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๘. สํโยคสุตฺต  1

[๕๑] สํโยควิสํโยคํ โว ภิกฺขเว ธมฺมปริยายํ เทเสสฺสามิ, ตํ สุณาถ, สาธุกํ มนสิกโรถ,      
ภาสิสฺสามีติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ : 

กตโม จ ภิกฺขเว สํโยควิสํโยโค ธมฺมปริยาโย?  อิตฺถี ภิกฺขเว อชฺฌตฺตํ อิตฺถินฺทฺริยํ            
มนสิกโรติ อิตฺถิกุตฺตํ อิตฺถากปฺปํ อิตฺถิวิธํ อิตฺถิจฺฉนฺทํ อิตฺถิสฺสรํ อิตฺถาลงฺการํ. สา ตตฺถ รชฺชติ,      
ตตฺราภิรมติ. สา ตตฺถ รตฺตา ตตฺราภิรตา พหิทฺธา ปุริสินฺทฺริยํ มนสิกโรติ ปุริสกุตฺตํ ปุริสากปฺปํ     
ปุริสวิธํ ปุริสจฺฉนฺทํ ปุริสสฺสรํ ปุริสาลงฺการํ. สา ตตฺถ รชฺชติ, ตตฺราภิรมติ. สา ตตฺถ รตฺตา             
ตตฺราภิรตา พหิทฺธา สํโยคํ อากงฺขติ, ยญฺจสฺสา สํโยคปจฺจยา อุปฺปชฺชติ สุขํ โสมนสฺสํ, ตญฺจ       
อากงฺขติ. อิตฺถตฺเต ภิกฺขเว อภิรตา สตฺตา ปุริเสสุ สํโยคํ คตา. เอวํ โข ภิกฺขเว อิตฺถี อิตฺถตฺตํ         
นาติวตฺตติ.  

ปุริโส ภิกฺขเว อชฺฌตฺตํ ปุริสินฺทฺริยํ มนสิกโรติ ปุริสกุตฺตํ ปุริสากปฺปํ ปุริสวิธํ ปุริสจฺฉนฺทํ     
ปุริสสฺสรํ ปุริสาลงฺการํ. โส ตตฺถ รชฺชติ, ตตฺราภิรมติ. โส ตตฺถ รตฺโต ตตฺราภิรโต พหิทฺธา        
อิตฺถินฺทฺริยํ มนสิกโรติ อิตฺถิกุตฺตํ อิตฺถากปฺปํ อิตฺถิวิธํ อิตฺถิจฺฉนฺทํ อิตฺถิสฺสรํ อิตฺถาลงฺการํ. โส ตตฺถ 
รชฺชติ. ตตฺราภิรมติ. โส ตตฺถ รตฺโต ตตฺราภิรโต พหิทฺธา สํโยคํ อากงฺขติ, ยญฺจสฺส สํโยคปจฺจยา 
อุปฺปชฺชติ สุขํ โสมนสฺสํ, ตญฺจ อากงฺขติ. ปุริสตฺเต ภิกฺขเว อภิรตา สตฺตา อิตฺถีสุ สํโยคํ คตา.         
เอวํ โข ภิกฺขเว ปุริโส ปุริสตฺตํ นาติวตฺตติ. เอวํ โข ภิกฺขเว สํโยโค โหติ.  

กถญฺจ ภิกฺขเว วิสํโยโค โหติ ? อิตฺถี ภิกฺขเว อชฺฌตฺตํ อิตฺถินฺทฺริยํ น มนสิกโรติ อิตฺถิกุตฺตํ 
อิตฺถากปฺปํ อิตฺถิวิธํ อิตฺถิจฺฉนฺทํ อิตฺถิสฺสรํ อิตฺถาลงฺการํ. สา ตตฺถ น รชฺชติ, สา ตตฺร นาภิรมติ. สา 
ตตฺถ อรตฺตา ตตฺร อนภิรตา พหิทฺธา ปุริสินฺทฺริยํ น มนสิกโรติ ปุริสกุตฺตํ ปุริสากปฺปํ ปุริสวิธํ          
ปุริสจฺฉนฺทํ ปุริสสฺสรํ ปุริสาลงฺการํ. สา ตตฺถ น รชฺชติ, ตตฺร นาภิรมติ. สา ตตฺถ อรตฺตา ตตฺร         
อนภิรตา พหิทฺธา สํโยคํ นากงฺขติ, ยญฺจสฺสา สํโยคปจฺจยา อุปฺปชฺชติ สุขํ โสมนสฺสํ, ตญฺจ           
นากงฺขติ. อิตฺถตฺเต โข ภิกฺขเว อนภิรตา สตฺตา ปุริเสสุ วิสํโยคํ คตา. เอวํ โข ภิกฺขเว อิตฺถี อิตฺถตฺตํ 
อติวตฺตติ.  

ปุริโส ภิกฺขเว อชฺฌตฺตํ ปุริสินฺทฺริยํ น มนสิกโรติ ปุริสกุตฺตํ ปุริสากปฺปํ ปุริสวิธํ ปุริสจฺฉนฺทํ 
ปุริสสฺสรํ ปุริสาลงฺการํ. โส ตตฺถ น รชฺชติ, โส ตตฺร นาภิรมติ. โส ตตฺถ อรตฺโต ตตฺร อนภิรโต 
พหิทฺธา อิตฺถินฺทฺริยํ น มนสิกโรติ อิตฺถิกุตฺตํ อิตฺถากปฺปํ อิตฺถิวิธํ อิตฺถิจฺฉนฺทํ อิตฺถิสฺสรํ                
อิตฺถาลงฺการํ. โส ตตฺถ น รชฺชติ, ตตฺร นาภิรมติ. โส ตตฺถ อรตฺโต ตตฺร อนภิรโต พหิทฺธา สํโยคํ      
นากงฺขติ, ยญฺจสฺส สํโยคปจฺจยา อุปฺปชฺชติ สุขํ โสมนสฺสํ, ตญฺจ นากงฺขติ. ปุริสตฺเต ภิกฺขเว          
อนภิรตา สตฺตา อิตฺถีสุ วิสํโยคํ คตา. เอวํ โข ภิกฺขเว ปุริโส ปุริสตฺตํ อติวตฺตติ. เอวํ โข ภิกฺขเว       
วิสํโยโค โหติ. อยํ โข ภิกฺขเว สํโยโค วิสํโยโค ธมฺมปริยาโยติ. อฏฺฐมํ. 
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๙. ทานมหปฺผลสุตฺต 
[๕๒] เอกํ สมยํ ภควา จมฺปายํ วิหรติ คคฺคราย โปกฺขรณิยา ตีเร. อถโข สมฺพหุลา 

จมฺเปยฺยกา อุปาสกา เยนายสฺมา สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมึสุ, อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺตํ สารีปุตฺตํ 
อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ, เอกมนฺตํ นิสินฺนา โข จมฺเปยฺยกา อุปาสกา อายสฺมนฺตํ สารีปุตฺตํ 
เอตทโวจุํ “จิรสฺสุตา โน ภนฺเต  ภควโต สมฺมุขา ธมฺมีกถา, สาธุ มยํ ภนฺเต ลเภยฺยาม ภควโต 2

ธมฺมึ  กถํ สวนายา”ติ. เตนหาวุโส ตทหุ โปสเถ อาคจฺเฉยฺยาถ, อปฺเปว นาม ลเภยฺยาถ ภควโต 3

สนฺติเก  ธมฺมึ กถํ สวนายาติ . “เอวํ ภนฺ เต”ติ โข จมฺเปยฺยกา อุปาสกา อายสฺมโต สารีปุตฺตสฺส      4

ปฏิสฺสุณิตฺวา อุฏฺฐายาสนา อายสฺมนฺตํ สารีปุตฺตํ อภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณํ กตฺวา ปกฺกมึสุ.  
อถโข จมฺเปยฺยกา อุปาสกา ตทหุโปสเถ เยนายสฺมา สารีปุตฺโต เตนุปสงฺกมึสุ,            

อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺตํ สารีปุตฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺฐํสุ. อถโข อายสฺมา สารีปุตฺโต เตหิ 
จมฺเปยฺยเกหิ อุปาสเกหิ สทฺธึ เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา         
เอกมนฺตํ นิสีทิ, เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข อายสฺมา สารีปุตฺโต ภควนฺตํ เอตทโวจ : 

สิยา นุ โข ภนฺเต อิเธกจฺจสฺส ตาทิสํเยว ทานํ ทินฺนํ น มหปฺผลํ โหติ น มหานิสํสํ. สิยา 
ปน ภนฺเต อิเธกจฺจสฺส ตาทิสํเยว ทานํ ทินฺนํ มหปฺผลํ โหติ มหานิสํสนฺติ. สิยา สารีปุตฺต 
อิเธกจฺจสฺส ตาทิสํเยว ทานํ ทินฺนํ น มหปฺผลํ โหติ น มหานิสํสํ. สิยา ปน สารีปุตฺต อิเธกจฺจสฺส    
ตาทิสํเยว ทานํ ทินฺนํ มหปฺผลํ โหติ มหานิสํสนฺติ. โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย, เยนปิ 
อิเธกจฺจสฺส ตาทิสํเยว ทานํ ทินฺนํ น มหปฺผลํ โหติ น มหานิสํสํ. โก นุ โข ภนฺเต เหตุ โก ปจฺจโย, 
เยนปิ อิเธกจฺจสฺส ตาทิสํเยว ทานํ ทินฺนํ มหปฺผลํ โหติ มหานิสํสนฺติ ?  

อิธ สารีปุตฺต เอกจฺโจ สาเปกฺโข ทานํ เทติ, ปฏิพทฺธจิตฺโต ทานํ เทติ, สนฺนิธิเปกฺโข ทานํ 
เทติ, “อิมํ เปจฺจ ปริภุญฺชิสฺสามี”ติ ทานํ เทติ. โส ตํ ทานํ เทติ สมณสฺส วา พฺราหฺมณสฺส วา อนฺนํ 
ปานํ วตฺถํ ยานํ มาลาคนฺธวิเลปนํ เสยฺยาวสถปทีเปยฺยํ. ตํ กึ มญฺญสิ สารีปุตฺต ทเทยฺย อิเธกจฺโจ 
เอวรูปํ ทานนฺติ. เอวํ ภนฺเต.  

ตตฺร สารีปุตฺต ยฺวายํ สาเปกฺโข ทานํ เทติ, ปฏิพทฺธจิตฺโต ทานํ เทติ, สนฺนิธิเปกฺโข ทานํ 
เทติ, “อิมํ เปจฺจ ปริภุญฺชิสฺสามี”ติ ทานํ เทติ. โส ตํ ทานํ ทตฺวา กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา           
จาตุมฺมหาราชิกานํ เทวานํ สหพฺยตํ อุปปชฺชติ. โส ตํ กมฺมํ เขเปตฺวา ตํ อิทฺธึ ตํ ยสํ ตํ อาธิปเตยฺยํ  5

อาคามี โหติ อาคนฺตา อิตฺถตฺตํ.  
อิธ ปน สารีปุตฺต เอกจฺโจ นเหว โข สาเปกฺโข ทานํ เทติ, น ปฏิพทฺธจิตฺโต ทานํ เทติ, น 

สนฺนิธิเปกฺโข ทานํ เทติ, “น อิมํ เปจฺจ ปริภุญฺชิสฺสามี”ติ ทานํ เทติ. อปิจ โข “สาหุ ทานนฺ”ติ ทานํ 
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เทติ ฯเปฯ นปิ “สาหุ ทานนฺ”ติ ทานํ เทติ. อปิจ โข “ทินฺนปุพฺพํ กตปุพฺพํ ปิตุปิตามเหหิ, น อรหามิ 
โปราณํ กุลวํสํ หาเปตุนฺ”ติ ทานํ เทติ ฯเปฯ “นปิ ทินฺนปุพฺพํ กตปุพฺพํ ปิตุปิตามเหหิ, น อรหามิ      
โปราณํ กุลวํสํ หาเปตุนฺ”ติ ทานํ เทติ. อปิจ โข “อหํ ปจามิ, อิเม น ปจนฺติ, น อรหามิ ปจนฺโต      
อปจนฺตานํ ทานํ อทาตุนฺ”ติ ทานํ เทติ ฯเปฯ นปิ “อหํ ปจามิ, อิเม น ปจนฺติ, น อรหามิ ปจนฺโต 
อปจนฺตานํ ทานํ อทาตุนฺ”ติ ทานํ เทติ. อปิจ โข “ยถา เตสํ ปุพฺพกานํ อิสีนํ ตานิ มหายญฺญานิ      
อเหสุํ. เสยฺยถีทํ : อฏฺฐกสฺส วามกสฺส วามเทวสฺส เวสฺสามิตฺตสฺส ยมทคฺคิโน องฺคีรสสฺส            
ภารทฺวาชสฺส วาเสฏฺฐสฺส กสฺสปสฺส ภคุโน. เอวํ เม อยํ ทานสํวิภาโค ภวิสฺสตี”ติ ทานํ เทติ ฯเปฯ 
นปิ “ยถา เตสํ ปุพฺพกานํ อิสีนํ ตานิ มหายญฺญานิ อเหสุํ. เสยฺยถีทํ : อฏฺฐกสฺส วามกสฺส           
วามเทวสฺส เวสฺสามิตฺตสฺส ยมทคฺคิโน องฺคีรสสฺส ภารทฺวาชสฺส วาเสฏฺฐสฺส กสฺสปสฺส ภคุโน. เอวํ 
เม อยํ ทานสํวิภาโค ภวิสฺสตี”ติ ทานํ เทติ. อปิจ โข “อิมํ เม ทานํ ททโต จิตฺตํ ปสีทติ, อตฺตมนตา 
โสมนสฺสํ อุปชายตี”ติ ทานํ เทติ ฯเปฯ นปิ “อิมํ เม ทานํ ททโต จิตฺตํ ปสีทติ, อตฺตมนตา โสมนสฺสํ 
อุปชายตี”ติ ทานํ เทติ. อปิจ โข จิตฺตาลงฺการํ จิตฺตปริกฺขารํ ทานํ เทติ. โส ตํ ทานํ เทติ สมณสฺส 
วา พฺราหฺมณสฺส วา อนฺนํ ปานํ วตฺถํ ยานํ มาลาคนฺธวิเลปนํ เสยฺยาวสถปทีเปยฺยํ. ตํ กิมฺมญฺญสิ 
สารีปุตฺต, ทเทยฺย อิเธกจฺโจ เอวรูปํ ทานนฺติ. เอวํ ภนฺเต.  

ตตฺร สารีปุตฺต ยฺวายํ นเหว โข สาเปกฺโข ทานํ เทติ, น ปฏิพทฺธจิตฺโต ทานํ เทติ, น         
สนฺนิธิเปกฺโข ทานํ เทติ, น “อิมํ เปจฺจ ปริภุญฺชิสฺสามี”ติ ทานํ เทติ, นปิ “สาหุ ทานนฺ”ติ ทานํ เทติ. 
นปิ “ทินฺนปุพฺพํ กตปุพฺพํ ปิตุปิตามเหหิ, น อรหามิ โปราณํ กุลวํสํ หาเปตุนฺ”ติ ทานํ เทติ, นปิ “อหํ 
ปจามิ, อิเม น ปจนฺติ, น อรหามิ ปจนฺโต อปจนฺตานํ ทานํ อทาตุนฺ”ติ ทานํ เทติ. นปิ “ยถา เตสํ 
ปุพฺพกานํ อิสีนํ, ตานิ มหายญฺญานิ อเหสุํ, เสยฺยถีทํ : อฏฺฐกสฺส วามกสฺส วามเทวสฺส              
เวสฺสามิตฺตสฺสธ ยมทคฺคิโน องฺคีรสสฺส ภารทฺวาชสฺส วาเสฏฺฐสฺส กสฺสปสฺส ภคุโน. เอวํ เม อยํ 
ทานสํวิภาโค ภวิสฺสตี”ติ ทานํ เทติ. นปิ “อิมํ เม ทานํ ททโต จิตฺตํ ปสีทติ, อตฺตมนตา โสมนสฺสํ 
อุปชายตี”ติ ทานํ เทติ. อปิจ โข จิตฺตาลงฺการํ จิตฺตปริกฺขารํ ทานํ เทติ. โส ตํ ทานํ ทตฺวา กายสฺส 
เภทา ปรมฺมรณา พฺรหฺมกายิกานํ เทวานํ สหพฺยตํ อุปปชฺชติ, โส ตํ กมฺมํ เขเปตฺวา ตํ อิทฺธึ ตํ ยสํ 
ตํ อาธิปเตยฺยํ อนาคามี โหติ อนาคนฺตา อิตฺถตฺตํ. อยํ โข สารีปุตฺต เหตุ อยํ ปจฺจโย, เยนปิ 
อิเธกจฺจสฺส ตาทิสํเยว ทานํ ทินฺนํ น มหปฺผลํ น มหานิสํสํ. อยํ ปน สารีปุตฺต เหตุ อยํ ปจฺจโย,     
เยนปิ อิเธกจฺจสฺส ตาทิสํเยว ทานํ ทินฺนํ มหปฺผลํ โหติ มหานิสํสนฺติ. นวมํ. 

_______________________ 

๘. สังโยคสูตร  6

ว่าด้วยความเก่ียวข้องและความไม่เก่ียวข้อง 

   พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. เล่ม ๒๓6
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[๕๑]  ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงธรรมบรรยาย เรื่องความเก่ียวข้องและความไม่เก่ียวข้องแก่เธอ7

ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว  ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระ
ภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่า 

ธรรมบรรยายเรื่องความเก่ียวข้องและความไม่เก่ียวข้อง เป็นอย่างไร 
คือ สตรีย่อมกำหนด  
๑. ความเป็นสตรีภายในตน ๒. กิริยาของสตรี 
๓. ท่าทางของสตรี   ๔. ความไว้ตัวของสตรี 8

๕. ความพอใจของสตรี ๖. เสียงของสตรี 
๗. เครื่องประดับของสตรี 
เธอย่อมติดใจยินดีย่ิงในความเป็นสตรีภายในตนเป็นต้นนั้น  
เธอผู้ติดใจยินดีย่ิงในความเป็นสตรีภายในตนเป็นต้นนั้น ย่อมกำหนด 
๑. ความเป็นบุรุษภายนอก ๒. กิริยาของบุรุษ 
๓. ท่าทางของบุรุษ  ๔. ความไว้ตัวของบุรุษ 
๕. ความพอใจของบุรุษ ๖. เสียงของบุรุษ 
๗. เครื่องประดับของบุรุษ 
เธอย่อมติดใจยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายนอกเป็นต้นนั้น เธอผู้ติดใจยินดียิ่งในความเป็นบุรุษ

ภายนอกเป็นต้นนั้น ย่อมมุ่งหวังการเกี่ยวข้องภายนอกและมุ่งหวังสุขและโสมนัสที่จะเกิดขึ้นเพราะการ
เก่ียวข้องนั้นเป็นปัจจัย สัตว์ทั้งหลายผู้ยินดีย่ิงในความเป็นสตรี ย่อมเป็นผู้เก่ียวข้องกับบุรุษทั้งหลาย สตรี
ล่วงพ้นความเป็นสตรีไปไม่ได้  อย่างนี้แล 

บุรุษย่อมกำหนด 
๑. ความเป็นบุรุษภายในตน  ๒. กิริยาของบุรุษ 
๓. ท่าทางของบุรุษ   ๔. ความไว้ตัวของบุรุษ 
๕. ความพอใจของบุรุษ  ๖. เสียงของบุรุษ 
๗. เครื่องประดับของบุรุษ 
เขาย่อมติดใจยินดีย่ิงในความเป็นบุรุษภายในตนเป็นต้นนั้น  
เขาผู้ติดใจยินดีย่ิงในความเป็นบุรุษภายในตนเป็นต้นนั้น ย่อมกำหนด 
๑. ความเป็นสตรีภายนอก ๒. กิริยาของสตรี 
๓. ท่าทางของสตรี  ๔. ความไว้ตัวของสตรี 
๕. ความพอใจของสตรี ๖. เสียงของสตรี 
๗. เครื่องประดับของสตรี 
เขาย่อมติดใจยินดียิ่งในความเป็นสตรีภายนอกเป็นต้นนั้น เขาผู้ติดใจยินดียิ่งในความเป็นสตรี

ภายนอกเป็นต้นนั้น ย่อมมุ่งหวังการเกี่ยวข้องภายนอกและมุ่งหวังสุขและโสมนัสที่จะเกิดขึ้นเพราะการ

 คำว่า บรรยาย ในคำว่าธรรมบรรยาย นี้แปลจากปริยายศัพท์ ซึ่งมีความหมาย ๓ นัย คือ (๑) หมายถึงเทศนา (ดูเทียบ ม.มู. 7

(ไทย) ๑๒/๒๐๕/๒๑๗, องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๖๓/๕๗๗ (๒) หมายถึงวาระ) ดูเทียบ (ม.อุ.(บาลี) ๑๔/๓๙๘/๓๔๔) (๓) หมายถึงเหตุ 
(ดูเทียบ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๑๖๔/๑๓๕-๑๓๖) ในที่นี้หมายถึงเหตุ (วิ.อ. (บาลี) ๑/๓/๑๒๖, องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๕๑/๑๘๕)

 ท่าทางของสตรี หมายถึงมรรยาทต่าง ๆ เช่น การนุ่ง การห่ม เป็นต้น (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๕๑/๑๘๕)8



 5

เก่ียวข้องนั้นเป็นปัจจัย สัตว์ทั้งหลายผู้ยินดีย่ิงในความเป็นบุรุษ ย่อมเป็นผู้เก่ียวข้องกับสตรีทั้งหลาย บุรุษ
ล่วงพ้นความเป็นบุรุษไปไม่ได้ อย่างนี้แล  

ภิกษุทั้งหลาย ความเก่ียวข้องเป็นอย่างนี้แล 
ความไม่เก่ียวข้อง เป็นอย่างไร 
คือ สตรีย่อมไม่กำหนด 
๑. ความเป็นสตรีภายในตน ๒. กิริยาของสตรี 
๓. ท่าทางของสตรี  ๔. ความไว้ตัวของสตรี 
๕. ความพอใจของสตรี ๖. เสียงของสตรี 
๗. เครื่องประดับของสตรี 
เธอย่อมไม่ติดใจไม่ยินดีย่ิงในความเป็นสตรีภายในตนเป็นต้นนั้น  
เธอผู้ไม่ติดใจไม่ยินดีย่ิงในความเป็นสตรีในภายในตนเป็นต้นนั้น ย่อมไม่กำหนด 
๑. ความเป็นบุรุษภายนอก ๒. กิริยาของบุรุษ 
๓. ท่าทางของบุรุษ  ๔. ความไว้ตัวของบุรุษ 
๕. ความพอใจของบุรุษ ๖. เสียงของบุรุษ 
๗. เครื่องประดับของบุรุษ 
เธอย่อมไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายนอกเป็นต้นนั้น เธอผู้ไม่ติดใจ ไม่ยินดียิ่งใน

ความเป็นบุรุษภายนอกเป็นต้นนั้น ย่อมไม่มุ่งหวังการเก่ียวข้องภายนอก และไม่มุ่งหวังสุขและโสมนัสที่จะ
เกิดขึ้นเพราะการเก่ียวข้องนั้นเป็นปัจจัย สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ยินดีย่ิงในความเป็นสตรี ย่อมเป็นผู้ไม่เก่ียวข้อง
กับบุรุษทั้งหลาย  สตรีล่วงพ้นความเป็นสตรีไปได้ อย่างนี้แล 

บุรุษย่อมไม่กำหนด 
๑. ความเป็นบุรุษภายในตน  ๒. กิริยาของบุรุษ 
๓. ท่าทางของบุรุษ   ๔. ความไว้ตัวของบุรุษ 
๕. ความพอใจของบุรุษ  ๖. เสียงของบุรุษ 
๗. เครื่องประดับของบุรุษ 
เขาย่อมไม่ติดใจไม่ยินดีย่ิงในความเป็นบุรุษภายในตนเป็นต้นนั้น  
เขาผู้ไม่ติดใจไม่ยินดีย่ิงในความเป็นบุรุษภายในตนเป็นต้นนั้น ย่อมไม่กำหนด 
๑. ความเป็นสตรีภายนอก ๒. กิริยาของสตรี 
๓. ท่าทางของสตรี  ๔. ความไว้ตัวของสตรี 
๕. ความพอใจของสตรี ๖. เสียงของสตรี 
๗. เครื่องประดับของสตรี 
เขาย่อมไม่ติดใจไม่ยินดีย่ิงในความเป็นสตรีภายนอกเป็นต้นนั้น เขาผู้ไม่ติดใจ ไม่ยินดีย่ิงในความ

เป็นสตรีภายนอกเป็นต้นนั้น ย่อมไม่มุ่งหวังการเก่ียวข้องภายนอก และไม่มุ่งหวังสุขและโสมนัสที่จะเกิดขึ้น
เพราะการเก่ียวข้องนั้นเป็นปัจจัย สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ยินดีย่ิงในความเป็นบุรุษ ย่อมเป็นผู้ไม่เก่ียวข้องกับสตรี
ทั้งหลาย บุรุษล่วงพ้นความเป็นบุรุษไปได้ อย่างนี้แล  

ภิกษุทั้งหลาย ความไม่เก่ียวข้อง เป็นอย่างนี้แล 
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมบรรยายเรื่องความเก่ียวข้องและความไม่เก่ียวข้อง เป็นอย่างนี้แล 

สังโยคสูตรท่ี ๘ จบ 
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๙. ทานมหัปผลสูตร 
ว่าด้วยทานท่ีมีผลมากและทานท่ีไม่มีผลมาก 

[๕๒] สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ฝั่งสระคัคคราโบกขรณี  เขตกรุงจัมปา ครั ้งนั้นแล 
อุบาสกชาวกรุงจัมปาจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ อภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้กล่าวกับ
ท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่า 

“ท่านผู้เจริญ เราทั้งหลายได้ฟังธรรมีกถาต่อพระพักตร์พระผู้มีพระภาคผ่านมานานแล้ว ขอให้เรา
ทั้งหลายได้ฟังธรรมีกถาของพระผู้มีพระภาคเถิด” 

ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่า “ผู้มีอายุทั้งหลาย ถ้าเช่นนั้น ท่านทั้งหลายควรมาในวันอุโบสถเถิด จะ
ได้ฟังธรรมีกถาในสำนักของพระผู้มีพระภาคแน่นอน” อุบาสกชาวกรุงจัมปารับคำแล้วลุกจากที่นั่ง อภิวาท 
ทำประทักษิณแล้วจากไป 

ครั้นถึงวันอุโบสถ อุบาสกชาวกรุงจัมปาได้พากันไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ อภิวาทแล้ว ได้
ยืนอยู่ ณ ที่สมควร ต่อจากนั้น ท่านพระสารีบุตรพร้อมด้วยอุบาสกชาวกรุงจัมปาเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคถึงที่ประทับ  ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีได้ไหม ทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วไม่มีผลมาก 
ไม่มีอานิสงส์มาก แต่ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วกลับมีผลมาก มีอานิสงส์มาก” 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “มีได้ สารีบุตร ทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้ว
ไม่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก แต่ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ ถวายแล้วกลับมีผลมาก มีอานิสงส์มาก” 

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลก
นี้ถวายแล้ว ไม่มีผลมาก ไม่มีอานิสงส์มาก อะไรหนอแล เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานชนิดเดียวกันที่บุคคล
บางคนในโลกนี้ถวายแล้วกลับมีผลมาก มีอานิสงส์มาก” 

“สารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานอย่างมีใจเย่ือใย ให้ทานอย่างมีจิตผูกพัน ให้ทานอย่างมุ่ง
หวังสั่งสมบุญ ให้ทานด้วยคิดว่า “เราละโลกนี้ไปแล้วจักบริโภคผลทานนี้” เขาจึงให้ทานนั้น คือ ข้าว น้ำ ผ้า 
ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์ สารีบุตร เธอ
เข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ควรให้ทานเช่นนั้นหรือไม่” 

“ควรให้  พระพุทธเจ้าข้า” 
“สารีบุตร ในการให้ทานเช่นนั้น บุคคลผู้ให้ทานอย่างมีใจเย่ือใย ให้ทานอย่างมีจิตผูกพัน ให้ทาน

อย่างมุ่งหวังสั่งสมบุญ ให้ทานด้วยคิดว่า “เราละโลกนี้ไปแล้วจักบริโภคผลทานนี้” เขาให้ทานนั้นแล้ว หลัง
จากตายแล้ว ย่อมไปเกิดร่วมกับพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราช เขาให้กรรมนั้นสิ้นไป ให้ฤทธ์ินั้นสิ้นไป ให้ยศ
นั้นสิ้นไป ให้ความเป็นใหญ่นั้นสิ้นไป เป็นผู้ยังต้องมา คือมาสู่ความเป็นอย่างนี้ 

สารีบุตร ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานอย่างไม่มีใจเย่ือใย ให้ทานอย่างไม่มีจิตผูกพัน ให้ทาน
อย่างไม่มุ่งหวังสั่งสมบุญ มิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า “เราละโลกนี้ไปแล้วจักบริโภคผลทานนี้” แต่ให้ทานด้วยคิด
ว่า  “การให้ทานเป็นการดี”ฯลฯ” 

“สารีบุตร ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานอย่างไม่มีใจเย่ือใย ให้ทานอย่างไม่มีจิตผูกพัน ให้
ทานอย่างไม่มุ่งหวังสั่งสมบุญ มิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า “เราละโลกนี้ไปแล้วจักบริโภคผลทานนี้” ทั้งมิใช่ให้
ทานด้วยคิดว่า “การให้ทานเป็นการดี” แต่ให้ทานด้วยคิดว่า “บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย เคยให้ทาน เคยทำ
ทาน  เราไม่ควรให้วงศ์ตระกูลเก่าแก่เสื่อมเสียไป” ฯลฯ” 

“สารีบุตร ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ทั้งมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า “บิดา มารดา ปู่ย่า ตายาย 
เคยให้ทาน เคยทำทาน เราไม่ควรให้วงศ์ตระกูลเก่าแก่เสื่อมเสียไป” แต่ให้ทานด้วยคิดว่า “เราหุงหากินเอง
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ได้ ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้ การที่เราหุงหากินเองได้ จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ ไม่
ควร” ฯลฯ” 

“สารีบุตร ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ทั้งมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า “เราหุงหากินเองได้ ชนเหล่านี้
หุงหากินเองไม่ได้ การที่เราหุงหากินเองได้ จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ ไม่ควร” แต่ให้ทาน
ด้วยคิดว่า “เราให้ทานและจำแนกทานนี้ เหมือนเหล่าฤษีในปางก่อน คือ อัฏฐกฤษี วามกฤษี วามเทวฤษี 
เวสสามิตตฤษี ยมทัคคิฤษี อังคีรสฤษี ภารทวาชฤษี วาเสฏฐฤษี กัสสปฤษี และภคุฤษี ได้บูชามหา
ยัญ แล้ว ฉะนั้น” ฯลฯ” 9

“สารีบุตร ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ทั้งมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า “เราจักให้ทานและจำแนก
ทานนี้เหมือนเหล่าฤษีในปางก่อน คือ อัฏฐกฤษี วามกฤษี วามเทวฤษี เวสสามิตตฤษี ยมทัคคิฤษี อังคี
รสฤษี ภารทวาชฤษี วาเสฏฐฤษี กัสสปฤษี และภคุฤษี ได้บูชามหายัญแล้ว แต่ให้ทานด้วยคิดว่า “เมื่อ
เราให้ทานนี้ จิตย่อมผ่องใส จะเกิดความชื่นชมโสมนัส ฯลฯ” 

“สารีบุตร ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ทั้งมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า “เมื่อเราให้ทานนี้ จิตย่อม
ผ่องใส จะเกิดความชื่นชมโสมนัส  แต่ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิต ปรุงแต่งจิต เขาจึงให้ทานนั้น คือ ข้าว 
น้ำ ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์ สารีบุตร 
เธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ควรให้ทานเช่นนั้นหรือไม่” 

“ควรให้  พระพุทธเจ้าข้า” 
“สารีบุตร ในการให้ทานเช่นนั้น บุคคลผู้ให้ทานอย่างไม่มีใจเย่ือใย ให้ทานอย่างไม่มีจิตผูกพัน ให้

ทานอย่างไม่มุ่งหวังสั่งสมบุญ มิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า “เราละโลกนี้ไปแล้วจักบริโภคผลทานนี้” มิใช่ให้ทาน
ด้วยคิดว่า “การให้ทานเป็นการดี” มิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า “บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย เคยให้ทาน เคยทำทาน 
เราไม่ควรให้วงศ์ตระกูลเก่าแก่เสื่อมเสียไป” มิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า “เราหุงหากินเองได้ ชนเหล่านี้หุงหากิน
เองไม่ได้ การที่เราหุงหากินเองได้ จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ ไม่ควร”  มิใช่ให้ทานด้วย
คิดว่า “เราจักให้ทานและจำแนกทานนี้เหมือนเหล่า ฤษีในปางก่อน คือ อัฏฐกฤษี วามกฤษี วามเทวฤษี 
เวสสามิตตฤษี ยมทัคคิฤษี อังคีรสฤษี ภารทวาชฤษี วาเสฏฐฤษี กัสสปฤษี และภคุฤษี ได้บูชามหายัญ
แล้ว”  ทั้งมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า “เมื่อเราให้ทานนี้ จิตย่อมผ่องใส จะเกิดความชื่นชม โสมนัส”  แต่ให้ทาน
เป็นเครื่องประดับจิต ปรุงแต่งจิต เขาจึงให้ทานนั้น หลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดร่วมกับพวกเทวดาชั้น
พรหมกายิกา  เขาให้กรรมนั้นสิ้นไป ให้ฤทธ์ินั้นสิ้นไป ให้ยศนั้นสิ้นไป ให้ความเป็นใหญ่นั้นสิ้นไป เป็นผู้ไม่10

ต้องกลับมา คือ ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ 
สารีบุตร นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานชนิดเดียวกัน ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วไม่มีผลมาก 

ไม่มีอานิสงส์มาก นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วกลับมีผล
มาก มีอานิสงส์มาก” 

ทานมหัปผลสูตรท่ี ๙ จบ 

 มหายัญ ในที่นี้หมายถึงการตระเตรียมมหาทานซึ่งประกอบไปด้วยอาหารและเภสัชต่าง ๆ มีเนยใส เนยข้น นมส้ม น้ำผึ้ง น้ำอ้อย 9

เป็นต้น (องฺ.สตฺตก.อ. (บาลี) ๓/๕๒/๑๘๖)

 ดูเชิงอรรถที่ ๕ สัตตกนิบาต ข้อ ๔๔ หน้า ๖๗ ในเล่มนี้10


