
1 

 

๘. ทตุยิคททฺลุพทธฺสุตตฺ1 

[๑๐๐] สาวตฺถินิทานํ. อนมตคฺโคยํ ภิกฺขเว สํสาโร, ปพฺุพา โกฏิ น ป!ฺญายติ         
อวิชฺชานีวรณานํ สตฺตานํ ตณฺหาส!ฺโญชนานํ สนฺธาวตํ สํสรตํ. เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว สา          
คทฺทลูพทฺโธ ทเฬฺห ขีเล วา ถมฺเภ วา อปุนิพทฺโธ. โส คจฺฉติ เจปิ, ตเมว ขีลํ วา ถมฺภํ วา 
อปุคจฺฉติ. ติฏฺฐติ เจปิ, ตเมว ขีลํ วา ถมฺภํ วา อปุติฏฺฐติ. นิสีทติ เจปิ, ตเมว ขีลํ วา ถมฺภํ วา 
อปุนิสีทติ. นิปชฺชติ เจปิ, ตเมว ขีลํ วา ถมฺภํ วา อปุนิปชฺชติ. เอวเมว โข ภิกฺขเว อสฺสตุวา 
ปถุชฺุชโน รูปํ “เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ สมนปุสฺสติ. เวทนํ... ส!ฺญํ... สงฺขาเร
... วิ!ฺญาณํ “เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ สมนปุสฺสติ. โส คจฺฉติ เจปิ, อิเมว2 
ป!ฺจปุาทานกฺขนฺเธ อปุคจฺฉติ. ติฏฺฐติ เจปิ, อิเม ป!ฺจปุาทานกฺขนฺเธ อปุติฏฺฐติ. นิสีทติ เจปิ, 
อิเม ป!ฺจปุาทานกฺขนฺเธ อปุนิสีทติ, นิปชฺชติ เจปิ, อิเม ป!ฺจปุาทานกฺขนฺเธ อปุนิปชฺชติ.      
ตสฺมาติห ภิกฺขเว อภิกฺขณํ สกํ จิตฺตํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “ทีฆรตฺตมิทํ จิตฺตํ สงฺกิลิฏฺฐํ ราเคน        
โทเสน โมเหนา”ติ. จิตฺตสงฺกิเลสา ภิกฺขเว สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ, จิตฺตโวทานา สตฺตา                
วิสชฺุฌนฺติ. 

 
ทิฏฺฐํ  โว ภิกฺขเว จรณํนาม จิตฺตนฺติ ? เอวมฺภนฺเต. ตมฺปิ โข ภิกฺขเว จรณํ นาม  จิตฺตํ 

จิตฺเตเนว จิตฺติตํ, เตนปิ โข ภิกฺขเว จรเณน จิตฺเตน จิตฺต!ฺเญว จิตฺตตรํ. ตสฺมาติห ภิกฺขเว 
อภิกฺขณํ สกํ จิตฺตํ ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “ทีฆรตฺตมิทํ จิตฺตํ สงฺกิลิฏฺฐํ ราเคน โทเสน โมเหนา”ติ. 
จิตฺตสงฺกิเลสา ภิกฺขเว สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ, จิตฺตโวทานา สตฺตา วิสชฺุฌนฺติ. 

 
นาหํ ภิกฺขเว อ!ฺญํ เอกนิกายํปิ สมนปุสฺสามิ. เอวํ จิตฺตํ ยถยิทํ ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตา 

ปาณา, เตปิ โข ภิกฺขเว ติรจฺฉานคตา ปาณา จิตฺเตเนว จิตฺติตา. เตหิปิ โข ภิกฺขเว                
ติรจฺฉานคเตหิ ปาเณหิ จิตฺต!ฺเญว จิตฺตตรํ. ตสฺมาติห ภิกฺขเว อภิกฺขณํ สกํ จิตฺตํ               
ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ “ทีฆรตฺตมิทํ จิตฺตํ สงฺกิลิฏฺฐํ ราเคน โทเสน โมเหนา”ติ. จิตฺตสงฺกิเลสา         
ภิกฺขเว สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ, จิตฺตโวทานา สตฺตา วิสชฺุฌนฺติ. 
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เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว รชโก วา จิตฺตการโก วา รชนาย วา ลาขาย วา หลิทฺทิยา วา           
นีลิยา3 วา ม!ฺเชฏฺฐาย4 วา สปุริมฏฺเฐ ผลเก วา ภิตฺติยา วา ทสฺุสปฏฺเฏ วา อิตฺถิรูปํ วา          
ปริุสรูปํ วา อภินิมฺมิเนยฺย สพฺพงฺคปจฺจงฺคํ. เอวเมว โข ภิกฺขเว อสฺสตุวา ปถุชฺุชโน รูป!ฺเญว 
อภินิพฺพตฺเตนฺโต อภินิพฺพตฺเตติ. เวทน!ฺเญว... ส!ฺญ!ฺเญว... สงฺขาเรเยว...                     
วิ!ฺญาณ!ฺเญว อภินิพฺพตฺเตนฺโต อภินิพฺพตฺเตติ. ตํ กึ ม!ฺญถ ภิกฺขเว รูปํ นิจฺจํ วา           
อนิจฺจํ วาติ ? อนิจฺจํ ภนฺเต. เวทนา... ส!ฺญา... สงฺขารา... วิ!ฺญาณํ นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ ? 
อนิจฺจํ ภนฺเต. ตสฺมาติห ภิกฺขเว ฯเปฯ เอวํ ปสฺสํ ฯเปฯ นาปรํ อิตฺถตฺตายาติ ปชานาตีติ. 
อฏฺฐมํ. 
 

-------------------------------- 
 

๘. ทตุยิคัททลูพัทธสูตร 
ว่าด้วยอุปมาด้วยสุนัขถกูล่าม สูตรที  ๒ 

[๑๐๐]   เรื?องเกิดขึ Aนที?กรุงสาวตัถี 
พระผู้ มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั Aงหลาย  สงสารนี Aมีเบื Aองต้นเบื Aองปลายที?ใครๆ รู้ไม่ได้ 

เบื Aองต้นเบื Aองปลายไม่ปรากฏแก่สตัว์ทั Aงหลาย ผู้ มีอวิชชาเป็นเครื?องปิดกั Aน มีตณัหาเป็น
เครื?องประกอบไว้ ท่องเที?ยวไป 

สนุขัที?เขาผกูไว้ด้วยเชือก ล่ามไว้ที?หลกัหรือเสาที?แข็งแรง ถ้าแม้สนุขันั Aนเดิน ก็เดิน
ใกล้หลกัหรือเสานั Aนเอง  ถ้าแม้สนุขันั Aนยืน ก็ยืนใกล้หลกัหรือเสานั Aนเอง ถ้าแม้สนุขันั Aนหมอบ 
ก็หมอบใกล้หลกัหรือเสานั Aนเอง ถ้าแม้สนุขันั Aนนอน ก็นอนใกล้หลกัหรือเสานั Aนเอง แม้ฉนัใด 
ปถุชุนผู้ ไม่ได้สดบัก็ฉนันั Aนเหมือนกนั พจิารณาเห็นรูปว่า นั?นของเรา เราเป็นนั?น นั?นเป็น
อตัตาของเรา ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... พจิารณาเห็นวิญญาณว่า นั?นของเรา เรา
เป็นนั?น นั?นเป็นอตัตาของเรา ปถุชุนนั Aน  ถ้าแม้เขาเดินก็เดินใกล้อปุาทานขนัธ์ ๕ ประการนี A
เอง  ถ้าแม้เขายืนก็ยืนใกล้อปุาทานขนัธ์ ๕ ประการนี Aเอง ถ้าแม้เขานั?งก็นั?งใกล้อปุาทานขนัธ์ 
๕ ประการนี Aเอง  ถ้าแม้เขานอนก็นอนใกล้อปุาทานขนัธ์ ๕ ประการนี Aเอง  
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ความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วแห่งจติ 

ภิกษุทั Aงหลาย เพราะเหตนุั Aนแล  เธอทั Aงหลายควรพจิารณาจิตของตนเนืองๆ ว่า จิตนี A
เศร้าหมองแล้วด้วยราคะ โทสะ โมหะ เป็นเวลานาน  สตัว์ทั Aงหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้า
หมอง สตัว์ทั AงหลายบริสทุธิNเพราะจิตผ่องแผ้ว ภาพจิตรกรรมที?เขาเขียนไว้ เธอทั Aงหลายเห็น
แล้วหรือ 

ภิกษุทั Aงหลายกราบทลูว่า  เห็นแล้ว พระพทุธเจ้าข้า 
ภิกษุทั Aงหลาย แม้ภาพจิตรกรรมที?เขาเขียนไว้นั Aน จิตรกรก็คิดด้วยจิตนั?นเอง จิต

นั?นเองวิจิตรกว่าภาพจิตรกรรมที?เขาเขียนไว้นั Aน เพราะเหตนุั Aนแล เธอทั Aงหลายควรพจิารณา
จิตของตนเนือง ๆ ว่า  จิตนี Aเศร้าหมองแล้วด้วยราคะ โทสะ โมหะ เป็นเวลานาน สตัว์
ทั Aงหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง  สตัว์ทั AงหลายบริสทุธิNเพราะจิตผ่องแผ้ว  

เราไม่พจิารณาเห็นสตัว์อื?นแม้เพียงหมู่เดียวซึ?งวิจิตร เหมือนอย่างสตัว์ดิรัจฉานนี Aเลย 
สตัว์ดิรัจฉานแม้เหล่านั Aนจิตรกรก็คิดด้วยจิตนั?นเอง จิตนั?นเองวิจิตรกว่าสตัว์ดิรัจฉานแม้
เหล่านั Aน เพราะเหตนุั Aน  เธอทั Aงหลายควรพจิารณาจิตของตนเนืองๆ ว่า จิตนี Aเศร้าหมองแล้ว
ด้วยราคะ โทสะ โมหะ เป็นเวลานาน สตัว์ทั Aงหลายเศร้าหมองเพราะจิตเศร้าหมอง สตัว์
ทั AงหลายบริสทุธิNเพราะจิตผ่องแผ้ว 

ภิกษุทั Aงหลาย  ช่างย้อมหรือจิตรกร  เมื?อมีเครื?องย้อมก็ดี  ครั?งก็ดี ขมิ Aนก็ดี สีเขียวก็ดี 
สีแดงก็ดี   พงึเขียนรูปสตรีหรือรูปบรุุษ  มีอวยัวะน้อยใหญ่ครบทกุส่วนลงบนแผ่นกระดาน 
ฝาหรือแผ่นผ้าที?เกลี Aยงเกลา แม้ฉนัใด ปถุชุนผู้ ไม่ได้สดบัก็ฉนันั Aนเหมือนกนั  เมื?อจะให้เกิด ก็
ให้รูปนั?นเองเกิด ... เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... เมื?อจะให้เกิด ก็ให้วิญญาณนั?นเองเกิด  

ภิกษุทั Aงหลาย  เธอทั Aงหลายจะเข้าใจความข้อนั Aนว่าอย่างไร  รูปเที?ยงหรือไม่เที?ยง 
ไม่เที?ยง พระพทุธเจ้าข้า 
เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วิญญาณเที?ยงหรือไม่เที?ยง 
ไม่เที?ยง พระพทุธเจ้าข้า 
ภิกษุทั Aงหลาย เพราะเหตนุั Aนแล ฯลฯ อริยสาวกผู้ได้สดบัเห็นอยู่อย่างนี A ฯลฯ รู้ชดัว่า 

... ไม่มีกิจอื?นเพื?อความเป็นอย่างนี Aอีกต่อไป 
ทตุิยคทัทลูพทัธสตูรที? ๘ จบ 


