โน้มไปสู่อะไร เง้ือมไปสู่อะไร ฯ 
      กา. ดูกรคฤหบดี จิตของภกิษุผู้ออกจากสญัญาเวทยิตนิโรธสมาบติั 
 ย่อมเป็นธรรมชาติน้อมไปสู่วิเวก โน้มไปสู่วิเวก เงื้ อมไปสู่วิเวก ฯ 
      [๕๗๐] จิตตคฤหบดีกล่าวว่า ดีละ ท่านผู้เจริญ ดังน้ีแล้ว ช่ืนชม 
 อนุโมทนาภาษิตของท่านพระกามภแูล้ว ได้ถามปัญหาย่ิงขึ้นไปอกีว่า ข้าแต่ท่าน 
 ผู้เจริญ กธ็รรมเท่าไร ย่อมมีอปุการะมากแก่สญัญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ฯ 
      กา. ดูกรคฤหบดี ท่านถามปัญหาที่ ควรจะถามก่อนล่าช้าไปหน่อย แต่ว่า 
 อาตมาจักพยากรณปั์ญหาแก่ท่าน ดูกรคฤหบดี ธรรม ๒ อย่าง คือ สมถะ ๑ 
 วิปัสสนา ๑ ย่อมมีอปุการะมากแก่สญัญาเวทยิตนิโรธสมาบติั ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                           โคทตัตสตูร 
      [๕๗๑] สมัยหน่ึง ท่านพระโคทตัตะอยู่ที่ อมัพาฏกวัน ใกล้ราวป่ามัจฉิ 
 กาสณฑ ์คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดีได้เข้าไปหาท่านพระโคทตัตะถงึที่ อยู่ ไหว้แล้ว 
 น่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วท่านพระโคทตัตะได้ถามจิตตคฤหบดีว่า ดูกร 
 คฤหบดี ธรรมเหล่าน้ี คือ อปัปมาณาเจโตวิมุติ อากญิจัญญาเจโตวิมุต ิ
 สญูญตาเจโตวิมุติ และอนิมิตตาเจโตวิมุติ มีอรรถต่างกนั มีพยัญชนะต่างกนั 
 หรือว่ามีอรรถเหมือนกนั ต่างกนัแต่พยัญชนะเท่าน้ัน จิตตคฤหบดีตอบว่า ข้าแต่ 
 ท่านผู้เจริญ ปริยายที่ เป็นเหตุให้ธรรมเหล่าน้ีอาศยัแล้ว เป็นธรรมมีอรรถต่างกนั 
 มีพยัญชนะต่างกนั มีอยู่ และปริยายที่ เป็นเหตุให้ธรรมเหล่าน้ีอาศยัแล้ว เป็น 
 ธรรมมีอรรถเหมือนกนั ต่างกนัแต่พยัญชนะเท่านั้น มีอยู่ ฯ 
      [๕๗๒] ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กป็ริยายที่ เป็นเหตุให้ธรรมเหล่าน้ีอาศยัแล้ว 
 เป็นธรรมมีอรรถต่างกนั และมีพยัญชนะต่างกนัเป็นไฉน ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ภกิษุ 
 ในพระธรรมวินัยน้ี มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทศิหน่ึงอยู่ ทศิที่  ๒ ทศิ 
 ที่  ๓  ทศิที่  ๔ กเ็หมือนกนั โดยนัยน้ี ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง แผ่ 
 ไปตลอดโลก ทัว่สตัว์ทุกเหล่า ในที่ ทุกสถาน ด้วยใจอนัประกอบด้วยเมตตาอนั 
 ไพบูลย์ ถึงความเป็นใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มคีวามเบยีดเบยีนอยู่ 
 มีใจประกอบด้วยกรุณา...ประกอบด้วยมุทติา...ประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทศิ 
 หน่ึงอยู่ ทศิที่  ๒ ทศิที่  ๓ ทศิที่  ๔ กเ็หมือนกนั โดยนัยนี้  ทั้งเบื้องบน 
 เบื้องล่าง เบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทัว่สตัว์ทุกเหล่า ในที่ ทุกสถาน ด้วยใจ 
 อนัประกอบด้วยอเุบกขาอนัไพบูลย์ ถงึความเป็นใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร 
 ไม่มีความเบยีดเบยีนอยู่ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ น้ีเรียกว่า อปัปมาณาเจโตวิมุติ ฯ 
      [๕๗๓] ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กอ็ากญิจัญญาเจโตวิมุติเป็นไฉน ข้าแต่ท่าน 



 ผู้เจริญ ภกิษุในพระธรรมวินัยนี้  ก้าวล่วงวิญญาณญัจายตนฌานโดยประการทั้งปวง 
 แล้ว เข้าอากญิจัญญายตนฌานด้วยมนสกิารว่า อะไรๆ หน่อยหนึ่ งไม่มีดังนี้อยู่ 
 น้ีเรียกว่า อากญิจัญญาเจโตวิมุติ ฯ 
      [๕๗๔] ข้าแต่ท่านผู้เจริญกส็ญูญตาเจโตวิมุติเป็นไฉน ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 
 ภกิษุในพระธรรมวินัยน้ี อยู่ในป่ากต็าม อยู่โคนต้นไม้กต็าม อยู่ในเรือนว่างเปล่า 
 กต็าม ย่อมพิจารณาเหน็ดังน้ีว่า น้ีว่างเปล่าจากตนหรือจากสิ่ งที่ เน่ืองในตน น้ี 
 เรียกว่า สญูญตาเจโตวิมุติ ฯ 
      [๕๗๕] ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กอ็นิมิตตาเจโตวิมุติเป็นไฉน ข้าแต่ท่าน 
 ผู้เจริญ ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเข้าถงึอนิมิตตาเจโตสมาธเิพราะไม่มนสกิารถงึ 
 นิมิตทั้งปวงอยู่ น้ีเรียกว่าอนิมิตตาเจโตวิมุติ ข้าแต่ท่านผู้เจริญ น้ีคือปริยายที่ เป็น 
 เหตุให้ธรรมเหล่านี้อาศยัแล้ว มีอรรถต่างกนัและมีพยัญชนะต่างกนั ฯ 
      [๕๗๖] ข้าแต่ท่านผู้เจริญ กป็ริยายที่ เป็นเหตุให้ธรรมเหล่าน้ีอาศยัแล้ว 
 มีอรรถเป็นอนัเดียวกนั ต่างกนัแต่พยัญชนะเท่าน้ันเป็นไฉน ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ราคะ 
 โทสะ โมหะ ช่ือว่ากเิลสกระทาํประมาณ กเิลสเหล่าน้ันอนัภกิษุผู้ขณีาสพ ละได้ 
 แล้ว ตัดมูลรากขาดแล้ว ทาํให้เหมือนตาลยอดด้วน ทาํไม่ให้มี ไม่ให้เกดิขึ้น 
 อกีต่อไปเป็นธรรมดา อปัปมาณาเจโตวิมุติอนัไม่กาํเริบมีประมาณเท่าใด เจโตวิมุติ 
 บณัฑติกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าอปัปมาณาเจโตวิมุติเหล่าน้ัน กเ็จโตวิมุติอนัไม่กาํเริบ 
 น้ันว่างเปล่าจากราคะ โทสะ โมหะ ราคะ โทสะ โมหะ ช่ือว่าเป็นกเิลสเคร่ือง 
 กงัวล กเิลสเหล่านั้นอนัภกิษุผู้ขณีาสพ ละได้แล้ว ตัดมูลรากขาดแล้ว ทาํให้เป็น 
 เหมือนตาลยอดด้วน ทาํไม่ให้มี ไม่ให้เกดิขึ้นอกีต่อไปเป็นธรรมดา อากญิจัญญา- 
 *เจโตวิมุติอนัไม่กาํเริบมีประมาณเท่าใด เจโตวิมุติบณัฑติกล่าวว่า เป็นเลิศกว่า 
 อากญิจัญญาเจโตวิมุติเหล่าน้ัน กเ็จโตวิมุติอนัไม่กาํเริบน้ันว่างเปล่าจากราคะ 
 โทสะ โมหะ ราคะ โทสะ โมหะ ช่ือว่าเป็นกเิลสเคร่ืองกระทาํนิมิต (เคร่ือง 
 หมาย) กเิลสเหล่าน้ันอนัภกิษุผู้ขณีาสพ ละได้แล้ว ตัดมูลรากขาดแล้ว ทาํให้เป็น 
 เหมือนตาลยอดด้วน ทาํไม่ให้มี ไม่ให้เกดิอกีต่อไปเป็นธรรมดา อนิมิตตาเจโต 
 วิมุติอนัไม่กาํเริบมีประมาณเท่าใด เจโตวิมุติบณัฑติกล่าวว่า เป็นเลิศกว่าอนิมิตตา 
 เจโตวิมุติเหล่าน้ัน กเ็จโตวิมุติอนัไม่กาํเริบนั้นว่างเปล่าจากราคะ โทสะ โมหะ 
 ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ปริยายน้ีเป็นเหตุให้ธรรมเหล่าน้ีอาศยัแล้ว มีอรรถเป็นอนัเดียว 
 กนั ต่างกนัแต่พยัญชนะเท่านั้น ท่านพระโคทตัตะกล่าวว่า ดูกรคฤหบดี การที่  
 ปัญญาจักษุของท่านหย่ังทราบในพระพุทธพจน์ที่ ลึกซึ้ ง ช่ือว่าเป็นลาภของท่าน 
 ท่านได้ดีแล้ว ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 



                           นิคัณฐสตูร 
      [๕๗๗] กส็มัยนั้นแล นิครณฐ์นาฏบุตรได้ไปถงึราวป่าช่ือว่ามัจฉิกาสณฑ ์
 พร้อมด้วยนิครณฐ์บริษัทเป็นอนัมาก จิตตคฤหบดีได้สดับข่าวว่า นิครณฐ์นาฏบุตร 
 ได้มาถงึราวป่าช่ือว่ามัจฉิกาสณฑพ์ร้อมด้วยนิครณฐ์บริษัทเป็นอนัมาก คร้ังน้ันแล 
 จิตตคฤหบดีพร้อมด้วยอุบาสกหลายคนเข้าไปหานิครณฐ์นาฏบุตรแล้ว ได้ปราศรัย 
 กบันิครณฐ์นาฏบุตร คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึงได้นั่ง ณ 
 ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วนิครณฐ์นาฏบุตรได้ถามจิตตคฤหบดีว่า ดูกรคฤหบดี 
 ท่านย่อมเช่ือต่อพระสมณโคดมว่า สมาธทิี่ ไม่มีวิตกวิจารมีอยู่ ความดับวิตกวิจารมี 
 อยู่หรือ จิตตคฤหบดีกล่าวว่า ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าไม่ได้เช่ือต่อพระผู้มีพระภาค 
 ในข้อน้ีว่า สมาธอินัไม่มีวิตกวิจารมีอยู่ ความดับแห่งวิตกวิจารมีอยู่ ฯ 
      [๕๗๘] เมื่ อจิตตคฤหบดีกล่าวอย่างน้ีแล้ว นิครณฐ์นาฏบุตรแลดูบริษัท 
 ของตนแล้วจึงประกาศว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายจงดูเร่ืองน้ี จิตตคฤหบดีน้ีเป็นคนตรง 
 ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยาจริงเพียงใด จิตตคฤหบดีผู้เข้าใจว่า พึงมีการดับวิตกวิจาร 
 น้ัน กเ็ท่ากบัว่าเข้าใจว่า พึงกั้นกางลมได้ด้วยข่าย หรือจิตตคฤหบดีผู้เข้าใจว่า 
 พึงมีการดับวิตกวิจารน้ัน กเ็ท่ากบัว่าเข้าใจว่า พึงกั้นกางกระแสนํา้คงคาได้ด้วย 
 ฝ่ามือของตน จิตตคฤหบดีกล่าวว่า ท่านผู้เจริญ ท่านย่อมเข้าใจเป็นไฉน คือ 
 ญาณกบัศรัทธาอะไรประณตีกว่ากนั ฯ 
      นิครณฐ์. ดูกรคฤหบดี ญาณนั่นแหละประณตีกว่าศรัทธา ฯ 
      จิตต. ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าย่อมจาํนงหวังได้ทเีดียวว่า เราสงัดจากกาม 
 สงัดจากอกุศลธรรม เข้าปฐมฌานอนัมีวิตกวิจารมีปีติและสขุอนัเกดิแต่วิเวกอยู่ 
 ข้าพเจ้าย่อมจาํนงหวังได้ทเีดียวว่า เราเข้าทุติยฌาน ฯลฯ เพราะวิตกวิจารสงบไป 
 ข้าพเจ้าย่อมจาํนงหวังได้ทเีดียวว่า เพราะปีติสิ้นไป ฯลฯ เข้าตติยฌาน ข้าพเจ้าย่อม 
 จาํนงหวังได้ทเีดียวว่า เราเข้าจตุตถฌาณ ฯลฯ เพราะละสขุละทุกขแ์ละดับโสมนัส 
 โทมนัสก่อนๆ ได้ ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้ารู้ เหน็อยู่อย่างน้ี จักไม่เช่ือสมณะหรือ 
 พราหมณใ์ดๆ ว่าสมาธอินัไม่มีวิตกวิจารมีอยู่ ความดับแห่งวิตกวิจารมีอยู่ ฯ 
      [๕๗๙] เมื่ อจิตตคฤหบดีกล่าวอย่างน้ีแล้ว นิครณฐ์นาฏบุตรได้แลดู 
 บริษัทของตนแล้วจึงประกาศว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายจงดูเร่ืองน้ี จิตตคฤหบดีน้ี 
 เป็นคนไม่ตรง โอ้อวด มีมารยาจริงเพียงใด จิตตคฤหบดีกล่าวว่า ท่านผู้เจริญ 
 กข้็าพเจ้าทราบคาํที่ ท่านพูดเมื่ อสกัครู่น้ีแหละว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายจงดูเร่ืองน้ี 
 จิตตคฤหบดีน้ีเป็นคนตรง ไม่โอ้อวด ไม่มีมารยาจริงเพียงใด และทราบคาํที่ ท่าน 
 พูดเด๋ียวนี้ ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายจงดูเร่ืองน้ี จิตตคฤหบดีน้ีเป็นคนไม่ตรง โอ้อวด 
 มีมารยาจริงเพียงใด ถ้าคาํพูดคร้ังก่อนของท่านเป็นจริง คาํพูดคร้ังหลังของท่าน 



 กผ็ดิ ถ้าคาํพูดคร้ังหลังของท่านเป็นจริง คาํพูดคร้ังก่อนของท่านกผ็ดิ กปั็ญหาที่ มี 
 เหตุผล ๑๐ ข้อน้ีย่อมมาถงึแก่ท่าน เมื่ อท่านเข้าใจเน้ือความแห่งปัญหาเหล่านั้น 
 กเ็ชิญบอกกบันิครณฐ์บริษัท ปัญหา ๑๐ ข้อน้ี คือ ปัญหา ๑ อเุทศ ๑ ไวยากรณ ์
 ๑ ปัญหา ๒ อเุทศ ๒ ไวยากรณ ์๒ ปัญหา ๓ อเุทศ ๓ ไวยากรณ ์๓ ปัญหา ๔ 
 อเุทศ ๔ ไวยากรณ ์๔ ปัญหา ๕ อเุทศ ๕ ไวยากรณ ์๕ ปัญหา ๖ อุเทศ ๖ 
 ไวยากรณ ์๖ ปัญหา ๗ อเุทศ ๗ ไวยากรณ ์๗ ปัญหา ๘ อเุทศ ๘ ไวยากรณ ์๘ 
 ปัญหา ๙ อเุทศ ๙ ไวยากรณ ์๙ ปัญหา ๑๐ อเุทศ ๑๐ ไวยากรณ ์๑๐ คร้ัน- 
 *จิตตคฤหบดีได้ถามปัญหาที่ มีเหตุผล ๑๐ ข้อนี้กะนิครณน์าฏบุตรเสรจ็แล้ว ลุกจาก- 
 *อาสนะหลีกไป ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                           อเจลสตูร 
      [๕๘๐] กส็มัยน้ันแล อเจลกสัสปได้เคยเป็นสหายของจิตตคฤหบดี 
 เมื่ อคร้ังยังเป็นคฤหัสถ ์ได้ไปถงึราวป่ามัจฉิกาสณฑ ์จิตตคฤหบดีได้สดับข่าวว่า 
 อเจลกสัสปผู้เคยเป็นสหายของเราเมื่ อคร้ังยังเป็นคฤหัสถ ์ได้มาถงึราวป่าช่ือมัจฉิ- 
 *กาสณฑ ์คร้ังนั้นแล จิตตคฤหบดีได้เข้าไปหาอเจลกสัสปแล้ว ได้ปราศรัยกบั 
 อเจลกสัสป คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ ควรส่วน 
 ข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ถามอเจลกสัสปว่า ท่านกสัสปผู้เจริญ ท่านบวชมานาน 
 เท่าไร อเจลกสัสปตอบว่า ดูกรคฤหบดี เราบวชมาได้ประมาณ ๓๐ ปี ฯ 
      จิตต. ท่านผู้เจริญ กต็ลอดเวลา ๓๐ ปีมานี้  อตุตริมนุสสธรรมอะไรๆ 
 ที่ เป็นญาณทสัสนะวิเศษช้ันเย่ียมอย่างบริบูรณ ์อนัท่านบรรลุแล้ว เป็นธรรมเคร่ือง 
 อยู่ผาสกุ มีอยู่หรือ ฯ 
      อ. ดูกรคฤหบดี ตลอดเวลา ๓๐ ปีมานี้  อตุตริมนุสสธรรมอะไรๆ ที่  
 เป็นญาณทสัสนะวิเศษช้ันเย่ียมอย่างบริบูรณ ์อนัเราบรรลุแล้ว เป็นธรรมเคร่ือง 
 อยู่ผาสกุ ไม่มี นอกจากการประพฤติเปลือย การเป็นคนโล้น และการสลัด 
 ฝุ่ น ฯ 
[๕๘๑] เมื่ ออเจลกสัสปกล่าวอย่างน้ี จิตตคฤหบดีได้กล่าวว่า ท่านผู้เจริญ 
 ความเป็นธรรมที่ พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว น่าอศัจรรย์จริง ไม่เคยมีมาแล้วหนอ 
 เพราะในอเจลบรรพชาตลอดเวลา ๓๐ ปี อตุตริมนุสธรรมอะไรๆ ที่ เป็นญาณ- 
 *ทสัสนะวิเศษช้ันเยี่ ยมอย่างบริบูรณ ์เป็นธรรมอนัท่านบรรลุแล้ว เป็นธรรมเคร่ือง 
 อยู่ผาสกุ ไม่มี นอกจากการประพฤติเปลือย การเป็นคนโล้น และการสลัด 
 ฝุ่ น ฯ 
      อ. ดูกรคฤหบดี กท็่านได้เข้าถงึความเป็นอบุาสกมาแล้วนานเท่าไร ฯ 



      จิตต. ท่านผู้เจริญ สาํหรับข้าพเจ้าได้เข้าถงึความเป็นอบุาสกมาแล้ว ๓๐ 
 ปี ฯ 
      อ. ดูกรคฤหบดี กต็ลอดเวลา ๓๐ ปีมาน้ี อตุตริมนุสสธรรมอะไรๆ 
 ที่ เป็นญาณทสัสนะวิเศษช้ันเย่ียมอย่างบริบูรณ ์อนัท่านบรรลุแล้ว เป็นธรรม 
 เคร่ืองอยู่ผาสกุ มีอยู่หรือ ฯ 
      จิตต. ท่านผู้เจริญ แม้คฤหัสถก์พึ็งมีธรรมเช่นน้ันได้ เพราะข้าพเจ้า 
 ย่อมจาํนงหวังได้ทเีดียวว่า เราสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เข้าปฐมฌาน 
 มีวิตกวิจาร มีปีติและสขุอนัเกดิแต่วิเวกอยู่ ข้าพเจ้าย่อมจาํนงหวังได้ทเีดียวว่า 
 เราเข้าทุติยฌาน ... ข้าพเจ้าย่อมจาํนงหวังได้ทเีดียวว่า มีอเุบกขา มีสติสมัป- 
 *ชัญญะ และเสวยสขุด้วยกาย เพราะปีติสิ้นไป เข้าตติยฌาน ... ข้าพเจ้าย่อม 
 จาํนงหวังได้ทเีดียวว่า เราเข้าจตุตถฌาน ... กแ็หละข้าพเจ้าพึงพยากรณก่์อนพระ 
 ผู้มีพระภาคไซร้ กจ็ะไม่เป็นการน่าอศัจรรย์ สาํหรับข้อที่ พระผู้มีพระภาคจะพึง 
 ทรงพยากรณ ์ข้าพเจ้าว่า ไม่มีสงัโยชน์ที่ จิตตคฤหบดีประกอบแล้ว (มีแล้ว) 
 จะพึงเป็นเหตุให้กลับมาสู่โลกน้ีอกี ฯ 
      [๕๘๒] เมื่ อจิตตคฤหบดีกล่าวอย่างน้ี อเจลกสัสปได้กล่าวว่า ท่านผู้- 
 *เจริญ ความเป็นธรรมที่ พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว น่าอศัจรรย์จริง ไม่เคยมีมา 
 แล้วหนอ เพราะในพระธรรมวินัย มีคฤหัสถผู้์นุ่งห่มขาว จักบรรลุอตุตริมนุสส- 
 *ธรรมที่ เป็นญาณทสัสนะวิเศษช้ันเย่ียมอย่างบริบูรณ ์เป็นเคร่ืองอยู่ผาสกุเช่นน้ัน 
 ดูกรคฤหบดี ข้าพเจ้าพึงได้บรรพชาอปุสมบทในพระธรรมวินัยนี้  ฯ 
      คร้ังน้ันแล จิตตคฤหบดีได้พาเอาอเจลกสัสปเข้าไปหาภกิษุผู้เถระถงึที่ อยู่ 
 แล้วกล่าวว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย อเจลกสัสปผู้น้ีเคยเป็นสหายของข้าพเจ้า 
 เมื่ อคร้ังยังเป็นคฤหัสถ ์ขอพระเถระทั้งหลายจงให้อเจลกสัสปผู้น้ีบรรพชาอปุสม- 
 *บทเถดิ ข้าพเจ้าจักบาํรงุเธอด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสชั 
 บริกขาร อเจลกสัสปได้บรรพชาอปุสมบทในพระธรรมวินัยแล้ว ท่านพระกสัสป 
 อปุสมบทแล้วไม่นาน หลีกออกจากหมู่ อยู่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียร 
 มีใจแน่วแน่ กระทาํให้แจ้งซึ่ งที่ สดุแห่งพรหมจรรย์อนัยอดเยี่ ยม ที่ กุลบุตรทั้งหลาย 
 ออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น ด้วยปัญญาอนัย่ิงเองในปัจจุบนั เข้าถึง 
 อยู่ รู้ ชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้วกจิที่ ควรทาํ ทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ น 
 เพ่ือความเป็นอย่างน้ีมิได้มี กแ็ลท่านพระกสัสปได้เป็นพระอรหันต์องค์หน่ึงใน 
 จาํนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                           คิลานสตูร 



      [๕๘๓] กส็มัยนั้นแล จิตตคฤหบดีป่วย เป็นทุกข์ มีไข้หนัก คร้ังน้ัน 
 แล อารามเทวดา วนเทวดา รกุขเทวดา (และ) เทวดาที่ สงิสถติอยู่ที่ ต้นไม้ 
 เป็นยา หญ้าและพญาไม้ มาร่วมประชุมกนัแล้วกล่าวกบัจิตตคฤหบดีว่า ดูกร- 
 *คฤหบดี ท่านจงปรารถนาว่า ขอให้เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชในอนาคตเถดิ 
 เมื่ อพวกเทวดากล่าวอย่างนี้แล้ว จิตตคฤหบดีจึงได้กล่าวกะเทวดาเหล่าน้ันว่า แม้ 
 การเป็นเช่นน้ันกเ็ป็นของไม่เที่ ยง ไม่ยั่งยืน จาํจะต้องละไป ฯ 
      [๕๘๔] เมื่ อจิตตคฤหบดีกล่าวอย่างน้ีแล้ว พวกมิตรสหายญาติสาโลหิต 
 ของจิตตคฤหบดีได้กล่าวกะจิตตคฤหบดีว่า ข้าแต่ท่านผู้เป็นบุตรนาย ท่านจงต้ัง 
 สติไว้ อย่าเพ้อไป ฯ 
      จิตต. ฉันได้พูดอะไรออกไปบ้างหรือ ที่ เป็นเหตุให้พวกท่านทั้งหลาย 
 กล่าวกะฉันอย่างน้ีว่า ข้าแต่ท่านผู้เป็นบุตรนาย ท่านจงต้ังสติไว้ อย่าเพ้อไป ฯ 
      มิตร. ข้าแต่ท่านผู้เป็นบุตรนาย ท่านได้พูดอย่างน้ีว่า แม้การเป็นเช่นน้ัน 
 กเ็ป็นของไม่เที่ ยง ไม่ยั่งยืน จาํจะต้องละไป ฯ 
      จิตต. จริงอย่างน้ัน อารามเทวดา วนเทวดา รกุขเทวดา (และ) เทวดา 
 ที่ สงิสถติอยู่ที่ ต้นไม้เป็นยา หญ้าและพญาไม้ได้กล่าวกะเราอย่างน้ีว่า ดูกรคฤหบดี 
 ท่านจงตั้งปรารถนาว่า ขอให้เราได้เป็นพระเจ้าจักรวรรดิราชในอนาคตกาล ฉันจึง 
 ได้กล่าวกะเทวดาเหล่านั้นว่า แม้การเป็นเช่นน้ันกเ็ป็นของไม่เที่ ยง ไม่ย่ังยืน จาํจะ 
 ต้องละไป ฯ 
      มิตร. ข้าแต่ท่านผู้เป็นบุตรนาย กอ็ารามเทวดา วนเทวดา รกุขเทวดา 
 (และ) เทวดาที่ สงิสถติอยู่ที่ ต้นไม้เป็นยา หญ้าและพญาไม้เหล่าน้ัน เหน็ 
 อาํนาจประโยชน์อะไร จึงได้กล่าวว่า ดูกรคฤหบดี ท่านจงปรารถนาว่า ขอให้ 
 เราได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชในอนาคตเถดิ ฯ 
      จิตต. อารามเทวดา วนเทวดา รกุขเทวดา (และ) เทวดาที่ สงิสถติ 
 อยู่ที่ ต้นไม้เป็นยา หญ้าและพญาไม้เหล่าน้ัน มีความคิดอย่างน้ีว่า จิตตคฤหบดี 
 ผู้น้ีเป็นผู้มีศลี มีกลัยาณธรรม ถ้าเธอจักปรารถนาว่า ขอให้เราได้เป็นพระเจ้า- 
 *จักรพรรดิราชในอนาคตไซร้ การปรารถนาด้วยใจของเธอผู้มีศลีน้ีจักสาํเรจ็ได้ 
 เพราะศลีบริสทุธิ์ ผู้ประกอบด้วยธรรมย่อมเพ่ิมกาํลังให้ผู้ที่ ประกอบด้วยธรรม 
 อารามเทวดา วนเทวดา รกุขเทวดา (และ) เทวดาที่ สงิสถติอยู่ที่ ต้นไม้เป็นยา 
 หญ้าและพญาไม้เหล่านั้น เหน็อาํนาจประโยชน์ดังกล่าวมาน้ี จึงได้กล่าวว่า 
 ดูกรคฤหบดี ท่านจงปรารถนาว่า ขอให้เราได้เป็นพระเจ้าจกัรพรรดิราชในอนาคต 
 เถดิ ฉันจึงได้กล่าวกะเทวดาเหล่าน้ันว่า แม้การเป็นเช่นนั้นกเ็ป็นของไม่เที่ ยง 



 ไม่ยั่งยืน จาํจะต้องละไป ฯ 
      มิตร. ข้าแต่ท่านผู้เป็นบุตรนาย ถ้าเช่นน้ัน ขอท่านจงกล่าวสอนพวก 
 ข้าพเจ้าบ้าง ฯ 
      [๕๘๕] จิตต. ฉะนั้น พวกท่านพึงศกึษาอย่างนี้ ว่า พวกเราจักประกอบ 
 ด้วยศรัทธาอนัไม่หว่ันไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้เพราะเหตุนี้ๆ พระผู้มีพระภาค 
 พระองค์น้ันเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ เองโดยชอบ ถงึพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 
 เสดจ็ไปดีแล้ว รู้แจ้งโลก เป็นสารถฝึีกบุรษุที่ ควรฝึก ไม่มีผู้อื่ นย่ิงกว่า เป็น 
 ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบกิบานแล้ว เป็นผู้จาํแนกธรรม 
 พวกเราจักประกอบด้วยศรัทธาอนัไม่หว่ันไหวในพระธรรมว่า พระธรรมอนัพระ- 
 *ผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว อนัผู้ปฏบิตัิจะพึงเหน็เอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียก 
 ให้มาดู ควรน้อมเข้ามา อนัวิญญูชนจะพึงรู้ เฉพาะตน พวกเราจักประกอบด้วย 
 ศรัทธาอนัไม่หว่ันไหวในพระสงฆว่์า พระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ 
 ปฏบิตัิดีแล้ว ปฏบิตัิตรง ปฏบิติัเป็นธรรม ปฏบิติัชอบ น่ีคือคู่แห่งบุรษุ ๔ 
 ได้แก่บุรษุบุคคล ๘ น้ีคือพระสงฆส์าวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ควรของคาํนับ 
 เป็นผู้ควรของต้อนรับ เป็นผู้ควรของทาํบุญ เป็นผู้ควรกระทาํอญัชลี เป็นนาบุญ 
 ของโลก ไม่มีนาบุญอื่ นย่ิงไปกว่า อน่ึง ไทยธรรมทุกชนิดในตระกูล จักเป็น 
 ของควรแบ่งกบัท่านผู้มีศีล มีกลัยาณธรรม พวกท่านพึงศกึษาอย่างนี้แล คร้ังนั้น 
 แล จิตตคฤหบดี คร้ันแนะนาํมิตรสหายญาติสาโลหิตให้เล่ือมใสในพระพุทธเจ้า 
 พระธรรม พระสงฆ ์และจาคะแล้ว ได้กระทาํกาละ (ตาย) ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                       จบจิตตคหปติปุจฉา ฯ 
                      ------------------ 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. สงัโยชนสตูร ๒. อสิทิตัตสตูรที่  ๑ ๓. อสิทิตัตสตูรที่  ๒ 
 ๔. มหกสตูร ๕. กามภสูตูรที่  ๑ ๖. กามภสูตูรที่  ๒ ๗. โคทตัตสตูร 
 ๘. นิคัณฐสตูร ๙. อเจลสตูร ๑๐. คิลานสตูร ฯ 
                       --------------- 
                          คามณสิงัยุตต์ 
                            จัณฑสตูร 
      [๕๘๖] คร้ังนั้นแล นายจัณฑคามณเีข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั 
 ถวายบงัคมแล้วน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหนึ่ ง คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า 
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจัยเคร่ืองให้บุคคลบางคนในโลก 



 น้ี ถงึความนับว่า เป็นคนดุ เป็นคนดุ กอ็ะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเคร่ืองให้ 
 บุคคลบางคนในโลกน้ีถงึความนับว่า เป็นคนสงบเสง่ียม เป็นคนสงบเสงี่ ยม 
 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรนายคามณ ีคนบางคนในโลกน้ียังละราคะไม่ได้ 
 เพราะเป็นผู้ยังละราคะไม่ได้ คนอื่ นจึงยั่วให้โกรธ คนที่ ยังละราคะไม่ได้คนอื่ นยั่ว 
 ให้โกรธ ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ ผู้น้ันจึงนับได้ว่าเป็นคนดุ คนบางคน 
 ในโลกน้ียังละโทสะไม่ได้ เพราะเป็นผู้ยังละโทสะไม่ได้ คนอื่ นจึงย่ัวให้โกรธ 
 คนที่ ยังละโทสะไม่ได้คนอื่ นย่ัวให้โกรธ ย่อมแสดงความโกรธให้ปรากฏ ผู้น้ันจึง 
 นับได้ว่าเป็นคนดุ คนบางคนในโลกน้ียังละโมหะไม่ได้ เพราะเป็นผู้ยังละโมหะ 
 ไม่ได้ คนอื่ นจึงยั่วให้โกรธ คนที่ ยังละโมหะไม่ได้อนัคนอื่ นย่ัวให้โกรธ ย่อม 
 แสดงความโกรธให้ปรากฏ ผู้น้ันจึงนับได้ว่าเป็นคนดุ ดูกรนายคามณ ีน้ีเป็นเหตุ 
 เป็นปัจจัยเคร่ืองให้คนบางคนในโลกน้ีถงึความนับว่าเป็นคนดุ เป็นคนดุ ฯ 
      [๕๘๗] ดูกรนายคามณ ีอน่ึง คนบางคนในโลกน้ีละราคะได้แล้ว เพราะ 
 เป็นผู้ละราคะได้ คนอื่ นจึงยั่วไม่โกรธ คนที่ ละราคะได้แล้วอนัคนอื่ นย่ัวให้โกรธ 
 กไ็ม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ผู้น้ันจึงนับได้ว่า เป็นคนสงบเสง่ียม คนบางคน 
 ในโลกน้ีละโทสะได้แล้ว เพราะเป็นผู้ละโทสะได้ คนอื่ นจึงย่ัวไม่โกรธ คนที่ ละ 
 โทสะได้แล้วอนัคนอื่ นย่ัวให้โกรธ กไ็ม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ผู้น้ันจึงนับได้ 
 ว่า เป็นคนสงบเสง่ียม คนบางคนในโลกน้ีละโมหะได้แล้ว เพราะเป็นผู้ละ 
 โมหะได้ คนอื่ นจึงย่ัวไม่โกรธ คนที่ ละโมหะได้แล้วอนัคนอื่ นย่ัวให้โกรธ กไ็ม่ 
 แสดงความโกรธให้ปรากฏ ผู้น้ันจึงนับได้ว่า เป็นคนสงบเสง่ียม ดูกรนายคามณ ีนี้ 
 เป็นเหตุเป็นปัจจัยเคร่ืองให้คนบางคนในโลกน้ีถงึความนับว่า เป็นคนสงบเสงี่ ยม 
 เป็นคนสงบเสง่ียม ฯ 
      [๕๘๘] เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว นายจัณฑคามณไีด้กราบทูล 
 พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้ง 
 ย่ิงนัก พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งย่ิงนัก พระผู้มีพระภาคทรงประกาศ- 
 *ธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่ ควํา่ เปิดของที่ ปิด บอกหนทาง 
 ให้แก่คนหลงทาง หรือตามประทปีในที่ มืดด้วยหวังว่า คนมีจักษุจักเหน็รปู 
 ฉะน้ัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์นี้ ขอถงึพระผู้มีพระภาค กบัทั้งพระธรรม 
 และพระภกิษุสงฆว่์าเป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจาํข้าพระองค์ว่าเป็น 
 อบุาสก ผู้ถงึสรณะจนตลอดชีวิต ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                          ตาลปุตตสตูร 
      [๕๘๙] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระวิหารเวฬวัุน 



 กลันทกนิวาปสถาน ใกล้พระนครราชคฤห์ คร้ังน้ันแล พ่อบ้านนักเต้นราํนามว่า 
 ตาลบุตร เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ถวายบงัคมพระผู้มีพระภาคแล้ว 
 น่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ 
 ผู้เจริญ ข้าพระองค์เคยได้ยินคาํของนักเต้นราํ ผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ 
 กล่าวว่า นักเต้นราํคนใดทาํให้คนหัวเราะ ร่ืนเริง ด้วยคาํจริงบ้าง คาํเทจ็บ้าง 
 ในท่ามกลางสถานเต้นราํ ในท่ามกลางสถานมหรสพ ผู้น้ันเม่ือแตกกายตายไป 
 ย่อมเข้าถงึความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้ร่าเริง ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไร 
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อย่าเลยนายคามณ ีขอพักข้อน้ีเสยีเถดิ ท่านอย่าถามข้อน้ี 
 กะเราเลย ฯ 
      [๕๙๐] แม้คร้ังที่  ๒ ... แม้คร้ังที่  ๓ พ่อบ้านนักเต้นราํนามว่าตาลบุตร 
 กไ็ด้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เคยได้ยินคาํของ 
 นักเต้นราํ ผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ กล่าวว่า นักเต้นราํคนใดทาํให้คน 
 หัวเราะ ร่ืนเริง ด้วยคาํจริงบ้าง คาํเทจ็บ้าง ในท่ามกลางสถานเต้นราํ ในท่าม 
 กลางสถานมหรสพ ผู้น้ันเมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของ 
 เทวดาผู้ร่าเริง ในข้อน้ีพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไร ฯ 
      [๕๙๑] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรนายคามณ ีเราห้ามท่านไม่ได้แล้ว 
 ว่า อย่าเลยนายคามณ ีขอพักข้อน้ีเสยีเถดิ ท่านอย่าถามข้อน้ีกะเราเลย แต่เรา 
 จักพยากรณใ์ห้ท่าน ดูกรนายคามณ ีเมื่ อก่อนสตัว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะ 
 อนักเิลสเคร่ืองผูกคือราคะผูกไว้ นักเต้นราํรวบรวมเข้าไว้ซึ่ งธรรมอนัเป็นที่ ตั้ง 
 แห่งความกาํหนัด ในท่ามกลางสถานเต้นราํ ในท่ามกลางสถานมหรสพ แก่สตัว์ 
 เหล่าน้ันมากย่ิงขึ้น เมื่ อก่อนสตัว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโทสะ อนักเิลสเคร่ืองผูก 
 คือโทสะผูกไว้ นักเต้นราํรวบรวมเข้าไว้ซึ่ งธรรมเป็นที่ ต้ังแห่งโทสะ ในท่ามกลาง 
 สถานเต้นราํ ในท่ามกลางสถานมหรสพ แก่สตัว์เหล่าน้ันมากย่ิงขึ้น เมื่ อก่อน 
 สตัว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโมหะ อนักเิลสเคร่ืองผูกคือโมหะผูกไว้ นักเต้นราํ 
 ย่อมรวบรวมไว้ซึ่ งธรรมอนัเป็นที่ ต้ังแห่งโมหะ ในท่ามกลางสถานเต้นราํ ในท่าม- 
 *กลางสถานมหรสพ แก่สตัว์เหล่าน้ันมากย่ิงขึ้น นักเต้นราํน้ัน ตนเองกม็ัวเมา 
 ประมาท ต้ังอยู่ในความประมาท เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมบงัเกดิในนรกช่ือปหาสะ 
 อน่ึง ถ้าเขามีความเหน็อย่างนี้ ว่า นักเต้นราํคนใดทาํให้คนหัวเราะ ร่ืนเริง 
 ด้วยคาํจริงบ้าง คาํเทจ็บ้าง ในท่ามกลางสถานเต้นราํ ในท่ามกลางสถานมหรสพ 
 ผู้น้ันเมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึความเป็นสหายแห่งเทวดาช่ือปหาสะ ความ 
 เหน็ของเขาน้ันเป็นความเหน็ผดิ ดูกรนายคามณ ีกเ็ราย่อมกล่าวคติสองอย่าง 
 คือ นรกหรือกาํเนิดสตัว์เดียรัจฉาน อย่างใดอย่างหน่ึง ของบุคคลผู้มีความเหน็ 



 ผดิ ฯ 
      [๕๙๒] เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว พ่อบ้านนักเต้นราํนามว่า 
 ตาลบุตรร้องไห้สะอื้น นํา้ตาไหล พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรนายคามณ ีเราได้ 
 ห้ามท่านแล้วมิใช่หรือว่า อย่าเลย นายคามณ ีขอพักข้อนี้ เสยีเถดิ อย่าถามข้อน้ี 
 กะเราเลย ฯ 
      คามณ.ี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ได้ร้องไห้ถงึข้อที่ พระผู้มี- 
 *พระภาคตรัสอย่างน้ีกะข้าพระองค์หรอก แต่ว่าข้าพระองค์ถูกนักเต้นราํผู้เป็นอาจารย์ 
 และปาจารย์ก่อนๆ ล่อลวงให้หลงสิ้นกาลนานว่า นักเต้นราํคนใดทาํให้คนหัวเราะ 
 ร่ืนเริง ด้วยคาํจริงบ้าง คาํเทจ็บ้าง ในท่ามกลางสถานเต้นราํ ในท่ามกลางสถาน 
 มหรสพ ผู้น้ันเมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึความเป็นสหายของเทวดาช่ือปหาสะ 
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองคแ์จ่มแจ้งย่ิงนัก ข้าแต่พระองค์ 
 ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งย่ิงนัก พระผู้มีพระภาคทรงประกาศ 
 ธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายของที่ ควํา่ เปิดของที่ ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง 
 หรือตามประทปีในที่ มืดด้วยหวังว่า คนมีจักษุจักเหน็รปู ฉะน้ัน ข้าแต่พระองค์ 
 ผู้เจริญ ข้าพระองค์น้ีขอถงึพระผู้มีพระภาคกบัทั้งพระธรรมและภกิษุสงฆว่์าเป็น 
 สรณะ ข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอปุสมบท ในสาํนักของพระผู้มีพระภาคนาย 
 นฏคามณนีามว่าตาลบุตรได้บรรพชา ได้อปุสมบทในสาํนักพระผู้มีพระภาคแล้ว 
 ท่านพระตาลบุตรอปุสมบทไม่นาน หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความ 
 เพียร มีใจแน่วแน่ ฯลฯ กแ็ลท่านพระตาลบุตรเป็นพระอรหันต์องค์หน่ึง ใน 
 จาํนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                          โยธาชีวสตูร 
      [๕๙๓] คร้ังน้ันแล นายบ้านนักรบอาชีพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่  
 ประทบั ฯลฯ คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้า- 
 *พระองค์ได้สดับคาํของนักรบอาชีพทั้งอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ กล่าวกนัอย่างน้ี 
 ว่า นักรบอาชีพคนใดอตุสาหะพยายามในสงคราม คนอื่ นฆ่าผู้น้ันซึ่ งกาํลังอตุสาหะ 
 พยายามให้ถงึความตาย ผู้นั้นเมื่ อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา 
 เหล่าสรชิต ในข้อน้ีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อย่าเลย 
 นายบ้าน ขอพักข้อน้ีเสยีเถดิ อย่าถามข้อน้ีกะเราเลย แม้คร้ังที่  ๒ ฯลฯ แม้ 
 คร้ังที่  ๓ นายบ้านนักรบอาชีพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
 ข้าพระองค์ได้สดับคาํของนักรบอาชีพทั้งอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ กล่าวกนั 
 อย่างน้ีว่า นักรบอาชีพคนใดอตุสาหะพยายามในสงคราม คนอื่ นฆ่าผู้นั้นซึ่ งกาํลัง 



 อตุสาหะพยายามให้ถงึความตาย ผู้นั้นเมื่ อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของ 
 เทวดาเหล่าสรชิต ในข้อน้ีพระผู้มีพระภาคจะตรัสว่ากระไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
 ดูกรนายบ้าน เราห้ามท่านไม่ได้แล้วว่า อย่าเลยนายบ้าน ของดข้อน้ีเสยีเถดิ 
 อย่าถามเราถงึข้อน้ีเลย แต่เราจักพยากรณใ์ห้ท่าน ดูกรนายบ้าน นักรบอาชีพ 
 คนใดอตุสาหะพยายามในสงคราม ผู้น้ันยึดหน่วงจิตกระทาํไว้ไม่ดี ต้ังจิตไว้ไม่ดี 
 ก่อนว่า สตัว์เหล่าน้ีจงถูกฆ่า จงถูกแทง จงขาดสญู จงพินาศ หรือว่าอย่าได้มี 
 คนอื่ นฆ่าผู้น้ันซึ่ งกาํลังอตุสาหะพยายามให้ถงึความตาย ผู้น้ันเมื่ อตายไป ย่อมเกดิ 
 ในนรกช่ือสรชิต กถ้็าเขามีความเหน็อย่างน้ีว่า นักรบอาชีพคนใดอตุสาหะพยายาม 
 ในสงคราม คนอื่ นฆ่าผู้น้ันซึ่ งกาํลังอตุสาหะพยายามให้ถงึความตาย ผู้น้ันเมื่ อ 
 ตายไป ย่อมเข้าถงึความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสรชิต ดังนี้ ไซร้ ความเหน็ของ 
 ผู้น้ันเป็นความเหน็ผดิ ดูกรนายบ้าน กเ็ราย่อมกล่าวคติ ๒ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ ง 
 คือ นรกหรือกาํเนิดสตัว์เดียรัจฉานของบุคคลผู้มีความเหน็ผดิ ฯ 
      [๕๙๔] เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว นายบ้านนักรบอาชีพร้องไห้ 
 สอื้น นํา้ตาไหล พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรนายบ้าน เราได้ห้ามท่านแล้วมิใช่ 
 หรือว่า อย่าเลยนายบ้าน ของดข้อน้ีเสยีเถดิ อย่าถามเราถงึข้อน้ีเลย เขาทูลว่า 
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ได้ร้องไห้ถงึข้อที่ พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ี 
 กะข้าพระองค์หรอก แต่ว่าข้าพระองค์ถูกนักรบอาชีพทั้งอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ 
 ล่อลวงให้หลงสิ้นกาลนานว่า นักรบอาชีพคนใดอตุสาหะพยายามในสงคราม 
 คนอื่ นฆ่าผู้น้ันซึ่ งกาํลังอตุสาหะพยายามให้ถงึความตาย นักรบอาชีพคนน้ันเมื่ อตาย 
 ไป ย่อมเข้าถงึความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสรชิต ดังน้ี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
 พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนา 
 ของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจ 
 หงายของที่ ควํา่ เปิดของที่ ปิด บอกทางให้แก่คนหลงทาง หรือส่องไฟในที่ มืด 
 ด้วยหวังว่า คนมีจักษุจักได้เหน็รปู ฉะน้ัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองคข์อถงึ 
 พระผู้มีพระภาค กบัทั้งพระธรรมและพระภกิษุสงฆว่์าเป็นสรณะ ขอพระผู้มี- 
 *พระภาคโปรดทรงจาํข้าพระองค์ว่าเป็นอบุาสกผู้ถงึพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอด- 
 *ชีวิต ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                          หัตถาโรหสตูร 
      [๕๙๕] คร้ังน้ันแล นายทหารช้างได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประ 
 ทบั ฯลฯ จนตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 



                          อสัสาโรหสตูร 
      [๕๙๖] คร้ังน้ันแล นายทหารม้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั 
 ถวายบงัคมแล้วน่ังอยู่ ณ ที่ ควรส่วนข้างหนึ่ ง คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค 
 ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับคาํของทหารม้า ทั้งอาจารย์และ- 
 *ปาจารย์ก่อนๆ พูดกนัว่า ทหารม้าคนใดอตุสาหะพยายามในสงคราม คนอื่ นฆ่า 
 ผู้น้ันซึ่ งกาํลังอตุสาหะพยายามให้ถงึความตาย ทหารม้าผู้นั้นเมื่ อตายไป ย่อมเข้า 
 ถงึความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสรชิต ในข้อน้ีพระผู้มีพระภาคจะตรัสว่ากระไร 
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อย่าเลยของดข้อนี้ เสยีเถดิ อย่าถามเราถงึข้อน้ีเลย 
 แม้คร้ังที่  ๒ ฯลฯ แม้คร้ังที่  ๓ นายทหารม้าได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ 
 พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับคาํของทหารม้าทั้งอาจารย์และปาจารย์คนก่อนๆ 
 พูดกนัว่า ทหารม้าคนใดอตุสาหะพยายามในสงคราม คนอื่ นฆ่าผู้นั้นเมื่ อตายไป 
 ย่อมเข้าถงึความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสรชิต ในข้อน้ีพระผู้มีพระภาคจะตรัสว่า 
 กระไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า แน่ะนาย เราห้ามไม่ได้แน่แล้วว่า อย่าเลยนาย 
 ของดข้อนี้ เสยีเถดิ อย่าถามเราถงึข้อน้ีเลย แต่เราจักพยากรณใ์ห้ท่าน แน่ะนาย 
 ทหารม้าคนใดอตุสาหะพยายามในสงคราม ผู้นั้นยึดหน่วงจิตกระทาํไว้ไม่ดี ตั้งจิต 
 ไว้ไม่ดีก่อนว่า สตัว์เหล่าน้ีจงถูกฆ่า จงถูกแทง จงขาดสญู จงพินาศ หรือว่า 
 จงอย่ามี คนอื่ นฆ่าผู้น้ันซึ่ งกาํลังอตุสาหะพยายามให้ถงึความตาย ทหารม้าผู้น้ัน 
 เมื่ อตายไป ย่อมบงัเกดิในนรกช่ือสรชิต อน่ึง ถ้าเขามีความเหน็ว่า ทหารม้าคน 
 ใดอตุสาหะพยายามในสงคราม คนอื่ นฆ่าผู้น้ันซึ่ งกาํลังอตุสาหะพยายามให้ถงึความ 
 ตาย ทหารม้าผู้น้ันเมื่ อตายไป ย่อมเข้าถงึความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสรชิต 
 ดังน้ีไซร้ ความเหน็ของเขาน้ันเป็นความเหน็ผดิ แน่ะนาย กเ็รากล่าวคติ ๒ อย่าง 
 อย่างใดอย่างหน่ึง คอื นรกหรือกาํเนิดสตัว์เดียรัจฉาน ของบุคคลผู้มีความเหน็ 
 ผดิ ฯ 
      [๕๙๗] เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว นายทหารม้าร้องไห้ นํา้ตา 
 ไหล พระผู้มีพระภาคตรัสว่า แน่ะนาย เราได้ห้ามท่านอย่างน้ีแล้วมิใช่หรือว่า 
 อย่าเลยนาย ของดข้อน้ีเสยีเถดิ อย่าถามเราถงึข้อน้ีเลย เขาทูลว่า ข้าแต่พระองค์ 
 ผู้เจริญ ข้าพระองค์มิได้ร้องไห้ถึงข้อที่ พระผู้มีพระภาคตรัสกะข้าพระองค์หรอก แต่ 
 ว่าข้าพระองค์ถูกทหารม้าทั้งอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ ล่อลวงให้หลงสิ้นกาลนาน 
 ว่า ทหารม้าคนใดอุตสาหะพยายามในสงคราม คนอื่ นฆ่าผู้น้ันซึ่ งกาํลังอุตสาหะ 
 พยายามให้ถงึความตาย ทหารม้าผู้นั้นเมื่ อตายไป ย่อมเข้าถงึความเป็นสหายของ 
 เทวดาเหล่าสรชิต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้ง 
 นัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระผู้มี- 



 *พระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายของที่ ควํา่ เปิดของที่ ปิด 
 บอกทางให้แก่คนหลงทาง หรือส่องไฟในที่ มืดด้วยหวังว่า คนมีจักษุจักได้เหน็รปู 
 ฉะน้ัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์นี้ ขอถงึพระผู้มีพระภาคกบัทั้งพระธรรม 
 และภกิษุสงฆว่์าเป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจาํข้าพระองค์ว่าเป็นอบุาสก 
 ผู้ถงึพระรัตนตรัยเป็นสรณะ จนตลอดชีวิต ตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไป ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                            ภมูกสตูร 
      [๕๙๘] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ ปาวาริกอมัพวัน ใกล้ 
 เมืองนาฬนัทา คร้ังน้ันแล นายบ้านนามว่าอสพัินธกบุตร เข้าไปเฝ้าพระผู้มี- 
 *พระภาคถงึที่ ประทบั ถวายบงัคมพระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง 
 คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกพราหมณช์าว 
 ปัจฉาภมูิ มีคณโฑนํา้ติดตัว ประดับพวงมาลัยสาหร่าย อาบนํา้ทุกเช้าเยน็ บาํเรอไฟ 
 พราหมณเ์หล่าน้ันช่ือว่ายังสตัว์ที่ ตายทาํกาละแล้วให้เป็นขึ้น ให้รู้ชอบ ชวนให้ 
 เข้าสวรรค์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กพ็ระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระอรหันตสมัมา- 
 *สมัพุทธเจ้า สามารถกระทาํให้สตัว์โลกทั้งหมด เมื่ อตายไป พึงเข้าถงึสคุติ 
 โลกสวรรค์ได้หรือ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรนายคามณ ีถ้าอย่างน้ัน เราจัก 
 ย้อนถามท่านในข้อนี้  ปัญหาควรแก่ท่านด้วยประการใด ท่านพึงพยากรณปั์ญหา 
 ข้อนั้นด้วยประการน้ัน ท่านจะสาํคัญความข้อนั้นเป็นไฉน บุรษุในโลกนี้ ฆ่าสตัว์ 
 ลักทรัพย์ ประพฤติผดิในกาม พูดเทจ็ พูดส่อเสยีด พูดคาํหยาบ พูดเพ้อเจ้อ 
 มากไปด้วยอภชิฌา มีจิตพยาบาท มีความเหน็ผดิ หมู่มหาชนมาประชุมกนัแล้ว 
 พึงสวดวิงวอน สรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบผู้น้ันว่า ขอบุรษุน้ีเมื่ อตายไป 
 จงเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ท่านจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน บุรษุน้ันเมื่ อตายไป 
 พึงเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์เพราะเหตุการสวดวิงวอน เพราะเหตุการสรรเสริญ หรือ 
 เพราะเหตุการประนมมือเดินเวียนรอบดังน้ีหรือ ฯ 
      คา. ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ 
      [๕๙๙] พ. ดูกรนายคามณ ีเปรียบเหมือนบุรษุโยนหินก้อนหนาใหญ่ 
 ลงในห้วงนํา้ลึก หมู่มหาชนพึงมาประชุมกนัแล้วสวดวิงวอน สรรเสริญ ประนมมือ 
 เดินเวียนรอบหินน้ันว่า ขอจงโผล่ขึ้นเถดิท่านก้อนหิน ขอจงลอยขึ้นเถดิท่าน 
 ก้อนหิน ขอจงขึ้นบกเถดิท่านก้อนหิน ท่านจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน ก้อน 
 หินนั้นพึงโผล่ขึ้น พึงลอยขึ้น หรือพึงขึ้นบก เพราะเหตุการสวดวิงวอน สรรเสริญ 
 ประนมมือเดินเวียนรอบของหมู่มหาชนบ้างหรือ ฯ 
      คา. ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ 



      พ. ดูกรนายคามณ ีฉันน้ันเหมือนกนั บุรษุคนใดฆ่าสตัว์ ลักทรัพย์ 
 ประพฤติผดิในกาม พูดเทจ็ พูดส่อเสยีด พูดคาํหยาบ พูดเพ้อเจ้อ มากไปด้วย 
 อภชิฌา มีจิตพยาบาท มีความเหน็ผดิ หมู่มหาชนพึงมาประชุมกนัแล้วสวด 
 วิงวอน สรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่า ขอบุรษุน้ีเมื่ อตายไป 
 จงเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ กจ็ริง แต่บุรษุน้ันเมื่ อตาย พึงเข้าถงึอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก ฯ 
      [๖๐๐] ดูกรนายคามณ ีท่านจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน บุรษุในโลก 
 น้ีเว้นจากปาณาติบาต อทนินาทาน กาเมสมุิจฉาจาร มุสาวาท ปิสณุาวาจา 
 ผรสุวาจา สมัผปัปลาปะ ไม่มากไปด้วยอภชิฌา มีจิตไม่พยาบาท มีความเหน็ชอบ 
 หมู่มหาชนพึงมาประชุมกนัแล้วสวดวิงวอน สรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบ 
 บุรษุนั้นว่า ขอบุรษุน้ีเมื่ อตายไป จงเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ท่านจะ 
 สาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน บุรษุน้ันเมื่ อตายไป พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต 
 นรก เพราะเหตุการสวดวิงวอน สรรเสริญ หรือเพราะเหตุการประนมมือเดิน 
 เวียนรอบของหมู่มหาชนบ้างหรือ ฯ 
      คา. ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ 
      [๖๐๑] พ. ดูกรนายคามณ ีเปรียบเหมือนบุรษุลงยังห้วงนํา้ลึกแล้ว 
 พึงทุบหม้อเนยใสหรือหม้อนํา้มัน ก้อนกรวดหรือก้อนหินที่ มีอยู่ในหม้อน้ัน พึง 
 จมลง เนยใสหรือนํา้มันที่ มีอยู่ในหม้อนั้นพึงลอยขึ้น หมู่มหาชนพึงมาประชุมกนั 
 แล้วสวดวิงวอน สรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบเนยใสหรือนํา้มันน้ันว่า 
 ขอจงจมลงเถดิท่านเนยใสและนํา้มัน ขอจงดาํลงเถดิท่านเนยใสและนํา้มัน ขอจง 
 ลงภายใต้เถดิท่านเนยใสและนํา้มัน ท่านจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน เนยใส 
 และนํา้มันน้ันพึงจมลง พึงดาํลง พึงลงภายใต้ เพราะเหตุการสวดวิงวอน 
 สรรเสริญ หรือเพราะเหตุการประนมมือเดินเวียนรอบของหมู่มหาชนบ้างหรือ ฯ 
      ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีฉันน้ันเหมือนกนั บุรษุใดเว้นจากปาณาติบาต 
 อทนินาทาน กาเมสมุิจฉาจาร มุสาวาท ปิสณุาวาจา ผรสุวาจา สมัผปัปลาปะ 
 ไม่มากไปด้วยอภชิฌา มีจิตไม่พยาบาท มีความเหน็ชอบ หมู่มหาชนจะพากนัมา 
 ประชุมแล้วสวดวิงวอน สรรเสริญ ประนมมือเดินเวียนรอบบุรุษนั้นว่า ขอบุรษุ 
 น้ีเมื่ อตายไป จงเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก กจ็ริง แต่บุรษุน้ันเมื่ อตายไป 
 พึงเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ ฯ 
      [๖๐๒] เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว นายบ้านนามว่าอสพัินธก- 
 *บุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของ 



 พระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้ง 
 นัก พระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายของที่ ควํา่ เปิด 
 ของที่ ปิด บอกทางให้แก่คนหลงทาง หรือส่องไฟในที่ มืดด้วยหวังว่า คนมีจักษุ 
 จักเหน็รปู ฉะน้ัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์น้ีขอถงึพระผู้มีพระภาค 
 กบัทั้งพระธรรมและภกิษุสงฆว่์าเป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจาํข้า- 
 *พระองค์ ว่าเป็นอบุาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิต ต้ังแต่วันน้ี 
 เป็นต้นไป ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                           เทศนาสตูร 
      [๖๐๓] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ ปาวาริกอมัพวัน ใกล้ 
 เมืองนาฬนัทา คร้ังน้ันนายบ้านนามว่าอสพัินธกบุตร เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึ 
 ที่ ประทบั ถวายบงัคมพระผู้มีพระภาคแล้วน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ 
 ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคทรงเกื้อกูล 
 อนุเคราะห์สตัว์ทัว่หน้าอยู่มิใช่หรือ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อย่างน้ันนาย- 
 *คามณ ีตถาคตเกื้อกูลอนุเคราะห์สตัว์ทัว่หน้าอยู่ ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กเ็มื่ อเช่นนั้น เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาค 
 จึงทรงแสดงธรรมโดยเคารพแก่คนบางพวก ไม่ทรงแสดงธรรมโดยเคารพเหมือน 
 อย่างน้ันแก่คนบางพวก ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีถ้าอย่างน้ันเราจักทวนถามท่านถงึในข้อน้ี ปัญหา 
 ควรแก่ท่านด้วยประการใด ท่านพึงพยากรณปั์ญหาน้ันด้วยประการน้ัน ดูกรนาย- 
 *คามณ ีท่านจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน นาของคฤหบดีชาวนาในโลกน้ีมีอยู่ ๓ 
 ชนิด คือ ชนิดหน่ึงเป็นนาดี ชนิดหนึ่ งเป็นนาปานกลาง ชนิดหน่ึงเป็นนาเลวมี 
 ดินเหลว เคม็ พ้ืนดินเลว ท่านจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน คฤหบดีชาวนา 
 ต้องการจะหว่านพืช จะพึงหว่านในนาไหนก่อนเล่า ฯ 
      คา. คฤหบดีชาวนาต้องการจะหว่านพืช พึงหว่านพืชในนาดีก่อน คร้ัน- 
 *หว่านในนาน้ันแล้ว พึงหว่านในนาปานกลาง คร้ันหว่านในนาปานกลางน้ันแล้ว 
 ในนาเลว มีดินเหลว เคม็ พ้ืนดินเลว พึงหว่านบ้างไม่หว่านบ้าง ข้อน้ันเพราะ 
 เหตุไร เพราะที่ สดุจักเป็นอาหารโค ฯ 
      [๖๐๔] พ. ดูกรนายคามณ ีเปรียบเหมือนนาดีฉันใด เราย่อมแสดง 
 ธรรมอนังามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่ สดุ ประกาศพรหมจรรย์ 
 พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสทุธิ์ บริบูรณส์ิ้นเชิง แก่ภกิษุและภกิษุณขีองเรา 
 เหล่าน้ัน (ก่อน) ฉันน้ัน ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะภกิษุและภกิษุณเีหล่าน้ี 



 มีเราเป็นที่ พ่ึง มีเราเป็นที่ เร้น มีเราเป็นที่ ต้านทาน มีเราเป็นสรณะอยู่ ดูกรนาย- 
 *คามณ ีนาเลว มีดินเหลว เคม็ พ้ืนดินเลวฉันใด เราย่อมแสดงธรรมอนังาม 
 ในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่ สดุ ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้ง 
 พยัญชนะ บริสทุธิ์ บริบูรณส์ิ้นเชิง แก่อญัเดียรถย์ี สมณะ พราหมณแ์ละ 
 ปริพาชกของเราเหล่าน้ัน (ในที่ สดุ) ฉันน้ัน ฯ 
      [๖๐๕] ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะอญัเดียรถีย์ สมณะ พราหมณ ์
 และปริพาชกจะพึงรู้ธรรมแม้บทเดียว ความรู้ของเขาน้ันพึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
 สขุแก่เขาสิ้นกาลนาน ดูกรนายคามณ ีบุรษุมีขวดนํา้ ๓ ใบ คือ ขวดนํา้ใบหน่ึง 
 ไม่มีช่อง ใส่นํา้ไม่ได้ เจ้าของไม่ใช้ ใบหนึ่ งไม่มีช่อง ใส่นํา้ได้ เจ้าของใช้ 
 ใบหน่ึงมีช่อง ใส่นํา้ได้ เจ้าของใช้ ดูกรนายคามณ ีท่านจะสาํคัญความข้อน้ัน 
 เป็นไฉน บุรษุคนโน้นต้องการจะกรอกนํา้ใส่ พึงกรอกนํา้ใส่ในขวดไม่มีช่อง 
 ใส่นํา้ไม่ได้ เจ้าของไม่ใช้ หรือขวดนํา้ไม่มีช่อง ใส่นํา้ได้ เจ้าของใช้ หรือว่า 
 ขวดนํา้ที่ มีช่อง ใส่นํา้ได้ เจ้าของใช้ก่อน ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุรษุคนโน้นต้องการจะกรอกนํา้ใส่ พึงกรอก 
 นํา้ใส่ในขวดนํา้ไม่มีช่อง ใส่นํา้ไม่ได้ เจ้าของไม่ใช้ แล้วพึงกรอกนํา้ใส่ใน 
 ขวดนํา้ไม่มีช่อง ใส่นํา้ได้ เจ้าของใช้ แล้วพึงกรอกนํา้ใส่ในขวดนํา้มีช่อง ใส่นํา้ 
 ได้ เจ้าของใช้บ้าง ไม่กรอกใส่บ้าง ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะที่ สดุจักเป็นนํา้ 
 สาํหรับล้างสิ่ งของ ฯ 
      [๖๐๖] พ. ดูกรนายคามณ ีขวดนํา้ไม่มีช่อง ใส่นํา้ไม่ได้ เจ้าของไม่ใช้ 
 ฉันใด เราย่อมแสดงธรรมอนังามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่ สดุ 
 ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสทุธิ์ บริบูรณส์ิ้นเชิง แก่ 
 ภกิษุและภกิษุณขีองเราเหล่าน้ัน ฉันน้ัน ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะภกิษุและ 
 ภกิษุณเีหล่าน้ี มีเราเป็นที่ พ่ึง มีเราเป็นที่ เร้น มีเราเป็นที่ ต้านทาน มีเราเป็น 
 สรณะอยู่ ดูกรนายคามณ ีขวดนํา้ไม่มช่ีอง ใส่นํา้ได้ เจ้าของใช้ ฉันใด 
 เราย่อมแสดงธรรมอนังามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่ สดุ ประกาศ 
 พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสทุธิ์ บริบูรณส์ิ้นเชิง แก่อบุาสกและ 
 อบุาสกิาของเราเหล่าน้ัน (เป็นที่ สอง) ฉันน้ัน ข้อน้ันเพราะเหตุไร เพราะ 
 อบุาสกและอบุาสกิาเหล่าน้ี มีเราเป็นที่ พ่ึง มีเราเป็นที่ เร้น มีเราเป็นที่ ต้านทาน 
 มีเราเป็นสรณะอยู่ ดูกรนายคามณ ีขวดนํา้มีช่อง ใส่นํา้ได้ ทั้งเจ้าของใช้ ฉันใด 
 เราย่อมแสดงธรรมอนังามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่ สดุ ประกาศ 
 พรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสทุธิ์ บริบูรณส์ิ้นเชิง แก่อญัเดียรถย์ี 
 สมณะ พราหมณ ์และปริพาชกของเราเหล่าน้ัน (ในที่ สดุ) ฉันน้ัน ข้อนั้น 



 เพราะเหตุไร เพราะแม้ไฉนอญัเดียรถย์ี สมณะ พราหมณ ์และปริพาชกจะ 
 พึงรู้ทัว่ถงึธรรมน้ันแม้บทเดียว ความรู้ น้ันกพึ็งเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุแก่เขาสิ้น 
 กาลนาน ฯ 
      [๖๐๗] เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว นายบ้านนามว่าอสพัินธก- 
 *บุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของ 
 พระองค์แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้ง 
 นัก พระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายของที่ ควํา่ เปิด 
 ของที่ ปิด บอกทางให้แก่คนหลงทาง หรือส่องไฟในที่ มืดด้วยหวังว่า คนมีจักษุจัก 
 เหน็รปูได้ ฉันน้ัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอถงึพระผู้มีพระภาค กบัทั้ง 
 พระธรรมและภกิษุสงฆว่์าเป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจาํข้าพระองค์ว่า 
 เป็นอบุาสกผู้ถงึรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอดชีวิต ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                           อสงัขาสตูร 
      [๖๐๘] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ ปาวาริกอมัพวัน ใกล้ 
 เมืองนาฬนัทา คร้ังน้ันแล นายบ้านนามว่าอสพัินธกบุตร สาวกของนิครณถ ์
 เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ถวายบงัคมพระผู้มีพระภาคแล้ว น่ัง ณ ที่  
 ควรส่วนข้างหนึ่ ง คร้ันแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรนายคามณ ีนิครณถ-์ 
 *นาฏบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกอย่างไร อสพัินธกบุตรทูลว่า ข้าแต่พระองค์ 
 ผู้เจริญ นิครณถน์าฏบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกอย่างน้ีว่า ผู้ที่ ฆ่าสตัว์ต้องไป 
 อบายตกนรกทั้งหมด ผู้ที่ ลักทรัพย์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมด ผู้ที่ ประพฤติผดิ 
 ในกาม ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมด ผู้ที่ พูดเทจ็ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมด 
 กรรมใดๆ มาก กรรมน้ันๆ ย่อมนาํบุคคลไป นิครณถน์าฏบุตรย่อมแสดงธรรม 
 แก่พวกสาวกอย่างนี้แล พระเจ้าข้า ฯ 
      [๖๐๙] พ. ดูกรนายคามณ ีกนิ็ครณถน์าฏบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวก 
 ว่า กรรมใดๆ มาก กรรมนั้นๆ ย่อมนาํบุคคลไป เมื่ อเป็นเช่นน้ัน ใครๆ 
 จกัไม่ไปอบาย ตกนรก ตามคาํของนิครณถน์าฏบุตร ดูกรนายคามณ ีท่านจะ 
 สาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน บุรษุฆ่าสตัว์รวมทั้งสมัยและไม่ใช่สมัย ทั้งกลางคืน 
 และกลางวัน สมัยที่ เขาฆ่าสตัว์ หรือสมัยที่ เขาไม่ฆ่าสตัว์ สมัยไหนมาก 
 กว่ากนั ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุรษุฆ่าสตัว์รวมทั้งสมัยและมิใช่สมัย ทั้ง 
 กลางคืนและกลางวัน สมัยที่ เขาฆ่าสตัว์น้อยกว่า สมัยที่ เขาไม่ได้ฆ่าสตัว์มากกว่า 
 พระเจ้าข้า ฯ 



      พ. ดูกรนายคามณ ีกนิ็ครณถน์าฏบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกว่า กรรม 
 ใดๆ มาก กรรมนั้นๆ ย่อมนาํบุคคลน้ันไป เมื่ อเป็นเช่นนั้น ใครๆ จักไม่ 
 ไปอบาย ตกนรก ตามคาํของนิครณถน์าฏบุตร ฯ 
      [๖๑๐] ดูกรนายคามณ ีท่านจะสาํคัญความข้อนั้นเป็นไฉน บุรษุลักทรัพย์ 
 รวมทั้งสมัยและมิใช่สมัย ทั้งกลางคืนและกลางวัน สมัยที่ เขาลักทรัพย์ หรือ 
 สมัยที่ เขาไม่ได้ลักทรัพย์ สมัยไหนมากกว่ากนั ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุรษุลักทรัพย์รวมทั้งสมัยและมิใช่สมัย ทั้ง 
 กลางคืนและกลางวัน สมัยที่ เขาลักทรัพย์น้อยกว่า ส่วนสมัยที่ เขามิได้ลักทรัพย์ 
 มากกว่า พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีกนิ็ครณถน์าฏบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกว่า กรรม 
 ใดๆ มาก กรรมนั้นๆ ย่อมนาํบุคคลน้ันไป เมื่ อเป็นเช่นนั้น ใครๆ จักไม่ 
 ไปอบาย ตกนรก ตามคาํของนิครณถน์าฏบุตร ฯ 
      [๖๑๑] ดูกรนายคามณ ีท่านจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน บุรษุ 
 ประพฤติผดิในกามรวมทั้งสมัยและมิใช่สมัย ทั้งกลางคืนและกลางวัน สมัยที่ เขา 
 ประพฤติผดิในกาม หรือสมัยที่ เขามิได้ประพฤติผดิในกาม สมัยไหนมาก 
 กว่ากนั ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุรษุประพฤติผดิในกามรวมทั้งสมัยและมิใช่ 
 สมัย ทั้งกลางคืนและกลางวัน สมัยที่ เขาประพฤติผดิในกามน้ันน้อยกว่า ส่วน 
 สมัยที่ เขามิได้ประพฤติผดิในกามน้ันมากกว่า พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีกนิ็ครณถน์าฏบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวกว่า 
 กรรมใดๆ มาก กรรมน้ันๆ ย่อมนาํบุคคลไป เมื่ อเป็นเช่นน้ัน ใครๆ จักไม่ 
 ไปอบาย ตกนรก ตามคาํของนิครณถน์าฏบุตร ฯ 
      [๖๑๒] ดูกรนายคามณ ีท่านจะสาํคัญความข้อนั้นเป็นไฉน บุรษุพูดเทจ็ 
 รวมทั้งสมัยและมิใช่สมัย ทั้งกลางคืนและกลางวัน สมัยที่ เขาพูดเทจ็ หรือสมัย 
 ที่ เขามิได้พูดเทจ็ สมัยไหนมากกว่ากนั 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุรษุพูดเทจ็รวมทั้งสมัยและมิใช่สมัย ทั้ง 
 กลางคืนและกลางวัน สมัยที่ เขาพูดเทจ็น้ันน้อยกว่า ส่วนสมัยที่ เขามิได้พูดเทจ็ 
 น้ันมากกว่า พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีกนิ็ครณถ์นาฏบุตรแสดงธรรมแก่พวกสาวก กรรม 
 ใดๆ มาก กรรมนั้นๆ ย่อมนาํบุคคลไป เมื่ อเป็นเช่นน้ัน ใครๆ จักไม่ไป 
 อบาย ตกนรก ตามคาํของนิครณถน์าฏบุตร ฯ 
      [๖๑๓] ดูกรนายคามณ ีศาสดาบางท่านในโลกนี้  มักพูดอย่างนี้  มัก 



 เหน็อย่างน้ีว่า ผู้ฆ่าสตัว์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมด ผู้ที่ ลักทรัพย์ต้องไปอบาย 
 ตกนรกทั้งหมด ผู้ที่ ประพฤติผดิในกามต้องไปอบายตกนรกทั้งหมด ผู้ที่ พูดเทจ็ 
 ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมด ฯ 
      [๖๑๔] ดูกรนายคามณ ีสาวกที่ เล่ือมใสในศาสดานั้น ย่อมมีความคิด 
 อย่างน้ีว่า ศาสดาของเรากล่าวอย่างน้ี เหน็อย่างนี้ ว่า ผู้ที่ ฆ่าสตัว์ต้องไปอบาย 
 ตกนรกทั้งหมด สาวกของศาสดาน้ันกลับได้ความเหน็ว่า สตัว์ที่ เราฆ่ามีอยู่ แม้เรา 
 กต้็องไปอบาย ต้องตกนรก เขายังไม่ละวาจาน้ัน ยังไม่ละความคิดน้ัน ยังไม่ 
 สละความเหน็น้ัน ย่อมต้ังอยู่ในนรก เหมือนถูกนาํมาขงัไว้ ฉะน้ัน (สาวก 
 ของศาสดาน้ันมีความคิดอย่างน้ีว่า) ศาสดาของเรากล่าวอย่างน้ี เหน็อย่างนี้ ว่า ผู้ที่  
 ลักทรัพย์ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมด สาวกของศาสดาน้ันกลับได้ความเหน็ว่า 
 ทรัพย์ที่ เราลักมีอยู่ แม้เรากต้็องไปอบาย ต้องตกนรก เขายังไม่ละวาจานั้น ยัง 
 ไม่ละความคิดน้ัน ยังไม่ละความเหน็น้ัน ย่อมตั้งอยู่ในนรก เหมือนถูกนาํมา 
 ขงัไว้ ฉะน้ัน ศาสดาของเรากล่าวอย่างน้ี มีความเหน็อย่างน้ีว่า ผู้ที่ ประพฤติผดิ 
 ในกามต้องไปอบายตกนรกทั้งหมด สาวกของศาสดากลับได้ความเหน็ว่า กาเมส ุ
 มิจฉาจารที่ เราประพฤติมีอยู่ แม้เราต้องไปอบาย ต้องตกนรก เขายังไม่ละวาจา 
 น้ัน ยังไม่ละความคิดน้ัน ยังไม่สละความเหน็น้ัน ย่อมตั้งอยู่ในนรก เหมือน 
 ถูกนาํมาขงัไว้ ฉะนั้น ศาสดาของเรากล่าวอย่างน้ี มีความเหน็อย่างนี้ ว่า ผู้ที่ พูด 
 เทจ็ต้องไปอบายตกนรกทั้งหมด สาวกของศาสดาน้ันกลับได้ความเหน็ว่า คาํเทจ็ 
 ที่ เราพูดมีอยู่ แม้เราต้องไปอบาย ต้องตกนรก เขายังไม่ละวาจาน้ัน ยังไม่ละ 
 ความคิดน้ัน ยังไม่สละความเหน็นั้น ย่อมต้ังอยู่ในนรก เหมือนถูกนาํมาขงัไว้ 
 ฉะน้ัน ฯ 
[๖๑๕] ดูกรนายคามณ ีกพ็ระตถาคตอรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้า ทรงถงึ 
 พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดีแล้ว ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถผู้ีฝึกบุรุษ 
 ที่ ควรฝึก ไม่มีผู้อื่ นย่ิงกว่า เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้เบกิ- 
 *บานแล้ว เป็นผู้มีโชค เสดจ็อบุติัขึ้นในโลกน้ี ตถาคตน้ันทรงตาํหนิติเตียน 
 ปาณาติบาต และตรัสว่า จงงดเว้นจากปาณาติบาต ทรงตาํหนิติเตียนอทนินาทาน 
 และตรัสว่า จงงดเว้นจากอทนินาทาน ทรงตาํหนิติเตียนกาเมสมุิจฉาจาร และตรัส 
 ว่าจงงดเว้นจากกาเมสมุิจฉาจาร ทรงตาํหนิติเตียนมุสาวาท และตรัสว่า จงงดเว้น 
 จากมุสาวาท โดยอเนกปริยาย สาวกเป็นผู้เล่ือมใสในพระศาสดาน้ัน ย่อม 
 พิจารณาเหน็ดังน้ีว่า พระผู้มีพระภาคทรงตาํหนิติเตียนปาณาติบาตโดยอเนกปริยาย 
 และตรัสว่า จงเว้นจากปาณาติบาต กส็ตัว์ที่ เราฆ่ามีอยู่มากมาย ข้อที่ เราฆ่าสตัว์ 
 มากมายน้ัน ไม่ดีไม่งาม เราแลพึงเดือดร้อนเพราะข้อนี้ เป็นปัจจัยแท้ เราจักไม่ได้ทาํ 



 บาปกรรมน้ันหามิได้ เขาพิจารณาเหน็ดังน้ีแล้ว ย่อมละปาณาติบาตน้ันด้วย ย่อม 
 งดเว้นจากปาณาติบาตต่อไปด้วย เป็นอนัว่าเขาละบาปกรรม ก้าวล่วงบาปกรรมได้ 
 ด้วยประการอย่างน้ี ฯ 
      [๖๑๖] สาวกนั้นย่อมพิจารณาเหน็ดังน้ีว่า พระผู้มีพระภาคทรงตาํหนิ 
 ติเตียนอทนินาทานโดยอเนกปริยาย และตรัสว่า จงงดเว้นจากอทนินาทาน 
 ทรัพย์ที่ เราลักมีอยู่มากมาย ข้อที่ เราลักทรัพย์มากมายน้ัน ไม่ดี ไม่งาม เราแลพึง 
 เดือดร้อน เพราะข้อน้ันเป็นปัจจัยแท้ เราจักไม่ได้ทาํบาปกรรมนั้นหามิได้ เขา 
 พิจารณาเหน็ดังน้ีแล้ว ย่อมละอทนินาทานนั้นด้วย ย่อมงดเว้นจากอทนินาทาน 
 ต่อไปด้วย เป็นอนัว่าเขาละบาปกรรม ก้าวล่วงบาปกรรมได้ ด้วยประการอย่างน้ี ฯ 
      [๖๑๗] สาวกน้ันย่อมพิจารณาเหน็ดังน้ีว่า พระผู้มีพระภาคทรงตาํหนิ 
 ติเตียนกาเมสมุิจฉาจารโดยอเนกปริยาย และตรัสว่า จงงดเว้นจากกาเมสมุิจฉาจาร 
 เราประพฤติผดิในกามมีอยู่มากมาย ข้อที่ เราประพฤติผดิในกามมากมายน้ัน ไม่ดี 
 ไม่งาม เราแลพึงเดือดร้อนเพราะข้อน้ันเป็นปัจจัยแท้ เราจักไม่ได้ทาํบาปกรรม 
 น้ันหามิได้ เขาพิจารณาเหน็ดังน้ีแล้ว ย่อมละกาเมสมุิจฉาจารน้ันด้วย ย่อมงด 
 เว้นจากกาเมสมุิจฉาจารต่อไปด้วย เป็นอนัว่าเขาละบาปกรรมก้าวล่วงบาปกรรมได้ 
 ด้วยประการอย่างน้ี ฯ 
      [๖๑๘] สาวกน้ันย่อมพิจารณาเหน็ดังน้ีว่า พระผู้มีพระภาคทรงตาํหนิ 
 ติเตียนมุสาวาทโดยอเนกปริยาย และตรัสว่า จงงดเว้นจากมุสาวาท กเ็ราพูดเทจ็ 
 มีอยู่มากมาย ข้อที่ เราพูดเทจ็มากมายน้ัน ไม่ดี ไม่งาม เราแลพึงเดือดร้อน 
 เพราะข้อน้ันเป็นปัจจัยแท้ เราจักไม่ได้ทาํบาปกรรมนั้นหามิได้ เขาพิจารณาเหน็ดังน้ี 
 แล้วย่อมละมุสาวาทน้ันด้วย ย่อมงดเว้นจากมุสาวาทต่อไปด้วย เป็นอนัว่าเขาละ 
 บาปกรรม ก้าวล่วงบาปกรรมได้ ด้วยประการอย่างน้ี ฯ 
      [๖๑๙] สาวกน้ันละปาณาติบาต งดเว้นจากปาณาติบาต ละอทนินาทาน 
 งดเว้นจากอทนินาทาน ละกาเมสมุิจฉาจาร งดเว้นจากกาเมสมุิจฉาจาร ละมุสา 
 วาท งดเว้นจากมุสาวาท ละปิสณุาวาจา งดเว้นจากปิสณุาวาจา ละผรสุวาจา งด 
 เว้นจากผรสุวาจา ละสมัผปัลาปะ งดเว้นจากสมัผปัลาปะ ละอภชิฌา ไม่โลภมาก 
 ละความประทุษร้าย คือ พยาบาท ไม่มีจิตพยาบาท  ละความเหน็ผดิ มีความ 
 เหน็ชอบ ดูกรนายคามณ ีอริยสาวกนั้นน่ันแล ปราศจากอภชิฌา ปราศจาก 
 พยาบาทอย่างนี้  ไม่หลงงมงาย มีความรู้สกึตัว มีสติ มีใจประกอบด้วยเมตตา 
 แผ่ไปตลอดทศิหนึ่ งอยู่ ทศิที่  ๒ ที่  ๓ ที่  ๔ กเ็หมือนกนั ตามนัยน้ี 
 ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทัว่สตัว์ทุกเหล่า ในที่  
 ทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอนัไพบูลย์ ถงึความเป็นใหญ่ หาประมาณ 



 มิได้ ไม่มีเวร ไม่มีความเบยีดเบยีนอยู่ ดูกรนายคามณ ีคนเป่าสงัขผู้์มีกาํลัง 
 พึงยังบุคคลให้รู้แจ้งทั้ง ๔ ทศิได้โดยไม่ยากเลย ฉันใด กรรมที่ ทาํพอประมาณ 
 อนัใด ในเมตตาเจโตวิมุติอนับุคคลอบรมแล้ว ทาํให้มากแล้วอย่างน้ี กรรมนั้น 
 จะไม่เหลือ ไม่ตั้งอยู่ในรปูาพจรนั้น ฉันน้ันเหมือนกนั ดูกรนายคามณ ีอริย- 
 *สาวกนั้นน่ันแล ปราศจากอภชิฌา ปราศจากพยาบาทแล้วอย่างน้ี ไม่หลงงมงาย 
 รู้สกึตัว มีสติ มีใจประกอบด้วยกรุณา ... มีใจประกอบด้วยมุทติา ... มีใจ 
 ประกอบด้วยอเุบกขาแผ่ไปตลอดทศิหน่ึงอยู่ ทศิที่  ๒ ที่  ๓ ที่  ๔ กเ็หมือนกนั 
 ตามนัยน้ี ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง  เบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทัว่สตัว์ 
 ทุกเหล่า ในที่ ทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วยอเุบกขาอนัไพบูลย์ ถงึความ 
 เป็นใหญ่ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร ไม่มีความเบยีดเบยีนอยู่ ดูกรนายคามณ ี
 คนเป่าสงัขผู้์มีกาํลัง พึงยังบุคคลให้รู้แจ้งทั้ง ๔ ทศิได้โดยไม่ยาก ฉันใด กรรม 
 ที่ ทาํพอประมาณในอเุบกขาเจโตวิมุติที่ บุคคลอบรมแล้ว ทาํให้มากแล้วอย่างนี้ 
 กรรมนั้นจะไม่เหลือ ไม่ต้ังอยู่ในรปูาพจรน้ัน ฉันนั้นเหมือนกนั เมื่ อพระผู้มี- 
 *พระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว นายบ้านนามว่าอสพัินธกบุตรสาวกนิครณถไ์ด้กราบทูล 
 พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้ง 
 นัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ฯลฯ ขอพระ 
 ผู้มีพระภาคโปรดทรงจาํข้าพระองค์ว่าเป็นอบุาสก ผู้ถงึพระรัตนตรัยเป็นสรณะ 
 จนตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป พระเจ้าข้า ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                            กุลสตูร 
      [๖๒๐] สมัยหนึ่ ง พระผู้มีพระภาคเสดจ็จาริกไปในโกศลชนบท 
 พร้อมด้วยภกิษุสงฆเ์ป็นอนัมาก เสดจ็ถงึนาฬนัทคามได้ยินว่า สมัยน้ัน พระผู้ 
 มีพระภาคประทบัอยู่ ณ ปาวาริกอมัพวันใกล้นาฬันทคาม สมัยน้ันแล ชาว 
 นาฬนัทคามมีภกิษุหาได้ยาก เล้ียงชีวิตอยู่ได้โดยฝืดเคือง เกล่ือนกลาดด้วยกระดูก 
 ต้องจับจ่ายด้วยสลาก (บตัรปันส่วน) สมัยน้ันแล นิครณถน์าฏบุตรอาศยัอยู่ใน 
 นาฬนัทคาม พร้อมด้วยบริษัทนิครณถเ์ป็นอนัมาก คร้ังน้ัน นายบ้านนามว่า 
 อสพัินธกบุตรสาวกนิครณถ์ เข้าไปหานิครณถน์าฏบุตรยังที่ อยู่ ไหว้แล้วน่ัง  ณ ที่  
 ควรส่วนข้างหนึ่ ง คร้ันแล้ว นิครณถ์นาฏบุตรได้พูดกบันายคามณอีสพัินธกบุตร 
 ว่า มาเถดินายคามณ ีจงยกวาทะแก่พระสมณโคดม กติติศพัทอ์นังามของท่านจัก 
 ขจรไปอย่างนี้ ว่า นายคามณอีสพัินธกบุตรยกวาทะแก่พระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มาก 
 อย่างน้ี มีอานุภาพมากอย่างนี้  นายคามณถีามว่า ท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้าจะยกวาทะ 
 แก่พระสมณะโคดมผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากอย่างไร นิครณถน์าฏบุตรกล่าวว่า 



 มาเถดิท่านคามณ ีจงเข้าไปหาพระสมณโคดม คร้ันแล้วจงกล่าวกะพระสมณโคดม 
 อย่างน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญความเอน็ดู การ 
 ตามรักษา ความอนุเคราะห์สกุลทั้งหลาย โดยอเนกปริยายมิใช่หรือ ถ้าพระสมณ 
 โคดมถูกท่านถามอย่างน้ีแล้ว ทรงพยากรณอ์ย่างน้ีว่า อย่างนั้นนายคามณ ี ตถาคต 
 สรรเสริญความเอน็ดู การตามรักษา ความอนุเคราะห์สกุลทั้งหลาย โดยอเนก 
 ปริยาย ท่านจงกล่าวกะพระสมณโคดมน้ันอย่างน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ อ 
 เช่นน้ันทาํไมพระผู้มีพระภาคกบัภกิษุสงฆเ์ป็นอนัมากจึงเที่ ยวจาริกอยู่ในนาฬนัทคาม 
 อนัเกดิทุพภกิขภยั เล้ียงชีวิตอยู่ได้โดยฝืดเคือง เกล่ือนกลาดด้วยกระดูก ต้อง 
 จับจ่ายด้วยสลากเล่า พระผู้มีพระภาคทรงปฏบิติัเพ่ือตัดรอนสกุล เพ่ือให้สกุลเสื่ อม 
 เพ่ือให้สกุลคับแค้น ดูกรนายคามณ ีพระสมณโคดมอนัท่านถามปัญหา ๒ เง่ือน 
 น้ีแล้ว จะไม่อาจคาย จะไม่อาจกลืน (กลืนไม่เข้าคายไม่ออก) ได้เลย ฯ 
      [๖๒๑] นายอสพัินธกบุตรรับคาํนิครณถน์าฏบุตรแล้ว ลุกจากอาสนะ 
 ไหว้นิครณถน์าฏบุตรทาํประทกัษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ถวาย 
 บงัคมพระผู้มีพระภาคแล้ว น่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหนึ่ ง คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มี 
 พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญความเอน็ดู การ 
 ตามรักษา ความอนุเคราะห์สกุลทั้งหลาย โดยอเนกปริยายมิใช่หรือ พระผู้มี 
 พระภาคตรัสตอบว่า อย่างน้ัน นายคามณ ีตถาคตสรรเสริญความเอน็ดู การตาม 
 รักษา ความอนุเคราะห์สกุลทั้งหลาย โดยอเนกปริยาย ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ อเช่นน้ัน ทาํไมพระผู้มีพระภาคพร้อม 
 ด้วยภกิษุสงฆเ์ป็นอนัมาก จึงเที่ ยวจาริกอยู่ในนาฬนัทคามอนัเกดิทุพภกิขภยั เล้ียง 
 ชีวิตอยู่ได้โดยฝืดเคือง เกล่ือนกลาดด้วยกระดูก ต้องจับจ่ายด้วยสลากเล่า 
 พระผู้มีพระภาคปฏบิติัเพ่ือตัดรอนสกุล เพ่ือให้สกุลเสื่ อม ปฏบิตัิเพ่ือให้สกุล 
 คับแค้น ฯ 
      [๖๒๒] พ. ดูกรนายคามณ ีแต่ภทัรกปัน้ีไป ๙๑ กปั ที่ เราระลึกได้ 
 เราไม่รู้สกึว่าเคยเบยีดเบยีนสกุลไหนๆ ด้วยการถอืเอาภิกษาที่ สกุแล้วเลย อน่ึงเล่า 
 สกุลเหล่าใดมั่งค่ัง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีทรัพย์คือ 
 เคร่ืองอปุกรณม์าก มีทรัพย์คือข้าวเปลือกมาก สกุลทั้งปวงนั้นเจริญขึ้นเพราะการ 
 ให้ทาน เพราะสจัจะและสญัญมะ ดูกรนายคามณ ีเหตุปัจจัย ๘ อย่างเพ่ือความ 
 คับแค้นแห่งสกุลทั้งหลาย คือ สกุลทั้งหลายถงึความคับแค้นจากพระราชา ๑ จาก 
 โจร ๑ จากไฟ ๑ จากนํา้ ๑ ทรัพย์ที่ ฝงัไว้เคล่ือนจากที่  ๑ ย่อมวิบัติเพราะ 
 การงานที่ ประกอบไม่ดี ๑ ทรัพย์ในสกุลเกดิเป็นถ่านไฟ ๑ คนในสกุลใช้จ่าย 
 โภคทรัพย์เหล่าน้ันฟุ่มเฟือย ให้พินาศสญูหายไป ๑ ความไม่เที่ ยงเป็นที่  ๘ 



 ดูกรนายคามณ ีเหตุปัจจัย ๘ อย่างเหล่าน้ีแล เพ่ือความคับแค้นของสกุลทั้งหลาย 
 เมื่ อเหตุปัจจัย ๘ อย่างเหล่าน้ีมีอยู่ ผู้ใดพึงว่าเราอย่างน้ีว่า พระผู้มีพระภาคปฏบิติั 
 เพ่ือให้สกุลขาดสญู เพ่ือให้สกุลเสื่ อม เพ่ือให้สกุลคับแค้น ดังน้ี ผู้น้ันยังไม่ 
 ละวาจานั้น ยังไม่ละความคิดน้ัน ยังไม่สละทฐิิน้ัน ต้องด่ิงลงในนรกแน่แท้ ฯ 
      เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว นายคามณอีสพัินธกบุตรได้กราบทูล 
 พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนัก 
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ฯลฯ ขอพระผู้มี 
 พระภาคโปรดทรงจาํข้าพระองค์ว่า เป็นอบุาสกผู้ถงึพระรัตนตรัยเป็นสรณะจนตลอด 
 ชีวิต ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป พระเจ้าข้า ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                           มณจูิฬกสตูร 
      [๖๒๓] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระวิหารเวฬวัุน 
 กลันทกนิวาปสถาน ใกล้พระนครราชคฤห์ กส็มัยน้ันแล เมื่ อราชบริษัทน่ังประชุม 
 กนัในพระราชวังสงัสนทนากนัว่า ทองและเงินย่อมควรแก่สมณศากยบุตร สมณ 
 ศากยบุตรย่อมยินดีทองและเงิน ย่อมรับทองและเงิน ฯ 
      [๖๒๔] กส็มัยน้ันแล นายบ้านนามว่ามณจูิฬกะน่ังอยู่ในบริษัทนั้น คร้ัง 
 น้ัน นายบ้านนามว่ามณจูิฬกะได้กล่าวกะบริษัทน้ันว่า ท่านผู้เจริญอย่าได้กล่าว 
 อย่างน้ี ทองและเงินไม่ควรแก่สมณศากยบุตร สมณศากยบุตรย่อมไม่ยินดีทอง 
 และเงิน ย่อมไม่รับทองและเงิน สมณศากยบุตรห้ามแก้วและทอง ปราศจาก 
 ทองและเงิน นายบ้านมณจูิฬกะไม่อาจให้บริษัทน้ันยินยอมได้ ฯ 
      [๖๒๕] คร้ังน้ัน  นายบ้านจูฬกะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั 
 ถวายบงัคมพระผู้มีพระภาคแล้ว น่ังอยู่ ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้กราบ 
 ทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ อราชบริษัทน่ังประชุมกนัในพระ- 
 *ราชวังสงัสนทนากนัว่า ทองและเงินย่อมควรแก่สมณศากยบุตร สมณศากยบุตร 
 ย่อมยินดีทองและเงิน เมื่ อราชบริษัทกล่าวอย่างน้ี ข้าพระองค์ได้กล่าวกะบริษัท 
 น้ันว่า ท่านผู้เจริญอย่าได้กล่าวอย่างน้ี ทองและเงินย่อมไม่ควรแก่สมณศากยบุตร 
 สมณศากยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงิน ย่อมไม่รับทองและเงิน สมณศากยบุตร 
 ห้ามแก้วและทอง ปราศจากทองและเงิน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่ 
 อาจให้บริษัทนั้นยินยอมได้ เมื่ อข้าพระองค์พยากรณอ์ย่างน้ี เป็นอนักล่าวตามคาํที่  
 พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว จะไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคาํไม่จริง และพยากรณ ์
 ธรรมสมควรแก่ธรรม ทั้งการคล้อยตามวาทะที่ ถูกไรๆ จะไม่ถงึฐานะอนัวิญญูชน 
 พึงติเตียนได้แลหรือ พระเจ้าข้า ฯ 



      [๖๒๖] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละ นายคามณ ีเมื่ อท่านพยากรณ ์
 อย่างน้ี เป็นอนักล่าวตามคาํที่ เรากล่าวแล้ว ไม่กล่าวตู่เราด้วยคาํไม่จริง และ 
 พยากรณธ์รรมสมควรแก่ธรรม ทั้งการคล้อยตามวาทะที่ ถูกไรๆ จะไม่ถงึฐานะ 
 อนัวิญญูชนพึงติเตียนได้ เพราะว่าทองและเงินไม่ควรแก่สมณศากยบุตร สมณ 
 ศากยบุตรย่อมไม่ยินดีทองและเงิน สมณศากยบุตรห้ามแก้วและทอง  ปราศจาก 
 ทองและเงิน ดูกรนายคามณ ีทองและเงินควรแก่ผู้ใด เบญจกามคุณกค็วรแก่ 
 ผู้น้ัน เบญจกามคุณควรแก่ผู้ใด ทองและเงินกค็วรแก่ผู้น้ัน ดูกรนายคามณ ีท่าน 
 พึงทรงความที่ ควรแก่เบญจกามคุณน้ันโดยส่วนเดียวว่า ไม่ใช่ธรรมของสมณะ ไม่ 
 ใช่ธรรมของศากยบุตร อนึ่ งเล่าเรากล่าวอย่างน้ีว่า ผู้ต้องการหญ้าพึงแสวงหาหญ้า 
 ผู้ต้องการไม้พึงแสวงหาไม้ ผู้ต้องการเกวียนพึงแสวงหาเกวียน ผู้ต้องการบุรุษพึง 
 แสวงหาบุรษุ เรามิได้กล่าวว่า สมณศากยบุตรพึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงิน 
 โดยปริยายอะไรเลย ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                           คันธภกสตูร 
      [๖๒๗] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ อรุเุวลกปัปะ นิคม 
 ของมัลลกษัตริย์ ในมัลลรัฐ คร้ังนั้นแล นายบ้านนามว่า คันธภกะเข้าไปเฝ้า 
 พระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ถวายบงัคมพระผู้มีพระภาคแล้ว น่ังอยู่ ณ ที่ ควร 
 ส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
 ข้าพระองค์ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงเหตุเกดิ 
 และเหตุดับแห่งทุกขแ์ก่ข้าพระองค์เถดิ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรนายคามณ ี
 กเ็ราพึงปรารภอดีตกาลแสดงเหตุเกดิและเหตุดับแห่งทุกขแ์ก่ท่านว่า ในอดีตกาล 
 ได้มีแล้วอย่างน้ี ความสงสยั ความเคลือบแคลงในข้อน้ันจะพึงมีแก่ท่าน ถ้าเรา 
 ปรารภอนาคตกาลแสดงเหตุเกดิและเหตุดับแห่งทุกขแ์ก่ท่านว่า ในอนาคตกาล 
 จักมีอย่างน้ี แม้ในข้อนั้น ความสงสยั ความเคลือบแคลง จะพึงมีแก่ท่าน 
 อน่ึงเล่า เราน่ังอยู่ ณ ที่ น้ีแหละ จักแสดงเหตุเกดิและเหตุดับแห่งทุกขแ์ก่ท่าน 
 ซึ่ งน่ังอยู่ที่ นี่ เหมือนกนั ท่านจงฟังคาํน้ัน จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว นายคันธภก 
 คามณทูีลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระดาํรัสน้ีว่า ดูกร- 
 *นายคามณ ีท่านจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน ความโศก ความรํา่ไร ความทุกข ์
 โทมนัสและอปุายาส พึงเกดิขึ้นแก่ท่าน เพราะหมู่มนุษย์ในอรุเุวลกปัปนิคมตาย 
 ถูกจองจาํ เสื่ อมทรัพย์ หรือถูกติเตียน มีแก่ท่านหรือ ฯ 
      คา. มีอยู่ พระเจ้าข้า ที่ ความโศก ความรํา่ไร ความทุกขโ์ทมนัสและ 
 อปุายาส พึงเกดิมีแก่ข้าพระองค์ เพราะหมู่มนุษย์ในอุรเุวลกปัปนิคมตาย ถูก 



 จองจาํ เสื่ อมทรัพย์หรือถูกติเตียน ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีกค็วามโศก ความรํา่ไร ความทุกข ์โทมนัสและ 
 อปุายาส ไม่พึงเกดิขึ้นแก่ท่าน เพราะหมู่มนุษย์ในอรุเุวลกปัปนิคมตาย ถูกจองจาํ 
 เสื่ อมทรัพย์หรือถูกติเตียน มีอยู่แก่ท่านหรือ ฯ 
      คา. มีอยู่ พระเจ้าข้า ที่ ความโศก ความรํา่ไร ความทุกข ์โทมนัส 
 และอปุายาส ไม่พึงเกดิมีแก่ข้าพระองค์ เพราะหมู่มนุษย์ ในอรุเุวลกปัปนิคมตาย 
 ถูกจองจาํ เสื่ อมทรัพย์หรือถูกติเตียน ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเคร่ืองให้ความโศก ความ 
 รํา่ไร ความทุกข ์โทมนัสและอปุายาส พึงเกดิขึ้นแก่ท่าน เพราะหมู่มนุษย์ชาว 
 อรุเุวลกปัปนิคมบางพวกตาย ถูกจองจาํ เสื่ อมทรัพย์หรือถูกติเตียน กห็รือว่า 
 อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเคร่ืองให้ความโศก ความรํา่ไร ความทุกขโ์ทมนัสและ 
 อปุายาส ไม่พึงเกดิมีขึ้นแก่ท่าน เพราะหมู่มนุษย์ชาวอรุเุวลกปัปนิคมบางพวกตาย 
 ถูกจองจาํ เสื่ อมทรัพย์หรือถูกติเตียน ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ความโศก ความรํา่ไร ความทุกขโ์ทมนัส 
 และอปุายาส พึงเกดิขึ้นแก่ข้าพระองค์ เพราะหมู่มนุษย์ชาวอรุเุวลกปัปนิคมเหล่า 
 ใดตาย ถูกจองจาํ เสื่ อมทรัพย์หรือเพราะถูกติเตียน กเ็พราะข้าพระองค์ มี 
 ฉันทราคะ ในหมู่มนุษย์ชาวอรุเุวลกปัปนิคมเหล่าน้ัน ส่วนความโศก ความรํา่ไร 
 ความทุกขโ์ทมนัสและอปุายาส ไม่พึงเกดิขึ้นแก่ข้าพระองค์ เพราะหมู่มนุษย์ชาว 
 อรุเุวลกปัปนิคมเหล่าใดตาย ถูกจองจาํ เสื่ อมทรัพย์หรือถูกติเตียน กเ็พราะ 
 ข้าพระองค์ไม่มีฉันทราคะในหมู่มนุษย์ชาวอรุเุวลกปัปนิคมเหล่านั้น พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีท่านจงนาํไปซ่ึงทุกขอ์นัใดด้วยธรรมที่ เหน็แล้ว 
 ทราบแล้ว บรรลุแล้วโดยไม่ประกอบด้วยกาล หย่ังลงแล้ว ทั้งอดีตและอนาคต 
 ทุกขเ์ป็นอดีตกาลอย่างใดอย่างหนึ่ งเมื่ อเกดิ ย่อมเกดิขึ้น ทุกขท์ั้งหมดน้ันมีฉันทะ 
 เป็นมูล มีฉันทะเป็นเหตุ เพราะฉันทะเป็นมูลแห่งทุกข ์ทุกขเ์ป็นอนาคตกาล 
 อย่างใดอย่างหน่ึงเมื่ อเกดิ จักเกดิขึ้น ทุกขท์ั้งหมดน้ันมีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะ 
 เป็นเหตุ เพราะฉันทะเป็นมูลแห่งทุกข ์ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอศัจรรย์ ไม่เคยมีมาแล้ว พระดาํรัสน้ีว่า 
 ทุกขเ์ป็นอดีตกาลอย่างใดอย่างหนึ่ งเมื่ อเกดิ ย่อมเกดิขึ้น ทุกขท์ั้งหมดน้ันมีฉันทะ 
 เป็นมูล มีฉันทะเป็นเหตุ เพราะฉันทะเป็นมูลแห่งทุกข ์ทุกขเ์ป็นอนาคตกาล 
 อย่างใดอย่างหน่ึง เมื่ อเกดิ จักเกดิขึ้น ทุกขท์ั้งหมดน้ันมีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะ 
 เป็นเหตุ เพราะฉันทะเป็นมูลแห่งทุกข ์ดังน้ี พระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว ข้าแต่ 
 พระองค์ผู้เจริญ กุมารนามว่าจิรวาสบุีตรของข้าพระองค์มีอยู่ เขาอาศยัอยู่ภายนอก 



 นคร ข้าพระองค์ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ส่งบุรษุไปด้วย สัง่ว่า แน่ะนาย เจ้าจงไป 
 จงทราบกุมารจิวาส ีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บุรษุนั้นยังไม่มาเพียงใด ความกระวน- 
 *กระวายใจย่อมมีแก่ข้าพระองค์ว่า อะไรๆ อย่าเบยีดเบยีนจิรวาสกุีมารเลย ดังนี้ 
 เพียงน้ันๆ 
      [๖๒๘] พ. ท่านจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน ความโศก ความรํา่ไร 
 ความทุกข ์โทมนัสและอปุายาส พึงเกดิขึ้นแก่ท่าน เพราะจิรวาสกุีมารตาย ถูก 
 จองจาํ เสื่ อมทรัพย์หรือถูกติเตียนหรือ ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้เมื่ อจิรวาสกุีมารยังมีชีวิตอยู่ ข้าพระองค์ 
 ยังมีความกระวนกระวายใจ ไฉนความโศก ความรํา่ไร ความทุกขโ์ทมนัสและ 
 อปุายาส จักไม่เกดิขึ้นแก่ข้าพระองค์ เพราะจิรวาสกุีมารตาย ถูกจองจาํ เสื่ อม 
 ทรัพย์หรือถูกตเิตียนเล่า พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีข้อน้ันพึงทราบโดยปริยายน้ีว่า ทุกขอ์ย่างใด 
 อย่างหน่ึงเมื่ อเกดิ ย่อมเกดิขึ้น ทุกขท์ั้งหมดน้ันมีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็นเหตุ 
 เพราะฉันทะเป็นมูลแห่งทุกข ์ดูกรนายคามณ ี ท่านจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน 
 เมื่ อใด ท่านไม่ได้เหน็มารดาของจิรวาสกุีมาร ไม่ได้ฟังเสยีง เมื่ อน้ัน ท่านมี 
 ความพอใจ ความกาํหนัดหรือความรักในมารดาของจิรวาสกุีมารหรือ ฯ 
      คา. ไม่ใช่อย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. เพราะอาศยัการเหน็หรือการฟัง ท่านจึงมีความพอใจ ความกาํหนัด 
 หรือความรักในมารดาของจิรวาสกุีมารหรือ ฯ 
      คา. อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ท่านจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน ความโศก ความรํา่ไร ความ 
 ทุกข ์โทมนัสและอุปายาส พึงเกดิขึ้นแก่ท่าน เพราะมารดาของจิรวาสกุีมารตาย 
 ถูกจาํจอง เสื่ อมทรัพย์หรือถูกติเตียนหรือ ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แม้เมื่ อมารดาของจิรวาสกุีมารมีชีวิตอยู่ 
 ข้าพระองค์พึงมีความกระวนกระวายใจ ไฉนความโศก ความรํา่ไร  ความทุกข ์
 โทมนัสและอปุายาส จักไม่เกดิขึ้นแก่ข้าพระองค์ เพราะมารดาของจิรวาสกุีมาร 
 ตาย ถูกจองจาํ  เสื่ อมทรัพย์หรือถูกติเตียนเล่า พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีท่านพึงทราบความข้อนั้นโดยปริยายน้ีว่า ทุกขอ์ย่าง 
 ใดอย่างหน่ึงเมื่ อเกดิ ย่อมเกดิขึ้น ทุกขท์ั้งหมดนั้นมีฉันทะเป็นมูล มีฉันทะเป็น 
 เหตุ เพราะฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข ์ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๑ 
                           ราสยิสตูร 



      [๖๒๙] คร้ังน้ันแล นายบ้านนามว่าราสยิะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค 
 ถงึที่ ประทบั ถวายบงัคมพระผู้มีพระภาคแล้ว น่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้ว 
 ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับมาว่า 
 พระสมณโคดมติเตียนตบะทั้งปวง เข้าไปว่า เข้าไปด่าบุคคลทั้งปวงผู้มีตบะ ทรง 
 ชีพอยู่อย่างเศร้าหมอง โดยส่วนเดียว ดังน้ี ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชนเหล่าใด 
 ได้กล่าวแล้วอย่างน้ีว่า พระสมณโคดมติเตียนตบะทั้งปวง เข้าไปว่า เข้าไปด่า 
 บุคคลทั้งปวงผู้มีตบะ ทรงชีพอยู่อย่างเศร้าหมอง โดยส่วนเดียว ดังน้ี ชนเหล่า 
 น้ันเป็นอนักล่าวตามคาํที่ พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว จะไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาค 
 ด้วยคาํอนัไม่จริง และพยากรณธ์รรมสมควรแก่ธรรม ทั้งการคล้อยตามวาทะที่  
 ถูกไรๆ จะไม่ถงึฐานะอนัวิญญูชนพึงติเตียนได้แลหรือ พระเจ้าข้า ฯ 
      พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรนายคามณ ีชนเหล่าใดได้กล่าวแล้วอย่างน้ี 
 ว่า พระสมณโคดมติเตียนตบะทั้งปวง เข้าไปว่า เข้าไปด่าบุคคลทั้งปวงผู้มีตบะ 
 ทรงชีพอยู่อย่างเศร้าหมอง โดยส่วนเดียว ดังน้ี ชนเหล่าน้ันย่อมไม่เป็นอนักล่าว 
 ตามคาํที่ เรากล่าวแล้ว และกล่าวตู่เราด้วยคาํเทจ็ ไม่เป็นจริง ฯ 
      [๖๓๐] ดูกรนายคามณ ีบรรพชิตไม่ควรเสพส่วนสดุ ๒ อย่างน้ี คือ 
 ๑. การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสขุในกามทั้งหลาย อนัเป็นธรรมเลวทราม 
 เป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่เป็นของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วย 
 ประโยชน์ ๒. การประกอบตนให้เหนด็เหน่ือยลาํบากเปล่า ซึ่ งเป็นทุกข ์ไม่ใช่ 
 เป็นของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ดูกรนายคามณ ีข้อปฏบิตัิสาย 
 กลาง ไม่เข้าไปใกล้ส่วนสดุ ๒ อย่างน้ัน อนัพระตถาคตตรัสรู้ ด้วยปัญญาอนั 
 ย่ิงแล้ว กระทาํให้เกดิจักษุ กระทาํให้เกดิญาณ ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบระงับ 
 เพ่ือความรู้ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน ดูกรนายคามณ ีกข้็อปฏบิติัสายกลาง 
 อนัพระตถาคตตรัสรู้ ด้วยปัญญาอนัย่ิงแล้ว กระทาํให้เกดิจักษุ กระทาํให้เกดิญาณ 
 ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบระงับ เพ่ือความรู้ ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพานน้ัน 
 เป็นไฉน คืออริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ ๘ น้ีแล คือ สมัมาทฐิิ ฯลฯ 
 สมัมาสมาธ ิดูกรนายคามณ ีข้อปฏบิตัิสายกลางน้ีแล อนัตถาคตตรัสรู้ ด้วยปัญญา 
 อนัย่ิงแล้ว กระทาํให้เกดิจักษุ กระทาํให้เกดิญาณ ย่อมเป็นไปเพ่ือความสงบ 
 ระงับ เพ่ือความรู้ ย่ิง เพ่ือตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน ฯ 
      [๖๓๑] ดูกรนายคามณ ีบุคคลผู้บริโภคกาม ๓ จาํพวกน้ี มีปรากฏอยู่ 
 ในโลก ๓ จาํพวกเป็นไฉน คือ บุคคลบริโภคกามบางคนในโลกนี้  แสวงหา 
 โภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยความผลุนผลัน คร้ันแล้วไม่เล้ียงตัวให้เป็นสขุ 
 สบาย ไม่จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญ ๑ กบุ็คคลผู้บริโภคกามบางคนในโลกนี้ 



 แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยความผลุนผลัน คร้ันแล้วเล้ียงตัวให้เป็น 
 สขุสบาย แต่ไม่จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญ ๑ บุคคลผู้บริโภคกามบางคนในโลกน้ี 
 แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยความผลุนผลัน คร้ันแล้วเล้ียงตัวให้เป็น 
 สขุสบาย จาํแนกทาน ทาํบุญ ๑ ฯ 
      [๖๓๒] ดูกรนายคามณ ีบุคคลผู้บริโภคกามบางคนในโลกน้ี แสวงหา 
 โภคทรัพย์โดยชอบธรรม และไม่ชอบธรรม โดยความผลุนผลันบ้าง โดยความ 
 ไม่ผลุนผลันบ้าง คร้ันแล้วไม่เล้ียงตัวให้สขุสบาย ไม่จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญ 
 บุคคลผู้บริโภคกามบางคนในโลกนี้  แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ชอบ 
 ธรรม โดยความผลุนผลันบ้าง โดยความไม่ผลุนผลันบ้าง คร้ันแล้วเล้ียงตัวให้ 
 เป็นสขุสบาย แต่ไม่จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญ บุคคลผู้บริโภคกามบางคนในโลกน้ี 
 แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรม โดยความผลุนผลันบ้าง โดย 
 ความไม่ผลุนผลันบ้าง คร้ันแล้วเล้ียงตัวให้เป็นสขุสบาย จาํแนกทาน ทาํบุญ ฯ 
      [๖๓๓] ดูกรนายคามณ ีอน่ึง บุคคลผู้บริโภคกามบางคนในโลกนี้ 
 แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดยไม่ผลุนผลัน คร้ันแล้วไม่เล้ียงตัวให้เป็น 
 สขุสบาย ไม่จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญ กบุ็คคลผู้บริโภคกามบางคนในโลกนี้ 
 แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดยไม่ผลุนผลัน คร้ันแล้วเล้ียงตัวให้เป็นสขุ 
 สบาย แต่ไม่จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญ กบุ็คคลผู้บริโภคกามบางคนในโลกนี้ 
 แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดยไม่ผลุนผลัน คร้ันแล้วเล้ียงตัวให้เป็นสขุ 
 สบาย จาํแนกทาน ทาํบุญ แต่ยังเป็นคนละโมภ หลงพัวพัน ไม่เหน็โทษ ไม่ 
 มีปัญญาเคร่ืองสลัดออก บริโภคทรัพย์น้ันอยู่ ดูกรนายคามณ ีอน่ึง บุคคลผู้ 
 บริโภคกามบางคนในโลกน้ี แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดยไม่ผลุนผลัน 
 คร้ันแล้วเล้ียงตัวให้เป็นสขุสบาย จาํแนกทาน ทาํบุญ และไม่ละโมภ ไม่หลง 
 ไม่พัวพัน มีปรกติเหน็โทษ มีปัญญาเคร่ือนสลัดออก บริโภคทรัพย์น้ันอยู่ ฯ 
      [๖๓๔] ดูกรนายคามณ ีในบุคคลผู้บริโภคกาม ๓ จาํพวกนั้น ผู้บริโภค 
 กามที่ แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยความผลุนผลัน คร้ันแล้วไม่เล้ียง 
 ตวัให้เป็นสขุสบาย ไม่จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญ นี้ พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถาน 
 พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถานเป็นไฉน คือ สถานที่  ๑ พึงถูกติเตียนดังนี้ ว่า 
 แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยความผลุนผลัน สถานที่  ๒ พึงถูก 
 ตเิตียนดังน้ีว่า ไม่เล้ียงตัวให้เป็นสขุสบาย สถานที่  ๓ พึงถูกติเตียนดังน้ีว่า ไม่ 
 จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญ ดูกรนายคามณ ีบุคคลผู้บริโภคกามเช่นน้ี พึงถูกติเตียน 
 โดย ๓ สถานเหล่าน้ี ฯ 
      [๖๓๕] ดูกรนายคามณ ีในบุคคลผู้บริโภคกาม ๓ จาํพวกนั้น ผู้บริ- 



 *โภคกามที่ แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยความผลุนผลัน คร้ันแล้ว 
 เล้ียงตัวให้เป็นสขุสบาย แต่ไม่จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญน้ี พึงถูกติเตียนโดย 
 ๒ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถานเป็นไฉน 
 คือ สถานที่  ๑ พึงถูกติเตียนดังน้ีว่า แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดย 
 ความผลุนผลัน สถานที่  ๒ พึงถูกติเตียนดังนี้ ว่า ไม่จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญ 
 ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวเป็นไฉน ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวว่า เล้ียงตัว 
 ให้เป็นสขุสบาย ดูกรนายคามณ ีบุคคลผู้บริโภคกามเช่นน้ี พึงถูกติเตียนโดย 
 ๒ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวนี้  ฯ 
      [๖๓๖] ดูกรนายคามณ ีในบุคคลผู้บริโภคกาม ๓ จาํพวกน้ัน ผู้บริโภค 
 กามที่ แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยความผลุนผลัน คร้ันแล้วเล้ียงตัว 
 ให้เป็นสขุสบาย จาํแนกทาน ทาํบุญนี้  พึงถูกติเตียนโดยสถานอย่างเดียว ควร 
 สรรเสริญโดย ๒ สถาน พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวเป็นไฉน คือ พึงถูก 
 ติเตียนโดยสถานเดียวว่า แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยความผลุนผลัน 
 ควรสรรเสริญโดย ๒ สถานเป็นไฉน คือ สถานที่  ๑ ควรสรรเสริญดังน้ีว่า 
 เล้ียงตัวให้เป็นสขุสบาย สถานที่  ๒ ควรสรรเสริญดังนี้ ว่า จาํแนกทาน ทาํบุญ 
 ดูกรนายคามณ ีบุคคลผู้บริโภคกามเช่นน้ี พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว ควร 
 สรรเสริญโดย ๒ สถานเหล่าน้ี ฯ 
      [๖๓๗] ดูกรนายคามณ ีในบุคคลผู้บริโภคกาม ๓ จาํพวกน้ัน ผู้บริโภค 
 กามที่ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรม โดยผลุนผลันบ้าง โดย 
 ไม่ผลุนผลันบ้าง คร้ันแล้วไม่เล้ียงตัวให้เป็นสขุสบาย ไม่จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญ 
 น้ี ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถาน ควรสรรเสริญโดย 
 สถานเดียวเป็นไฉน คือ ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวดังน้ีว่า แสวงหาโภคทรัพย์ 
 โดยชอบธรรม โดยความไม่ผลุนผลัน พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถานเป็นไฉน คือ 
 สถานที่  ๑ พึงถูกติเตียนดังนี้ ว่า แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยความ 
 ผลุนผลัน สถานที่  ๒ พึงถูกติเตียนดังน้ีว่า ไม่เล้ียงตัวให้เป็นสขุสบาย สถาน 
 ที่  ๓ พึงถูกติเตียนดังน้ีว่า ไม่จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญ ดูกรนายคามณ ีบุคคล 
 บริโภคกามเช่นน้ี ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถาน 
 เหล่าน้ี ฯ 
      [๖๓๘] ดูกรนายคามณ ีในบุคคลผู้บริโภคกาม ๓ จาํพวกน้ัน ผู้บริโภค 
 กามที่ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรม โดยผลุนผลันบ้าง โดยไม่ 
 ผลุนผลันบ้าง คร้ันแล้วเล้ียงตัวให้เป็นสขุสบาย แต่ไม่จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญน้ี 
 ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถาน ควรสรรเสริญโดย 



 ๒ สถานเป็นไฉน คือ สถานที่  ๑ ควรสรรเสริญดังนี้ ว่า แสวงหาโภคทรัพย์ 
 โดยชอบธรรม โดยความไม่ผลุนผลัน สถานที่  ๒ ควรสรรเสริญดังนี้ ว่า เล้ียง 
 ตัวให้เป็นสขุสบาย พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถานเป็นไฉน คือ สถานที่  ๑ พึง 
 ถูกติเตียนดังน้ีว่า แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยความผลุนผลัน 
 สถานที่  ๒ พึงถูกติเตียนดังน้ีว่า ไม่จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญ ดูกรนายคามณ ี
 บุคคลผู้บริโภคกามเช่นน้ี ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน พึงถูกติเตียน ๒ สถาน 
 เหล่าน้ี ฯ 
      [๖๓๙] ดูกรนายคามณ ีในบุคคลผู้บริโภคกาม ๓ จาํพวกนั้น ผู้บริโภค 
 กามที่ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรม โดยผลุนผลันบ้าง โดย 
 ไม่ผลุนผลันบ้าง คร้ันแล้วเล้ียงตัวให้เป็นสขุสบาย จาํแนกทาน ทาํบุญน้ี ควร 
 สรรเสริญโดย ๓ สถาน พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว ควรสรรเสริญโดย 
 ๓ สถานเป็นไฉน คือ สถานที่  ๑ ควรสรรเสริญดังน้ีว่า แสวงหาโภคทรัพย์ 
 โดยชอบธรรม โดยความไม่ผลุนผลัน สถานที่  ๒ ควรสรรเสริญดังนี้ ว่า เล้ียง 
 ตัวให้เป็นสขุสบาย สถานที่  ๓ ควรสรรเสริญดังน้ีว่า จาํแนกทาน ทาํบุญ พึง 
 ถูกติเตียนโดยสถานเดียวเป็นไฉน คือ พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวดังนี้ ว่า แสวง 
 หาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรม โดยความผลุนผลัน ดูกรนายคามณ ีบุคคลผู้ 
 บริโภคกามเช่นน้ี ควรสรรเสริญโดย ๓ สถาน พึงถูกติเตียนโดยสถาน 
 เดียวน้ี ฯ 
      [๖๔๐] ดูกรนายคามณ ีในบุคคลผู้บริโภคกาม ๓ จาํพวกน้ัน ผู้บริโภค 
 กามที่ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดยความไม่ผลุนผลัน คร้ันแล้วไม่เล้ียง 
 ตัวให้สขุสบาย ไม่จาํแนกทานไม่ทาํบุญน้ี ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว พึงถูก 
 ติเตียนโดย ๒ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวเป็นไฉน คือควรสรรเสริญ 
 โดยสถานเดียวดังนี้ ว่า แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดยความไม่ผลุนผลัน 
 พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถานเป็นไฉน คือ สถานที่  ๑ พึงถูกติเตียนดังนี้ ว่า ไม่ 
 เล้ียงตัวให้เป็นสขุสบาย สถานที่  ๒ พึงถูกติเตียนดังน้ีว่า ไม่จาํแนกทาน ไม่ 
 ทาํบุญ ดูกรนายคามณ ีบุคคลผู้บริโภคกามเช่นน้ี ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว 
 พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถานเหล่าน้ี ฯ 
      [๖๔๑] ดูกรนายคามณ ีในบุคคลผู้บริโภคกาม ๓ จาํพวกน้ัน ผู้บริโภค 
 กามที่ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดยความไม่ผลุนผลัน คร้ันแล้วเล้ียงตัว 
 ให้เป็นสขุสบาย แต่ไม่จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญน้ี ควรสรรเสริญโดย ๒ สถาน 
 พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว ควรสรรเสริญโดย ๒ สถานเป็นไฉน คือ สถาน 
 ที่  ๑ ควรสรรเสริญดังน้ีว่า แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดยความไม่ 



 ผลุนผลัน สถานที่  ๒ ควรสรรเสริญดังน้ีว่า เล้ียงตัวให้เป็นสขุสบาย พึงถูก 
 ติเตียนโดยสถานเดียวเป็นไฉน คือ พึงติเตียนโดยสถานเดียวดังน้ีว่า ไม่ 
 จาํแนกทาน ไม่ทาํบุญ ดูกรนายคามณ ีบุคคลผู้บริโภคกามเช่นน้ี ควรสรรเสริญ 
 โดย ๒ สถาน พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวน้ี ฯ 
      [๖๔๒] ดูกรนายคามณ ีในบุคคลผู้บริโภคกาม ๓ จาํพวกน้ัน ผู้บริโภค 
 กามที่ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดยความไม่ผลุนผลัน คร้ันแล้วเล้ียงตัว 
 ให้เป็นสขุสบาย จาํแนกทาน ทาํบุญ แต่ยังเป็นคนละโมภ หลง พัวพัน 
 ไม่เหน็โทษ ไม่มีปัญญาเคร่ืองสลัดออก บริโภคโภคทรัพย์นี้  ควรสรรเสริญ 
 โดย ๓ สถาน พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว ควรสรรเสริญโดย ๓ สถาน 
 เป็นไฉน คือ สถานที่  ๑ ควรสรรเสริญดังน้ีว่า แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม 
 โดยความไม่ผลุนผลัน สถานที่  ๒ ควรสรรเสริญดังน้ีว่า เลี้ ยงตัวให้เป็นสขุสบาย 
 สถานที่  ๓ ควรสรรเสริญดังนี้ ว่า จาํแนกทาน ทาํบุญ พึงถูกติเตียนโดยสถาน 
 เดียวเป็นไฉน คือ พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวดังน้ีว่า เป็นคนละโมภ หลง 
 พัวพัน ไม่เหน็โทษ ไม่มีปัญญาเคร่ืองสลัดออก บริโภคโภคทรัพย์ ดูกรนาย 
 คามณ ีบุคคลผู้บริโภคกามเช่นน้ี ควรสรรเสริญโดย ๓ สถาน พึงถูกติเตียน 
 โดยสถานเดียวน้ี ฯ 
      [๖๔๓] ดูกรนายคามณ ีในบุคคลผู้บริโภคกาม ๓ จาํพวกนั้น ผู้บริโภค 
 กามที่ แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดยความไม่ผลุนผลัน คร้ันแล้วเล้ียงตัว 
 ให้เป็นสขุสบาย จาํแนกทาน ทาํบุญ และไม่ละโมภ ไม่หลง ไม่พัวพัน มี 
 ปรกติเหน็โทษ มีปัญญาเป็นเคร่ืองสลัดออก บริโภคโภคทรัพย์น้ี ควรสรรเสริญ 
 โดย ๔ สถาน ควรสรรเสริญโดย ๔ สถานเป็นไฉน คือ สถานที่  ๑ ควร 
 สรรเสริญดังน้ีว่า แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรม โดยความไม่ผลุนผลัน 
 สถานที่  ๒ ควรสรรเสริญดังน้ีว่า เล้ียงตัวให้เป็นสขุสบาย สถานที่  ๓ ควร 
 สรรเสริญดังน้ีว่า จาํแนกทาน ทาํบุญ สถานที่  ๔ ควรสรรเสริญดังน้ีว่า เป็นคน 
 ไม่ละโมภ ไม่หลง ไม่พัวพัน มีปรกติเหน็โทษ มีปัญญาเป็นเคร่ืองสลัดออก 
 บริโภคโภคทรัพย์ ดูกรนายคามณ ีบุคคลผู้บริโภคกามเช่นน้ี ควรสรรเสริญโดย 
 ๔ สถานเหล่าน้ี ฯ 
      [๖๔๔] ดูกรนายคามณ ีบุคคลผู้มีตบะ ทรงชีพอยู่อย่างเศร้าหมอง 
 ๓ จาํพวกน้ี มีปรากฏอยู่ในโลก ๓ จาํพวกเป็นไฉน คือ บุคคลผู้มีตบะทรงชีพ 
 อยู่อย่างเศร้าหมองบางคนในโลกน้ี เป็นผู้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่า 
 ไฉนหนอ เราพึงบรรลุกุศลธรรม พึงทาํให้แจ้งซึ่ งอตุริมนุสธรรมที่ เป็นญาณทศันะ 
 วิเศษช้ันเย่ียม อย่างบริบูรณ ์ดังนี้  เขาย่อมทาํตัวให้ร้อนรนกระวนกระวาย แต่ 



 กไ็ม่บรรลุกุศลธรรม ทาํให้แจ้งซึ่ งอตุริมนุสธรรมที่ เป็นญาณทศันะวิเศษช้ันเย่ียม 
 อย่างบริบูรณไ์ม่ได้ ๑ ดูกรนายคามณ ีกบุ็คคลผู้มีตบะทรงชีพอยู่อย่างเศร้าหมอง 
 บางคนในโลกนี้  เป็นผู้มีศรัทธา ออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่า ไฉนหนอ 
 เราพึงบรรลุกุศลธรรม พึงทาํให้แจ้งซึ่ งอตุริมนุสธรรม ที่ เป็นญาณทศันะวิเศษ 
 ช้ันเย่ียมอย่างบริบูรณ ์ดังน้ี เขาย่อมทาํตัวให้ร้อนรนกระวนกระวาย บรรลุ 
 กุศลธรรมอย่างเดียว แต่กระทาํให้แจ้งซึ่ งอตุริมนุสธรรมที่ เป็นญาณทศันะวิเศษ 
 ช้ันเย่ียมอย่างบริบูรณไ์ม่ได้ ๑ ดูกรนายคามณ ีกบุ็คคลผู้มีตบะทรงชีพอยู่อย่าง 
 เศร้าหมองบางคนในโลกน้ี เป็นผู้มีศรัทธา ออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่า 
 ไฉนหนอ เราพึงบรรลุกุศลธรรม พึงทาํให้แจ้งซึ่ งอตุริมนุสธรรมที่ เป็นญาณทศันะ 
 วิเศษช้ันเย่ียมอย่างบริบูรณ ์ดังนี้  เขาย่อมทาํตัวให้ร้อนรนกระวนกระวาย ได้ 
 บรรลุกุศลธรรม และทาํให้แจ้งซึ่ งอตุริมนุสธรรมที่ เป็นญาณทศันะวิเศษช้ันเย่ียม 
 อย่างบริบูรณ ์๑ ฯ 
      [๖๔๕] ดูกรนายคามณ ีในบรรดาบุคคลผู้มีตบะทรงชีพอยู่อย่างเศร้า- 
 *หมอง ๓ จาํพวกน้ัน ผู้มีตบะทรงชีพอยู่อย่างเศร้าหมอง ที่ ทาํตัวให้ร้อนรนกระวน 
 กระวาย ไม่ได้บรรลุกุศลธรรม ทาํให้แจ้งซึ่ งอตุริมนุสธรรมที่ เป็นญาณทศันะ 
 วิเศษช้ันเย่ียมอย่างบริบูรณไ์ม่ได้น้ี พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถาน พึงถูกติเตียน 
 โดย ๓ สถานเป็นไฉน คือ สถานที่  ๑ พึงถูกติเตียนดังน้ีว่า ทาํตัวให้ร้อนรน 
 กระวนกระวาย สถานที่  ๒ พึงถูกติเตียนดังน้ีว่า ไม่ได้บรรลุกุศลธรรม สถานที่  
 ๓ พึงถูกติเตียนดังน้ีว่า ทาํให้แจ้งซึ่ งอตุริมนุสธรรม ที่ เป็นญาณทศันะวิเศษ 
 ช้ันเย่ียมอย่างบริบูรณไ์ม่ได้ ดูกรนายคามณ ีบุคคลผู้มีตบะทรงชีพอย่างเศร้าหมอง 
 น้ี พึงถูกติเตียนโดย ๓ สถานเหล่าน้ี ฯ 
      [๖๔๖] ดูกรนายคามณ ีในบรรดาบุคคลผู้มีตบะทรงชีพอยู่อย่างเศร้า 
 หมอง ๓ จาํพวกน้ัน ผู้มีตบะทรงชีพอยู่อย่างเศร้าหมอง ที่ ทาํตัวให้ร้อนรนกระวน 
 กระวาย ได้บรรลุกุศลธรรมเท่าน้ัน แต่ทาํให้แจ้งซึ่ งอตุริมนุสธรรมช้ันเย่ียมอย่าง 
 บริบูรณไ์ม่ได้นี้  พึงถูกติเตียนโดย ๒ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถานเดียว พึง 
 ถูกติเตียนโดย ๒ สถานเป็นไฉน คือ สถานที่  ๑ พึงถูกติเตียนดังน้ีว่า ทาํตัว 
 ให้ร้อนรนกระวนกระวาย สถานที่  ๒ พึงถูกติเตียนดังน้ีว่า ทาํให้แจ้งซึ่ ง 
 อตุริมนุสธรรมที่ เป็นญาณทศันะวิเศษช้ันเย่ียมอย่างบริบูรณไ์ม่ได้ ควรสรรเสริญ 
 โดยสถานเดียวเป็นไฉน คือ ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวดังนี้ ว่า ได้บรรลุ 
 กุศลธรรม ดูกรนายคามณ ี บุคคลผู้มีตบะทรงชีพอยู่อย่างเศร้าหมองเช่นน้ี พึง 
 ถูกติเตียนโดย ๒ สถาน ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวน้ี ฯ 
      [๖๔๗] ดูกรนายคามณ ีในบรรดาบุคคลผู้มีตบะทรงชีพอยู่อย่างเศร้า- 



 *หมอง ๓ จาํพวกน้ัน ผู้มีตบะทรงชีพอยู่อย่างเศร้าหมอง ที่ ทาํตัวให้ร้อนรนกระวน 
 กระวาย ได้บรรลุกุศลธรรม และทาํให้แจ้งซึ่ งอตุริมนุสธรรมที่ เป็นญาณทศันะ 
 วิเศษช้ันเย่ียมอย่างบริบูรณน์ี้  พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว ควรสรรเสริญโดย 
 ๒ สถาน พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียวเป็นไฉน คือ พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว 
 ดังน้ีว่า ทาํตัวให้ร้อนรนกระวนกระวาย ควรสรรเสริญโดย ๒ สถานเป็นไฉน 
 คือ สถานที่  ๑ ควรสรรเสริญดังน้ีว่า ได้บรรลุกุศลธรรม สถานที่  ๒ ควร 
 สรรเสริญดังน้ีว่า ทาํให้แจ้งซึ่ งอตุริมนุสธรรม ที่ เป็นญาณทศันะวิเศษช้ันเย่ียม 
 อย่างบริบูรณไ์ด้ ดูกรนายคามณ ีบุคคลผู้มีตบะทรงชีพอยู่อย่างเศร้าหมองเช่นน้ี 
 พึงถูกติเตียนโดยสถานเดียว ควรสรรเสริญโดย ๒ สถานเหล่าน้ี ฯ 
      [๖๔๘] ดูกรนายคามณ ีธรรม ๓ อย่างน้ี เป็นของอนับุคคลพึงเหน็เอง 
 หาความทรดุโทรมมิได้ ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามา 
 ในตน อนัวิญญูชนจะพึงรู้ เฉพาะตน ธรรม ๓ อย่างเป็นไฉน คือ การที่ บุคคล 
 เป็นผู้กาํหนัดต้ังใจที่ จะเบยีดเบยีนตนเองบ้าง ต้ังใจที่ จะเบยีดเบียนผู้อื่ นบ้าง ต้ังใจ 
 ที่ จะเบยีดเบยีนทั้งตนเองทั้งผู้อื่ นบ้าง เพราะราคะเป็นเหตุ เมื่ อละราคะได้แล้ว 
 ย่อมไม่ต้ังใจที่ จะเบยีดเบียนตนเองบ้าง ย่อมไม่ตั้งใจที่ จะเบยีดเบยีนผู้อื่ นบ้าง 
 ย่อมไม่ต้ังใจที่ จะเบยีดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่ นบ้าง น้ีเป็นธรรมอนับุคคลพึงเหน็เอง 
 หาความทรดุโทรมมิได้ ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามา 
 ในตน อนัวิญญูชนจะพึงรู้ เฉพาะตน ๑ 
      การที่ บุคคลผู้ถูกโทสะประทุษร้ายแล้ว ตั้งใจที่ จะเบยีดเบยีนตนเองบ้าง 
 ตั้งใจที่ จะเบยีดเบยีนผู้อื่ นบ้าง ตั้งใจที่ จะเบยีดเบยีนทั้งตนเองทั้งผู้อื่ นบ้าง เพราะ 
 โทสะเป็นเหตุ เมื่ อละโทสะได้แล้ว ย่อมไม่ต้ังใจที่ จะเบยีดเบยีนตนเองบ้าง 
 ย่อมไม่ต้ังใจที่ จะเบยีดเบียนผู้อื่ นบ้าง ย่อมไม่ต้ังใจที่ จะเบยีดเบยีนทั้งตนเองทั้งผู้อื่ น 
 บ้าง น้ีเป็นธรรมอนับุคคลพึงเหน็เอง หาความทรดุโทรมมิได้ ไม่ประกอบด้วย 
 กาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อนัวิญญูชนจะพึงรู้ เฉพาะตน ๑ 
      การที่ บุคคลผู้หลงแล้ว ต้ังใจจะเบยีดเบยีนตนเองบ้าง ตั้งใจจะ 
 เบยีดเบยีนผู้อื่ นบ้าง ตั้งใจจะเบยีดเบยีนทั้งตนเองทั้งผู้อื่ นบ้าง เพราะโมหะ 
 เป็นเหตุ เมื่ อละโมหะได้แล้ว ย่อมไม่ต้ังใจที่ จะเบยีดเบยีนตนเองบ้าง ย่อมไม่ 
 ตั้งใจที่ จะเบยีดเบยีนผู้อื่ นบ้าง ย่อมไม่ต้ังใจที่ จะเบยีดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่ นบ้าง 
 น้ีเป็นธรรมอนับุคคลพึงเหน็เอง หาความทรดุโทรมมิได้ ไม่ประกอบด้วยกาล 
 ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อนัวิญญูชนจะพึงรู้ เฉพาะตน ๑ 
      ดูกรนายคามณ ีธรรม ๓ อย่างน้ีแล เป็นของอนับุคคลพึงเหน็เอง 
 หาความทรดุโทรมมิได้ ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามา 



 ในตน อนัวิญญูชนจะพึงรู้ เฉพาะตน ฯ 
      เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสดังน้ีแล้ว นายบ้านนามว่าราสยิะได้กราบทูล 
 พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์ 
 แจ่มแจ้งนัก ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนัก 
 พระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายของที่ ควํา่ เปิดของ 
 ที่ ปิด บอกทางให้แก่คนหลงทาง หรือส่องไฟในที่ มืดด้วยหวังว่า คนมีจักษุจัก 
 เหน็รปู ฉะนั้น ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์น้ีขอถงึพระผู้มีพระภาค 
 กบัทั้งพระธรรมและพระภกิษุสงฆว่์าเป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจาํ 
 ข้าพระองค์ว่าเป็นอบุาสก ผู้ถงึพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป 
 จนตลอดชีวิต ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๒ 
                           ปาฏลิยสตูร 
      [๖๔๙] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ อตุตรนิคมแห่งชาว 
 โกฬยิะในแคว้นโกฬยิะ คร้ังน้ันแล นายบ้านนามว่าปาฏลิยะเข้าไปเฝ้าพระผู้มี 
 พระภาคถงึที่ ประทบั ถวายบงัคมพระผู้มีพระภาคแล้ว น่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง 
 คร้ันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ 
 สดับมาว่า พระสมณโคดมทรงรู้ จักมายา ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชนเหล่าใด 
 กล่าวอย่างน้ีว่า พระสมณโคดมทรงรู้จักมายา ดังน้ี ชนเหล่าน้ันเป็นอนักล่าว 
 ตามพระดาํรัสที่ พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว จะไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคาํ 
 ไม่จริง และพยากรณธ์รรมสมควรแก่ธรรม ทั้งการคล้อยตามวาทะที่ ถูกไรๆ 
 จะไม่ถงึฐานะอนัวิญญูชนจะติเตียนได้แลหรือ เพราะว่าข้าพระองค์ไม่ประสงค์ 
 จะกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเลย พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ดูกรนายคามณ ีชน 
 เหล่าใดกล่าวอย่างน้ีว่า พระสมณโคดมทรงทราบมายา ดังน้ี ชนเหล่านั้นเป็นอนั 
 กล่าวตามคาํที่ เรากล่าวแล้ว ย่อมไม่กล่าวตู่เราด้วยคาํไม่จริง และพยากรณธ์รรม 
 สมควรแก่ธรรม ทั้งการคล้อยตามวาทะที่ ถูกไรๆ ย่อมไม่ถงึฐานะอนัวิญญูชน 
 จะติเตียนได้ ฯ 
      คา. ข่าวเล่าลือข้อน้ันจริงเทยีวพระองค์ แต่พวกข้าพระองค์ มิได้ 
 เช่ือถอืสมณพราหมณพ์วกน้ันว่า พระสมณโคดมทรงรู้จักมายา ข้าแต่พระองค์ 
 ผู้เจริญ ข่าวว่า พระสมณโคดมมีมายา ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีผู้ใดแลพูดอย่างน้ีว่า เรารู้จักมายา ผู้น้ันย่อมจะพูด 
 อย่างน้ีว่า เรามีมายา ฯ 
      คา. ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้อน้ันย่อมเป็นดังน้ันเทยีว ข้าแต่พระสคุต 



 ข้อนั้นย่อมเป็นดังน้ันเทยีว ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีถ้าเช่นน้ัน เราจักย้อนถามท่านในข้อน้ี ท่านพึง 
 แก้ตามที่ ท่านชอบใจ ฯ 
[๖๕๐] ดูกรนายคามณ ีท่านจะสาํคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ท่านย่อม 
 รู้จักพวกอาํมาตย์ผู้มีมวยผมยาวแห่งชาวโกฬยิะหรือ ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ย่อมรู้จักพวกอาํมาตย์ผู้มีมวยผม 
 ยาวแห่งชาวโกฬยิะ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีท่านจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน พวกอาํมาตย์ 
 ผู้มีมวยผมยาวแห่งชาวโกฬยิะมีประโยชน์อย่างไร ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกอาํมาตย์ผู้มีมวยผมยาวแห่งชาวโกฬยิะ 
 มีประโยชน์ดังน้ี คือ เพ่ือป้องกนัพวกโจรแห่งชาวโกฬยิะ เพ่ือละความเป็นคน 
 นาํข่าวแห่งชาวโกฬยิะ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกอาํมาตย์ผู้มีมวยผมยาวแห่ง 
 ชาวโกฬิยะมีประโยชน์อย่างน้ี พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีท่านจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน ท่านย่อมรู้ จัก 
 อาํมาตย์ผู้มีมวยผมยาวในนิคมแห่งชาวโกฬยิะว่า เป็นคนมีศลีหรือเป็นคนทุศลี ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ย่อมรู้จักพวกอาํมาตย์ผู้มีมวยผม 
 ยาวแห่งชาวโกฬยิะว่าเป็นคนทุศลี มีธรรมเลวทรามและพวกอาํมาตย์ผู้มีมวยผม 
 ยาวแห่งโกฬยิะ เป็นพวกหนึ่ งในจาํนวนบุคคลผู้ทุศลีมีธรรมเลวทรามในโลก ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีผู้ใดแลพึงพูดอย่างน้ีว่า นายบ้านนามว่าปาฏลิยะ 
 รู้จักพวกอาํมาตย์ผู้มีมวยผมยาวแห่งชาวโกฬยิะ ซึ่ งเป็นคนทุศลี มีธรรมเลวทราม 
 แม้นายบ้านปาฏลิยะกเ็ป็นคนทุศลี มีธรรมเลวทราม ดังน้ี ผู้น้ันเมื่ อพูดถงึ 
 พึงพูดถูกหรือหนอแล ฯ 
      คา. หาเป็นเช่นน้ันไม่ พระเจ้าข้า พวกอาํมาตย์ผู้มีมวยผมยาวแห่ง 
 ชาวโกฬิยะเป็นพวกหน่ึง ข้าพระองค์เป็นพวกหนึ่ ง พวกอาํมาตย์ ผู้มีมวยผม 
 ยาวแห่งชาวโกฬยิะเป็นคนมีธรรมเป็นอย่างหน่ึง ข้าพระองค์เป็นคนมีธรรม 
 เป็นอย่างหน่ึง ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีกท็ี่ จริง ท่านจักไม่ได้เป็นดังน้ีว่า นายบ้านนามว่า 
 ปาฏลิยะ รู้ จักพวกอาํมาตย์ผู้มีมวยผมยาวแห่งชาวโกฬยิะ ซึ่ งเป็นคนทุศลี มี 
 ธรรมเลวทราม แต่นายบ้านปาฏลิยะไม่ใช่เป็นคนทุศลี มีธรรมเลวทราม ฉะน้ัน 
 ตถาคตจักไม่ได้เป็นดังน้ีว่า ตถาคตรู้จักมายา แต่ว่าตถาคตไม่มีมายา ฯ 
      [๖๕๑] ดูกรนายคามณ ีเรารู้ ชัดทั้งมายา ผลของมายา และตลอดถงึ 
 ความที่ บุคคลผู้มีมายาปฏบิติัอย่างไรแล้ว เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย 



 ทุคติ วินิบาต นรก เรารู้ ชัดทั้งปาณาติบาต ผลของปาณาติบาต และตลอดถงึ 
 ความที่ บุคคลผู้ฆ่าสตัว์ปฏบิติัอย่างไรแล้ว เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก เรารู้ ชัดทั้งอทนินาทาน ผลของอทนินาทาน และตลอดถงึ 
 ความที่ บุคคลผู้ลักทรัพย์ปฏบิตัิอย่างไรแล้ว เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย 
 ทุคติ วินิบาต นรก เรารู้ ชัดทั้งกาเมสมุิจฉาจาร ผลของกาเมสมุิจฉาจาร และ 
 ตลอดถึงความที่ บุคคลผู้ประพฤติผดิในกามปฏบิติัอย่างไรแล้ว เมื่ อแตกกายตายไป 
 ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เรารู้ ชัดทั้งมุสาวาท ผลของมุสาวาท 
 และตลอดถึงความที่ บุคคลผู้พูดเทจ็ปฏบิตัิอย่างไรแล้ว เมื่ อแตกกายตายไป ย่อม 
 เข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เรารู้ ชัดทั้งปิสณุาวาจา ผลของปิสณุวาจา 
 และตลอดถึงความที่ บุคคลกล่าวคาํส่อเสยีดปฏบิติัอย่างไรแล้ว เมื่ อแตกกายตายไป 
 ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เรารู้ ชัดทั้งผรสุวาจา ผลของผรสุวาจา 
 และตลอดถึงความที่ บุคคลผู้กล่าวคาํหยาบปฏบิตัิอย่างไรแล้ว เมื่ อแตกกายตายไป 
 ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคต ิวินิบาต นรก เรารู้ ชัดทั้งสมัผปัปลาปะ ผลของ 
 สมัผปัปลาปะ และตลอดถงึความที่ บุคคลผู้พูดเพ้อเจ้อปฏบิัติอย่างไรแล้ว เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เรารู้ ชัดทั้งอภชิฌา 
 ผลของอภชิฌา และตลอดถงึความที่ บุคคลผู้มีอภชิฌาปฏบิติัอย่างไรแล้ว เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เรารู้ ชัดทั้งความพยาบาท 
 ประทุษร้ายเขา ผลของความพยาบาทประทุษร้ายเขา และตลอดถงึความที่ บุคคล 
 ผู้มีจิตพยาบาทปฏบิติัอย่างไรแล้ว เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก เรารู้ ชัดทั้งมิจฉาทฐิิ ผลของมิจฉาทฐิิ และตลอดถงึความที่ บุคคล 
 ผู้เป็นมิจฉาทฐิิปฏบิติัอย่างไรแล้ว เมื่ อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถงึอบาย ทุคติ 
 วินิบาต นรก ฯ 
      [๖๕๒] ดูกรนายคามณ ีมีสมณพราหมณพ์วกหน่ึงมีวาทะอย่างน้ี มีทฐิิ 
 อย่างน้ีว่า บุคคลผู้ฆ่าสตัว์ทุกคนต้องเสวยทุกขโ์ทมนัสในปัจจุบนั บุคคลผู้ลักทรัพย์ 
 ทุกคนต้องเสวยทุกขโ์ทมนัสในปัจจุบนั บุคคลผู้ประพฤติผดิในกามคุณทุกคนต้อง 
 เสวยทุกขโ์ทมนัสในปัจจุบนั บุคคลผู้พูดเทจ็ทุกคนต้องเสวยทุกขโ์ทมนัสใน 
 ปัจจุบนั ฯ 
      [๖๕๓] ดูกรนายคามณ ีกแ็หละบุคคลบางคนในโลกน้ี ปรากฏว่าเป็น 
 ผู้ประดับด้วยดอกไม้ ใส่ตุ้มหู อาบนํา้ ลูบไล้ดีแล้ว ตบแต่งผมและหนวดแล้ว 
 ให้บาํเรอตนด้วยความใคร่กบัสตรี เหมือนกบัพระราชา ชนทั้งหลายพูดถงึบุคคล 
 น้ันอย่างน้ีว่า ดูกรท่านผู้เจริญ ชายคนนี้ ได้ทาํอะไร จึงเป็นผู้ประดับด้วยดอกไม้ 
 ใส่ตุ้มหู อาบนํา้ ลูบไล้ดีแล้ว ตบแต่งผมและหนวดแล้ว ให้บาํเรอตนด้วย 



 ความใคร่กบัสตรีเหมือนกบัพระราชา ชนทั้งหลายได้พูดถงึชายคนน้ันอย่างน้ีว่า 
 ดูกรท่านผู้เจริญ ชายคนน้ีข่มข้าศกึของพระราชาแล้วฆ่ามันเสยี พระราชาทรง- 
 *โสมนัส ได้ทรงพระราชทานรางวัล ฉะน้ัน ชายคนน้ีจึงเป็นผู้ประดับด้วยดอกไม้ 
 ใส่ตุ้มหู อาบนํา้ ลูบไล้ดีแล้ว ตบแต่งผมและหนวดแล้ว ให้บาํเรอตนด้วยความ 
 ใคร่กบัสตรีเหมือนกบัพระราชา ดูกรนายคามณ ีบุคคลบางคนในโลกนี้  ปรากฏ 
 ว่าถูกเขาเอาเชือกที่ เหนียวแน่นมัดแขนไพล่หลังอย่างมั่นคงแล้ว โกนศรีษะเสยี 
 แล้วพาตระเวนไปตามถนนตามตรอก ด้วยบณัเฑาะว์เสยีงสนั่น แล้วออกทาง 
 ประตูด้านทศิทกัษิณ แล้วตัดศรีษะเสยีทางด้านทกัษิณของพระนคร ชนทั้งหลาย 
 ได้พูดถงึบุคคลน้ันอย่างน้ีว่า ดูกรท่านผู้เจริญ ชายคนน้ีได้ทาํอะไรไว้ จึงถูกเขา 
 เอาเชือกที่ เหนียวแน่นมัดแขนไพล่หลังอย่างมั่นคงแล้ว โกนศรีษะเสยี แล้วพา 
 ตระเวนไปตามถนนตามตรอก ด้วยบณัเฑาะว์เสยีงสน่ัน แล้วออกทางประตูด้าน 
 ทศิทกัษิณ แล้วตัดศรีษะเสยีทางด้านทกัษิณของพระนคร ชนทั้งหลายได้พูดถงึ 
 ชายคนน้ีว่า ดูกรท่านผู้เจริญ ชายคนน้ีฆ่าบุรษุหรือสตรีที่ มีเวรกบัพระราชา ฉะน้ัน 
 พระราชาทั้งหลายจึงรับสัง่ให้จับเขาแล้วกระทาํกรรมกรณเ์หน็ปานน้ี ดังน้ี ดูกร- 
 *นายคามณ ีท่านจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน เหตุการณเ์ช่นน้ี ท่านได้เหน็หรือ 
 ได้ฟังมาบ้างไหม ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุการณเ์ช่นน้ี ข้าพระองค์ได้เหน็มาแล้ว 
 ด้วย ได้ฟังมาแล้วด้วย จักได้ฟังต่อไปอกีด้วย ฯ 
      [๖๕๔] พ. ดูกรนายคามณ ีในสมณพราหมณเ์หล่าน้ัน สมณพราหมณ ์
 พวกที่ มีวาทะอย่างน้ี มีทฐิิอย่างน้ีว่า บุคคลผู้ฆ่าสตัว์ทุกคนต้องเสวยทุกขโ์ทมนัส 
 ในปัจจุบนั ดังนี้  เขาเหล่าน้ันพูดจริงหรือเทจ็ ฯ 
      คา. พูดเทจ็ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กพ็วกที่ กล่าวเทจ็เปล่าๆ น้ัน เป็นคนมีศลีหรือเป็นคนทุศลีเล่า ฯ 
      คา. เป็นคนทุศลี พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กพ็วกที่ เป็นคนทุศลีมีธรรมเลวทรามน้ัน เป็นคนปฏบิตัิผดิหรือเป็น 
 คนปฏบิติัชอบเล่า ฯ 
      คา. เป็นคนปฏบิติัผดิ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กพ็วกที่ ปฏบิติัผดิน้ัน เป็นคนมีความเหน็ผดิหรือเป็นคนมีความเหน็ 
 ชอบเล่า ฯ 
      คา. เป็นคนมีความเหน็ผดิ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็มควรละหรือที่ จะเล่ือมใสในพวกที่ มีความเหน็ผดิเหล่าน้ัน ฯ 



      คา. ไม่สมควรเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      [๖๕๕] พ. ดูกรนายคามณ ีบุคคลบางคนในโลกน้ี ปรากฏว่าเป็นผู้ 
 ประดับด้วยดอกไม้ ใส่ตุ้มหู ฯลฯ แล้วให้บาํเรอตนด้วยความใคร่กบัสตรีเหมือน 
 กบัพระราชา ชนทั้งหลายพูดถงึบุคคลน้ันอย่างนี้ ว่า ดูกรทา่นผู้เจริญ ชายคนน้ีได้ 
 ทาํอะไร จึงเป็นผู้ประดับด้วยดอกไม้ ใส่ตุ้มหู ฯลฯ ให้บาํเรอตนด้วยความใคร่ 
 กบัสตรีเหมือนกบัพระราชา ชนทั้งหลายได้พากนัพูดถงึชายคนน้ีอย่างน้ีว่า ดูกร- 
 *ท่านผู้เจริญ ชายคนน้ีข่มขี่  ลักเอาทรัพย์ของข้าศกึของพระราชา พระราชาทรง- 
 *โสมนัสได้พระราชทานรางวัลแก่เขา ฉะน้ัน ชายคนน้ีจึงประดับด้วยดอกไม้ ใส่ 
 ตุ้มหู ฯลฯ ให้บาํเรอตนด้วยความใคร่กบัสตรีเหมือนกบัพระราชา ดูกรนายคามณ ี
 บุคคลบางคนในโลกน้ี ปรากฏว่าถูกเขาเอาเชือกที่ เหนียวมัดแขนไพล่หลังอย่าง 
 มั่นคงแล้ว ฯลฯ ตัดศรีษะทางด้านทศิทกัษิณของพระนคร ชนทั้งหลายได้พากนั 
 พูดถึงบุคคลน้ันอย่างน้ีว่า ชนทั้งหลายได้พากนัพูดถงึบุคคลน้ันอย่างน้ีว่า ดูกร- 
 *ท่านผู้เจริญ ชายคนน้ีได้ทาํอะไร จึงถูกเขาเอาเชือกที่ เหนียวมดัแขนเอามือไพล่หลัง 
 อย่างมั่นคงแล้ว ฯลฯ ตัดศรีษะเสยีทางด้านทกัษิณของพระนคร ดูกรท่านผู้เจริญ 
 ชายคนน้ีลักทรัพย์เป็นส่วนหน่ึงแห่งโจรกรรมจากบ้านบ้าง จากป่าบ้าง ฉะน้ัน 
 พระราชาจึงรับสัง่ให้จับเขาแล้วทาํกรรมกรณเ์หน็ปานน้ี ดูกรนายคามณ ีท่านจะ 
 สาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน เหตุการณเ์ช่นน้ีท่านได้เหน็หรือได้ฟังมาแล้วบ้างไหม ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุการณเ์ช่นน้ีข้าพระองค์ได้เหน็มาแล้วด้วย 
 ได้ฟังมาแล้วด้วย จักได้ฟังต่อไปอกีด้วย ฯ 
      [๖๕๖] พ. ดูกรนายคามณ ีในสมณพราหมณเ์หล่านั้น สมณพราหมณ ์
 พวกที่ มีวาทะอย่างน้ี มีทฐิิอย่างน้ีว่า บุคคลผู้ลักทรัพย์ทุกคนต้องเสวยทุกขโทมนัส 
 ในปัจจุบนั ดังนี้  เขาเหล่าน้ันพูดจริงหรือเทจ็ ฯ 
      คา. พูดเทจ็ พระเจ้าข้า ฯลฯ 
      พ. กส็มควรละหรือที่ จะเล่ือมใสในพวกที่ มีความเหน็ผดิเหล่าน้ัน ฯ 
      คา. ไม่สมควรเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      [๖๕๗] ดูกรนายคามณ ีกบ็ุคคลบางคนในโลกนี้  ปรากฏว่าเป็นผู้ประดับ 
 ด้วยดอกไม้ ใส่ตุ้มหู ฯลฯ แล้วให้บาํเรอตนด้วยความใคร่กบัสตรีเหมือนกบัพระ 
 ราชา ชนทั้งหลายได้พากนัพูดถงึบุคคลน้ันอย่างน้ีว่า ดูกรท่านผู้เจริญ ชายคนน้ี 
 ได้ทาํอะไร จึงเป็นผู้ประดับด้วยดอกไม้ ใส่ตุ้มหู ฯลฯ แล้วให้บาํเรอตนด้วย 
 ความใคร่กบัสตรีเหมือนกบัพระราชา ชนทั้งหลายได้พากนัพูดถงึคนนั้นอย่างน้ีว่า 
 ดูกรท่านผู้เจริญ ชายคนน้ีประพฤติผดิในภรรยาของข้าศกึของพระราชา พระราชา 
 ทรงโสมนัสได้พระราชทานรางวัลแก่เขา เพราะเหตุน้ัน ชายคนน้ีจึงเป็นผู้ประดับ 



 ด้วยดอกไม้ ใส่ตุ้มหู ฯลฯ แล้วให้บาํเรอตนด้วยความใคร่กบัสตรีเหมือนกบั 
 พระราชา ดูกรนายคามณ ีบุคคลบางคนในโลกน้ี ปรากฏว่าถูกเขาเอาเชือกที่  
 เหนียวมัดแขนไพล่หลังอย่างมั่นคง ฯลฯ แล้วตัดศรีษะเสยีทางด้านทกัษิณของ 
 พระนคร ชนทั้งหลายได้พากนัพูดถงึบุคคลน้ันอย่างน้ีว่า ดูกรท่านผู้เจริญ ชายคน 
 น้ีได้กระทาํอะไรไว้จึงถูกเขาเอาเชือกที่ เหนียวมัดแขนไพล่หลังอย่างมั่นคง ฯลฯ 
 แล้วตัดศรีษะเสยีทางด้านทกัษิณของพระนคร ชนทั้งหลายพากนัพูดถึงคนน้ันอย่าง 
 น้ีว่า ดูกรท่านผู้เจริญ ชายคนน้ีประพฤติผดิในกุลสตรีในกุลธดิา ฉะน้ันพระราชา 
 ทั้งหลายจึงรับสัง่ให้จับเขา แล้วกระทาํกรรมกรณเ์หน็ปานนี้  ดูกรนายคามณ ีท่าน 
 จะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน เหตุการณเ์ช่นนี้ท่านได้เหน็หรือได้ฟังมาแล้วบ้างไหม ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุการณเ์ช่นน้ีข้าพระองค์ได้เหน็มาแล้วด้วย 
 ได้ฟังมาแล้วด้วย จักได้ฟังต่อไปอกีด้วย ฯ 
      [๖๕๘] พ. ดูกรนายคามณ ีในสมณพราหมณเ์หล่าน้ัน สมณพราหมณ ์
 พวกที่ มีวาทะอย่างน้ี มีทฐิิอย่างน้ีว่า บุคคลผู้ประพฤติผดิในกามคุณทุกคนต้อง 
 เสวยทุกขโทมนัสในปัจจุบนั ดังน้ีเขาเหล่าน้ันพูดจริงหรือเทจ็ ฯ 
      คา. พูดเทจ็ พระเจ้าข้า ฯลฯ 
      พ. กส็มควรละหรือที่ จะเล่ือมใสในพวกที่ มีความเหน็ผดิเหล่าน้ัน ฯ 
      คา. ไม่สมควรเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      [๖๕๙] พ. ดูกรนายคามณ ีกบุ็คคลบางคนในโลกน้ี ปรากฏว่าเป็นผู้ 
 ประดับด้วยดอกไม้ ใส่ตุ้มหู อาบนํา้ ลูบไล้ดีแล้ว ตบแต่งผมและหนวด แล้ว 
 ให้บาํเรอตนด้วยความใคร่กบัสตรีเหมือนกบัพระราชา ชนทั้งหลายได้พากนัพูดถงึ 
 บุคคลน้ันอย่างน้ีว่า ดูกรท่านผู้เจริญ ชายคนน้ีได้ทาํอะไร จึงเป็นผู้ประดับด้วย 
 ดอกไม้ ใส่ตุ้มหู อาบนํา้ ลูบไล้ดีแล้ว ตบแต่งผมและหนวด แล้วให้บาํเรอตน 
 ด้วยความใคร่กบัสตรีเหมือนกบัพระราชา ชนทั้งหลายได้พากนัพูดถงึคนน้ันอย่างน้ี 
 ว่า ดูกรท่านผู้เจริญ ชายคนน้ีทาํพระราชาให้ทรงพระสรวลได้ด้วยการพูดเทจ็ 
 พระราชาทรงโสมนัสได้พระราชทานรางวัลแก่เขา ฉะน้ันชายคนนั้นจึงเป็นผู้ประดับ 
 ด้วยดอกไม้ ใส่ตุ้มหู อาบนํา้ ลูบไล้ดแีล้ว ตบแต่งผมและหนวด แล้วให้บาํเรอ 
 ตนด้วยความใคร่กบัสตรีเหมือนกบัพระราชา ดูกรนายคามณ ีบุคคลบางคนในโลก 
 น้ี ปรากฏว่าถูกเขาเอาเชือกที่ เหนียวมัดแขนไพล่หลังอย่างมั่นคงแล้วโกนหัวเสยี 
 แล้วพาตระเวนไปตามถนนตามตรอกด้วยบณัเฑาะว์เสยีงสนั่น แล้วออกทางประตู 
 ด้านทศิทกัษิณ แล้วตัดศรีษะเสยีทางด้านทกัษิณของพระนคร ชนทั้งหลายได้พา 
 กนัพูดถึงบุคคลน้ันอย่างน้ีว่า ดูกรท่านผู้เจริญ ชายคนน้ีได้ทาํอะไร จึงถูกเอา 
 เชือกที่ เหนียวมัดแขนไพล่หลังอย่างมั่นคงแล้วโกนหัวเสยี แล้วพาตระเวนไปตาม 



 ถนนตามตรอก ด้วยบณัเฑาะว์เสยีงสนั่น แล้วออกทางประตูด้านทศิทกัษิณ แล้ว 
 ตัดศรีษะเสยีทางด้านทกัษิณของพระนคร ชนทั้งหลายได้พากนัพูดถงึคนน้ันอย่างนี้ 
 ว่า ดูกรท่านผู้เจริญ ชายคนน้ีทาํลายประโยชน์ของคฤหบดีบ้าง ของบุตรแห่ง 
 คฤหบดีบ้าง ด้วยการพูดเทจ็ ฉะนั้น พระราชาจึงรับสัง่ให้จับเขาแล้วกระทาํ 
 กรรมกรณเ์หน็ปานน้ี ดูกรนายคามณ ีท่านจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน เหตุการณ ์
 เช่นน้ี ท่านได้เหน็หรือได้ฟังมาแล้วบ้างไหม ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เหตุการณเ์ช่นน้ี ข้าพระองค์ได้เหน็มาแล้ว 
 ด้วย ได้ฟังมาแล้วด้วย จักได้ฟังต่อไปอกีด้วย ฯ 
      [๖๖๐] พ. ดูกรนายคามณ ีในสมณพราหมณเ์หล่าน้ัน สมณพราหมณ ์
 พวกที่ มีวาทะอย่างน้ี มีทฐิิอย่างน้ีว่า บุคคลผู้พูดเทจ็ทุกคนต้องเสวยทุกขแ์ละโทมนัส 
 ในปัจจุบนั ดังนี้  เขาเหล่าน้ันพูดจริงหรือเทจ็ ฯ 
      คา. พูดเทจ็ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กพ็วกที่ กล่าวเทจ็เปล่าๆ น้ัน เป็นคนมีศลีหรือเป็นคนทุศลีเล่า ฯ 
      คา. เป็นคนทุศลี พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กพ็วกที่ เป็นคนทุศลีมีธรรมอนัเลวทรามน้ัน เป็นคนปฏบิตัิผดิหรือ 
 เป็นคนปฏบิตัิชอบเล่า ฯ 
      คา. เป็นคนปฏบิติัผดิ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กพ็วกที่ ปฏบิติัผดิน้ัน เป็นคนมีความเหน็ผดิหรือเป็นคนมีความเหน็ 
 ชอบเล่า ฯ 
      คา. เป็นคนมีความเหน็ผดิ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็มควรละหรือที่ จะเล่ือมใสในพวกที่ มีความเหน็ผดิเหล่าน้ัน ฯ 
      คา. ไม่สมควรเลย พระเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอศัจรรย์ 
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ไม่เคยมีมา ข้าพระองค์มีเรือนพักอยู่หลังหน่ึง ในเรือนพัก 
 น้ันมีเตียงนอน มีที่ น่ัง มีหม้อนํา้ มีประทปีนํา้มัน ข้าพระองค์จะแจกจ่ายแก่ 
 สมณะหรือพราหมณผู้์เข้าไปอยู่ในเรือนพักน้ันตามสติกาํลัง ฯ 
      [๖๖๑] ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เร่ืองเคยมีมาแล้ว ศาสดา ๔ ท่านซึ่ งมี 
 ความเหน็ มีความพอใจ มีความชอบใจต่างๆ กนั พากนัเข้าไปอยู่ในเรือนพัก 
 น้ัน ศาสดาท่านหน่ึงมีวาทะอย่างน้ี มีความเหน็อย่างน้ีว่า ทานไม่มีผล การบูชา 
 ไม่มีผล การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากที่ ทาํดีทาํช่ัวไม่มี โลกน้ีไม่มี โลกหน้า 
 ไม่มี มารดาไม่มี บดิาไม่มี สตัว์ผู้ผุดขึ้นไม่มี สมณพราหมณผู้์ดาํเนินไปดี 
 ปฏบิตัิชอบ กระทาํให้โลกน้ีและโลกหน้าแจ้งด้วยปัญญาอนัย่ิงเอง แล้วสอนผู้อื่ น 
 ให้รู้ตาม ไม่มีในโลก ฯ 



      [๖๖๒] ศาสดาท่านหนึ่ งมีวาทะอย่างนี้  มีความเหน็อย่างน้ีว่า ทานมีผล 
 การบูชามีผล การเซ่นสรวงมีผล ผลวิบากที่ ทาํดีทาํช่ัวมีอยู่ โลกน้ีมี โลกหน้ามี 
 มารดามี บดิามี สตัว์ผู้ผุดเกดิขึ้นมี สมณพราหมณผู้์ดาํเนินไปมี ปฏบิตัิชอบ กระทาํ 
 โลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอนัย่ิงด้วยตนเอง แล้วสอนผู้อื่ นให้รู้ตาม 
 มีอยู่ในโลก ฯ 
      [๖๖๓] ศาสดาท่านหนึ่ งมีวาทะอย่างนี้  มีความเหน็อย่างน้ีว่า เมื่ อบุคคล 
 ทาํเอง ใช้ให้ผู้อื่ นทาํ ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่ นตัด เบยีดเบยีนเอง ใช้ให้ผู้อื่ นเบยีด- 
 *เบยีน ทาํเขาให้เศร้าโศกเอง ใช้ผู้อื่ นทาํเขาให้เศร้าโศก ทาํเขาให้ลาํบากเอง 
 ใช้ผู้อื่ นทาํเขาให้ลาํบาก ดิ้นรนเอง ทาํเขาให้ด้ินรน ฆ่าสตัว์ ลักทรัพย์ ตัดที่ ต่อ 
 ปล้นไม่ให้เหลือ ทาํโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุ่มอยู่ที่ ทางเปล่ียว ทาํชู้ภรรยา 
 เขา พูดเทจ็ ผู้ทาํไม่เช่ือว่าทาํบาป แม้หากผู้ใดจะใช้จักร ซึ่ งมีคมโดยรอบเหมือน 
 มีดโกน สงัหารเหล่าสตัว์ในปฐพีน้ีให้เป็นลานเป็นกองมังสะอนัเดียวกนั บาปที่  
 มีการทาํเช่นน้ันเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบาปมาถงึเขา  แม้หากบุคคลจะไปยัง 
 ฝั่งขวาแห่งแม่นํา้คงคา ฆ่าเอง ใช้ให้ผู้อื่ นฆ่า ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่ นตัด เบยีดเบยีน 
 เอง ใช้ให้ผู้อื่ นเบยีดเบยีน บาปที่ มีการทาํเช่นน้ัน เป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่ 
 มีบาปมาถงึเขา แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่นํา้คงคา ให้เอง ใช้ให้ผู้อื่ น 
 ให้ บูชาเอง ใช้ให้ผู้อื่ นบูชา บุญที่ มีการทาํเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มี 
 บุญมาถงึเขา ด้วยการให้ทาน การทรมานอนิทรีย์ การสาํรวม การกล่าวคาํสตัย์ 
 บุญที่ มีการทาํเช่นน้ันเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถงึเขา ฯ 
      [๖๖๔] ศาสดาท่านหนึ่ งมีวาทะอย่างนี้  มีความเหน็อย่างน้ีว่า เมื่ อบุคคล 
 ทาํเอง ใช้ให้ผู้อื่ นทาํ ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่ นตัด เบยีดเบยีนเอง ใช้ให้ผู้อื่ นเบยีด 
 เบยีน ทาํเขาให้เศร้าโศกเอง ใช้ผู้อื่ นทาํเขาให้เศร้าโศก ทาํเขาให้ลาํบากเอง 
 ใช้ผู้อื่ นทาํเขาให้ลาํบาก ดิ้นรนเอง ทาํให้เขาดิ้นรน ฆ่าสตัว์ ลักทรัพย์ ตัดที่ ต่อ 
 ปล้นไม่ให้เหลือ ทาํโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุ่มอยู่ที่ ทางเปล่ียว ทาํชู้ภรรยา 
 เขา พูดเทจ็ ผู้ทาํช่ือว่าทาํบาป แม้หากผู้ใดจะใช้จักรซึ่ งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน 
 สงัหารเหล่าสตัว์ในปฐพีนี้ ให้เป็นลานเป็นกองมังสะอนัเดียวกนั บาปที่ มีการทาํ 
 เช่นน้ันเป็นเหตุ ย่อมมีแก่เขา มีบาปถงึเขา แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งขวาแห่ง 
 แม่นํา้คงคา ฆ่าเอง ใช้ให้ผู้อื่ นฆ่า ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่ นตัด เบยีดเบยีนเอง ใช้ผู้อื่ น 
 ให้เบยีดเบยีน บาปที่ มีการทาํเช่นน้ัน เป็นเหตุย่อมมีแก่เขา มีบาปมาถงึเขา 
 แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่นํา้คงคา ให้เอง ใช้ให้ผู้อื่ นให้ บูชาเอง 
 ใช้ให้ผู้อื่ นบูชา บุญที่ มีการทาํเช่นน้ันเป็นเหตุย่อมมีแก่เขา มีบุญมาถงึเขา ด้วยการ 
 ให้ทาน การทรมานอนิทรีย์ การสาํรวม การกล่าวคาํสตัย์ บุญที่ มีการทาํเช่นนั้น 



 เป็นเหตุย่อมมีแก่เขา มีบุญมาถงึเขา ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์มีความ 
 สงสยัสนเท่ห์ว่า บรรดาสมณพราหมณผู้์เจริญเหล่าน้ี ใครหนอพูดจริง ใครหนอ 
 พูดเทจ็ ฯ 
      พ. ดูกรนายคามณ ีกค็วรแล้วที่ ท่านจะสงสยั ควรแล้วที่ ทา่นจะสนเท่ห์ 
 กแ็หละความสนเท่ห์ของท่านเกดิแล้วในฐานะที่ น่าสงสยั ฯ 
      คา. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เล่ือมใสในพระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า 
 พระผู้มีพระภาคสามารถแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ โดยที่ ข้าพระองค์พึงละความ 
 สงสยัน้ีได้ ฯ 
      [๖๖๕] พ. ดูกรนายคามณ ีธรรมสมาธมิีอยู่ ถ้าท่านต้ังอยู่ในธรรมสมาธ ิ
 น้ัน พึงได้จิตตสมาธไิซร้ เมื่ อเป็นเช่นน้ี ท่านพึงละความสงสยัน้ีได้ ดูกร- 
 *นายคามณ ีกธ็รรมสมาธเิป็นไฉน พระอริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ดูกรนายคามณ ี
 เป็นผู้ละปาณาติบาต งดเว้นปาณาติบาต เป็นผู้ละอทนินาทาน งดเว้นอทนินาทาน 
 เป็นผู้ละกาเมสมุิจฉาจาร งดเว้นกาเมสมุิจฉาจาร เป็นผู้ละมุสาวาท งดเว้นมุสาวาท 
 เป็นผู้ละปิสณุาวาจา งดเว้นปิสณุาวาจา เป็นผู้ละผรสุวาจา งดเว้นผรสุวาจา เป็นผู้ 
 ละสมัผปัปลาปะ งดเว้นสมัผปัปลาปะ เป็นผู้ละอภิชฌา ไม่มากด้วยอภิชฌา 
 เป็นผู้ละความพยาบาทประทุษร้ายมีจิตไม่พยาบาท เป็นผู้ละความเหน็ผดิ มีความ 
 เหน็ชอบ ฯ 
      [๖๖๖] ดูกรนายคามณ ีพระอริยสาวกน้ัน ผู้ซึ่ งปราศจากอภชิฌา 
 ปราศจากพยาบาทแล้วอย่างนี้  เป็นผู้ไม่ฟ่ันเฟือน มีสมัปชัญญะ มีสติเฉพาะหน้า 
 มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทศิหน่ึงอยู่ ทศิที่  ๒ ที่  ๓ ที่  ๔ กเ็หมือนกนั 
 ตามนัยน้ี ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทัว่สตัว์ทุกเหล่า 
 ในที่ ทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วยเมตตาอนัไพบูลย์ ถงึความเป็นใหญ่หาประมาณ 
 มิได้ ไม่มีเวร ไม่มีความเบยีดเบยีนอยู่ พระอริยสาวกน้ันย่อมพิจารณาเหน็ดังน้ีว่า 
 ศาสดาผู้มีวาทะอย่างน้ี มีความเหน็อย่างน้ีว่า ทานไม่มีผล การบูชาไม่มีผล การ 
 เซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากที่ ทาํดีทาํช่ัวไม่มี โลกน้ีไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดา 
 ไม่มี บดิาไม่มี สตัว์ผู้ผุดเกดิขึ้นไม่มี สมณพราหมณผู้์ดาํเนินไปดี ปฏบิติัชอบ 
 กระทาํโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอนัย่ิงด้วยตนเอง แล้วสอนหมู่สตัว์ 
 ให้รู้ตาม ไม่มีในโลก ถ้าถ้อยคาํของศาสดาน้ันเป็นความจริง ข้อที่ เราสาํรวมกาย 
 สาํรวมวาจา สาํรวมใจ ๑ ข้อที่ เราจักเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เมื่ อแตกกายตายไป ๑ 
 ทั้งสองน้ีเป็นการถอืเอาชัยชนะในข้อน้ี เพราะเราผู้ไม่เบยีดเบยีนใครๆ คือผู้ 
 สะดุ้งหรือผู้มั่นคง เป็นผู้ปฏบิัติไม่ผดิ ความปราโมทย์ย่อมเกดิแก่พระอริยสาวก 
 น้ัน เมื่ อปราโมทย์แล้ว ย่อมเกดิปิติ เมื่ อมีปิติในใจ กายย่อมสงบ เธอมีกาย 



 สงบแล้ว ย่อมได้เสวยสขุ เมื่ อมีสขุ จิตย่อมต้ังมั่น ดูกรนายคามณ ีน้ีแลธรรม 
 สมาธ ิถ้าท่านตั้งอยู่ในธรรมสมาธน้ัิน พึงได้จิตตสมาธไิซร้ เมื่ อเป็นเช่นน้ี ท่าน 
 พึงละความสงสยัน้ีได้ ฯ 
      [๖๖๗] ดูกรนายคามณ ีพระอริยสาวกน้ัน ผู้ซึ่ งปราศจากอภชิฌา 
 ปราศจากพยาบาทแล้วอย่างนี้  เป็นผู้ไม่ฟ่ันเฟือน มีสมัปชัญญะ มีสติเฉพาะหน้า 
 มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทศิหน่ึงอยู่ ... พระอริยสาวกน้ันย่อมพิจารณา 
 เหน็ดังนี้ ว่า ศาสดาผู้มีวาทะอย่างน้ี มีความเหน็อย่างนี้ ว่า ทานมีผล การบูชา 
 มีผล การเซ่นสรวงมีผล ผลวิบากที่ ทาํดีทาํช่ัวมีอยู่ โลกน้ีมี โลกหน้ามี มารดา 
 มี บดิามี สตัว์ผู้ผุดเกดิขึ้นมี สมณพราหมณผู้์ดาํเนินไปดี ปฏบิตัิชอบ กระทาํ 
 โลกนี้และโลกหน้าให้แจ้ง ด้วยปัญญาอนัย่ิงด้วยตนเอง แล้วสอนผู้อื่ นให้รู้ตาม 
 มีอยู่ในโลก ดังน้ี ถ้าถ้อยคาํของศาสดาผู้นั้นเป็นความจริง ข้อที่ เราสาํรวมกาย 
 สาํรวมวาจา สาํรวมใจ ๑ ข้อที่ เราจักเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เมื่ อแตกกายตาย 
 ไป ๑ ทั้งสองน้ีเป็นการถอืเอาชัยชนะในข้อน้ี เพราะเราผู้ไม่เบยีดเบยีนใคร คือ 
 ผู้สะดุ้งหรือผู้มั่นคง เป็นผู้ปฏบิติัไม่ผดิ ความปราโมทย์ย่อมเกดิขึ้นแก่พระอริย- 
 *สาวกนั้น เมื่ อปราโมทย์แล้ว ย่อมเกดิปีติ เมื่ อมีปีติในใจ กายย่อมสงบ เธอมี 
 กายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสขุ เมื่ อมีสขุ จิตย่อมต้ังมั่น ดูกรนายคามณ ีน้ีแล 
 ธรรมสมาธ ิถ้าท่านตั้งอยู่ในธรรมสมาธน้ัิน พึงได้จิตตสมาธไิซร้ เมื่ อเป็นเช่นน้ี 
 ท่านพึงละความสงสยัน้ีได้ ฯ 
      [๖๖๘] ดูกรนายคามณ ีพระอริยสาวกน้ัน ผู้ซึ่ งปราศจากอภชิฌา 
 ปราศจากพยาบาทแล้วอย่างนี้  เป็นผู้ไม่ฟ่ันเฟือน มีสมัปชัญญะ มีสติเฉพาะหน้า 
 มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทศิหน่ึงอยู่ ... พระอริยสาวกน้ันย่อมพิจารณา 
 เหน็ดังนี้ ว่า ศาสดาผู้มีวาทะอย่างน้ี มีความเหน็อย่างนี้ ว่า เมื่ อบุคคลทาํเอง ใช้ 
 ให้ผู้อื่ นทาํ ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่ นตัด เบยีดเบยีนเอง ใช้ผู้อื่ นให้เบยีดเบยีน ทาํเขา 
 ให้เศร้าโศกเอง ใช้ผู้อื่ นทาํเขาให้เศร้าโศก ทาํเขาให้ลาํบากเอง ใช้ผู้อื่ นทาํเขา 
 ให้ลาํบาก ด้ินรนเอง ทาํเขาให้ด้ินรน ฆ่าสตัว์ ลักทรัพย์ ตัดที่ ต่อ ปล้นไม่ให้ 
 เหลือ ทาํโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุ่มอยู่ในที่ เปล่ียว ทาํชู้ภรรยาเขา พูดเทจ็ 
 ผู้ทาํช่ือว่าไม่ทาํบาป แม้หากผู้ใดจะใช้จักรซึ่ งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สงัหาร 
 เหล่าสตัว์ในปฐพีน้ี ให้เป็นลาน ให้เป็นกองมังสะอนัเดียวกนั บาปที่ มีการทาํ 
 เช่นน้ันเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบาปมาถงึเขา แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งขวา 
 แห่งแม่นํา้คงคา ฆ่าเอง ใช้ให้ผู้อื่ นฆ่า ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่ นตัด เบยีดเบยีนเอง 
 ใช้ให้ผู้อื่ นเบยีดเบยีน บาปที่ มีการทาํเช่นนั้นเป็นเหตุ ย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบาป 
 มาถงึเขา แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่นํา้คงคา ให้เอง ใช้ให้ผู้อื่ นให้ 



 บูชาเอง ใช้ให้ผู้อื่ นบูชา บุญที่ มีการทาํเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญ 
 มาถงึเขา ด้วยการให้ทาน การทรมานอนิทรีย์ การสาํรวม การกล่าวคาํสตัย์ 
 บุญที่ มีการทาํเช่นน้ันเป็นเหตุ ย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถงึเขา ดังน้ี ถ้าถ้อยคาํ 
 ของศาสดาน้ันเป็นความจริง ข้อที่ เราสาํรวมกาย สาํรวมวาจา สาํรวมใจ ๑ ข้อที่  
 เราจักเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เมื่ อแตกกายตายไป ๑ ทั้งสองน้ีเป็นการถอืเอา 
 ชัยชนะในข้อน้ี เพราะว่าเราผู้ไม่เบยีดเบยีนใครๆ คือ ผู้สะดุ้งหรือผู้มั่นคง 
 เป็นผู้ปฏบิติัไม่ผดิ ความปราโมทย์ย่อมเกดิแก่พระอริยสาวกน้ัน เมื่ อปราโมทย์ 
 แล้ว ย่อมเกดิปีติ เมื่ อมีปีติในใจ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้ว ย่อมได้ 
 เสวยสขุ เมื่ อมีสขุ จิตย่อมต้ังมั่น ดูกรนายคามณ ีน้ีแลธรรมสมาธ ิถ้าท่าน 
 ตั้งอยู่ในธรรมสมาธนิั้นพึงได้จิตตสมาธไิซร้ เมื่ อเป็นเช่นน้ี ท่านพึงละความสงสยั 
 น้ีได้ ฯ 
      [๖๖๙] ดูกรนายคามณ ีพระอริยสาวกน้ัน ผู้ซึ่ งปราศจากอภชิฌา 
 ปราศจากพยาบาทแล้วอย่างนี้  เป็นผู้ไม่ฟ่ันเฟือน มีสมัปชัญญะ มีสติเฉพาะหน้า 
 มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทศิหน่ึงอยู่ ... เมื่ อบุคคลทาํเอง ใช้ให้ผู้อื่ นทาํ 
 ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่ นตัด เบยีดเบยีนเอง ใช้ผู้อื่ นให้เบยีดเบยีน ทาํเขาให้เศร้าโศก 
 เอง ใช้ผู้อื่ นทาํเขาให้เศร้าโศก ทาํเขาให้ลาํบากเอง ใช้ผู้อื่ นทาํเขาให้ลาํบาก 
 ดิ้นรนเอง ทาํเขาให้ด้ินรน ฆ่าสตัว์ ลักทรัพย ์ตัดที่ ต่อ ปล้นไม่ให้เหลือ 
 ทาํโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุ่มอยู่ที่ ทางเปล่ียว ทาํชู้ภรรยาเขา พูดเทจ็ ผู้ทาํ 
 ช่ือว่าทาํบาป แม้หากผู้ใดจะใช้จักรมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สงัหารเหล่าสตัว์ 
 ในปฐพีน้ี ให้เป็นลานเป็นกองมังสะอนัเดียวกนั  บาปที่ มีการทาํเช่นน้ันเป็นเหตุ 
 ย่อมมีแก่เขา มีบาปมาถงึเขา แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งขวาแห่งแม่นํา้คงคา ฆ่าเอง 
 ใช้ให้ผู้อื่ นฆ่า ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่ นตัด เบียดเบยีนเอง ใช้ผู้อื่ นให้เบยีดเบยีน 
 บาปที่ มีการทาํเช่นน้ันเป็นเหตุย่อมมีแก่เขา มีบาปมาถงึเขา แม้หากบุคคลจะไปยัง 
 ฝั่งซ้ายแห่งแม่นํา้คงคา ให้เอง ใช้ให้ผู้อื่ นให้ บูชาเอง ใช้ให้ผู้อื่ นบูชา บุญ 
 ที่ มีการทาํเช่นน้ันเป็นเหตุย่อมมีแก่เขา มีบุญมาถงึเขา ด้วยการให้ทาน การ 
 ทรมานอนิทรีย์ การสาํรวม การกล่าวคาํสตัย์ บุญที่ มีการทาํเช่นน้ันเป็นเหตุย่อม 
 มีแก่เขา มีบุญมาถงึเขา ดังนี้  ถ้าถ้อยคาํของศาสดาน้ันเป็นความจริง ข้อที่ เรา 
 สาํรวมกาย สาํรวมวาจา สาํรวมใจ ๑ ข้อที่ เราจักเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เมื่ อ 
 แตกกายตายไป ๑ ทั้งสองน้ีเป็นการถอืเอาชัยชนะในข้อน้ี เพราะเราผู้ไม่เบยีด- 
 *เบยีนใครๆ คือ ผู้สะดุ้งหรือผู้มั่นคง เป็นผู้ปฏบิติัไม่ผดิ ความปราโมทย์ย่อม 
 เกดิแก่พระอริยสาวกน้ัน เมื่ อปราโมทย์แล้ว ย่อมเกดิปีติ เมื่ อมีปีติในใจ กาย 
 ย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสขุ เมื่ อมีสขุ จิตย่อมต้ังมั่น ดูกร 



 นายคามณ ีน้ีแลธรรมสมาธ ิถ้าท่านตั้งอยู่ในธรรมสมาธนิั้น พึงได้จิตตสมาธไิซร้ 
 เมื่ อเป็นเช่นนี้  ท่านพึงละความสงสยันี้ ได้ ฯ 
      [๖๗๐] ดูกรนายคามณ ีพระอริยสาวกน้ัน ผู้ซึ่ งปราศจากอภชิฌา 
 ปราศจากพยาบาทแล้วอย่างนี้  เป็นผู้ไม่ฟ่ันเฟือน มีสมัปชัญญะ มีสติเฉพาะหน้า 
 มีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทศิหนึ่ งอยู่ ... มีใจประกอบด้วยมุทติาแผ่ไป 
 ตลอดทศิหน่ึงอยู่ ... พระอริยสาวกน้ันผู้ซึ่ งปราศจากอภชิฌา ปราศจากพยาบาท 
 แล้วอย่างน้ี เป็นผู้ไม่ฟ่ันเฟือน มีสมัปชัญญะ มีสติเฉพาะหน้า มีใจประกอบ 
 ด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทศิหน่ึงอยู่ ทศิที่  ๒ ที่  ๓ ที่  ๔ กเ็หมือนกนั ตามนัยน้ี 
 ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทัว่สตัว์ทุกเหล่า ในที่  
 ทุกสถาน ด้วยใจประกอบอเุบกขาไพบูลย์ ถงึความเป็นใหญ่ หาประมาณมิได้ 
 ไม่มีเวร ไม่มีความเบยีดเบยีนอยู่ พระอริยสาวกน้ันย่อมพิจารณาเหน็ดังน้ีว่า 
 ศาสดาผู้มีวาทะอย่างน้ี มีความเหน็อย่างน้ีว่า ทานไม่มีผล การบูชาไม่มีผล การ 
 เซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากที่ ทาํดีทาํช่ัวไม่มี โลกน้ีไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดา 
 ไม่มี บดิาไม่มี สตัว์ผู้ผุดเกดิขึ้นไม่มี สมณพราหมณผู้์ดาํเนินไปดี ปฏบิติัชอบ 
 กระทาํโลกนี้และโลกหน้าให้แจ้ง ด้วยปัญญาอนัย่ิงด้วยตนเองแล้ว สอนผู้อื่ นให้ 
 รู้ตาม ไม่มีในโลก ถ้าถ้อยคาํของศาสดาน้ันเป็นความจริง ข้อที่ เราสาํรวมกาย 
 สาํรวมวาจา สาํรวมใจ ๑ ข้อที่ เราจักเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เมื่ อแตกกายตาย 
 ไป ๑ ทั้งสองน้ีเป็นการถอืเอาชัยชนะในข้อน้ี เพราะเราผู้ไม่เบยีดเบยีนใครๆ 
 คือ ผู้สะดุ้งหรือผู้มั่นคง เป็นผู้ปฏบิตัิไม่ผดิ ความปราโมทย์ ย่อมเกดิแก่ 
 พระอริยสาวกน้ัน เมื่ อปราโมทย์แล้ว ย่อมเกดิปีติ เมื่ อมีปีติในใจ กายย่อมสงบ 
 เธอมีกายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสขุ เมื่ อมีสขุ จิตย่อมตั้งมั่น ดูกรนายคามณ ี
 น้ีแลธรรมสมาธ ิถ้าท่านตั้งอยู่ในธรรมสมาธน้ัิน พึงได้จิตตสมาธไิซร้ เมื่ อเป็น 
 เช่นน้ี ท่านพึงละความสงสยัน้ีได้ ฯ 
      [๖๗๑] ดูกรนายคามณ ีพระอริยสาวกนั้น ผู้ซึ่ งปราศจากอภชิฌา 
 ปราศจากพยาบาทแล้วอย่างนี้  เป็นผู้ไม่ฟ่ันเฟือน มีสมัปชัญญะ มีสติเฉพาะหน้า 
 มีใจประกอบด้วยอเุบกขาแผ่ไปตลอดทศิหนึ่ งอยู่ ... พระอริยสาวกน้ันย่อมพิจารณา 
 เหน็ดังนี้ ว่า ศาสดาผู้มวีาทะอย่างน้ี มีความเหน็อย่างนี้ ว่า ทานมีผล การบูชามีผล 
 การเซ่นสรวงมีผล ผลวิบากที่ ทาํดีทาํช่ัวมีอยู่ โลกน้ีมี โลกหน้ามี มารดามี บดิามี 
 สตัว์ผู้ผุดเกดิขึ้นมี สมณพราหมณผู้์ดาํเนินไปดี ปฏบิัติชอบ กระทาํโลกนี้และ 
 โลกหน้าให้แจ้งด้วยปัญญาอนัย่ิงด้วยตนเองแล้ว สอนผู้อื่ นให้รู้ตาม มีอยู่ในโลก 
 ดังน้ี ถ้าถ้อยคาํของศาสดานั้นเป็นความจริง ข้อที่ เราสาํรวมกาย สาํรวมวาจา 
 สาํรวมใจ ๑ ข้อที่ เราจักเข้าถึงสคุติโลกสวรรค์ เมื่ อแตกกายตายไป ๑ ทั้งสองน้ี 



 เป็นการถอืเอาชัยชนะในข้อน้ัน เพราะเราผู้ไม่เบยีดเบยีนใครๆ คือ ผู้สะดุ้ง 
 หรือผู้มั่นคง เป็นผู้ปฏบิติัชอบ ความปราโมทย์ย่อมเกดิแก่พระอริยสาวกน้ัน เมื่ อ 
 ปราโมทย์แล้ว ย่อมเกดิปีติ เมื่ อมีปีติในใจ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้ว 
 ย่อมได้เสวยสขุ เมื่ อมีสขุ จิตย่อมตั้งมั่น ดูกรนายคามณ ีน้ีแลธรรมสมาธ ิ
 ถ้าท่านต้ังอยู่ในธรรมสมาธน้ัิน พึงได้จิตตสมาธไิซร้ เมื่ อเป็นเช่นน้ี ท่านพึงละความ 
 สงสยัน้ีได้ ฯ 
      [๖๗๒] ดูกรนายคามณ ีพระอริยสาวกน้ัน ผู้ซึ่ งปราศจากอภชิฌา 
 ปราศจากพยาบาทแล้วอย่างนี้  เป็นผู้ไม่ฟ่ันเฟือน มีสมัปชัญญะ มีสติเฉพาะหน้า 
 มีใจประกอบด้วยอเุบกขาแผ่ไปตลอดทศิที่ หน่ึงอยู่ ... พระอริยสาวกน้ันย่อม 
 พิจารณาเหน็ดังน้ีว่า ศาสดาผู้มีวาทะอย่างน้ี มีความเหน็อย่างน้ีว่า เมื่ อบุคคลทาํเอง 
 ใช้ให้ผู้อื่ นทาํ ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่ นตัด เบยีดเบยีนเอง ใช้ผู้อื่ นให้เบียดเบยีน 
 ทาํเขาให้เศร้าโศกเอง ใช้ผู้อื่ นทาํเขาให้เศร้าโศก ทาํเขาให้ลาํบากเอง ใช้ผู้อื่ น 
 ทาํเขาให้ลาํบาก ด้ินรนเอง ทาํเขาให้ดิ้นรน ฆ่าสตัว์ ลักทรัพย์ ตัดที่ ต่อ 
 ปล้นไม่ให้เหลือ ทาํโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุ่มอยู่ที่ ทางเปล่ียว ทาํชู้ภรรยาเขา 
 พูดเทจ็ ผู้ทาํไม่ช่ือว่าทาํบาป แม้หากผู้ใดจะใช้จักรซึ่ งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน 
 สงัหารเหล่าสตัว์ในปฐพี ให้เป็นลานเป็นกองมังสะอนัเดียวกนั บาปที่ มีการทาํ 
 เช่นน้ันเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบาปมาถงึเขา แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งขวา 
 แห่งแม่นํา้คงคา ฆ่าเอง ใช้ให้ผู้อื่ นฆ่า ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่ นตัด เบยีดเบยีนเอง 
 ใช้ผู้อื่ นให้เบยีดเบยีน บาปที่ มีการทาํเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบาป 
 มาถงึเขา แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่นํา้คงคา ให้เอง ใช้ให้ผู้อื่ นให้ 
 บูชาเอง ใช้ให้ผู้อื่ นบูชา บุญที่ มีการทาํเช่นนั้นเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญ 
 มาถงึเขา ด้วยการให้ทาน การทรมานอนิทรีย์ การสาํรวม การกล่าวคาํสตัย์ 
 บุญที่ มีการทาํเช่นน้ันเป็นเหตุย่อมไม่มีแก่เขา ไม่มีบุญมาถงึเขา ถ้าถ้อยคาํของ 
 ศาสดาผู้น้ันเป็นความจริง ข้อที่ เราสาํรวมกาย สาํรวมวาจา สาํรวมใจ ๑ ข้อที่  
 เราจักเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เมื่ อแตกกายตายไป ๑ ทั้งสองน้ีเป็นการถอืเอา 
 ชัยชนะในข้อน้ี เพราะเราผู้ไม่เบยีดเบยีนใครๆ คือ ผู้สะดุ้งหรือผู้มั่นคง เป็น 
 ผู้ปฏบิติัไม่ผดิ ความปราโมทย์ย่อมเกดิแก่พระอริยสาวกน้ัน เม่ือปราโมทย์แล้ว 
 ย่อมเกดิปีติ เมื่ อมีปีติในใจ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบแล้ว ย่อมได้เสวยสขุ 
 เมื่ อมีสขุ จิตย่อมต้ังมั่น ดูกรนายคามณ ีน้ีแลธรรมสมาธ ิถ้าท่านตั้งมั่นอยู่ใน 
 ธรรมสมาธน้ัิน พึงได้จติตสมาธไิซร้ เมื่ อเป็นเช่นน้ี ท่านพึงละความสงสยันี้ ได้ ฯ 
      [๖๗๓] ดูกรนายคามณ ีพระอริยสาวกน้ัน ผู้ซึ่ งปราศจากอภชิฌา 
 ปราศจากพยาบาทแล้วอย่างนี้  เป็นผู้ไม่ฟ่ันเฟือน มีสมัปชัญญะ มีสติเฉพาะหน้า 



 มีใจประกอบด้วยอเุบกขาแผ่ไปตลอดทศิที่  ๑ อยู่ ทศิที่  ๒ ที่  ๓ ที่  ๔ กเ็หมือนกนั 
 ตามนัยน้ี ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง เบื้องขวาง แผ่ไปตลอดโลก ทัว่สตัว์ทุกเหล่า 
 ในที่ ทุกสถาน ด้วยใจประกอบด้วยอเุบกขาอนัไพบูลย์ หาประมาณมิได้ ไม่มีเวร 
 ไม่มีความเบยีดเบยีนอยู่ พระอริยสาวกน้ันย่อมพิจารณาเหน็ดังนี้ ว่า ศาสดาผู้มี 
 วาทะอย่างนี้  มีความเหน็อย่างน้ีว่า เมื่ อบุคคลทาํเอง ใช้ให้ผู้อื่ นทาํ ตัดเอง ใช้ให้ 
 ผู้อื่ นตัด เบยีดเบยีนเอง ใช้ผู้อื่ นให้เบยีดเบียน ทาํเขาให้เศร้าโศกเอง ใช้ผู้อื่ น 
 ทาํเขาให้เศร้าโศก ทาํเขาให้ลาํบากเอง ใช้ผู้อื่ นทาํเขาให้ลาํบาก ดิ้นรนเอง ทาํเขา 
 ให้ด้ินรน ฆ่าสตัว์ ลักทรัพย์ ตัดที่ ต่อ ปล้นไม่ให้เหลือ ทาํโจรกรรมในเรือน 
 หลังเดียว ซุ่มอยู่ที่ ทางเปล่ียว ทาํชู้ภรรยาเขา พูดเทจ็ ผู้ทาํช่ือว่าทาํบาป แม้หาก 
 ผู้ใดจะใช้จักรซึ่ งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สงัหารเหล่าสตัว์ในปฐพีน้ี ให้ 
 เป็นลานเป็นกองมังสะอนัเดียวกนั บาปที่ มีการทาํเช่นน้ันเป็นเหตุย่อมมีแก่เขา ม ี
 บาปมาถงึเขา แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งขวาแห่งแม่นํา้คงคา ฆ่าเอง ใช้ให้ผู้อื่ นฆ่า 
 ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่ นตัด เบยีดเบยีนเอง ใช้ผู้อื่ นให้เบยีดเบยีน บาปที่ มีการทาํ 
 เช่นน้ันเป็นเหตุย่อมมีแก่เขา มีบาปมาถงึเขา แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่ง 
 แม่นํา้คงคา ให้เอง ใช้ให้ผู้อื่ นให้ บูชาเอง ใช้ให้ผู้อื่ นบูชา บุญที่ มีการทาํเช่นน้ัน 
 เป็นเหตุย่อมมีแก่เขา มีบุญมาถงึเขา ด้วยการให้ทาน การทรมานอนิทรีย์ การ 
 สาํรวม การกล่าวคาํสตัย์ บุญที่ มีการทาํเช่นน้ันเป็นเหตุย่อมมีแก่เขา มีบุญ 
 มาถงึเขา ดังน้ี ถ้าถ้อยคาํของศาสดาน้ันเป็นความจริง ข้อที่ เราสาํรวมกาย สาํรวม 
 วาจา สาํรวมใจ ๑ ข้อที่ เราจักเข้าถงึสคุติโลกสวรรค์ เมื่ อแตกกายตายไป ๑ 
 ทั้งสองน้ีเป็นการถอืเอาชัยชนะในข้อน้ี เพราะเราผู้ไม่เบยีดเบยีนใครๆ คือ ผู้ 
 สะดุ้งหรือผู้มั่นคง เป็นผู้ปฏบิัติไม่ผดิ ความปราโมทย์ย่อมเกดิแก่พระอริยสาวก 
 น้ัน เมื่ อปราโมทย์แล้ว ย่อมเกดิปีติ เมื่ อมีปีติในใจ กายย่อมสงบ เธอมีกาย 
 สงบแล้ว ย่อมได้เสวยสขุ เมื่ อมีสขุ จิตย่อมต้ังมั่น ดูกรนายคามณ ีน้ีแล 
 ธรรมสมาธ ิถ้าท่านตั้งอยู่ในธรรมสมาธน้ัิน พึงได้จิตตสมาธไิซร้ เมื่ อเป็นเช่นน้ี 
 ท่านพึงละความสงสยัน้ีได้ ฯ 
      เมื่ อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว นายบ้านนามว่าปาฏลิยะ ได้กราบทูล 
 พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนัก 
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนัก พระผู้มีพระภาค 
 ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ดุจหงายของที่ ควํา่ เปิดของที่ ปิด บอกทางให้ 
 แก่คนหลงทาง หรือส่องไฟในที่ มืดด้วยหวังว่า คนมีจักษุจักแลเหน็รปู ฉะน้ัน 
 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์น้ีขอถงึพระผู้มีพระภาค กบัทั้งพระธรรมและ 
 พระภกิษุสงฆว่์าเป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจาํข้าพระองค์ว่าเป็น 



 อบุาสกผู้ถงึพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไปจนตลอดชีวิต ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๓ 
                         จบคามณสิงัยุตต์ 
                         ----------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. จันทสตูร ๒. ตาลปุตตสตูร ๓. โยธาชีวสตูร ๔. หัตถาโรหสตูร 
 ๕. อสัสาโรหสตูร ๖. ภมูกสตูร ๗. เทศนาสตูร ๘. อสงัขาสตูร ๙. กุลสตูร 
 ๑๐. มณจูิฬสตูร ๑๑. คันธภกสตูร ๑๒. ราสยิสตูร ๑๓. ปาฏลิยสตูร ฯ 
                         ------------ 
                      อสงัขตสงัยุตต์ วรรคที่  ๑ 
      [๖๗๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างน้ี 
      สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ 
 ท่านอนาถบณิฑกิเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถ ีณ ที่ น้ันแล พระผู้มีพระภาคตรัส 
 เรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภกิษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลรับพระผู้มี- 
 *พระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจะแสดงอสงัขตะ 
 และทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะแก่ท่านทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 กอ็สงัขตะเป็นไฉน ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้น 
 โมหะ น้ีเรียกว่าอสงัขตะ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน 
 กายคตาสติ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ดูกรภกิษุทั้งหลาย อสงัขตะเราแสดง 
 แล้วแก่เธอทั้งหลาย ทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย ดังน้ีแล 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย กจิใดอนัศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ผู้อนุเคราะห์พึง 
 กระทาํแก่สาวกทั้งหลาย กจิน้ันอนัเราอาศยัความอนุเคราะห์ กระทาํแล้วแก่เธอ 
 ทั้งหลาย ดูกรภกิษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ น่ันเรือนว่าง ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอ 
 ทั้งหลายจงเพ่ง อย่าประมาท อย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังเลย น้ีเป็น 
 อนุศาสนีของเราเพ่ือเธอทั้งหลาย ฯ 
      [๖๗๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจะแสดงอสงัขตะและทางที่ จะให้ถงึ 
 อสงัขตะแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กอ็สงัขตะเป็นไฉน 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ น้ีเรียกว่าอสงัขตะ ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน สมถะและวิปัสนา น้ีเรียกว่าทางที่ จะ 
 ให้ถงึอสงัขตะ ฯลฯ 
      [๖๗๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน สมาธทิี่ มี 
 ทั้งวิตกวิจาร สมาธทิี่ ไม่มีวิตก มีแต่วิจาร สมาธทิี่ ไม่มีทั้งวิตกวิจาร น้ีเรียกว่าทาง 



 ที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ฯ 
      [๖๗๗] ดูกรภกิษุทั้งหลาย ทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน สญุญต- 
 *สมาธ ิอนิมิตตสมาธ ิอปัปณหิิตสมาธ ิน้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ฯ 
      [๖๗๘] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน สติปัฏ- 
 *ฐาน ๔ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ฯ 
      [๖๗๙] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน สมัมัป- 
 *ปธาน ๔ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ฯ 
      [๖๘๐] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน อทิธบิาท 
 ๔ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ฯ 
      [๖๘๑] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน อนิทรีย์ 
 ๕ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ฯ 
      [๖๘๒] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน พละ ๕ 
 น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ฯ 
      [๖๘๓] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน โพชฌงค์ 
 ๗ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ฯ 
      [๖๘๔] ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน อริยมรรค 
 ประกอบด้วยองค์ ๘ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ฯ 
      ดูกรภกิษุทั้งหลาย อสงัขตะเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย ทางที่ จะให้ถงึ 
 อสงัขตะเราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย ดังนี้แล ดูกรภกิษุทั้งหลาย กจิใดอนัศาสดา 
 ผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล ผู้อนุเคราะห์พึงกระทาํแก่สาวกทั้งหลาย กจิน้ันเรา 
 อาศยัความอนุเคราะห์กระทาํแล้วแก่เธอทั้งหลาย ดูกรภกิษุทั้งหลาย น่ันโคนไม้ 
 น่ันเรือนว่าง ดูกรภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเพ่ง อย่าประมาท อย่าได้เป็นผู้ 
 เดือดร้อนในภายหลังเลย น้ีเป็นอนุศาสนีของเราเพ่ือเธอทั้งหลาย ฯ 
                     จบนิพพานสงัยุตต์ ปฐมวรรค 
รวมพระสตูรที่ มีในวรรคนี้  คือ 
      ๑. กายคตาสติสตูร ๒. สมถวิปัสนาสตูร ๓. วิตักกสตูร ๔. สญุญต- 
 *สตูร ๕. สติปัฏฐานสตูร ๖. สมัมัปปธานสตูร ๗. อทิธปิาทสตูร 
 ๘. อนิทรียสตูร ๙. พลสตูร ๑๐. โพชฌงคสตูร ๑๑. มรรคสตูร 
                        ------------- 
                      อสงัขตสงัยุตต์ วรรคที่  ๒ 
      [๖๘๕] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสงัขตะ และทางที่ จะให้ถงึ 



 อสงัขตะแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กอ็สงัขตะเป็นไฉน 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ น้ีเรียกว่าอสงัขตะ 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน คือสมถะ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ 
 ถงึอสงัขตะ ดูกรภกิษุทั้งหลาย อสงัขตะและทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ เราแสดงแล้ว 
 แก่เธอทั้งหลาย ดังน้ีแล ดูกรภกิษุทั้งหลาย กจิใดอนัศาสดาพึงแสวงหาประโยชน์ 
 เกื้อกูล ผู้อนุเคราะห์ พึงทาํแก่สาวกทั้งหลาย กจิน้ันอนัเราอาศยัความอนุเคราะห์ทาํ 
 แล้วแก่เธอทั้งหลาย ดูกรภกิษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ น่ันเรือนว่าง ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 เธอทั้งหลายจงเพ่ง อย่าประมาท อย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังเลย นี้ เป็น 
 อนุศาสนีของเรา เพ่ือเธอทั้งหลาย ฯ 
      [๖๘๖] ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงอสงัขตะและทางที่ จะให้ถงึ 
 อสงัขตะแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กอ็สงัขตะเป็นไฉน 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ น้ีเรียกว่า 
 อสงัขตะ ดูกรภกิษุทั้งหลาย ทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน คือ วิปัสนา 
 น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ดูกรภกิษุทั้งหลาย อสงัขตะและทางที่ จะให้ 
 ถงึอสงัขตะ เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย ดังน้ีแล ฯลฯ น้ีเป็นอนุศาสนีของ 
 เราเพ่ือเธอทั้งหลาย ฯ 
      [๖๘๗] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน คือ 
 สมาธมิีทั้งวิตกวิจาร น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๖๘๘] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน คือ 
 สมาธไิม่มีวิตก มีแต่วิจาร น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๖๘๙] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน คือ 
 สมาธไิม่มีวิตก ไม่มีวิจาร น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๖๙๐] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน คือ 
 สญุญตสมาธ ิน้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๖๙๑] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน คือ 
 อนิมิตตสมาธ ิน้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๖๙๒] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน คือ 
 อปัปณหิิตสมาธ ิน้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๖๙๓] ... ดูกรภิกษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีความเพียรเคร่ืองเผากเิลส มีสมัปชัญญะ 
 มีสติ พิจารณาเหน็กายในกายอยู่ พึงกาํจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสยีได้ น้ี 



 เรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๖๙๔] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีความเพียรเคร่ืองเผากเิลส มีสมัปชัญญะ 
 มีสติ พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ พึงกาํจัดอภชิฌาและโทมนัสใน 
 โลกเสยีได้ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๖๙๕] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีความเพียรเคร่ืองเผากเิลส มีสมัปชัญญะ 
 มีสติ พิจารณาเหน็จิตในจิตอยู่ พึงกาํจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสยีได้ น้ี 
 เรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๖๙๖] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี เป็นผู้มีความเพียรเคร่ืองเผากเิลส มีสมัปชัญญะ 
 มีสติ พิจารณาเหน็ธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ พึงกาํจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลก 
 เสยีได้ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๖๙๗] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมยังความพอใจให้เกดิขึ้น พยายาม 
 ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว้ เพ่ือยังธรรมอนัเป็นบาปอกุศลที่ ยังไม่เกดิ 
 ไม่ให้เกดิขึ้น นี้ เรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๖๙๘] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมยังความพอใจให้เกดิขึ้น พยายาม 
 ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว้ เพ่ือละธรรมอนัเป็นบาปอกุศลที่ เกดิขึ้น 
 แล้ว น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๖๙๙] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมยังความพอใจให้เกดิขึ้น พยายาม 
 ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว้ เพ่ือยังธรรมอนัเป็นกุศลที่ ยังไม่เกดิ 
 ให้เกดิขึ้น น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๐๐] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมยังความพอใจให้เกดิขึ้น พยายาม 
 ปรารภความเพียร ประคองจิต ต้ังจิตไว้ เพ่ือความตั้งอยู่ ความไม่เลอะเลือน 
 ความเพ่ิมพูน ความไพบูลย์ ความเจริญ ความบริบูรณ ์แห่งธรรมอนัเป็นกุศล 
 ที่ เกดิขึ้นแล้ว นี้ เรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๐๑] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 



 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญอทิธบิาทอนัประกอบด้วยฉันทสมาธ ิ
 และปธานสงัขาร น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๐๒] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญอทิธบิาทอนัประกอบด้วยวิริยสมาธ ิ
 และปธานสงัขาร น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๐๓] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญอทิธบิาทอนัประกอบด้วยจิตตสมาธ ิ
 และปธานสงัขาร น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๐๔] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญอทิธบิาทอนัประกอบด้วยวิมังสาสมาธ ิ
 และปธานสงัขาร น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๐๕] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี เจริญสทัธนิทรีย์ อนัอาศยัวิเวก อาศยั 
 วิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปเพ่ือความสละ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๐๖] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญวิริยินทรีย์อนัอาศยัวิเวก อาศยั 
 วิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปเพ่ือความสละ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๐๗] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญสตินทรีย์อนัอาศยัวิเวก อาศยั 
 วิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปเพ่ือความสละ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๐๘] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญสมาธนิทรีย์อนัอาศยัวิเวก อาศยั 
 วิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปเพ่ือความสละ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๐๙] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญปัญญินทรีย์อนัอาศยัวิเวก อาศยั 
 วิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปเพ่ือความสละ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๑๐] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย ทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญสทัธาพละอนัอาศยัวิเวก อาศยั 
 วิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปเพ่ือความสละ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๑๑] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญวิริยพละอนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ 



 อาศยันิโรธ น้อมไปเพ่ือความสละ นี้ เรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๑๒] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร- 
 *ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสติพละอนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ 
 อาศยันิโรธ น้อมไปเพ่ือความสละ นี้ เรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๑๓] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร- 
 *ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสมาธพิละอนัอาศยัวิเวก อาศัย 
 วิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปเพ่ือความสละ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๑๔] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร- 
 *ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญปัญญาพละอนัอาศยัวิเวก อาศยั 
 วิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปเพ่ือความสละ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๑๕] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร- 
 *ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสติสมัโพชฌงค์อนัอาศยัวิเวก อาศัย 
 วิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปเพ่ือความสละ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๑๖] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญธรรม- 
 *วิจยสมัโพชฌงค์ ... วิริยสมัโพชฌงค์ ... ปีติสมัโพชฌงค์ ... ปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ ... 
 สมาธสิมัโพชฌงค์... อเุบกขาสมัโพชฌงค์อนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ 
 น้อมไปเพ่ือความสละ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๑๗] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร- 
 *ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสมัมาทฐิิอนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ 
 อาศยันิโรธ น้อมไปเพ่ือความสละ นี้ เรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๑๘] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร- 
 *ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้  ย่อมเจริญสมัมาสงักปัปะ ... สมัมาวาจา ... 
 สมัมากมัมันตะ ... สมัมาอาชีวะ ... สมัมาวายามะ ... สมัมาสติอนัอาศยัวิเวก 
 อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปเพ่ือความสละ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึ 
 อสงัขตะ ... ฯ 
      [๗๑๙] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึอสงัขตะเป็นไฉน ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมเจริญสมัมาสมาธอินัอาศยัวิเวก อาศยั 
 วิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปเพ่ือความสละ น้ีเรียกว่าทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย อสงัขตะและทางที่ จะให้ถงึอสงัขตะ เราแสดงแล้วแก่เธอ 
 ทั้งหลาย ดังน้ีแล ดูกรภกิษุทั้งหลาย กจิใดอนัศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล 
 ผู้อนุเคราะห์ พึงกระทาํแก่สาวกทั้งหลาย กจิน้ันอนัเราอาศยัความอนุเคราะห์ 



 กระทาํแล้วแก่เธอทั้งหลาย ดูกรภกิษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ น่ันเรือนว่าง ดูกร 
 ภกิษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเพ่ง อย่าประมาท อย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อน 
 ในภายหลังเลย น้ีเป็นอนุศาสนีของเราเพ่ือเธอทั้งหลาย ฯ 
      [๗๒๐] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงที่ สดุและทางที่ จะให้ถงึที่ สดุ 
 แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็ี่ สดุเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๒๑] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัหาอาสวะมิได้ และ 
 ทางที่ จะให้ถงึธรรมอนัหาอาสวะมิได้แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย กธ็รรมอนัหาอาสวะมิได้เป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๒๒] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมที่ จริงแล และทางที่  
 จะให้ถงึธรรมที่ จริงแท้แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 กธ็รรมที่ จริงแท้เป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๒๓] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัเป็นฝั่ง และทาง 
 ที่ จะให้ถงึธรรมอนัเป็นฝั่งแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 กธ็รรมอนัเป็นฝั่งเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๒๔] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัละเอยีด และทาง 
 ที่ จะให้ถงึธรรมอนัละเอยีดแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 กธ็รรมอนัละเอยีดเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๒๕] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัเหน็ได้แสนยาก 
 และทางที่ จะให้ถงึธรรมอนัเหน็ได้แสนยากแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย กธ็รรมอนัเหน็ได้แสนยากเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๒๖] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัไม่ครํา่คร่า และ 
 ทางที่ จะให้ถงึธรรมอนัไม่ครํา่คร่าแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย กธ็รรมอนัไม่ครํา่คร่าเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๒๗] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัย่ังยืน และทางที่  
 จะให้ถงึธรรมอนัย่ังยืนแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 กธ็รรมอนัย่ังยืนเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๒๘] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัไม่ทรดุโทรม และ 
 ทางที่ จะให้ถงึธรรมอนัไม่ทรดุโทรมแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย กธ็รรมอนัไม่ทรดุโทรมเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๒๙] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัใครๆ ไม่พึงเหน็ 
 ด้วยจักษุวิญญาณ และทางที่ จะให้ถงึธรรมอนัใครๆ ไม่พึงเหน็ด้วยจักษุวิญญาณ 
 แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กธ็รรมอนัใครๆ ไม่พึง 



 เหน็ด้วยจักษุวิญญาณเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๓๐] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัไม่มีกเิลสเคร่ือง 
 ให้เน่ินช้า และทางที่ จะให้ถงึธรรมอนัไม่มีกเิลสเคร่ืองให้เน่ินช้าแก่เธอทั้งหลาย 
 เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กธ็รรมอนัไม่มีกเิลสเคร่ืองให้เนิ่ นช้า 
 เป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๓๑] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัสงบ และทางที่ จะ 
 ให้ถงึธรรมอนัสงบแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กธ็รรม 
 อนัสงบเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๓๒] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัไม่ตาย และทาง 
 ที่ จะให้ถงึธรรมอนัไม่ตายแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 กธ็รรมอนัไม่ตายเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๓๓] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัประณตี และทาง 
 ที่ จะให้ถงึธรรมอนัประณตีแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 กธ็รรมอนัประณตีเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๓๔] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัเยือกเยน็ และ 
 ทางที่ จะให้ถงึธรรมอนัเยือกเยน็แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย กธ็รรมอนัเยือกเยน็เป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๓๕] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัปลอดภยั และ 
 ทางที่ จะให้ถงึธรรมอนัปลอดภยัแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย กธ็รรมอนัปลอดภยัเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๓๖] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นที่ สิ้นตัณหา และ 
 ทางที่ จะให้ถงึธรรมเป็นที่ สิ้นตัณหาแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย กธ็รรมเป็นที่ สิ้นตัณหาเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๓๗] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัอศัจรรย์ และ 
 ทางที่ จะให้ถงึธรรมอนัอศัจรรย์แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย กธ็รรมอนัอศัจรรย์เป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๓๘] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัไม่เคยมีเคยเป็น 
 และทางที่ จะให้ถงึธรรมอนัไม่เคยมีเคยเป็นแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย กธ็รรมอนัไม่เคยมีเคยเป็นเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๓๙] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงความไม่มีทุกข ์และทางที่  
 จะให้ถงึความไม่มีทุกขแ์ก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 กค็วามไม่มีทุกขเ์ป็นไฉน ฯลฯ 



      [๗๔๐] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัหาทุกขม์ิได้ และ 
 ทางที่ จะให้ถงึธรรมอนัหาทุกขม์ิได้แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุ 
 ทั้งหลาย กธ็รรมอนัหาทุกข์มิได้เป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๔๑] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงนิพพาน และทางที่ จะให้ 
 ถงึนิพพานแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กนิ็พพาน 
 เป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๔๒] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัหาความเบียดเบยีน 
 มิได้ และทางที่ จะให้ถงึธรรมอนัหาความเบยีดเบยีนมิได้แก่เธอทั้งหลาย เธอ 
 ทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กธ็รรมอนัหาความเบยีดเบยีนมิได้เป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๔๓] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัปราศจากความ 
 กาํหนัด และทางที่ จะให้ถงึธรรมอนัปราศจากความกาํหนัดแก่เธอทั้งหลาย เธอ 
 ทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กธ็รรมอนัปราศจากความกาํหนัดเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๔๔] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงความบริสทุธิ์ และทางที่  
 จะให้ถงึความบริสทุธิ์แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย 
 กค็วามบริสทุธิ์ เป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๔๕] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงความพ้น และทางที่ จะให้ 
 ถงึความพ้นแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กค็วามพ้น 
 เป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๔๖] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมอนัหาความอาลัยมิได้ 
 และทางที่ จะให้ถงึธรรมอนัหาความอาลัยมิได้แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย กธ็รรมอนัหาความอาลัยมิได้เป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๔๗] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจะแสดงที่ พ่ึง และทางที่ จะให้ถงึ 
 ที่ พ่ึงแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็ี่ พ่ึงเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๔๘] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงที่ เร้น และทางที่ จะให้ถงึ 
 ที่ เร้นแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็ี่ เร้นเป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๔๙] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงที่ ต้านทาน และทางที่ จะให้ 
 ถงึที่ ต้านทานแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็ี่ ต้านทาน 
 เป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๕๐] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงสรณะ และทางที่ จะให้ถงึ 
 สรณะแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง ดูกรภกิษุทั้งหลาย กส็รณะ 
 เป็นไฉน ฯลฯ 
      [๗๕๑] ... ดูกรภกิษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมเป็นที่ ไปในเบื้องหน้า 



 และทางที่ จะให้ถงึธรรมเป็นที่ ไปในเบื้องหน้าแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง 
 ดูกรภกิษุทั้งหลาย กธ็รรมเป็นที่ ไปในเบื้องหน้าเป็นไฉน ดูกรภกิษุทั้งหลาย ความ 
 สิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้นโมหะ น้ีเรียกว่า ธรรมเป็นที่ ไปใน 
 เบื้องหน้า ดูกรภกิษุทั้งหลาย กท็างที่ จะให้ถงึธรรมเป็นที่ ไปในเบื้องหน้าเป็นไฉน 
 ทางที่ จะให้ถงึธรรมเป็นที่ ไปในเบื้องหน้า คือ กายคตาสติ นี้ เรียกว่า ทางที่ จะให้ 
 ถงึธรรมเป็นที่ ไปในเบื้องหน้า ดูกรภกิษุทั้งหลาย ธรรมเป็นที่ ไปในเบื้องหน้า 
 และทางที่ จะให้ถงึธรรมเป็นที่ ไปในเบื้องหน้า เราแสดงแล้วแก่เธอทั้งหลาย 
 ดังน้ีแล ดูกรภิกษุทั้งหลาย กจิใดอนัศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูล 
 ผู้อนุเคราะห์ พึงทาํแก่สาวกทั้งหลาย กจิน่ันอนัเราอาศยัความอนุเคราะห์ ทาํแล้ว 
 แก่เธอทั้งหลาย ดูกรภกิษุทั้งหลาย น่ันโคนไม้ น่ันเรือนว่าง ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เธอทั้งหลายจงเพ่ง อย่าประมาท อย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลย 
 น้ีเป็นอนุศาสนีของเราเพ่ือเธอทั้งหลาย (พึงขยายความให้พิสดารเหมือนอย่าง 
 อสงัขตะ) 
                          จบวรรคที่  ๒ 
                          ---------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อสงัขตสตูร ๒. อนัตสตูร ๓. อนาสวสตูร ๔. สจัจสตูร 
 ๕. ปารสตูร ๖. นิปุณสตูร ๗. สทุุททฺสสตูร ๘. อชัชชรสตูร 
 ๙. ธุวสตูร ๑๐. อปโลกนิสตูร ๑๑. อนิทสัสนสตูร ๑๒. นิปปปัญจ- 
 *สตูร ๑๓. สนัตสตูร ๑๔. อมตสตูร ๑๕. ปณตีสตูร ๑๖. สวิสตูร 
 ๑๗. เขมสตูร ๑๘. ตัณหักขยสตูร ๑๙. อจัฉริยสตูร ๒๐. อพัภตุสตูร 
 ๒๑. อนีติกสตูร ๒๒. อนีติกธรรมสตูร ๒๓. นิพพานสตูร ๒๔. อพัยา- 
 *ปัชฌสตูร ๒๕. วิราคสตูร ๒๖. สทุธสิตูร ๒๗. มุตติสตูร 
 ๒๘. อนาลยสตูร ๒๙. ทปีสตูร ๓๐. เลณสตูร ๓๑. ตาณสตูร 
 ๓๒. สรณสตูร ๓๓. ปรายนสตูร ฯ 
                         จบอสงัขตสงัยุตต์ 
                         ------------ 
                         อพัยากตสงัยุตต์ 
                          เขมาเถรีสตูร 
      [๗๕๒] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน 
 อารามของท่านอนาถบณิฑกิเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถ ีกส็มัยน้ันแล พระเขมา- 
 *ภกิษุณเีมื่ อเที่ ยวจาริกไปในแคว้นโกศล เข้าอยู่ ณ ที่ โตรณวัตถุ ๑- ในระหว่าง 



 พระนครสาวัตถกีบัเมืองสาเกต คร้ังน้ัน พระเจ้าปเสนทโิกศลเสดจ็ออกจากเมือง 
 สาเกตจะไปยังพระนครสาวัตถี ประทบัแรม ๑ ราตรีที่ โตรณวัตถุ ระหว่าง 
 พระนครสาวัตถกีบัเมืองสาเกต คร้ังน้ันแล พระเจ้าปเสนทโิกศลตรัสเรียกราช- 
 *บุรษุคนหนึ่ งมาตรัสสัง่ว่า ดูกรบุรษุผู้เจริญ ท่านจงไปดูให้รู้ ว่า ณ ที่ โตรณวัตถุ 
 มีสมณะหรือพราหมณซ์ึ่ งสมควรที่ เราจะพึงเข้าไปหา ณ วันน้ีหรือไม่ ราชบุรษุน้ันทูล 
 รับพระดาํรัสของพระเจ้าปเสนทโิกศลแล้ว เที่ ยวไปยังโตรณวัตถุจนทัว่ กไ็ม่ได้ 
 พบเหน็สมณะหรือพราหมณซ์ึ่ งสมควรที่ พระเจ้าปเสนทโิกศลจะพึงเสดจ็เข้าไปหา ฯ 
      [๗๕๓] ราชบุรษุน้ันได้พบพระเขมาภกิษุณ ีซึ่ งเข้าอาศัยอยู่ ที่ โตรณวัตถุ 
 คร้ันพบแล้ว ได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทโิกศลถงึที่ ประทบั คร้ันแล้วได้กราบทูล 
 พระเจ้าปเสนทโิกศลว่า พระพุทธเจ้าข้า ที่ โตรณวัตถุ ไม่มีสมณะหรือพราหมณ ์
 ซึ่ งสมควรที่ พระองค์จะพึงเสดจ็เข้าไปหาเลย มีภกิษุณนีามว่าเขมา เป็นสาวิกาของ 
 พระผู้มีพระภาคอรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้าพระองค์น้ัน และพระแม่เจ้าน้ันมีกติติศัพท ์
 อนังามฟุ้งขจรไปแล้วอย่างน้ีว่า พระแม่เจ้าเขมาภกิษุณเีป็นบณัฑติ เฉียบแหลม 
 มีปัญญา เป็นพหูสตู มีถ้อยคาํไพเราะ มีปฏภิาณเป็นอย่างดี ขอเชิญพระองค์ 
 เสดจ็เข้าไปหาพระแม่เจ้าน้ันเถดิ ขอเดชะ ฯ 
      [๗๕๔] คร้ังนั้นแล พระเจ้าปเสนทโิกศลเสดจ็เข้าไปหาพระเขมาภกิษุณ ี
 ถงึที่ อยู่ ทรงไหว้พระเขมาภกิษุณแีล้ว ประทบัอยู่ ณ ที่ สมควรส่วนข้างหน่ึง 
 @๑. โตรณแปลว่าเสาค่าย หรือเสาระเนียค ณ ที่ น้ีเข้าว่าเป็นค่าย 
 คร้ันแล้วได้ตรัสถามพระเขมาภกิษุณว่ีา ข้าแต่แม่เจ้า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว 
 ย่อมเกดิหรือหนอ พระเขมาภิกษุณถีวายพระพรว่า ขอถวายพระพร ปัญหานี้ เป็น 
 ปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงพยากรณ ์ฯ 
      ป. ข้าแต่แม่เจ้า กส็ตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมไม่เกดิอกีหรือ ฯ 
      ข. ขอถวายพระพร แม้ปัญหาน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรง 
 พยากรณ ์ฯ 
      ป. ข้าแต่แม่เจ้า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อมไม่ 
 เกดิอกีกม็ีหรือหนอ ฯ 
      ข. ขอถวายพระพร ปัญหาน้ีเป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรง 
 พยากรณ ์ฯ 
      ป. ข้าแต่แม่เจ้า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อม 
 ไม่เกดิอกีกห็ามิได้หรือ ฯ 
      ข. ขอถวายพระพร แม้ปัญหาน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรง 
 พยากรณอ์กีเหมือนกนั ฯ 



      [๗๕๕] ป. เมื่ อข้าพเจ้าถามว่า ข้าแต่แม่เจ้า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตาย 
 แล้ว ย่อมเกดิอกีหรือ ท่านกต็อบว่า ขอถวายพระพร ปัญหาน้ีเป็นปัญหาที่  
 พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์เมื่ อข้าพเจ้าถามว่า ข้าแต่แม่เจ้า สตัว์เบื้องหน้า 
 แต่ตายแล้ว ย่อมไม่เกดิอกีหรือ ท่านกต็อบว่า ขอถวายพระพร แม้ปัญหานี้ก ็
 เป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์เมื่ อข้าพเจ้าถามว่า ข้าแต่แม่เจ้า 
 สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อมไม่เกดิอกีกม็ีหรือ ท่านกต็อบว่า 
 ขอถวายพระพร ปัญหาน้ีเป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์เมื่ อข้าพเจ้า 
 ถามว่า ข้าแต่แม่เจ้า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่ 
 เกดิอกีกห็ามิได้หรือ ท่านกต็อบว่า ขอถวายพระพร แม้ปัญหาน้ีกเ็ป็นปัญหาที่  
 พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์ข้าแต่แม่เจ้า อะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ 
 พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณปั์ญหาน้ี ฯ 
      [๗๕๖] ข. ขอถวายพระพร ถ้าอย่างน้ัน อาตมภาพจักขอย้อนถาม 
 มหาบพิตรในปัญหาข้อน้ีบ้าง ปัญหาข้อน้ันพอพระทยัมหาบพิตรอย่างใด มหาบพิตร 
 พึงทรงพยากรณปั์ญหาข้อน้ันอย่างนั้นเถดิ ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะสาํคัญ 
 ความข้อน้ันเป็นไฉน มหาบพิตรมีนักคาํนวณ นักประเมิน หรือนักประมาณไรๆ 
 ซึ่ งสามารถจะคาํนวณทรายในแม่นํา้คงคาว่า ทรายมีประมาณเท่าน้ี หรือว่ามีทราย 
 เท่าน้ีร้อยเมด็ หรือว่ามีทรายเท่าน้ีพันเมด็ หรือว่ามีทรายเท่าน้ีแสนเมด็ หรือไม่ ฯ 
      ป. ไม่มีเลย แม่เจ้า ฯ 
      ข. และมหาบพิตรมีนักคาํนวณ นักประเมิน หรือนักประมาณไรๆ 
 ซึ่ งสามารถจะคาํนวณนํา้ในมหาสมุทรว่า นํา้มีเท่าน้ีอาฬหกะ หรือว่ามีนํา้เท่าน้ีร้อย 
 อาฬหกะ หรือว่ามีนํา้เท่าน้ีพันอาฬหกะ หรือว่ามีนํา้เท่าน้ีแสนอาฬหกะ หรือไม่ 
 ขอถวายพระพร ฯ 
      ป. ไม่มีเลย แม่เจ้า ฯ 
      ข. น่ันเพราะเหตุไร ขอถวายพระพร ฯ 
      ป. ข้าแต่แม่เจ้า  เพราะว่ามหาสมุทรเป็นของลึก ประมาณไม่ได้ หย่ัง 
 ถงึได้โดยยาก ฯ 
      [๗๕๗] ข. ฉันน้ันน่ันแล มหาบพิตร บุคคลเมื่ อจะบญัญัติสตัว์ พึง 
 บญัญัติด้วยรปูใด รปูนั้นอนัพระตถาคตละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว กระทาํให้ไม่ 
 มีที่ ต้ัง ดุจตาลยอดด้วน กระทาํไม่ให้มีไม่ให้เกดิอกีต่อไปเป็นธรรมดา ดูกร 
 มหาบพิตร พระตถาคตพ้นจากการบญัญัติว่าเป็นรปู เป็นของลึก ประมาณไม่ได้ 
 หย่ังถึงได้โดยยาก ดุจมหาสมุทรฉะน้ัน คาํว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิ 
 อกีกดี็ ย่อมไม่เกดิอกีกดี็ ย่อมเกดิและไม่เกดิอกีกดี็ ย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อม 



 ไม่เกดิอกีกห็ามิได้กด็ี ย่อมไม่ควร เมื่ อบุคคลบัญญัติสตัว์ พึงบญัญัติด้วยเวทนา 
 ใด ... เมื่ อบญัญัติสตัว์ พึงบญัญัติด้วยสญัญาใด ... เมื่ อบุคคลบญัญัติสตัว์ พึง 
 บญัญัติด้วยสงัขารเหล่าใด ... เมื่ อบญัญัติสตัว์ พึงบญัญัติด้วยวิญญาณใด วิญญาณนั้น 
 อนัพระตถาคตละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว กระทาํให้ไม่มีที่ ต้ัง ดุจตาลยอดด้วน 
 กระทาํไม่ให้มี ไม่ให้เกดิอกีต่อไปเป็นธรรมดา ดูกรมหาบพิตร พระตถาคตพ้น 
 แล้วจากการบญัญัติว่าเป็นวิญญาณ เป็นของลึก ประมาณไม่ได้ หย่ังถงึได้โดย 
 ยาก ดุจมหาสมุทรฉะน้ัน คาํว่าสตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกดิกดี็ ย่อมไม่ 
 เกดิกด็ี ย่อมเกดิอกีและไม่เกดิอกีกดี็ ย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็า 
 มิได้กดี็ กย่็อมไม่ควร ฯ 
      คร้ังน้ันแล พระเจ้าปเสนทโิกศลทรงยินดี อนุโมทนาภาษิตของพระเขมา 
 ภกิษุณ ีเสดจ็ลุกจากอาสนะ ไหว้พระเขมาภกิษุณทีรงกระทาํประทกัษิณแล้วเสดจ็ 
 จากไป ฯ 
      [๗๕๘] สมัยต่อมา พระเจ้าปเสนทโิกศลเสดจ็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค 
 ถงึที่ ประทบั ทรงอภวิาทพระผู้มีพระภาคแล้ว ประทบั ณ ที่ สมควรส่วนหนึ่ ง คร้ัน 
 แล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว 
 ย่อมเกดิอกีหรือ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรมหาบพิตร ปัญหาข้อน้ีเป็นปัญหา 
 ที่ อาตมภาพไม่พยากรณ ์ฯ 
      ป. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกี 
 หรือ ฯ 
      พ. ขอถวายพระพร แม้ปัญหาข้อน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ อาตมภาพไม่พยากรณ ์
 เหมือนกนั ฯ 
      ป. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อม 
 ไม่เกดิอกีกม็ีหรือ ฯ 
      พ. ขอถวายพระพร ปัญหาข้อน้ีเป็นปัญหาที่ อาตมภาพไม่พยากรณ ์ฯ 
      ป. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกดิอกีกห็า 
 มิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้หรือ ฯ 
      พ. ขอถวายพระพร แม้ปัญหาข้อน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ อาตมภาพไม่พยากรณ ์
 อกีน่ันแหละ ฯ 
      ป. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ อข้าพระองค์ทูลถามว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ 
 ตายแล้วย่อมเกดิอกีหรือ พระองค์กต็รัสตอบว่า ขอถวายพระพร ปัญหาข้อนี้ 
 เป็นปัญหาที่ อาตมภาพไม่พยากรณ ์ฯลฯ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ อข้าพระองค์ทูล 
 ถามว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้ 



 หรือ พระองค์กต็รัสตอบว่า ขอถวายพระพร แม้ปัญหาข้อนี้กเ็ป็นปัญหาที่  
 อาตมภาพไม่พยากรณอ์กีนั่นแหละ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรเล่าเป็นเหตุเป็น 
 ปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคไม่พยากรณปั์ญหาข้อนั้น ฯ 
      [๗๕๙] พ. ขอถวายพระพร ถ้าอย่างน้ัน อาตมภาพจักย้อนถามมหา- 
 *บพิตรในปัญหาข้อน้ันบ้าง ปัญหาข้อน้ันพอพระทยัมหาบพิตรอย่างใด มหาบพิตร 
 พึงทรงพยากรณปั์ญหาข้อน้ันอย่างนั้นเถดิ ขอถวายพระพร มหาบพิตรจะทรง 
 สาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน มหาบพิตรทรงมีนักคาํนวณ นักประเมิน หรือนัก 
 ประมาณไรๆ ซึ่ งสามารถจะคาํนวณเมด็ทรายในแม่นํา้คงคาว่า เมด็ทรายมี 
 ประมาณเท่าน้ี ฯลฯ หรือว่ามีทรายประมาณเท่าน้ีแสนเมด็หรือไม่ ฯ 
      ป. ไม่มีเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. และมหาบพิตรทรงมีนักคาํนวณ นักประเมิน หรือนักประมาณไรๆ 
 ซึ่ งสามารถจะคาํนวณนํา้ในมหาสมุทรว่า มีนํา้เท่าน้ีอาฬหกะ ฯลฯ หรือว่ามีนํา้ 
 เท่าน้ีแสนอาฬหกะหรือไม่ ฯ 
      ป. ไม่มีเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ข้อน้ันเป็นเพราะเหตุไร มหาบพิตร ฯ 
      ป. ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะว่ามหาสมุทรเป็นของลึกประมาณไม่ได้ 
 หย่ังถึงได้โดยยาก พระเจ้าข้า ฯ 
      [๗๖๐] พ. ฉันน้ันน่ันแล มหาบพิตร บุคคลเมื่ อจะบญัญัติสตัว์ พึง 
 บญัญัติด้วยรปูใด รปูนั้นอนัตถาคตละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว กระทาํให้ไม่มีที่  
 ตั้ง ดุจตาลยอดด้วน กระทาํไม่ให้มี ไม่ให้เกดิอกีต่อไปเป็นธรรมดา ดูกร- 
 *มหาบพิตร ตถาคตพ้นจากการบญัญัติว่าเป็นรปู เป็นของลึก ประมาณไม่ได้ 
 หย่ังถึงได้โดยยากดุจมหาสมุทร ฉะน้ัน คาํว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อม 
 เกดิอกีกดี็ ย่อมไม่เกดิอกีกด็ี ย่อมเกดิอกีและไม่เกดิอกีกดี็ ย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ 
 ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กด็ี ย่อมไม่ควร บุคคลเม่ือจะบญัญัติสตัว์ พึงบญัญัติด้วย 
 เวทนาใด ... เมื่ อบญัญัติสตัว์ พึงบัญญัติด้วยสญัญาใด ... เมื่ อบญัญัติสตัว์ พึง 
 บญัญัติด้วยสงัขารเหล่าใด ... เมื่ อบญัญัติสตัว์ พึงบญัญัติด้วยวิญญาณใด 
 วิญญาณน้ันอนัตถาคตละได้แล้ว ตัดรากขาดแล้ว กระทาํให้ไม่มีที่ ตั้ง ดุจตาล 
 ยอดด้วน กระทาํไม่ให้มี ไม่ให้เกดิขึ้นอกีต่อไปเป็นธรรมดา ดูกรมหาบพิตร 
 ตถาคตพ้นแล้วจากการบญัญัติว่าเป็นวิญญาณ เป็นของลึก ประมาณไม่ได้ หย่ัง 
 ถงึได้โดยยาก ดุจมหาสมุทร ฉะน้ัน คาํว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิ 
 อกีกดี็ ย่อมไม่เกดิอกีกดี็ ย่อมเกดิอกีและไม่เกดิอกีกด็ี ย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ 
 ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กด็ี ย่อมไม่ควร ฯ 



      [๗๖๑] ป. อศัจรรย์จริง พระเจ้าข้า ไม่เคยมี พระเจ้าข้า ในข้อที่  
 อรรถกบัอรรถ พยัญชนะกบัพยัญชนะ ของพระศาสดากบัของสาวิกา ย่อมเทยีบ 
 กนัได้ สมกนัได้ ไม่ผดิเพ้ียนในบทที่ สาํคัญ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สมัยหน่ึง 
 ข้าพระพุทธเจ้าได้ไปหาพระเขมาภกิษุณ ีไต่ถามความข้อน้ีมาคร้ังหน่ึงแล้ว แม้แม่ 
 เจ้ารปูน้ันกไ็ด้พยากรณค์วามข้อน้ีด้วยบทเหล่าน้ี ด้วยพยัญชนะเหล่าน้ี แก่ข้า- 
 *พระพุทธเจ้า ดุจพระผู้มีพระภาคเหมือนกนั น่าอศัจรรย์ พระเจ้าข้า ไม่เคยมีมา 
 พระเจ้าข้า ในข้อที่ อรรถกบัอรรถ พยัญชนะกบัพยัญชนะ ของพระศาสดากบั 
 ของสาวก ย่อมเทยีบกนัได้ สมกนัได้ ไม่ผดิเพ้ียนในบทที่ สาํคัญ ข้าแต่พระองค์ 
 ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้ามีกจิมาก มีกรณย์ีมาก ถ้ากระไร จึงขอทูลลาไปใน 
 บดัน้ี ฯ 
      พ. ขอถวายพระพร บดัน้ี มหาบพิตรทรงทราบกาลอนัสมควรเถดิ คร้ัง 
 น้ันแล พระเจ้าปเสนทโิกศลทรงยินดีอนุโมทนาพระภาษิตของพระผู้มีพระภาค 
 เสดจ็ลุกขึ้นจากอาสนะ ทรงอภวิาทพระผู้มีพระภาค กระทาํประทกัษิณแล้วเสดจ็ 
 กลับไป ฯ 
                           จบสตูรที่  ๑ 
                           อนุราธสตูร 
      [๗๖๒] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างน้ี 
      สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทบัอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ในป่ามหาวัน 
 ใกล้นครเวสาลี กส็มัยน้ันแล ท่านพระอนุราธะกอ็ยู่ในกุฎใีนป่าที่ ไม่ไกลพระผู้มี 
 พระภาค คร้ังน้ันแล พวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ นเป็นอนัมาก เข้าไปหาท่านพระ 
 อนุราธะถงึที่ อยู่ ได้ปราศรัยกบัท่านพระอนุราธะ คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึ 
 กนัไปแล้วจึงน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ถามท่านพระอนุราธะว่า ดูกร 
 ท่านอนุราธะ พระตถาคตผู้เป็นอดุมบุรษุผู้เป็นบรมบุรษุ ทรงบรรลุถงึธรรมอนัควร 
 บรรลุอย่างยอดเย่ียมแล้ว เมื่ อจะทรงบัญญัติข้อน้ัน ย่อมทรงบัญญัติในฐานะทั้ง ๔ 
 น้ี คือ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่ 
 เกดิอกี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี ไม่เกดิอกีกม็ี หรือว่าสตัว์ 
 เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้ ท่านพระอนุราธะ 
 ตอบว่า ดูกรท่านทั้งหลาย พระตถาคตผู้เป็นอดุมบุรษุ ผู้เป็นบรมบุรษุ ทรงบรรลุ 
 ถงึธรรมอนัสมควรบรรลุอย่างยอดเย่ียมแล้ว เมื่ อจะทรงบัญญัติข้อน้ัน ย่อมทรง 
 บญัญัตินอกจากฐานะทั้ง ๔ น้ี คือ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกดิอกี 
 สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี 
 ไม่เกดิอกีกม็ี หรือว่าสตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิ 



 อกีกห็ามิได้ ฯ 
      [๗๖๓] เมื่ อท่านพระอนุราธะกล่าวอย่างนี้แล้ว พวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ น 
 เหล่าน้ันได้กล่าวกะท่านพระอนุราธะว่า กภ็กิษุรปูน้ีชะรอยจักเป็นภกิษุใหม่ บวชแล้ว 
 ไม่นาน หรือเป็นพระเถระแต่หากเป็นพระเขลา ไม่ฉลาด คร้ังน้ันแล พวกปริพาชก 
 ผู้ถอืลัทธอิื่ นเหล่าน้ัน ได้รกุรานท่านพระอนุราธะด้วยวาทะว่าเป็นภกิษุใหม่และ 
 ด้วยวาทะว่าเป็นพระเขลา แล้วได้พากนัลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไป เมื่ อพวก 
 ปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ นเหล่าน้ันหลีกไปแล้วไม่นาน ท่านพระอนุราธะได้มีความคิด 
 ดังน้ีว่า ถ้าว่าพวกปริพาชกเหล่าน้ันพึงถามย่ิงขึ้นไป เราจะพยากรณแ์ต่พวก 
 ปริพาชกผู้ถือลัทธอิื่ นเหล่าน้ันอย่างไรหนอ จึงจะเป็นอนักล่าวตามพระดาํรัสที่  
 พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว จะไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคาํไม่จริง และพยากรณ ์
 ธรรมสมควรแก่ธรรม ทั้งการคล้อยตามวาทะที่ ถูกไรๆ จะไม่ถงึฐานะอนัวิญญูชน 
 พึงติเตียนได้ ฯ 
      [๗๖๔] คร้ังน้ันแล ท่านพระอนุราธะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่  
 ประทบั ถวายบงัคมพระผู้มีพระภาคแล้ว น่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้ว 
 ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานพระวโรกาส 
 ข้าพระองค์อยู่ที่ กุฎใีนป่าในที่ ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ คร้ัง 
 น้ัน พวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ นเป็นอนัมาก ได้เข้าไปหาข้าพระองค์ถงึที่ อยู่ 
 ได้ปราศรัยกบัข้าพระองค์ คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึงได้นั่ง 
 ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง แล้วได้ถามข้าพระองค์ว่า ดูกรท่านอนุราธะ พระตถาคต 
 ผู้เป็นอดุมบุรษุเป็นบรมบุรษุ ทรงบรรลุถงึธรรมอนัควรบรรลุอย่างยอดเย่ียมแล้ว เมื่ อ 
 ทรงบัญญัติข้อน้ัน ย่อมทรงบัญญัติในฐานะทั้ง ๔ น้ี คือ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตาย 
 แล้วย่อมเกดิอกี ฯลฯ หรือว่าสตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ 
 ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้ ดังนี้  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ อพวกปริพาชกผู้ถอื 
 ลัทธอิื่ นเหล่าน้ันกล่าวอย่างน้ีแล้ว ข้าพระองค์ได้ตอบเขาเหล่าน้ันว่า ดูกรท่าน 
 ทั้งหลาย พระตถาคตผู้เป็นอดุมบุรษุ เป็นบรมบุรษุ ทรงบรรลุถงึธรรมอนัควร 
 บรรลุอย่างยอดเย่ียมแล้ว เมื่ อทรงบญัญัติข้อน้ัน  ย่อมทรงบัญญัตินอกจาก 
 ฐานะทั้ง ๔ น้ี คือ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกี ฯลฯ หรือว่าสตัว์ 
 เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิกห็ามิได้ ดังน้ี ข้า 
แต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่ อข้าพระองค์กล่าวอย่างน้ีแล้ว พวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ น 
 เหล่าน้ันได้กล่าวกะข้าพระองค์ว่า กภ็กิษุรปูน้ีชะรอยจักเป็นภิกษุใหม่ บวชแล้วไม่ 
 นาน หรือว่าเป็นพระเถระแต่หากเป็นพระเขลา ไม่ฉลาด ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวก 
 ปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ นเหล่าน้ัน ได้รกุรานข้าพระองค์ด้วยวาทะว่าเป็นภกิษุใหม่ และ 



 ด้วยวาทะว่าเป็นพระเขลา แล้วได้พากนัลุกขึ้นจากอาสนะหลีกไป ข้าแต่พระองค์ 
 ผู้เจริญ เมื่ อพวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ นเหล่านั้นหลีกไปแล้วไม่นาน ข้าพระองค์ได้ 
 มีความคิดว่า ถ้าพวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ นเหล่านั้นพึงถามเราย่ิงขึ้นไปไซร้ เราจะ 
 พยากรณแ์ก่พวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ นเหล่าน้ันอย่างไรจึงจะเป็นอนักล่าวตามพระ- 
 *ดาํรัสที่ พระผู้มีพระภาคตรัสแล้ว จะไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคาํไม่จริง และ 
 พยากรณธ์รรมสมควรแก่ธรรม ทั้งการคล้อยตามวาทะที่ ถูกไรๆ จะไม่ถงึฐานะอนั 
 วิญญูชนพึงติเตียนได้ ดังน้ี พระเจ้าข้า ฯ 
      [๗๖๕] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอนุราธะ เธอจะสาํคัญความข้อน้ัน 
 เป็นไฉน รปูเที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ท่านพระอนุราธะกราบทูลว่าไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      อ. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      อ. ไม่ควรเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วิญญาณ เที่ ยงหรือไม่เที่ ยง ฯ 
      อ. ไม่เที่ ยง พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง สิ่ งน้ันเป็นทุกขห์รือเป็นสขุเล่า ฯ 
      อ. เป็นทุกข ์พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. กส็ิ่ งใดไม่เที่ ยง เป็นทุกข ์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือ 
 หนอที่ จะตามเหน็สิ่ งน้ันว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ฯ 
      อ. ไม่ควรเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      [๗๖๖] พ. ดูกรอนุราธะ เพราะเหตุน้ันแล รปูอย่างใดอย่างหน่ึงทั้งที่  
 เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบนั เป็นภายในกด็ี เป็นภายนอกกดี็ หยาบกดี็ 
 ละเอยีดกดี็ เลวกดี็ ประณตีกด็ี อยู่ในที่ ไกลกด็ี ในที่ ใกล้กดี็ รปูน้ันทั้งหมด 
 เธอพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็น 
 เรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วิญญาณ 
 อย่างใดอย่างหน่ึงทั้งที่ เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน เป็นภายในกดี็ เป็นภายนอก 
 กดี็ หยาบกด็ี ละเอยีดกดี็ เลวกด็ี ประณตีกดี็ อยู่ในที่ ไกลกดี็ ในที่ ใกล้กดี็ เวทนา... 
 สญัญา ... สงัขาร ... วิญญาณทั้งหมด ท่านพึงเหน็ด้วยปัญญาอนัชอบตาม 
 เป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา ดูกร 
 อนุราธะ อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเหน็อยู่อย่างน้ี ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งในรปู ย่อม 



 เบื่ อหน่ายทั้งในเวทนา ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งในสญัญา ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งในสงัขาร 
 ย่อมเบื่ อหน่ายทั้งในวิญญาณ เมื่ อเบื่ อหน่าย ย่อมคลายกาํหนัด เพราะคลายกาํหนัด 
 จึงหลุดพ้น เมื่ อหลุดพ้นแล้ว ย่อมมีญาณหย่ังรู้ ว่า หลุดพ้นแล้ว รู้ ชัดว่า ชาติสิ้น 
 แล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิที่ ควรทาํทาํเสรจ็แล้ว กจิอื่ นเพ่ือความเป็นอย่างนี้มิ 
 ได้มีดังน้ี ฯ 
      [๗๖๗] ดูกรอนุราธะ เธอจะสาํคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เธอย่อมเหน็ 
 รปูว่าเป็นสตัว์หรือ ฯ 
      อ. ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. เธอเหน็เวทนาว่าเป็นสตัว์หรือ ฯ 
      อ. ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. เธอเหน็สญัญาว่าเป็นสตัว์หรือ ฯ 
      อ. ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. เธอเหน็สงัขารว่าเป็นสตัว์หรือ ฯ 
      อ. ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. เธอเหน็วิญญาณว่าเป็นสตัว์หรือ ฯ 
      อ. ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      [๗๖๘] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสาํคัญความข้อนั้นเป็นไฉน เธอย่อม 
 เหน็ว่าสตัว์ในรปูหรือ ฯ 
      อ. ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. เธอเหน็ว่าสตัว์อื่ นจากรปูหรือ ฯ 
      อ. ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. เธอเหน็ว่า สตัว์ในเวทนา ในสญัญา ในสงัขาร ในวิญญาณ 
 หรือ ฯ 
      อ. ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. เธอเหน็ว่า สตัว์อื่ นจากเวทนา จากสญัญา จากสงัขาร จากวิญญาณ 
 หรือ ฯ 
      อ. ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      [๗๖๙] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน เธอเหน็รปู 
 เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ว่าเป็นสตัว์หรือ ฯ 
      อ. ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      [๗๗๐] พ. ดูกรอนุราธะ เธอจะสาํคัญความข้อน้ันเป็นไฉน เธอเหน็ 



 ว่า สตัว์นี้ ไม่มีรปู ไม่มีเวทนา ไม่มีสญัญา ไม่มีสงัขาร ไม่มีวิญญาณหรือ ฯ 
      อ. ไม่ใช่อย่างน้ัน พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรอนุราธะ กเ็ธอหาสตัว์ในขนัธ ์๕ น้ีโดยจริง โดยแท้ ไม่ได้ 
 ในปัจจุบนั ควรหรือที่ เธอจะพยากรณว่์า ดูกรท่านทั้งหลาย พระตถาคตผู้เป็น 
 อดุมบุรษุ ทรงบรรลุถึงธรรมอนัควรบรรลุอย่างยอดเย่ียมแล้ว เมื่ อทรงบญัญัติข้อ 
 น้ัน ย่อมทรงบัญญัตินอกจากฐานะทั้ง ๔ น้ี คือ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อม 
 เกดิอกี ฯลฯ หรือว่าสตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิ 
 อกีกห็ามิได้ ดังน้ี ฯ 
      อ. ไม่ควรเลย พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. สาธุ สาธุ อนุราธะ ดูกรอนุราธะ ในกาลก่อนด้วย ในบดัน้ีด้วย 
 เราย่อมบญัญัติทุกขแ์ละความดับแห่งทุกข ์ฯ 
                           จบสตูรที่  ๒ 
                      สาริปุตตโกฏฐิตสตูรที่  ๑ 
      [๗๗๑] สมัยหนึ่ ง ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏฐิตะอยู่ 
 ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณส ีคร้ังน้ันแล เป็นเวลาเยน็ ท่าน 
 พระมหาโกฏฐิตะออกจากที่ หลีกเร้น ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถงึที่ อยู่ ได้ 
 ปราศรัยกบัท่านพระสารีบุตร คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึง 
 น่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ถามท่านพระสารีบุตรว่า ดูกรท่านพระ- 
 *สารีบุตร สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีหรือ ท่านพระสารีบุตรตอบว่า 
 ดูกรท่าน ปัญหาข้อน้ีเป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์ฯ 
      ม. ดูกรท่าน สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกีหรือ ฯ 
      ส. ดูกรท่าน แม้ปัญหาข้อน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยา- 
 *กรณ ์ฯ 
      ม. ดูกรท่าน สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อมไม่เกดิอกี 
 กม็ีหรือ ฯ 
      ส. ดูกรท่าน ปัญหาข้อนี้ เป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณอ์กี 
 เหมือนกนั ฯ 
      ม. ดูกรท่าน สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่ 
 เกดิอกีกห็ามไิด้หรือ ฯ 
      ส. ดูกรท่าน แม้ปัญหาข้อน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์
 อกีเหมือนกนั ฯ 



      ม. ดูกรท่าน เมื่ อผมถามว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกดิอกีหรือ 
 ท่านกต็อบว่า ดูกรท่าน ปัญหาข้อน้ีพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์ฯลฯ เมื่ อ 
 ผมถามว่า ดูกรท่าน สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิ 
 อกีกห็ามิได้หรือ ท่านกต็อบว่า ดูกรท่าน แม้ปัญหาข้อนี้กเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มี- 
 *พระภาคไม่ทรงพยากรณอ์กีเหมือนกนั ดูกรท่าน อะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ 
 พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณปั์ญหาน้ัน ฯ 
      [๗๗๒] ส. ดูกรท่าน คาํว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกี 
 สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี 
 ย่อมไม่เกดิอกีกม็ี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกี 
 กห็ามิได้ นี้ ย่อมเป็นคาํที่ หมายถงึรปู ดูกรท่าน คาํว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว 
 ย่อมเกดิอกี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว 
 ย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อมไม่เกดิอกีกม็ี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็า 
 มิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้ น้ีย่อมเป็นคาํที่ หมายถงึเวทนา ดูกรท่าน คาํว่า 
 สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกี 
 สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อมไม่เกดิอกีกม็ี สตัว์เบื้องหน้าแต่ 
 ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้ น้ีย่อมเป็นคาํที่ หมายถึง 
 สญัญา ดูกรท่าน คาํว่าสตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกี สตัว์เบื้องหน้าแต่ 
 ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อมไม่เกดิอกีกม็ี 
 สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้ น้ีย่อมเป็น 
 คาํที่ หมายถงึสงัขาร คาํว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกี สตัว์เบื้องหน้า 
 แต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อมไม่เกดิ 
 อกีกม็ี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้ 
 น้ีย่อมเป็นคาํที่ หมายถงึวิญญาณ ดูกรท่าน น่ีแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มี- 
 *พระภาคไม่ทรงพยากรณปั์ญหาข้อน้ัน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๓ 
                      สาริปุตตโกฏฐิตสตูรที่  ๒ 
      [๗๗๓] สมัยหน่ึง ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏฐิตะอยู่ 
 ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณส ีฯลฯ ได้มีคาํถามอย่างน้ันเหมือน 
 กนัว่า ดูกรท่าน อะไรเล่า เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์
 ปัญหาข้อนั้น ฯ 
      [๗๗๔] ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ดูกรท่าน ความเหน็ว่า สตัว์เบื้อง 
 หน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกด็ี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกีกดี็ สตัว์ 



 เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อมไม่เกดิอกีกม็ีกดี็ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตาย 
 แล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กด็ี ดังน้ี ย่อมเกดิมีแก่บุคคล 
 ผู้ไม่รู้ ไม่เหน็รปูตามความเป็นจริง ไม่รู้ ไม่เหน็เหตุเกดิแห่งรปูตามความเป็นจริง 
 ไม่รู้ ไม่เหน็ความดับแห่งรปู ตามความเป็นจริง ไม่รู้ ไม่เหน็ปฏปิทาเคร่ืองให้ถงึ 
 ความดับแห่งรปูตามความเป็นจริง ความเหน็ว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อม 
 เกดิอกีกดี็ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกีกด็ี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตาย 
 แล้วย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อมไม่เกดิอกีกม็ีกดี็ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกี 
 กห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กด็ี ย่อมเกดิมีแก่บุคคลผู้ไม่รู้ ไม่เหน็เวทนา 
 สญัญา สงัขาร วิญญาณ ตามความเป็นจริง ไม่รู้ ไม่เหน็เหตุเกดิแห่งเวทนา 
 สญัญา สงัขาร วิญญาณ ตามความเป็นจริง ไม่รู้ ไม่เหน็ความดับแห่งเวทนา 
 สญัญา สงัขาร วิญญาณ ตามความเป็นจริง ไม่รู้ ไม่เป็นปฏปิทาเคร่ืองให้ถงึความ 
 ดับแห่งเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ตามความเป็นจริง ฯ 
      [๗๗๕] ดูกรท่าน กแ็ต่ความเหน็ว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิ 
 อกีกดี็ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกีกดี็ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว 
 ย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อมไม่เกดิอกีกม็ีกด็ี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีก ็
 หามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กดี็ ย่อมไม่เกดิมีแก่บุคคลผู้รู้ ผู้เหน็รูปตามความ 
 เป็นจริง รู้ เหน็เหตุเกดิแห่งรปูตามความเป็นจริง รู้ เหน็ความดับแห่งรปูตามความ 
 เป็นจริง รู้ เหน็ปฏปิทาเคร่ืองให้ถึงความดับแห่งรปูตามความเป็นจริง ความเหน็ว่า 
 สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกดี็ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมไม่เกดิ 
 อกีกดี็ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อมไม่เกดิอกีกม็ีกดี็ สตัว์ 
 เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กดี็ ย่อมไม่เกดิ 
 มีแก่บุคคลผู้รู้ ผู้เหน็เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ตามความเป็นจริง รู้ เหน็ 
 เหตุเกดิแห่งเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ตามความเป็นจริง รู้ เหน็ความ 
 ดับแห่งเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ตามความเป็นจริง รู้ เหน็ปฏปิทา 
 เคร่ืองให้ถงึความดับแห่งเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ ตามความเป็นจริง ฯ 
                           จบสตูรที่  ๔ 
                      สาริปุตตโกฏฐิตสตูรที่  ๓ 
      [๗๗๖] สมัยหน่ึง ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏฐิตะอยู่ 
 ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณส ีฯลฯ ได้มีคาํถามอย่างน้ันเหมือน 
 กนัว่า ดูกรท่าน อะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์
 ปัญหาข้อนั้น ฯ 
      [๗๗๗] ท่านพระสารีบุตรตอบว่า ดูกรท่าน ความเหน็ว่า สตัว์เบื้อง 



 หน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกด็ี ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็า 
 มิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กดี็ ย่อมเกดิมีแก่บุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกาํหนัด 
 ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความเร่าร้อน ความทะยานอยากในรูป 
 ความเหน็ว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกดี็ ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ 
 ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กดี็ ย่อมเกดิมีแก่บุคคลผู้ 
 ยังไม่ปราศจากความกาํหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความเร่าร้อน 
 ความทะยานอยากในเวทนา ในสญัญา ในสงัขาร ในวิญญาณ ฯ 
      [๗๗๘] ดูกรท่าน ความเหน็ว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกี 
 กดี็ ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็า 
 มิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กดี็ ย่อมไม่เกดิมีแก่บุคคลผู้ปราศจากความกาํหนัด 
 ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความเร่าร้อน ความทะยานอยากในรูป 
 ความเหน็ว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกดี็ ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้า 
 แต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กดี็ ย่อมไม่เกดิมีแก่บุคคล 
 ผู้ปราศจากความกาํหนัด ความพอใจ ความรัก ความระหาย ความเร่าร้อน ความ 
 ทะยานอยากในเวทนา ในสญัญา ในสงัขาร ในวิญญาณ ดูกรท่าน น้ีแลเป็นเหตุ 
 เป็นปัจจยัให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณปั์ญหาข้อน้ัน ฯ 
                           จบสตูรที่  ๕ 
                      สาริปุตตโกฏฐิตสตูรที่  ๔ 
      [๗๗๙] สมัยหน่ึง ท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโกฏฐิตะอยู่ 
 ณ ป่าอสิปิตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณส ีคร้ังน้ันแล ในเวลาเยน็ ท่าน 
 พระสารีบุตรออกจากที่ หลีกเร้นแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระมหาโกฏฐิตะถงึที่ อยู่ 
 ได้ปราศรัยกบัท่านพระมหาโกฏฐิตะ คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไป 
 แล้ว จึงน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วท่านพระสารีบุตรได้ถามท่านพระ- 
 *มหาโกฏฐิตะว่า ดูกรท่านมหาโกฏฐิตะ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกี 
 หรือ ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็า 
 มิได้หรือ ฯลฯ เมื่ อผมถามแล้วดังนี้  ท่านกต็อบว่า ดูกรทา่น แม้ปัญหาข้อนี้ 
 กเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์ดูกรท่าน กอ็ะไรเล่าเป็นเหตุเป็น 
 ปัจจัย ให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณปั์ญหาข้อน้ัน ฯ 
      [๗๘๐] ท่านพระมหาโกฏฐิตะตอบว่า ดูกรท่าน ความเหน็ว่า สตัว์เบื้อง 
 หน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกด็ี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกีกดี็ สตัว์ 
 เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อมไม่เกดิอกีกม็ีกดี็ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตาย 
 แล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กด็ี ย่อมเกดิมีแก่บุคคลผู้มีรปู 



 เป็นที่ มายินดี ผู้ยินดีแล้วในรูป ผู้หมกมุ่นแล้วในรปู ผู้ไม่รู้ ไม่เหน็ความดับแห่ง 
 รปูตามความเป็นจริง ความเหน็ว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกดี็ ฯลฯ 
 สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กด็ี ย่อม 
 เกดิมีแก่บุคคลผู้มีเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ เป็นที่ มายินดี ผู้ยินดีแล้ว 
 หมกมุ่นแล้วในเวทนา ในสญัญา ในสงัขาร ในวิญญาณ ผู้ไม่รู้ ไม่เหน็ความ 
 ดับแห่งเวทนา แห่งสญัญา แห่งสงัขาร แห่งวิญญาณ ตามความเป็นจริง ฯ 
      [๗๘๑] ดูกรท่าน ความเหน็ว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกี 
 กดี็ ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็า 
 มิได้กดี็ ย่อมไม่เกดิมีแก่บุคคลผู้ไม่มีรปูเป็นที่ มายินดี ผู้ไม่ยินดีแล้วในรปู ผู้รู้ 
 เหน็ความดับแห่งรปู ตามความเป็นจริง ความเหน็ว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว 
 ย่อมเกดิอกีกดี็ ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อม 
 ไม่เกดิอกีกห็ามิได้กด็ี ย่อมไม่เกดิมีแก่บุคคลผู้ไม่มีเวทนา สญัญา สงัขาร 
 วิญญาณ เป็นที่ มายินดี ผู้ไม่ยินดีแล้ว ไม่หมกมุ่นแล้วในเวทนา ในสญัญา ใน 
 สงัขาร ในวิญญาณ ผู้รู้ เหน็ความดับแห่งเวทนา แห่งสญัญา แห่งสงัขาร แห่ง 
 วิญญาณ ตามความเป็นจริง ดูกรท่าน นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาค 
 ไม่ทรงพยากรณปั์ญหาข้อน้ัน ฯ 
      [๗๘๒] ท่านพระสารีบุตรถามว่า ดูกรท่าน กป็ริยายแม้อื่ นซึ่ งเป็นเหตุ 
 ให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณปั์ญหาข้อน้ันพึงมีหรือ ท่านพระมหาโกฏฐิตะ 
 ตอบว่า พึงมีท่าน คือ ความเหน็ว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกดี็ 
  ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กด็ี 
 ย่อมเกดิมีแก่บุคคลผู้มีภพเป็นที่ มายินดี ผู้ยินดีแล้วในภพ ผู้หมกมุ่นแล้วในภพ 
 ผู้ไม่รู้ ไม่เหน็ความดับแห่งภพตามความเป็นจริง ฯ 
      [๗๘๓] ดูกรท่าน ความเหน็ว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกี 
 กดี็ ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็า 
 มิได้กดี็ ย่อมไม่เกดิมีแก่บุคคลผู้ไม่มีภพเป็นที่ มายินดี ผู้ไม่ยินดีแล้วในภพ ผู้ไม่ 
 หมกมุ่นแล้วในภพ ผู้รู้ ผู้เหน็ความดับแห่งภพตามความเป็นจริง ดูกรท่าน แม้ 
 ข้อนี้กเ็ป็นปริยายให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณปั์ญหาข้อน้ันเหมือนกนั ฯ 
      [๗๘๔] ท่านพระสารีบุตรถามว่า ดูกรท่าน กป็ริยายแม้อื่ น ซึ่ งเป็นเหตุ 
 ให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณปั์ญหาข้อน้ัน พึงมีหรือ  ท่านพระมหาโกฏฐิตะ 
 ตอบว่า พึงมีท่าน คือ ความเหน็ว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกดี็ 
  ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กด็ี 
 ย่อมเกดิมีแก่บุคคลผู้มีอปุาทานเป็นที่ มายินดี ผู้ยินดีแล้วในอปุาทาน ผู้หมกมุ่น 



 แล้วในอปุาทาน ผู้ไม่รู้ ไม่เหน็ความดับแห่งอปุาทาน ตามความเป็นจริง ฯ 
      [๗๘๕] ดูกรท่าน ความเหน็ว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกี 
 กดี็ ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็า 
 มิได้กดี็ ย่อมไม่เกดิมีแก่บุคคลผู้ไม่มีอปุาทานเป็นที่ มายินดี ผู้ไม่ยินดีแล้วใน 
 อปุาทาน ผู้ไม่หมกมุ่นแล้วในอปุาทาน ผู้รู้ ผู้เหน็ความดับแห่งอปุาทานตามความ 
 เป็นจริง ดูกรท่าน แม้ข้อนี้กเ็ป็นปริยายให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณปั์ญหา 
 ข้อนั้น ฯ 
      [๗๘๖] ท่านพระสารีบุตรถามว่า ดูกรท่าน กป็ริยายแม้อื่ นอกี ซึ่ งเป็น 
 เหตุให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณปั์ญหาข้อน้ันพึงมีหรือ ท่านพระมหาโกฏฐิตะ 
 ตอบว่า พึงมีท่าน คือ ความเหน็ว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกดี็ 
  ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กด็ี 
 ย่อมเกดิมีแก่บคุคลผู้มีตัณหาเป็นที่ มายินดี ผู้ยินดีแล้วในตัณหา ผู้หมกมุ่นแล้ว 
 ในตัณหา ผู้ไม่รู้ ไม่เหน็ความดับแห่งตัณหาตามความเป็นจริง ฯ 
      [๗๘๗] ดูกรท่าน ความเหน็ว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกี 
 กดี็ ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็า 
 มิได้กดี็ ย่อมไม่เกดิมีแก่บุคคลผู้ไม่มีตัณหาเป็นที่ มายินดี ผู้ไม่ยินดีแล้วในตัณหา 
 ผู้รู้ ผู้เหน็ความดับแห่งตัณหาตามความเป็นจริง ดูกรท่าน ข้อนี้แลเป็นปริยายให้ 
 พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณปั์ญหาข้อน้ัน ฯ 
      ส. ดูกรท่าน กป็ริยายแม้อื่ นซึ่ งเป็นเหตุให้พระผู้มีพระภาคไม่ทรง 
 พยากรณปั์ญหาข้อน้ี พึงมีหรือ ฯ 
      ม. ดูกรท่าน บัดน้ี ท่านยังปรารถนาอะไรในปัญหาข้อน้ีย่ิงขึ้นไปกว่าน้ี 
 อกี ดูกรท่านสารีบุตร วัตรเพ่ือบญัญัติย่อมไม่มีแก่ภกิษุผู้พ้นวิเศษแล้วเพราะความ 
 สิ้นไปแห่งตัณหา ฯ 
                           จบสตูรที่  ๖ 
                         โมคคัลลานสตูร 
      [๗๘๘] คร้ังนั้นแล วัจฉโคตรปริพาชกเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะ 
 ถงึที่ อยู่ ได้ปราศรัยกบัท่านพระมหาโมคคัลลานะ คร้ันผ่านการปราศรัยพอ 
 ให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึงน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ถามท่าน 
 พระมหาโมคคัลลานะว่า ดูกรท่านโมคคัลลานะ โลกเที่ ยงหรือ ท่านพระมหา- 
 *โมคคัลลานะตอบว่า ดูกรวัจฉะ ปัญหาข้อน้ีเป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรง 
 พยากรณ ์ฯ 
      ว. ดูกรท่านโมคคัลลานะ โลกไม่เที่ ยงหรือ ฯ 



      ม. ดูกรวัจฉะ แม้ปัญหาข้อน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรง 
 พยากรณ ์ฯ 
      ว. ดูกรท่านโมคคัลลานะ โลกมีที่ สดุหรือ ฯ 
      ม. ดูกรวัจฉะ ปัญหาข้อน้ีเป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์ฯ 
      ว. ดูกรทา่นโมคคัลลานะ โลกไม่มีที่ สดุหรือ ฯ 
      ม. ดูกรวัจฉะ แม้ปัญหาข้อน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรง 
 พยากรณ ์ฯ 
      ว. ดูกรท่านโมคคัลลานะ ชีพกอ็นัน้ันหรือ ฯ 
      ม. ดูกรวัจฉะ ปัญหาข้อน้ีเป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์ฯ 
      ว. ดูกรโมคคัลลานะ ชีพเป็นอื่ น สรีระกเ็ป็นอื่ นหรือ ฯ 
      ม. ดูกรวัจฉะ แม้ปัญหาข้อน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรง 
 พยากรณ ์ฯ 
      ว. ดูกรโมคคัลลานะ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีหรือ ฯ 
      ม. ดูกรวัจฉะ ปัญหาข้อน้ีเป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์ฯ 
      ว. ดูกรโมคคัลลานะ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว ย่อมไม่เกดิอกีหรือ ฯ 
      ม. ดูกรวัจฉะ แม้ปัญหาข้อน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรง 
 พยากรณ ์ฯ 
      ว. ดูกรโมคคัลลานะ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อม 
 ไม่เกดิอกีกม็ีหรือ ฯ 
      ม. ดูกรวัจฉะ ปัญหาข้อน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์ฯ 
      ว. ดูกรท่านโมคคัลลานะ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็า 
 มิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้หรือ ฯ 
      ม. ดูกรวัจฉะ แม้ปัญหาข้อน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรง 
 พยากรณ ์ฯ 
      [๗๘๙] ว. ดูกรท่านโมคคัลลานะ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวก 
 ปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ น เมื่ อถูกถามอย่างน้ันแล้ว พยากรณอ์ย่างน้ีว่า โลกเที่ ยงบ้าง 
 โลกไม่เที่ ยงบ้าง โลกมีที่ สดุบ้าง โลกไม่มีที่ สดุบ้าง ชีพกอ็นัน้ัน สรีระ 
 กอ็นัน้ันบ้าง ชีพเป็นอย่างอื่ น สรีระกเ็ป็นอย่างอื่ นบ้าง สตัว์เบื้องหน้าแต่ตาย 
 แล้วย่อมเกดิอกีบ้าง สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกีบ้าง สตัว์เบื้องหน้า 
 แต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อมไม่เกดิอกีกม็ีบ้าง สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อม 
 เกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้บ้าง ดูกรท่านโมคคัลลานะ กอ็ะไรเล่า 



 เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสมณโคดม เมื่ อถูกถามอย่างน้ันแล้ว ไม่ทรงพยากรณ ์
 อย่างน้ีว่า โลกเที่ ยงกด็ี โลกไม่เที่ ยงกดี็ โลกมีที่ สดุกด็ี โลกไม่มีที่ สดุกดี็ 
 ชีพกอ็นันั้น สรีระกอ็นัน้ันกด็ี ชีพเป็นอย่างอื่ น สรีระกเ็ป็นอย่างอื่ นกดี็ 
 สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกดี็ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกี 
 กดี็ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อมไม่เกดิอกีกม็ีกด็ี สตัว์เบื้อง 
 หน้าแต่ตายแล้ว ย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กดี็ ฯ 
      [๗๙๐] ม. ดูกรวัจฉะ กเ็พราะพวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ นย่อมตามเหน็ 
 จักษุว่า น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา ปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ น 
 ย่อมตามเหน็หู... จมูก... ล้ิน... กาย... ใจว่า นั่นของเรา น่ันเป็นเรา นั่น 
 เป็นตัวตนของเรา เพราะเหตุน้ัน เมื่ อพวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ นถูกถามอย่างน้ัน 
 แล้ว จึงพยากรณอ์ย่างนี้ ว่า โลกเที่ ยงบ้าง ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อม 
 เกดิอกีกห็ามิได้ ไม่เกดิอกีกห็ามิได้บ้าง ดูกรวัจฉะ ส่วนพระตถาคตอรหันตสมัมา 
 สมัพุทธเจ้า ย่อมทรงพิจารณาเหน็จักษุว่า น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ัน 
 ไม่ใช่ตัวตนของเรา ย่อมทรงพิจารณาเหน็ หู... จมูก... ล้ิน... กาย... ใจว่า 
 น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา เพราะฉะน้ัน เมื่ อพระ 
 ตถาคตถูกถามอย่างน้ันแล้ว จึงไม่ทรงพยากรณอ์ย่างน้ีว่า โลกเที่ ยงกดี็ ฯลฯ 
 สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กด็ี ฯ 
      [๗๙๑] คร้ังน้ันแล วัจฉโคตรปริพาชกลุกขึ้นจากที่ น่ังแล้วเข้าไปเฝ้า 
 พระผู้มีพระภาคถงึที่ ประทบั ได้ปราศรัยกบัพระผู้มีพระภาค คร้ันผ่านการปราศรัย 
 พอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึงน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ทูลถาม 
 พระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ โลกเที่ ยงหรือ พระผู้มีพระภาคตรัส 
 ตอบว่า ดูกรวัจฉะ ปัญหาข้อน้ีเป็นปัญหาที่ เราไม่พยากรณ ์ฯลฯ 
      ว. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็า 
 มิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้หรือ ฯ 
      พ. ดูกรวัจฉะ แม้ปัญหาข้อน้ีเรากไ็ม่พยากรณ ์ฯ 
      ว. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรเล่า เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้พวก 
 ปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ น เมื่ อถูกถามอย่างน้ันแล้ว ย่อมพยากรณอ์ย่างนี้ ว่า โลกเที่ ยง 
 บ้าง ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้ 
 บ้าง ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระโคดมผู้เจริญ 
 เมื่ อถูกทูลถามอย่างน้ันแล้ว จึงไม่ทรงพยากรณอ์ย่างนี้ ว่า โลกเที่ ยงกด็ี ฯลฯ สตัว์ 
 เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กดี็ ฯ 
      [๗๙๒] พ. ดูกรวัจฉะ พวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ นย่อมตามเหน็จักษุว่า 



 น่ันของเรา นั่นเป็นเรา น่ันเป็นตัวตนของเรา พวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ นย่อม 
 ตามเหน็ หู... จมูก... ล้ิน... กาย... ใจว่า นั่นของเรา น่ันเป็นเรา นั่น 
 เป็นตัวตนของเรา เพราะเหตุน้ัน เมื่ อพวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ นถูกถามอย่างน้ัน 
 แล้ว จึงพยากรณอ์ย่างนี้ ว่า โลกเที่ ยงบ้าง ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อม 
 เกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้บ้าง ดูกรวัจฉะ ส่วนพระตถาคตอรหันต 
 สมัมาสมัพุทธเจ้า ย่อมทรงพิจารณาเหน็จักษุว่า น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา 
 น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา ย่อมทรงพิจารณาเหน็ หู... จมูก... ล้ิน... กาย... ใจ 
 ว่า น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่เป็นเรา น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา เพราะเหตุน้ัน 
 เมื่ อตถาคตถูกถามอย่างนั้นแล้ว จึงไม่ทรงพยากรณอ์ย่างน้ีว่า โลกเที่ ยงกดี็ ฯลฯ 
 สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กด็ี ฯ 
      [๗๙๓] ว. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ น่าอศัจรรย์ ไม่เคยมี ในข้อที่  
 อรรถกบัอรรถ พยัญชนะกบัพยัญชนะ ของศาสดากบัของสาวก ย่อมเทยีบกนัได้ 
 สมกนัได้ ไม่ผดิเพ้ียนกนัในบทที่ สาํคัญ ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ เมื่ อกี้ น้ี 
 ข้าพระองค์ได้เข้าไปหาสมณมหาโมคคัลลานะแล้ว ได้ถามความข้อน้ี แม้สมณ 
 มหาโมคคัลลานะกไ็ด้พยากรณค์วามข้อนี้  ด้วยบทเหล่านี้ ด้วยพยัญชนะเหล่าน้ี แก่ 
 ข้าพระองค์ ดุจพระโคดมผู้เจริญเหมือนกนั ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ น่าอศัจรรย์ 
 ไม่เคยมี ในข้อที่ อรรถกบัอรรถ พยัญชนะกบัพยัญชนะ ของศาสดากบัของสาวก 
 ย่อมเทยีบกนัได้ สมกนัได้ ไม่ผดิเพ้ียนกนัในบทที่ สาํคัญ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๗ 
                            วัจฉสตูร 
      [๗๙๔] คร้ังนั้นแล วัจฉโคตรปริพาชกได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่  
 ประทบั ได้ปราศรัยกบัพระผู้มีพระภาค คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไป 
 แล้ว จึงน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า 
 ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ โลกเที่ ยงหรือ พระผู้มีพระภาคตอบว่า ดูกรวัจฉะปัญหา 
 ข้อนี้ เป็นปัญหาที่ เราไม่พยากรณ ์ฯลฯ 
      ว. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็า 
 มิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้หรือ ฯ 
      พ. ดูกรวัจฉะ แม้ปัญหาข้อน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ เราไม่พยากรณอ์กีเหมือน 
 กนั ฯ 
      ว. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรเล่า เป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้พวก 
 ปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ น เมื่ อถูกถามอย่างน้ันแล้ว พยากรณอ์ย่างน้ีว่า โลกเที่ ยง 
 บ้าง ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้ 



 บ้าง ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรเล่า เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระโคดมผู้เจริญ 
 เมื่ อถูกทูลถามอย่างน้ันแล้ว ไม่ทรงพยากรณอ์ย่างน้ีว่าโลกเที่ ยงกด็ี ฯลฯ สตัว์ 
 เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กดี็ ฯ 
      [๗๙๕] พ. ดูกรวัจฉะ พวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ น ย่อมเหน็รปูโดย 
 ความเป็นตน ย่อมเหน็ตนว่ามีรูป ย่อมเหน็รปูในตน หรือย่อมเหน็ตนในรปู ฯลฯ 
 ย่อมเหน็วิญญาณโดยความเป็นตน ย่อมเหน็ตนว่ามีวิญญาณ ย่อมเหน็วิญญาณใน 
 ตน หรือย่อมเหน็ตนในวิญญาณ เพราะฉะน้ัน พวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ น เมื่ อ 
 ถูกถามอย่างน้ันแล้ว จึงพยากรณอ์ย่างน้ีว่า โลกเที่ ยงบ้าง ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้า 
 แต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้บ้าง ดูกรวัจฉะ ส่วนพระ 
 ตถาคตอรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้า ย่อมไม่เหน็รปูโดยความเป็นตน ย่อมไม่เหน็ตน 
 ว่ามีรปู ย่อมไม่เหน็รปูในตน หรือย่อมไม่เหน็ตนในรปู ฯลฯ ย่อมไม่เหน็ 
 วิญญาณโดยความเป็นตน ย่อมไม่เหน็ตนว่ามีวิญญาณ ย่อมไม่เหน็วิญญาณในตน 
 หรือย่อมไม่เหน็ตนในวิญญาณ เพราะฉะน้ัน เมื่ อตถาคตถูกถามอย่างน้ัน จึงไม่ 
 พยากรณอ์ย่างน้ีว่าโลกเที่ ยงกด็ี ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็า 
 มิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กดี็ ฯ 
      [๗๙๖] คร้ังน้ันแล วัจฉโคตรปริพาชกลุกขึ้นจากที่ น่ังแล้ว ได้เข้าไปหา 
 ท่านพระมหาโมคคัลลานะถงึที่ อยู่ ได้ปราศรัยกบัท่านพระมหาโมคคัลลานะ คร้ัน 
 ผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไปแล้ว จึงนั่ง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้ว 
 ได้ถามท่านพระมหาโมคคัลลานะว่า ดูกรท่านโมคคัลลานะ โลกเที่ ยงหรือ ท่าน 
 พระมหาโมคคัลลานะตอบว่า ดูกรวัจฉะ ปัญหาข้อน้ีเป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาค 
 ไม่ทรงพยากรณ ์ฯลฯ 
      ว. ดูกรท่านโมคคัลลานะ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ 
 ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้หรือ ฯ 
      พ. ดูกรวัจฉะ แม้ปัญหาข้อน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรง 
 พยากรณอ์กีเหมือนกนั ฯ 
      ว. ดูกรท่านโมคคัลลานะ อะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวก 
 ปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ น เมื่ อถูกถามอย่างน้ัน ย่อมพยากรณอ์ย่างนี้ ว่า โลกเที่ ยง 
 บ้าง ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้ 
 บ้าง ดูกรท่านโมคคัลลานะ กอ็ะไรหนอ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสมณโคดม 
 เมื่ อถูกทูลถามอย่างน้ันแล้ว ย่อมไม่ทรงพยากรณอ์ย่างน้ีว่า โลกเที่ ยงกดี็ ฯลฯ 
 สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้กด็ี ฯ 
      [๗๙๗] ดูกรวัจฉะ พวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ นย่อมเหน็รปูโดยความเป็น 



 ตน ย่อมเหน็ตนว่ามีรปู ย่อมเหน็รปูในตน หรือย่อมเหน็ตนในรปู ฯลฯ ย่อม 
 เหน็วิญญาณโดยความเป็นตน ย่อมเหน็ตนว่ามีวิญญาณ ย่อมเหน็วิญญาณในตน 
 หรือย่อมเหน็ตนในวิญญาณ เพราะฉะน้ัน พวกปริพาชกผู้ถอืลัทธอิื่ น เมื่ อถูกถาม 
 อย่างน้ัน จึงพยากรณอ์ย่างน้ีว่า โลกเที่ ยงบ้าง ฯลฯ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้ว 
 ย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้บ้าง ดูกรวัจฉะ ส่วนพระตถาคต 
 อรหันตสมัมาสมัพุทธเจ้า ย่อมไม่ทรงเหน็รปูโดยความเป็นตน ย่อมไม่ทรงเหน็ 
 ตนว่ามีรปู ย่อมไม่ทรงเหน็รปูในตน หรือย่อมไม่ทรงเหน็ตนในรปู ฯลฯ ย่อม 
 ไม่ทรงเหน็วิญญาณโดยความเป็นตน ย่อมไม่ทรงเหน็ตนว่ามีวิญญาณ ย่อมไม่ทรง 
 เหน็วิญญาณในตน หรือย่อมไม่ทรงเหน็ตนในวิญญาณ เพราะฉะน้ัน เมื่ อพระ 
 ตถาคตถูกทูลถามอย่างนั้น จึงไม่ทรงพยากรณอ์ย่างน้ีว่า โลกเที่ ยงกดี็ โลกไม่ 
 เที่ ยงกดี็ โลกมีที่ สดุกด็ี โลกไม่มีที่ สดุกดี็ ชีพกอ็นันั้น สรีระกอ็นัน้ันกดี็ ชีพ 
 เป็นอย่างอื่ น สรีระกเ็ป็นอย่างอื่ นกดี็ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกด็ี 
 สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกีกด็ี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกี 
 กม็ี ย่อมไม่เกดิอกีกม็ีกด็ี สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ ย่อมไม่ 
 เกดิอกีกห็ามิได้กดี็ ฯ 
      [๗๙๘] ดูกรท่านโมคคัลลานะ น่าอศัจรรย์ ไม่เคยมี ในข้อที่ อรรถกบั 
 อรรถ พยัญชนะกบัพยัญชนะ ของศาสดากบัของสาวก ย่อมเทยีบกนัได้ สมกนั 
 ได้ ไม่ผดิเพ้ียนกนัในบทที่ สาํคัญ ดูกรท่านโมคคัลลานะ เมื่ อกี้ น้ีข้าพเจ้าได้เข้าไป 
 เฝ้าพระสมณโคดม ได้ทูลถามเร่ืองน้ี แม้พระสมณโคดมกไ็ด้ทรงพยากรณเ์ร่ืองน้ี 
 ด้วยบทเหล่าน้ี ด้วยพยัญชนะเหล่าน้ี แก่ข้าพเจ้า ดุจท่านโมคคัลลานะเหมือนกนั 
 ดูกรท่านโมคคัลลานะ น่าอศัจรรย์ ไม่เคยมี ในข้อที่ อรรถกบัอรรถ พยัญชนะ 
 กบัพยัญชนะ ของศาสดากบัของสาวก ย่อมเทยีบกนัได้ สมกนัได้ ไม่ผดิเพ้ียน 
 กนัในบทที่ สาํคัญ ฯ 
                           จบสตูรที่  ๘ 
                         กุตุหลสาลาสตูร 
      [๗๙๙] คร้ังนั้นแล วัจฉโคตรปริพาชกได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่  
 ประทบั ได้ปราศรัยกบัพระผู้มีพระภาค คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไป 
 แล้ว จึงน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ 
 พระโคดมผู้เจริญ เมื่ อวันก่อนๆ โน้น พวกสมณพราหมณแ์ละปริพาชกผู้ถอืลัทธ ิ
 อื่ นมากด้วยกนั นั่งประชุมกนัในศาลาวุ่นวาย ได้เกดิมีการสนทนาขึ้นใน 
 ระหว่างว่า ปูรณกสัสปน้ีแลเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ มีช่ือเสยีง มี 
 เกยีรติยศ เป็นเจ้าลัทธ ิชนส่วนมากยกย่องว่าดี ปูรณกสัสปน้ันย่อมพยากรณ ์



 สาวกผู้กระทาํกาลกริิยาล่วงไปแล้วในอปุบติัทั้งหลายว่า ท่านโน่นบงัเกดิในภพ 
 โน้น ท่านโน่นบงัเกดิในภพโน้น ดังน้ี แม้สาวกคนใดของท่านปูรณกสัสปน้ัน 
 เป็นบุรษุสงูสดุ เป็นบุรษุยอดเย่ียม บรรลุความปฏบิติัยอดเย่ียมแล้ว ท่าน 
 ปูรณกสัสปกย่็อมพยากรณส์าวกแม้น้ันผู้กระทาํกาลกริิยาล่วงไปแล้วในอปุบตัิ 
 ทั้งหลายว่า ท่านโน่นบังเกดิในภพโน้น ท่านโน่นบงัเกดิในภพโน้น ดังน้ี แม้ 
 มักขลิโคสาล... แม้นิครณฐนาฏบุตร... แม้สญชัยเวลัฏฐบุตร... แม้ปกุธกจัจานะ 
 ... แม้อชิตเกสกมัพลกเ็ป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ มีช่ือเสยีง มีเกยีรติยศ 
 เป็นเจ้าลัทธ ิชนส่วนมากยกย่องว่าดี แม้ท่านอชิตเกสกมัพลนั้นกย่็อมพยากรณ ์
 สาวกผู้กระทาํกาลกริิยาล่วงไปแล้วในอปุบติัทั้งหลายว่า ท่านโน่นบงัเกดิในภพโน้น 
 ท่านโน่นบงัเกดิในภพโน้น ดังน้ี แม้สาวกใดของท่านอชิตเกสกมัพลนั้นเป็นบุรุษ 
 สงูสดุ เป็นบุรษุยอดเยี่ ยม ได้บรรลุความปฏบิติัอนัยอดเย่ียมแล้ว ท่านอชิตเกส- 
 *กมัพลกย่็อมพยากรณส์าวกผู้กระทาํกาลกริิยาล่วงไปแล้วแม้น้ันในอปุบติัทั้งหลายว่า 
 ท่านโน่นบงัเกดิในภพโน้น ท่านโน่นบงัเกดิในภพโน้น ดังน้ีเหมือนกนั แม้พระ 
 สมณโคดมน้ีกเ็ป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ มีช่ือเสยีง มีเกยีรติยศ เป็น 
 เจ้าลัทธ ิชนส่วนมากยกย่องว่าดี แม้พระสมณโคดมน้ัน กท็รงพยากรณส์าวกผู้ 
 กระทาํกาลกริิยาล่วงไปแล้วในอปุบติัทั้งหลายว่า ท่านโน่นบงัเกดิในภพโน้น ท่าน 
 โน่นบงัเกดิในภพโน้น ดังน้ี และสาวกของพระสมณโคดมน้ัน รปูใดเป็นบุรษุ 
 สงูสดุ เป็นบุรษุยอดเยี่ ยม ได้บรรลุความปฏบิติัอนัยอดเย่ียมแล้ว พระสมณโคดม 
 กท็รงพยากรณส์าวกรปูน้ัน ผู้กระทาํกาลกริิยาล่วงไปแล้วในอปุบติัทั้งหลายว่า ท่าน 
 โน่นเกดิในภพโน้น ท่านโน่นบงัเกดิในภพโน้น ดังน้ีเหมือนกนั ย่ิงกว่าน้ัน 
 พระสมณโคดมน้ันยังทรงพยากรณส์าวกรปูน้ันอย่างน้ีว่า รปูโน้นตัดตัณหาขาดแล้ว 
 ถอนสงัโยชน์ทิ้งเสยีแล้ว ทาํที่ สดุแห่งทุกข์แล้วเพราะได้บรรลุเหตุที่ ละมานะได้ 
 โดยชอบ ดังน้ี ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพเจ้าน้ัน มีความเคลือบแคลงสงสยั 
 แท้ว่า อย่างไรๆ พระสมณโคดมกต้็องทรงรู้ธรรมอนับุคคลพึงรู้ ย่ิง ฯ 
      [๘๐๐] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรวัจฉะ จริงทเีดียว ควรที่ ท่านจะ 
 สงสยัเคลือบแคลงใจ ความเคลือบแคลงเกดิขึ้นแล้วแก่ท่านในฐานะที่ ควรสงสยั 
 ดูกรวัจฉะ เราย่อมบญัญัติความเกดิขึ้นแก่คนที่ ยังมีอปุาทานเท่าน้ัน หาบญัญัติแก่ 
 คนที่ หาอปุาทานมิได้ไม่ ดูกรวัจฉะ ไฟมีเช้ือจึงลุกโพลง ไม่มีเช้ือหาลุกโพลงไม่ 
 แม้ฉันใด ดูกรวัจฉะ เรากย่็อมบญัญัติความเกดิขึ้นแก่คนที่ ยังมีอปุาทาน 
 หาบญัญัติแก่คนที่ หาอปุาทานมิได้ไม่ ฉันนั้นเหมือนกนัแล ฯ 
      ว. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ สมัยใด เปลวไฟถูกลมพัด ย่อมไปไกลได้ 
 กพ็ระโคดมผู้เจริญจะทรงบัญญัติอะไรแก่เปลวไฟน้ี ในเพราะเช้ือเล่า ฯ 



      พ. ดูกรวัจฉะ สมัยใด เปลวไฟถูกลมพัด ย่อมไปไกลได้ เราย่อม 
 บญัญัติเช้ือ คือ ลมน้ัน ดูกรวัจฉะ เพราะว่าสมัยน้ัน ลมย่อมเป็นเช้ือของ 
 เปลวไฟน้ัน ฯ 
      ว. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ สมัยใด สตัว์ย่อมทอดทิ้งกายนี้ ด้วย ไม่ 
 เข้าถงึกายอนัใดอนัหน่ึงด้วย กพ็ระโคดมผู้เจริญ จะทรงบญัญัติอะไรแก่สตัว์นี้ ใน 
 เพราะอปุาทานเล่า ฯ 
      พ. ดูกรวัจฉะ สมัยใด สตัว์ทอดทิ้งกายน้ีด้วย ไม่เข้าถงึกายอนัใดอนัหน่ึง 
 ด้วย เราย่อมบญัญัติอปุาทาน คือ ตัณหาน่ันแล ดูกรวัจฉะ เพราะว่าสมัยน้ัน 
 ตัณหาย่อมเป็นเช้ือของสตัว์นั้น ฯ 
                           จบสตูรที่  ๙ 
                           อานันทสตูร 
      [๘๐๑] คร้ังน้ันแล วัจฉโคตรปริพาชกได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถงึที่  
 ประทบั ได้ปราศรัยกบัพระผู้มีพระภาค คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนัไป 
 แล้ว จึงน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่ 
 พระโคดมผู้เจริญ อตัตามีอยู่หรือ เมื่ อวัจฉโคตรปริพาชกได้ทูลถามอย่างน้ีแล้ว 
 พระผู้มีพระภาคได้ทรงดุษณเีสยี วัจฉโคตรปริพาชกได้ทูลถามอกีว่า ข้าแต่พระ 
 โคดมผู้เจริญ กอ็ตัตาไม่มีหรือ แม้คร้ังที่ สอง พระผู้มีพระภาคกไ็ด้ทรงดุษณเีสยี 
 เหมือนกนั คร้ันแล้ว วัจฉโคตรปริพาชกกไ็ด้ลุกขึ้นจากที่ นั่งหลีกไป ฯ 
[๘๐๒] คร้ังน้ัน เมื่ อวัจฉโคตรปริพาชกหลีกไปแล้วไม่นาน ท่านพระ 
 อานนทไ์ด้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เพราะเหตุอะไรหนอ 
 พระผู้มีพระภาคอนัวัจฉโคตรปริพาชกทูลถามปัญหาแล้ว จึงไม่ทรงพยากรณ ์
 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท ์เราอนัวัจฉโคตรปริพาชกถามว่า อตัตามีอยู่ 
 หรือ ถ้าจะพึงพยากรณว่์า อตัตามีอยู่ไซร้ คาํพยากรณน้ั์นกจ็ักไปร่วมกบัลัทธขิอง 
 พวกสมณพราหมณผู้์เป็นสสัสตทฐิิ ดูกรอานนท ์เราอนัวัจฉโคตรปริพาชกถามว่า 
 อตัตาไม่มีหรือ ถ้าจะพึงพยากรณว่์า อตัตาไม่มีไซร้ คาํพยากรณน้ั์นกจ็ักไปร่วม 
 กบัลัทธขิองพวกสมณพราหมณผู้์เป็นอจุเฉททฐิิ ดูกรอานนท ์เราอนัวัจฉโคตร- 
 *ปริพาชกถามว่า อตัตามีอยู่หรือ ถ้าจะพึงพยากรณว่์า อตัตามีอยู่ไซร้ คาํพยากรณ ์
 ของเราน้ัน จักอนุโลมเพ่ือความบังเกดิขึ้นแห่งญาณว่า ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา 
 บ้างหรือหนอ ฯ 
      อา. หามิได้ พระเจ้าข้า ฯ 
      พ. ดูกรอานนท ์ถ้าหากเราอนัวัจฉโคตรปริพาชกถามว่า อตัตาไม่มหีรือ 
 จะพึงพยากรณว่์า อตัตาไม่มีไซร้ คาํพยากรณน้ั์นคงจักเป็นไปเพ่ือความหลงงมงาย 



 แก่วัจฉโคตรปริพาชกผู้งมงายอยู่แล้วว่า เมื่ อก่อนอตัตาของเราได้มีแล้วแน่นอน 
 บดัน้ี อตัตาน้ันไม่มี ดังน้ี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๐ 
                            สภยิสตูร 
      [๘๐๓] สมัยหน่ึง ท่านพระสภยิกจัจานะอยู่ ณ ที่ พักซึ่ งก่อสร้างด้วยอฐิ 
 ใกล้บ้านญาติ คร้ังน้ันแล วัจฉโคตรปริพาชกได้เข้าไปหาท่านพระสภยิกจัจานะ 
 ถงึที่ อยู่ ได้ปราศรัยกบัท่านสภิยกจัจานะ คร้ันผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถงึกนั 
 ไปแล้ว จึงน่ัง ณ ที่ ควรส่วนข้างหน่ึง คร้ันแล้วได้ถามท่านพระสภยิกจัจานะว่า 
 ดูกรกจัจานะผู้เจริญ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีหรือ ท่านพระสภยิ- 
 *กจัจานะตอบว่า ดูกรวัจฉะ ปัญหาข้อนี้ เป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรง 
 พยากรณ ์ฯ 
      ว. ดูกรกจัจานะผู้เจริญ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกี 
 หรือ ฯ 
      ส. ดูกรวัจฉะ แม้ปัญหาข้อน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรง 
 พยากรณ ์ฯ 
      ว. ดูกรกจัจานะผู้เจริญ สตัว์เบื้องหน้าตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อม 
 ไม่เกดิอกีกม็ีหรือ ฯ 
      ส. ดูกรวัจฉะ ปัญหาข้อน้ีเป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์ฯ 
      ว. ดูกรกจัจานะผู้เจริญ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็ามิได้ 
 ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้หรือ ฯ 
      ส. ดูกรวัจฉะ แม้ปัญหาข้อน้ีกเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรง 
 พยากรณ ์ฯ 
      ว. ดูกรกจัจานะผู้เจริญ เมื่ อข้าพเจ้าถามว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายไป 
 แล้วย่อมเกดิอกีหรือ ท่านกต็อบว่า ดูกรวัจฉะ ปัญหาข้อน้ีเป็นปัญหาที่ พระผู้มี 
 พระภาคไม่ทรงพยากรณ ์ดูกรกจัจานะผู้เจริญ เมื่ อข้าพเจ้าถามว่า สตัว์เบื้องหน้า 
 แต่ตายแล้วย่อมไม่เกดิอกีหรือ ท่านกต็อบว่า ดูกรวัจฉะ ปัญหาข้อนี้ 
 เป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์เมื่ อข้าพเจ้าถามว่า ดูกรกจัจานะ 
 ผู้เจริญ สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกม็ี ย่อมไม่เกดิอกีกม็ีหรือ ท่านก ็
 ตอบว่า ดูกรวัจฉะ ปัญหาข้อน้ีเป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์
 ดูกรกจัจานะผู้เจริญ เมื่ อข้าพเจ้าถามว่า สตัว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกดิอกีกห็า 
 มิได้ ย่อมไม่เกดิอกีกห็ามิได้หรือ ท่านกต็อบว่า ดูกรวัจฉะ แม้ปัญหาข้อน้ี 
 กเ็ป็นปัญหาที่ พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ ์ดูกรกจัจานะผู้เจริญ อะไรหนอ 



 เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระสมณโคดมไม่ทรงพยากรณปั์ญหาข้อน้ัน ฯ 
      ส. ดูกรวัจฉะ เหตุอนัใดและปัจจัยอนัใดเพ่ือการบญัญัติว่า สตัว์มีรปูกดี็ 
 ว่าสตัว์ไม่มีรปูกดี็ ว่าสตัว์มีสญัญากดี็ ว่าสตัว์ไม่มีสญัญากดี็ ว่าสตัว์มีสญัญา 
 กม็ิใช่ ไม่มีสญัญากม็ิใช่กด็ี เหตุอนัน้ันและปัจจัยอนัน้ัน พึงดับทุกๆ อย่าง 
 หาเศษมิได้ บุคคลเมื่ อบญัญัติสตัว์ ว่าสตัว์มีรปูกดี็ ว่าสตัว์ไม่มีรปูกดี็ ว่าสตัว์ 
 มีสญัญากดี็ ว่าสตัว์หาสญัญามิได้กดี็ ว่าสตัว์มีสญัญากม็ิใช่ ไม่มีสญัญากม็ิใช่กดี็ 
 พึงบญัญัติด้วยอะไร ฯ 
      ว. ดูกรกจัจานะผู้เจริญ ท่านบวชนานเท่าไร ฯ 
      ส. ไม่นาน ได้สามพรรษา ฯ 
      ว. ดูกรท่านผู้มีอายุ การกล่าวแก้ของผู้ที่ กล่าวแก้ได้มากถึงเท่าน้ี กเ็มื่ อ 
 การกล่าวแก้ไพเราะอย่างนี้แล้ว กไ็ม่จาํต้องพูดอะไรกนัอกี ฯ 
                          จบสตูรที่  ๑๑ 
                        จบ อพัยากตสงัยุตต์ 
                        -------------- 
                    รวมพระสตูรที่ มีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. เขมาเถรีสตูร ๒. อนุราธสตูร ๓. สาริปุตตโกฏฐิตสตูรที่  ๑ 
 ๔. สาริปุตตโกฏฐิตสตูรที่  ๒ ๕. สาริปุตตโกฏฐิตสตูรที่  ๓ ๖. สาริปุตต- 
 *โกฏฐิตสตูรที่  ๔ ๗. โมคคัลลานสตูร ๘. วัจฉสตูร ๙. กุตุหลสาลา 
 สตูร ๑๐. อานนทสตูร ๑๑. สภยิสตูร ฯ 
                      จบสฬายตนวรรคสงัยุตต์ 
                       --------------- 
                     รวมวรรคที่ มีในสงัยุตต์น้ี คือ 
      ๑. สฬายตนสงัยุตต์ ๒. เวทนาสงัยุตต์ ๓. มาตุคามสงัยุตต์ 
 ๔. ชัมพุขาทกสงัยุตต์ ๕. สามัณฑกสงัยุตต์ ๖. โมคคัลลานสงัยุตต์ 
 ๗. จิตตคหปติปุจฉาสงัยุตต์ ๘. คามณสิงัยุตต์ ๙. อสงัขตสงัยุตต์ 
 ๑๐. อพัยากตสงัยุตต์ ฯ 
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