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๕. สมนุปสฺสนาสุตฺต  1

[๔๗] สาวตฺถินิทานํ. เย หิ เกจิ ภิกฺขเว สมณา วา พฺราหฺมณา วา อเนกวิหิตํ อตฺตานํ    

สมนุปสฺสมานา สมนุปสฺสนฺติ, สพฺเพ เต ปญฺจุปาทานกฺขนฺเธ สมนุปสฺสนฺติ เอเตสํ วา อญฺญตรํ. 

กตเม ปญจ. อิธ ภิกฺขเว อสฺสุตฺวา ปุถุชฺชโน อริยานํ อทสฺสาวี อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม      

อวินีโต, สปฺปุริสานํ อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม อวินีโต รูปํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, 

รูปวนฺตํ วา อตฺตานํ, อตฺตนิ วา รูปํ, รูปสฺมึ วา อตฺตานํ. เวทนํ ฯเปฯ สญฺญํ ฯเปฯ สงฺขาเร ฯเปฯ 

วิญฺญาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, วิญฺญาณวนฺตํ วา อตฺตานํ, อตฺตนิ วา วิญฺญาณํ, วิญฺญาณสฺมึ วา     

อตฺตานํ. 

อิติ อยญฺเจว สมนุปสฺสนา “อสฺมี”ติ จสฺส อวิคตํ  โหติ, “อสฺมี”ติ โข ปน ภิกฺขเว อวิคเต 2

ปญฺจนฺนํ อินฺทฺริยานํ อวกฺกนฺติ โหติ จกฺขุนฺทฺริยสฺส โสตินฺทฺริยสฺส ฆานินฺทฺริยสฺส ชิวฺหินฺทฺริยสฺส     

กายินฺทฺริยสฺส. อตฺถิ ภิกฺขเว มโน, อตฺถิ ธมฺมา, อตฺถิ อวิชฺชาธาตุ. อวิชฺชาสมฺผสฺสเชน ภิกฺขเว      

เวทยิเตน ผุฏฺฐสฺส อสฺสุตวโต ปุถุชฺชนสฺส “อสฺมี”ติปิสฺส โหติ, “อยมหมสฺมี”ติปิสฺส โหติ,         

“ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส โหติ, “น ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส โหติ, “รูปี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส โหติ, “อรูปี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส 

โหติ, “สญฺญี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส โหติ, “อสญฺญี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส โหติ, “เนวสญฺญีนาสญฺญี            

ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส โหติ. 

ติฏฺฐนฺติ  โข ภิกฺขเว ตตฺเถว ปญฺจินฺทฺริยานิ, อเถตฺถ สุตวโต อริยสาวกสฺส อวิชฺชา ปหียติ, 3

วิชฺชา อุปฺปชฺชติ, ตสฺส อวิชฺชาวิราคา วิชฺชุปฺปาทา “อสฺมี”ติปิสฺส น โหติ, “อยมหมสฺมี”ติปิสฺส น 

โหติ, “ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหติ, “น ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหติ, “รูปี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหติ, “อรูปี 

ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหติ, “สญฺญี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหติ, “อสญฺญี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหติ, 

“เนวสญฺญีนาสญฺญี ภวิสฺสนฺ”ติปิสฺส น โหตีติ. ปญฺจมํ. 

______________ 

 สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๗1

 ฉ.ม. อธิคตํ2

 ฉ.ม. ติฏฺฐนฺเตว3
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๖. ขนฺธสุตฺต 

[๔๘] สาวตฺถินิทานํ. ปญฺจ ภิกฺขเว ขนฺเธ เทเสสฺสามิ ปญฺจุปาทานกฺขนฺเธ จ, ตํ สุณาถ. 

กตเม จ ภิกฺขเว ปญฺจกฺขนฺธา. ยงฺกิญจิ ภิกฺขเว รูปํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา 

โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา ปณีตํ วา ยํ ทูเร สนฺติเก วา, อยํ วุจฺจติ รูปกฺขนฺโธ. ยา กาจิ เวทนา 

ฯเปฯ ยา กาจิ สญฺญา ฯเปฯ เย เกจิ สงฺขารา อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา 

โอฬาริกา วา สุขุมา วา หีนา วา ปณีตา วา เย ทูเร สนฺติเก วา, อยํ วุจฺจติ สงฺขารกฺขนฺโธ. ยงฺกิญฺจิ 

วิญฺญาณํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา ปณีตํ วา ยํ 

ทูเร สนฺติเก วา, อยํ วุจฺจติ วิญฺญาณกฺขนฺโธ. อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ปญฺจกฺขนฺธา. 

กตเม จ ภิกฺขเว ปญฺจุปาทานกฺขนฺธา. ยงฺกิญจิ ภิกฺขเว รูปํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ   

อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา ปณีตํ วา ยํ ทูเร สนฺติเก วา สาสวํ          

อุปาทานิยา, อยํ วุจฺจติ ยา ทูเร สนฺติเก วา สาสวา อุปาทานิยา, อยํ วุจฺจติ เวทนุปาทานกฺขนฺโธ.    

ยา กาจิ สญฺญา ฯเปฯ ยา ทูเร สนฺติเก วา สาสวา อุปาทานิยา, อยํ วุจฺจติ สญฺญูปาทานกฺขนฺโธ. เย 

เกจิ สงฺขารา ฯเปฯ สาสวา อุปาทานิยา, อยํ วุจฺจติ สงฺขารุปาทานกฺขนฺโธ. ยงฺกิญฺจิ วิญฺญาณํ      

อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ.. ยํ ทูเร สนฺติเก วา สาสวํ อุปาทานิยํ, อยํ วุจฺจติ วิญฺญาณูปาทานกฺขนฺโธ. 

อิเม วุจฺจนฺติ ภิกฺขเว ปญฺจุปาทานกฺขนฺธาติ. ฉฏฺฐํ. 

________________ 

๕. สมาธิสุตฺต 

[๕]  เอวมฺเม สุตํ : เอกํ สมยํ ภควา สาวตฺถิยํ วิหรติ เชตวเน อนาถปิณฺฑิกสฺส อาราเม. 

ตตฺร โข ภควา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ภิกฺขโวติ. ภทนฺเตติ เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา เอตทโวจ : 

สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ, สมาหิโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยถาภูตํ ปชานาติ. กิญฺจ ยถาภูตํ ปชานาติ. รูปสฺส 

สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ เวทนาย สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ. สญฺญาย สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ.          

สงฺขารานํ สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ. วิญฺญาณสฺส สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ. 

โก จ ภิกฺขเว รูปสฺส สมุทโย, โก เวทนาย สมุทโย, โก สญฺญาย สมุทโย, โก สงฺขารานํ 

สมุทโย, โก วิญฺญาณสฺส สมุทโย. อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏฺฐติ. 

กิญฺจ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏฺฐิติ. รูปํ อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏฺฐติ. ตสฺส 

รูปํ อภินนฺทโต อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏฺฐโต อุปฺปชฺชติ นนฺที, ยา รูเป นนฺทิ, ตทุปาทานํ,            
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ตสฺสุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา ชาติ, ชาติปจฺจยา ชรามรณํ โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสา 

สมฺภวนฺติ. เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 

เวทนํ อภินนฺทติ ฯเปฯ สญฺญํ อภินนฺทติ ฯเปฯ สงฺขาเร อภินนฺทติ ฯเปฯ วิญฺญาณํ       

อภินนฺทติ อภิวทติ อชฺโฌสาย ติฏฺฐติ, ตสฺส วิญฺญาณํ อภินนฺทโต อภิวทโต อชฺโฌสาย ติฏฺฐโต         

อุปฺปชฺชติ นนฺทิ, ยา วิญฺญาเณ นนฺทิ, ตทุปาทานํ ตสฺสุปาทานปจฺจยา ภโว, ภวปจฺจยา ชาติ ฯปฯ 

เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ. 

อยํ ภิกฺขเว รูปสฺส สมุทโย. อยํ เวทนาย สมุทโย. อยํ สญฺญาย สมุทโย. อยํ สงฺขารานํ 

สมุทโย. อยํ วิญฺญาณสฺส สมุทโย. 

โก จ ภิกฺขเว รูปสฺส อตฺถงฺคโม. โก เวทนาย ฯปฯ โก สญฺญาย ฯเปฯ โก สงฺขารานํ ฯเปฯ 

โก วิญฺญาณสฺส อตฺถงฺคโม. อิธ ภิกฺขเว นาภินนฺทติ นาภิวทติ นาชฺโฌสาย ติฏฺฐติ. 

กิญฺจ นาภินนฺทติ นาภิวทติ นาชฺโฌสาย ติฏฺฐติ. รูปํ นาภินนฺทติ นาภิวทติ นาชฺโฌสาย 

ติฏฺฐติ. ตสฺส รูปํ อนภินนฺทโต อนภิวทโต อนชฺโฌสาย ติฏฺฐโต ยา รูเป นนฺทิ, สา นิรุชฺฌติ, ตสฺส 

นนฺทินิโรธา อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา, ภวนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส 

นิโรโธ โหติ. 

เวทนํ นาภินนฺทติ นาภิวทติ นาชฺโฌสาย ติฏฺฐติ, ตสฺส เวทนํ อนภินนฺทโต อนภิวทโต 

อนชฺโฌสาย ติฏฺฐโต ยา เวทนาย นนฺทิ, สา นิรุชฺฌติ, ตสฺส นนฺทินิโรธา อุปาทานนิโรโธ,             

อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. 

สญฺญํ นาภินนฺทติ ฯเปฯ สงฺขาเร นาภินนฺทติ นาภิวทติ นาชฺโฌสาย ติฏฺฐติ, ตสฺส สงฺขาเร 

อนภินนฺทโต อนภิวทโต อนชฺโฌสาย ติฏฺฐโต ยา สงฺขาเรสุ นนฺทิ, สา นิรุชฺฌติ, ตสฺส นนฺทินิโรธา 

อุปาทานนิโรโธ, อุปาทานนิโรธา ภวนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. 

วิญฺญาณํ นาภินนฺทติ นาภิวทติ นาชฺโฌสาย ติฏฺฐติ, ตสฺส วิญฺญาณํ อนภินนฺทโต         

อนภิวทโต อนชฺโฌสาย ติฏฺฐโต ยา วิญฺญาเณ นนฺทิ, สา นิรุชฺฌติ, ตสฺส นนฺทินิโรธา อุปาทานนิโรโธ 

ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหติ. 
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อยํ ภิกฺขเว รูปสฺส อตฺถงฺคโม. อยํ เวทนาย อตฺถงฺคโม. อยํ สญฺญาย อตฺถงฺคโม. อยํ        

สงฺขารานํ อตฺถงฺคโม. อยํ วิญฺญาณสฺส อตฺถงฺคโมติ. ปญฺจมํ. 

_________________ 

๗. อุปาทาปริตสฺสนาสุตฺต 

[๗] สาวตฺถินิทานํ. อุปาทาปริตสฺสนญฺจ โว ภิกฺขเว เทเสสฺสามิ อนุปาทาอปริตสฺสนญฺจ, ตํ 

สุณาถ สาธุกํ มนสิกโรถ, ภาสิสฺสามีติ. “เอวํ ภนฺเต”ติ โข เต ภิกฺขู ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. ภควา     

เอตทโวจ : 

กถญฺจ ภิกฺขเว อุปาทาปริตสฺสนา โหติ. อิธ ภิกฺขเว อสฺสุตวา ปุถุชฺชโน อริยานํ อทสฺสาวี 

อริยธมฺมสฺส อโกวิโท อริยธมฺเม อวินีโต, สปฺปุริสานํ อทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส อโกวิโท สปฺปุริสธมฺเม 

อวินีโต รูปํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, รูปวนฺตํ วา อตฺตานํ, อตฺตนิ วา รูปํ, รูปสฺมึ วา อตฺตานํ, ตสฺส ตํ รูปํ 

วิปริณมติ อญฺญถา โหติ, ตสฺส รูปวิปริณามญฺญถาภาวา รูปวิปริณามานุปริวตฺติวิญฺญาณํ โหติ. ตสฺส 

รูปวิปริณามานุปริวตฺติชา ปริตสฺสนา ธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺฐนฺติ. เจตโส ปริยาทานา 

อุตฺตาสวา จ โหติ วิฆาตวา จ อเปกฺขวา จ, อุปาทาย จ ปริตสฺสติ. 

เวทนํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, เวทนาวนฺตํ วา อตฺตานํ, อตฺตนิ วา เวทนํ, เวทนาย วา อตฺตานํ, 

ตสฺส สา เวทนา วิปริณมติ อญฺญถา โหติ, ตสฺส เวทนาวิปริณามญฺญถาภาวา เวทนาวิปริณามานุ  

ปริวตฺติวิญฺญาณํ โหติ, ตสฺส เวทนาวิปริณามานุปริวตฺติชา ปริตสฺสนา ธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺตํ         

ปริยาทาย ติฏฺฐนฺติ, เจตโส ปริยาทานา อุตฺตาสวา จ โหติ วิฆาตวา จ อเปกฺขวา จ, อุปาทาย จ   

ปริตสฺสติ. 

สญฺญํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ ฯเปฯ สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ, สงฺขารวนฺตํ วา อตฺตานํ, 

อตฺตนิ วา สงฺขาเร, สงฺขาเรสุ วา อตฺตานํ, ตสฺส เต สงฺขารา วิปริณมนฺติ อญฺญถา โหนฺติ, ตสฺส     

สงฺขารวิปริณามญฺญถาภาวา สงฺขารวิปริณามานุปริวตฺติ วิญฺญาณํ โหติ, ตสฺส สงฺขารวิปริณามานุ  

ปริวตฺติชา ปริตสฺสนา ธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺฐนฺติ, เจตโส ปริยาทานา อุตฺตาสวา จ 

โหติ วิฆาตวา จ อเปกฺขวา จ, อุปาทาย จ ปริตสฺสติ. 

วิญฺญาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, วิญฺญาณวนฺตํ วา อตฺตานํ, อตฺตนิ วา วิญฺญาณํ, วิญฺญาณสฺมึ 

วา อตฺตานํ, ตสฺส ตํ วิญฺญาณํ วิปริณมติ อญฺญถา โหติ, ตสฺส วิญฺญาณวิปริณามญฺญถาภาวา 
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วิญฺญาณวิปริณามานุปริวตฺติวิญฺญาณํ โหติ, ตสฺส วิญฺญาณวิปริณามานุปริวตฺติชา ปริตสฺสนา     

ธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺฐนฺติ, เจตโส ปริยาทานา อุตฺตาสวา จ โหติ วิฆาตวา จ        

อเปกฺขวา จ, อุปาทาย จ ปริตสฺสติ. เอวํ โข ภิกฺขเว อุปาทาปริตสฺสนา โหติ. 

กถญฺจ ภิกฺขเว อนุปาทาอปริตสฺสนา โหติ. อิธ ภิกฺขเว สุตวา อริยสาวโก อริยานํ ทสฺสาวี 

อริยธมฺมสฺส โกวิโท อริยธมฺเม สุวินีโต, สปฺปุริสานํ ทสฺสาวี สปฺปุริสธมฺมสฺส โกวิโท สปฺปุริสธมฺเม    

สุวินีโต น รูปํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, น รูปวนฺตํ วา อตฺตานํ, น อตฺตนิ วา รูปํ, น รูปสฺมึ วา อตฺตานํ, 

ตสฺส ตํ รูปํ วิปริณมติ อญฺญถา โหติ, ตสฺส รูปวิปริณามญฺญถาภาวา น รูปวิปริณามานุปริวตฺติ

วิญฺญาณํ โหติ, ตสฺส น รูปวิปริณามานุปริวตฺติชา ปริตสฺสนา ธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺตํ ปริยาทาย 

ติฏฺฐนฺติ, เจตโส อปริยาทานา น เจวุตฺตาสวา โหติ น จ วิฆาตวา น จ อเปกฺขวา, อนุปาทาย จ น 

ปริตสฺสติ. 

น เวทนํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, น เวทนาวนฺตํ วา อตฺตานํ, น อตฺตนิ วา เวทนํ, น เวทนาย 

วา อตฺตานํ, ตสฺส สา เวทนา วิปริณมติ อญฺญถา โหติ, ตสฺส เวทนาวิปริณามญฺญถาภาวา น เวทนา

วิปริณามานุปริวตฺติวิญฺญาณํ โหติ, ตสฺส น เวทนาวิปริณามานุปริวตฺติชา ปริตสฺสนา ธมฺมสมุปฺปาทา 

จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺฐนฺติ, เจตโส อปริยาทานา น เจวุตฺตาสวา โหติ น จ วิฆาตวา น จ อเปกฺขวา, 

อนุปาทาย จ น ปริตสฺสติ. 

น สญฺญํ ฯเปฯ น สงฺขาเร อตฺตโต สมนุปสฺสติ, น สงฺขารวนฺตํ วา อตฺตานํ, น อตฺตนิ วา 

สงฺขาเร, น สงฺขาเรสุ วา อตฺตานํ, ตสฺส เต สงฺขารา วิปริณมนฺติ อญฺญถา โหนฺติ, ตสฺส สงฺขาร      

วิปริณามญฺญถาภาวา น สงฺขารวิปริณามานุปริวตฺติวิญฺญาณํ โหติ, ตสฺส น สงฺขารวิปริณามานุ    

ปริวตฺติชา ปริตสฺสนา ธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺฐนฺติ, เจตโส อปริยาทานา น เจวุตฺตาสวา 

โหติ น จ วิฆาตวา น จ อเปกฺขวา, อนุปาทาย จ น ปริตสฺสติ. 

น วิญฺญาณํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ, น วิญญาณวนฺตํ วา อตฺตานํ, น อตฺตนิ วา วิญฺญาณํ, น 

วิญฺญาณสฺมึ วา อตฺตานํ, ตสฺส ตํ วิญฺญาณํ วิปริณมติ อญฺญถา โหติ, ตสฺส วิญฺญาณ                  

วิปริณามญฺญถาภาวา น วิญฺญาณวิปริณามานุปริวตฺติวิญญาณํ โหติ, ตสฺส น วิญฺญาณวิปริณามานุ

ปริวตฺติชา ปริตสฺสนา ธมฺมสมุปฺปาทา จิตฺตํ ปริยาทาย ติฏฺฐนฺติ, เจตโส อปริยาทานา น เจว       

อุตฺตาสวา โหติ น จ วิฆาตวา น จ อเปกฺขวา, อนุปาทาย จ น ปริตสฺสติ. เอวํ โข ภิกฺขเว           

อนุปาทาอปริตสฺสนา โหตีติ. สตฺตมํ. 
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๕. สมนุปัสสนาสูตร 

ว่าด้วยการพิจารณาเห็น 

[๔๗] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง เมื่อพิจารณา ก็

พิจารณาเห็นตนเป็นไปต่าง ๆ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมด พิจารณาเห็นอุปาทานขันธ์ (กองอันเป็นที่

ตั้งแห่งความยึดมั่น) ทั้ง ๕ ประการ หรืออุปาทานขันธ์ประการใดประการหนึ่ง  

อุปาทานขันธ์ ๕ ประการ เป็นอย่างไร  

คือ ปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการ

แนะนำในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของ

สัตบุรุษ  

๑. พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูป พิจารณาเห็นรูปในอัตตา หรือ  

พิจารณาเห็นอัตตาในรูป  

๒. พิจารณาเห็นเวทนา ฯลฯ  

๓. พิจารณาเห็นสัญญา ฯลฯ  

๔. พิจารณาเห็นสังขาร ฯลฯ  

๕. พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณ พิจารณาเห็นวิญญาณ

ในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณ 

การพิจารณาเห็นอย่างนี้ จัดว่าผู้นั้นยึดมั่นถือมั่นว่า เราเป็น เมื่อผู้นั้นยึดมั่นถือมั่นว่า เราเป็น ย่อมเกิด

อินทรีย์ ๕ ประการ คือ  

๑. จักขุนทรีย์  (อินทรีย์คือจักขุปสาท)   

๒. โสตินทรีย์  (อินทรีย์คือโสตปสาท)  

๓. ฆานินทรีย์  (อินทรีย์คือฆานปสาท)   

๔. ชิวหินทรีย์  (อินทรีย์คือชิวหาปสาท)  

๕. กายินทรีย์  (อินทรีย์คือกายปสาท) 

ภิกษุทั้งหลาย มโนมีอยู่ ธรรมทั้งหลายมีอยู่ อวิชชาธาตุมีอยู่ เมื่อปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกความเสวยอา

รมณ์ซึ่งเกิดจากอวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้ว เขาก็มีความยึดมั่นถือมั่นว่า เราเป็น บ้าง เราเป็นนี้ บ้าง เราจักเป็น 

บ้าง เราจักไม่เป็น บ้าง เราจักมีรูป บ้าง เราจักไม่มีรูป บ้าง เราจักมีสัญญา บ้าง เราจักไม่มีสัญญา บ้าง เราจัก

มีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็มิใช่ บ้าง 

ภิกษุทั้งหลาย ก็อินทรีย์ ๕ ประการ ตั้งอยู่ได้เพราะการพิจารณาเห็นนั้นแล เมื่อเป็นเช่นนี้ อริย  

สาวกผู้ได้สดับ ก็ละอวิชชาในอินทรีย์เหล่านั้น วิชชาจึงเกิดขึ้น เพราะอวิชชาคลายไป เพราะวิชชาเกิดขึ้น     

อริยสาวกนั้นจึงไม่มีความยึดมั่นถือมั่นว่า เราเป็น บ้าง เราเป็นนี้ บ้าง เราจักเป็น บ้าง เราจักไม่เป็น บ้าง  เรา

จักมีรูป บ้าง เราจักไม่มีรูป บ้าง เราจักมีสัญญา บ้าง เราจักไม่มีสัญญา บ้าง เราจักมีสัญญาก็มิใช่ ไม่มีสัญญาก็

มิใช่ บ้าง 

สมนุปัสสนาสูตรที่ ๕ จบ 
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๖. ขันธสูตร 

ว่าด้วยขันธ์ 

[๔๘] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ ประการ และอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ 

เธอทั้งหลายจงฟัง  

ขันธ์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ 

๑. รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือ

ละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่า รูปขันธ์  

๒. เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ  

๓. สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ  

๔. สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละ

เอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่า สังขารขันธ์  

๕. วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือ

ละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม นี้เรียกว่า วิญญาณขันธ์  

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า ขันธ์ ๕ ประการ 

อุปาทานขันธ์ ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ 

๑. รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือ

ละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม ประกอบด้วยอาสวะ เกื้อกูลแก่อุปาทาน นี้เรียกว่า รูปูปาทานขันธ์ 

(อุปาทานขันธ์คือรูป) 

๒. เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ ไกลหรือใกล้ก็ตาม ประกอบด้วยอาสวะ เกื้อกูลแก่อุปาทาน นี้

เรียกว่า เวทนูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือเวทนา) 

๓. สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ฯลฯ ไกลหรือใกล้ก็ตาม ประกอบด้วยอาสวะ เกื้อกูลแก่อุปาทาน นี้

เรียกว่า สัญญูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือสัญญา) 

๔. สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ฯลฯ ประกอบด้วยอาสวะ เกื้อกูลแก่อุปาทาน นี้เรียกว่า สังขารูปาทาน

ขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือสังขาร)  

๕. วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ฯลฯ ไกลหรือใกล้ก็ตาม ประกอ

บด้วยอาสวะ เกื้อกูลแก่อุปาทาน  

นี้เรียกว่า วิญญาณูปาทานขันธ์ (อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ) 

ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕ ประการ 

ขันธสูตรที่ ๖ จบ 

๕. สมาธิสูตร 

ว่าด้วยสมาธิ 

[๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ 
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สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี 

ณ ที่นั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลาย มาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัส

แล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิด ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่น ย่อมรู้

ชัดตามความเป็นจริง  

รู้ชัดอะไรเล่าตามความเป็นจริง  

คือ ภิกษุรู้ชัดความเกิดและความดับแห่งรูป ความเกิดและความดับแห่งเวทนา ความเกิดและความ

ดับแห่งสัญญา ความเกิดและความดับแห่งสังขาร ความเกิดและ ความดับแห่งวิญญาณ 

อะไรเป็นความเกิดแห่งรูป อะไรเป็นความเกิดแห่งเวทนา อะไรเป็นความเกิดแห่งสัญญา อะไรเป็น  

ความเกิดแห่งสังขาร อะไรเป็นความเกิดแห่งวิญญาณ 

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้เพลิดเพลิน เชยชม ยึดติด  

ภิกษุเพลิดเพลิน เชยชม ยึดติดอะไรเล่า  

คือ ภิกษุเพลิดเพลิน เชยชม ยึดติดรูป เมื่อเธอเพลิดเพลิน เชยชม ยึดติดรูป ความเพลิดเพลินจึงเกิด

ขึ้น ความเพลิดเพลินในรูปเป็นอุปาทาน เพราะอุปาทานของภิกษุนั้นเป็นปัจจัย ภพจึงมี เพราะภพเป็นปัจจัย 

ชาติจึงมี เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และอุปายาสจึงมี ความเกิดขึ้นแห่ง 

กองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้  

ภิกษุเพลิดเพลิน เชยชม ยึดติดเวทนา ฯลฯ  

ภิกษุเพลิดเพลิน เชยชม ยึดติดสัญญา ฯลฯ  

ภิกษุเพลิดเพลิน เชยชม ยึดติดสังขาร ฯลฯ  

ภิกษุเพลิดเพลิน เชยชม ยึดติดวิญญาณ เมื่อเธอเพลิดเพลิน เชยชม ยึดติดวิญญาณ ความเพลิด 

เพลินจึงเกิดขึ้น ความเพลิดเพลินในวิญญาณเป็นอุปาทาน เพราะอุปาทานของภิกษุนั้นเป็นปัจจัย ภพจึงมี 

เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งรูป นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งเวทนา นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งสัญญา 

นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งสังขาร นี้เป็นความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณ 

อะไรเป็นความดับแห่งรูป ... แห่งเวทนา ฯลฯ แห่งสัญญา ฯลฯ แห่งสังขาร อะไรเป็นความดับแห่ง

วิญญาณ  

คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติด 

ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดอะไรเล่า  

คือ ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดรูป เมื่อเธอไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดรูป ความ

เพลิดเพลินในรูปจึงดับ เพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 

ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวล นี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ 

ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดเวทนา เมื่อเธอไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดเวทนา ความ

เพลิดเพลินในเวทนาจึงดับ เพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึง

ดับ ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ 

ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดสัญญา ฯลฯ  
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ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดสังขาร เมื่อเธอไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดสังขาร ความ

เพลิดเพลินในสังขารจึงดับ เพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทานดับ ภพจึง

ดับ ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ 

ภิกษุไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดวิญญาณ เมื่อเธอไม่เพลิดเพลิน ไม่เชยชม ไม่ยึดติดวิญญาณ 

ความเพลิดเพลินในวิญญาณจึงดับ เพราะความเพลิดเพลินของภิกษุนั้นดับ อุปาทานจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่ง

กองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นความดับแห่งรูป นี้เป็นความดับแห่งเวทนา นี้เป็นความดับแห่งสัญญา นี้เป็น

ความดับแห่งสังขาร นี้เป็นความดับแห่งวิญญาณ 

สมาธิสูตรที่ ๕ จบ 

๗. อุปาทาปริตัสสนาสูตร 

ว่าด้วยความสะดุ้งเพราะถือมั่น 

[๗] เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงความสะดุ้งเพราะถือมั่น และความไม่สะดุ้ง   

เพราะไม่ถือมั่นแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว  

ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า 

ความสะดุ้งเพราะถือมั่น เป็นอย่างไร  

คือ ปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะ ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้รับการ

แนะนำในธรรมของพระอริยะ ไม่ได้เห็นสัตบุรุษ ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของ

สัตบุรุษ พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูป พิจารณาเห็นรูปในอัตตา หรือพิจารณา

เห็นอัตตาในรูป รูปของเขาแปรผันเป็นอย่างอื่น เพราะรูปแปรผันและเป็นอย่างอื่น วิญญาณจึงหมุนเวียนไป

ตามความแปรผันแห่งรูป ความสะดุ้ง และความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผัน

แห่งรูป ก็ครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่ เพราะจิตถูกครอบงำ ปุถุชนนั้นจึงหวาดกลัว ลำบากใจ ห่วงใย และ

สะดุ้งเพราะถือมั่น  

พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนา พิจารณาเห็นเวทนาในอัตตา 

หรือพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนา เวทนาของเขา แปรผันเป็นอย่างอื่น เพราะเวทนาแปรผันและเป็นอย่างอื่น 

วิญญาณจึงหมุนเวียนไป ตามความแปรผันแห่งเวทนา ความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความ

หมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งเวทนา ก็ครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่ เพราะจิตถูกครอบงำ ปุถุชนนั้นจึง

หวาดกลัว ลำบากใจ ห่วงใย และสะดุ้งเพราะถือมั่น 

พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ  

พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสังขาร พิจารณาเห็นสังขารในอัตตา 

หรือพิจารณาเห็นอัตตาในสังขาร สังขารของเขาแปรผันเป็นอย่างอื่น เพราะสังขารแปรผันและเป็นอย่างอื่น 

วิญญาณจึงหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งสังขาร ความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความ

หมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งสังขาร ก็ครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่ เพราะจิตถูกครอบงำ ปุถุชนนั้นจึง

หวาดกลัว ลำบากใจ ห่วงใย และสะดุ้งเพราะถือมั่น 
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พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตา พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณ พิจารณาเห็นวิญญาณ

ในอัตตา หรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณ วิญญาณของเขาแปรผันเป็นอย่างอื่น เพราะวิญญาณแปรผันและ

เป็นอย่างอื่น วิญญาณจึงหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งวิญญาณ ความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่

เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งวิญญาณ ก็ครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่ เพราะจิตถูก

ครอบงำ ปุถุชนนั้นจึงหวาดกลัว ลำบากใจ ห่วงใย และสะดุ้งเพราะถือมั่น  

ภิกษุทั้งหลาย ความสะดุ้งเพราะถือมั่น เป็นอย่างนี้แล 

ความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น เป็นอย่างไร  

คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับ ได้เห็นพระอริยะ ฉลาดในธรรมของพระอริยะ ได้รับการแนะ

นำในธรรมของพระอริยะ ได้เห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษ ไม่ 

พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูป ไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตา หรือไม่พิจารณา

เห็นอัตตาในรูป รูปของอริยสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่น เพราะรูปแปรผันและเป็นอย่างอื่น วิญญาณจึงไม่

หมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งรูป ความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตาม

ความแปรผันแห่งรูป ก็ไม่ครอบงำจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู่ เพราะจิตไม่ถูกครอบงำ อริยสาวกนั้นจึงไม่หวาด

กลัว ไม่ลำบากใจ ไม่ห่วงใย และไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น  

ไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนา ไม่พิจารณาเห็นเวทนา

ในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในเวทนา เวทนาของอริยสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่น เพราะเวทนาแปรผัน

และเป็นอย่างอื่น วิญญาณจึงไม่หมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งเวทนา ความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่ง

ธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งเวทนา ก็ไม่ครอบงำจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู่ เพราะ

จิตไม่ถูกครอบงำ อริยสาวกนั้นจึงไม่หวาดกลัว ไม่ลำบากใจ ไม่ห่วงใย และไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น 

ไม่พิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตา ฯลฯ  

ไม่พิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสังขาร ไม่พิจารณาเห็นสังขาร

ในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในสังขาร สังขารของอริยสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่น เพราะสังขารแปรผัน

และเป็นอย่างอื่น วิญญาณ จึงไม่หมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งสังขาร ความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่ง

ธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งสังขาร ก็ไม่ครอบงำจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู่ เพราะ

จิตไม่ถูกครอบงำ อริยสาวกนั้นจึงไม่หวาดกลัว ไม่ลำบากใจ ไม่ห่วงใย และไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น 

ไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตา ไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณ ไม่พิจารณาเห็น

วิญญาณในอัตตา หรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณ วิญญาณของอริยสาวกนั้นแปรผันเป็นอย่างอื่น เพราะ

วิญญาณแปรผันและเป็นอย่างอื่น วิญญาณจึงไม่หมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งวิญญาณ ความสะดุ้งและ 

ความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดจากความหมุนเวียนไปตามความแปรผันแห่งวิญญาณ ก็ไม่ครอบงำจิตของอริย

สาวกนั้นตั้งอยู่ เพราะจิตไม่ถูกครอบงำ อริยสาวกนั้นจึงไม่หวาดกลัว ไม่ลำบากใจ ไม่ห่วงใย และไม่สะดุ้ง  

เพราะไม่ถือมั่น  

ภิกษุทั้งหลาย ความไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่น เป็นอย่างนี้แล 

อุปาทาปริตัสสนาสูตรที่ ๗ จบ 


