
๔.  ทีฆนขสุตฺต
[๒๐๑]   เอวมฺเม  สุต ํ  :   เอกํ  สมยํ  ภควา  ราชคเห  วิหรต ิ คิชฺฌกูเฏ  ปพฺพเต  สูกรขตายํ.  

อถ  โข  ทีฆนโข  ปริพฺพาชโก,  เยน  ภควา,  เตนุปสงฺกมิ;  อุปสงฺกมิตฺวา  ภควตา  สทฺธึ  สมฺโมทิ,      
สมฺโมทนียํ  กถํ  สารณียํ  วีติสาเรตฺวา  เอกมนฺตํ  อฺาสิ.  เอกมนฺต ํ  ิโต  โข  ทีฆนโข  ปริพฺพาชโก    
ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “อห ํ ห ิ โภ  โคตม  เอวํวาท ี เอวํทิฺิ  สพฺพํ  เม  นกฺขมตี”ติ.  ยาป  โข  เต  เอสา  
อคฺคิเวสฺสน   ทิฺ ิ  “สพฺพํ  เม  นกฺขมตี”ติ,  เอสาป  เต  ทิฺ ิ  นกฺขมตีติ.  เอสา  เจ1  เม  โภ  โคตม  
ทิฺิ  ขเมยฺย  “ตํปสฺส  ตาทิสเมว,  ตํปสฺส  ตาทิสเมวา”ติ.  อโต  โข  เต  อคฺคิเวสฺสน   พหู  หิ  พหุตรา  
โลกสฺมึ,  เย  เอวมาหํส ุ “ตํปสฺส  ตาทิสเมว,  ตํปสฺส  ตาทิสเมวา”ติ.  เต  ตฺเจว  ทิฺึ  นปฺปชหนฺติ,  
อฺฺจ  ทิฺึ  อุปาทิยนฺติ.  อโต  โข  เต  อคฺคิเวสฺสน   ตน ู  ห ิ  ตนุตรา  โลกสฺมึ,  เย  เอวมาหํสุ  
“ตํปสฺส  ตาทิสเมว,  ตํปสฺส  ตาทิสเมวา”ติ, เต  ตฺเจว  ทิฺึ ปชหนฺติ, อฺฺจ ทิฺึ น อุปาทิยนฺติ.  

สนฺติ  อคฺคิเวสฺสน   เอเก  สมณพฺราหฺมณา  เอวํวาทิโน   เอวํทิฺิโน   “สพฺพํ  เม  ขมตี”ติ.  สนฺติ  
อคฺคิเวสฺสน   เอเก  สมณพฺราหฺมณา  เอวํวาทิโน   เอวํทิฺิโน  “สพฺพํ  เม  นกฺขมตี”ติ. สนฺติ อคฺคิเวสฺสน  
เอเก  สมณพฺราหฺมณา  เอวํวาทิโน   เอวํทิฺิโน   “เอกจฺจ ํ  เม  ขมติ,  เอกจฺจํ  เม  นกฺขมตี”ติ.  ตตฺร  
อคฺคิเวสฺสน   เย  เต  สมณพฺราหฺมณา  เอวํวาทิโน   เอวํทิฺิโน  “สพฺพํ  เม  ขมตี”ติ,  เตสมยํ  ทิฺิ      
สาราคาย สนฺติเก สํโยคาย สนฺติเก อภินนฺทนาย  สนฺติเก อชฺโฌสานาย  สนฺติเก  อุปาทานาย สนฺติเก.  
ตตฺร  อคฺคิเวสฺสน   เย  เต  สมณพฺราหฺมณา  เอวํวาทิโน   เอวํทิฺิโน  “สพฺพํ  เม  นกฺขมตี”ติ,  เตสมยํ  
ทิฺิ  อสาราคาย  สนฺติเก  อสํโยคาย  สนฺติเก  อนภินนฺทนาย  สนฺติเก  อนชฺโฌสานาย  สนฺติเก       
อนุปาทานาย  สนฺติเกติ.

[๒๐๒]  เอวํ  วุตฺเต  ทีฆนโข  ปริพฺพาชโก  ภควนฺตํ  เอตทโวจ  “อุกฺกํเสต2ิ   เม  ภวํ  โคตโม  
ทิฺิคตํ,  สมุกฺกํเสติ3  เม  ภวํ  โคตโม  ทิฺิคตนฺ”ติ.  ตตฺร  อคฺคิเวสฺสน   เย  เต  สมณพฺราหฺมณา  เอวํ
วาทิโน   เอวํทิฺิโน   “เอกจฺจํ  เม  ขมติ,  เอกจฺจํ  เม  นกฺขมตี”ติ. ยา ห ิเตสํ ขมติ, สายํ ทิฺิ สาราคาย  
สนฺติเก  สํโยคาย  สนฺติเก  อภินนฺทนาย  สนฺติเก  อชฺโฌสานาย  สนฺติเก  อุปาทานาย  สนฺติเก.  ยา  หิ  
เตส ํ  นกฺขมติ,  สายํ  ทิฺ ิ  อสาราคาย  สนฺติเก  อสํโยคาย  สนฺติเก  อนภินนฺทนาย  สนฺติเก         
อนชฺโฌสานาย  สนฺติเก  อนุปาทานาย  สนฺติเกติ ตตฺร อคฺคิเวสฺสน   เย เต สมณพฺราหฺมณา เอวํวาทิโน  
เอวํทิฺิโน   “สพฺพํ  เม  ขมตี”ติ.  ตตฺถ  วิฺู  ปุริโส  อิติ  ปฏิสฺจิกฺขติ:  ยา  โข  เม  อยํ  ทิฺ ิ “สพฺพํ  
เม  ขมตี”ติ,  อิมฺเจ  อหํ  ทิฺึ  ถามสา ปรามาสา อภินิวิสฺส โวหเรยฺยํ “อิทเมว สจฺจ ํโมฆมฺนฺ”ติ.  
ทฺวีหิ  เม  อสฺส  วิคฺคโห:  โย  จายํ  สมโณ   วา  พฺราหฺมโณ   วา  เอวํวาท ีเอวํทิฺ ิ“สพฺพํ เม นกฺขมตี”ติ,  
โย  จายํ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เอวํวาท ี เอวํทิฺิ  “เอกจฺจํ  เม  ขมติ,  เอกจฺจ ํ  เม  นกฺขมตี”ติ    
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อิเมห ิ เม4  อสฺส  ทฺวีห ิ วิคฺคโห.  อิติ  วิคฺคเห  สต ิ วิวาโท,  วิวาเท  สติ  วิฆาโต,  วิฆาเต  สต ิ วิเหสา.  
อิติ  โส  วิคฺคหฺจ  วิวาทฺจ  วิฆาตฺจ  วิเหสฺจ  อตฺตนิ  สมฺปสฺสมาโน   ตฺเจว  ทิฺ ึ  ปชหติ,  
อฺฺจ ทิฺึ น อุปาทิยติ.  เอวเมตาสํ  ทิฺีนํ  ปหานํ  โหติ, เอวเมตาสํ  ทิฺีนํ  ปฏินิสฺสคฺโค  โหติ.

[๒๐๓]  ตตฺร  อคฺคิเวสฺสน  เย เต  สมณพฺราหฺมณา เอวํวาทิโน  เอวํทิฺิโน  “สพฺพํ เม             
นกฺขมตี”ติ.  ตตฺถ  วิฺู  ปุริโส  อิติ  ปฏิสฺจิกฺขติ:  ยา  โข  เม  อยํ  ทิฺ ิ  “สพฺพํ  เม  นกฺขมตี”ติ,  
อิมฺเจ  อห ํ ทิฺ ึ ถามสา  ปรามาสา  อภินิวิสฺส  โวหเรยฺยํ  “อิทเมว  สจฺจ ํ โมฆมฺนฺ”ติ.  ทฺวีห ิ เม  
อสฺส  วิคฺคโห:  โย  จายํ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ   วา  เอวํวาท ี เอวํทิฺิ  “สพฺพํ  เม  ขมตี”ติ,  โย  จายํ  
สมโณ   วา  พฺราหฺมโณ   วา  เอวํวาที  เอวํทิฺิ  “เอกจฺจ ํ เม  ขมติ,  เอกจฺจํ  เม  นกฺขมตี”ต ิ อิเมหิ  เม  
อสฺส  ทฺวีหิ  วิคฺคโห.  อิติ  วิคฺคเห  สติ  วิวาโท,  วิวาเท  สต ิ  วิฆาโต,  วิฆาเต  สติ  วิเหสา.  อิติ  โส     
วิคฺคหฺจ  วิวาทฺจ  วิฆาตฺจ  วิเหสฺจ  อตฺตน ิ สมฺปสฺสมาโน   ตฺเจว  ทิฺึ  ปชหติ,  อฺฺจ  
ทิฺึ  น  อุปาทิยติ.  เอวเมตาสํ  ทิฺีนํ  ปหานํ  โหติ,  เอวเมตาสํ  ทิฺีนํ  ปฏินิสฺสคฺโค  โหติ.

[๒๐๔]  ตตฺร อคฺคิเวสฺสน   เย  เต สมณพฺราหฺมณา  เอวํวาทิโน  เอวํทิฺิโน   “เอกจฺจํ  เม  ขมติ,  
เอกจฺจํ  เม  นกฺขมตี”ติ.  ตตฺถ  วิฺู  ปุริโส  อิติ  ปฏิสฺจิกฺขติ:  ยา  โข  เม  อยํ  ทิฺ ิ “เอกจฺจ ํ เม  
ขมติ,  เอกจฺจํ  เม  นกฺขมตี”ติ,  อิมฺเจ  อหํ  ทิฺึ  ถามสา  ปรามาสา  อภินิวิสฺส  โวหเรยฺยํ  “อิทเมว  
สจฺจ ํ โมฆมฺนฺ”ติ.  ทฺวีห ิ  เม  อสฺส  วิคฺคโห:  โย  จายํ  สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา  เอวํวาที  เอวํ
ทิฺิ  “สพฺพํ  เม  ขมตี”ติ, โย จายํ สมโณ  วา  พฺราหฺมโณ  วา เอวํวาท ี เอวํทิฺ ิ “สพฺพํ เม นกฺขมตี”ติ.  
อิเมห ิ เม  อสฺส  ทฺวีห ิ วิคฺคโห.  อิติ  วิคฺคเห  สต ิ วิวาโท,  วิวาเท  สติ  วิฆาโต,  วิฆาเต  สติ  วิเหสา.  
อิติ  โส  วิคฺคหฺจ  วิวาทฺจ  วิฆาตฺจ  วิเหสฺจ  อตฺตนิ  สมฺปสฺสมาโน   ตฺเจว  ทิฺ ึ  ปชหติ,  
อฺฺจ  ทิฺึ  น อุปาทิยติ. เอวเมตาสํ ทิฺีนํ  ปหานํ  โหติ, เอวเมตาสํ  ทิฺีนํ  ปฏินิสฺสคฺโค  โหติ.

[๒๐๕]  อยํ  โข  ปน   อคฺคิเวสฺสน   กาโย  รูป  จาตุมฺมหาภูติโก  มาตาเปตฺติกสมฺภโว              
โอทนกุมฺมาสูปจโย  อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธํสนธมฺโม  อนิจฺจโต  ทุกฺขโต  โรคโต  คณฺฑโต  
สลฺลโต  อฆโต  อาพาธโต  ปรโต  ปโลกโต  สฺุโต  อนตฺตโต  สมนุปสฺสิตพฺโพ, ตสฺสิมํ กายํ อนิจฺจโต  
ทุกฺขโต  โรคโต  คณฺฑโต  สลฺลโต  อฆโต  อาพาธโต  ปรโต  ปโลกโต  สฺุโต  อนตฺตโต  สมนุปสฺสโต  
โย  กายสฺมึ  กายจฺฉนฺโท  กายสิเนโห  กายนฺวยตา  สา  ปหียติ.

ติสฺโส  โข  อิมา  อคฺคิเวสฺสน   เวทนา:  สุขา  เวทนา  ทุกฺขา  เวทนา  อทุกฺขมสุขา  เวทนา.  ยสฺมึ  
อคฺคิเวสฺสน   สมเย  สุขํ  เวทนํ  เวเทติ,  เนว  ตสฺมึ  สมเย  ทุกฺขํ  เวทนํ  เวเทติ,  น  อทุกฺขมสุขํ  เวทนํ  
เวเทติ,  สุขํเยว  ตสฺมึ  สมเย  เวทนํ  เวเทติ.  ยสฺม ึ อคฺคิเวสฺสน   สมเย  ทุกฺข ํ เวทน ํ เวเทติ,  เนว  ตสฺมึ  
สมเย  สุขํ  เวทนํ  เวเทติ,  น   อทุกฺขมสุขํ  เวทนํ  เวเทติ,  ทุกฺขํเยว  ตสฺมึ  สมเย  เวทนํ  เวเทติ.  ยสฺมึ  
อคฺคิเวสฺสน   สมเย  อทุกฺขมสุข ํ  เวทนํ  เวเทติ,  เนว  ตสฺม ึ สมเย  สุขํ  เวทนํ  เวเทติ,  น  ทุกฺขํ  เวทนํ  
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เวเทติ,  อทุกฺขมสุขํเยว  ตสฺม ึ สมเย  เวทนํ  เวเทติ.  สุขาป  โข  อคฺคิเวสฺสน   เวทนา  อนิจฺจา  สงฺขตา  
ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  ขยธมฺมา  วยธมฺมา  วิราคธมฺมา  นิโรธธมฺมา,  ทุกฺขาป  โข  อคฺคิเวสฺสน   เวทนา  
อนิจฺจา  สงฺขตา  ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  ขยธมฺมา  วยธมฺมา  วิราคธมฺมา  นิโรธธมฺมา,  อทุกฺขมสุขาป  โข  
อคฺคิเวสฺสน   เวทนา  อนิจฺจา  สงฺขตา ปฏิจฺจสมุปฺปนฺนา  ขยธมฺมา วยธมฺมา วิราคธมฺมา  นิโรธธมฺมา.  
เอวํ  ปสฺสํ  อคฺคิเวสฺสน   สุตวา  อริยสาวโก  สุขายป  เวทนาย  นิพฺพินฺทติ,  ทุกฺขายป  เวทนาย  
นิพฺพินฺทติ,  อทุกฺขมสุขายป  เวทนาย  นิพฺพินฺทติ,  นิพฺพินฺท ํ  วิรชฺชติ,  วิราคา  วิมุจฺจติ,  วิมุตฺตสฺมึ       
วิมุตฺตมิต ิ าณํ  โหติ,  “ขีณา  ชาติ,  วุสิต ํ พฺรหฺมจริยํ,  กตํ กรณียํ, นาปร ํ อิตฺถตฺตายา”ติ  ปชานาติ.  
เอวํ  วิมุตฺตจิตฺโต  โข  อคฺคิเวสฺสน   ภิกฺขุ  น   เกนจ ิ สํวทติ,  น   เกนจ ิ วิวทติ.  ยฺจ  โลเก  วุตฺตํ,  เตน  
โวหรติ  อปรามสนฺติ.

[๒๐๖]  เตน   โข  ปน   สมเยน   อายสฺมา  สารีปุตฺโต   ภควโต  ปฺิโต  ิโต  โหติ  ภควนฺตํ        
วีชยมาโน.5  อถ  โข  อายสฺมโต  สารีปุตฺตสฺส  เอตทโหส ิ “เตสํ  เตสํ  กิร  โน   ภควา  ธมฺมานํ  อภิฺา  
ปหานมาห,  เตสํ  เตส ํ กิร  โน   สุคโต  ธมฺมานํ  อภิฺา  ปฏินิสฺสคฺคมาหา”ติ.  อิต ิ หิท ํ อายสฺมโต  
สารีปุตฺตสฺส  ปฏิสฺจิกฺขโต  อนุปาทาย  อาสเวหิ  จิตฺตํ  วิมุจฺจิ.  ทีฆนขสฺส  ปน  ปริพฺพาชกสฺส  วิรชํ    
วีตมลํ  ธมฺมจกฺขุ  อุทปาท ิ  “ยงฺกิฺจ ิ  สมุทยธมฺมํ,  สพฺพนฺต ํ  นิโรธธมฺมนฺ”ติ.  อถ  โข  ทีฆนโข             
ปริพฺพาชโก  ทิฺธมฺโม  ปตฺตธมฺโม  วิทิตธมฺโม  ปริโยคาฬฺหธมฺโม  ติณฺณวิจิกิจฺโฉ  วิคตกถํกโถ           
เวสารชฺชปฺปตฺโต  อปรปฺปจฺจโย  สตฺถุสาสเน   ภควนฺต ํ  เอตทโวจ  “อภิกฺกนฺตํ  โภ  โคตม,  อภิกฺกนฺตํ  
โภ  โคตม;  เสยฺยถาป  โภ  โคตม  นิกฺกุชฺชิตํ  วา  อุกฺกุชฺเชยฺย,  ปฏิจฺฉนฺน ํ วา  วิวเรยฺย,  มูฬฺหสฺส  วา  
มคฺคํ  อาจิกฺเขยฺย,  อนฺธกาเร  วา  เตลปชฺโชต ํ  ธาเรยฺย  ‘จกฺขุมนฺโต  รูปาน ิ  ทกฺขนฺตี’ติ,  เอวเมว  โข  
โภตา  โคตเมน   อเนกปริยาเยน   ธมฺโม  ปกาสิโต.  เอสาห ํ  ภวนฺต ํ  โคตม ํ  สรณํ  คจฺฉามิ  ธมฺมฺจ  
ภิกฺขุสํฆฺจ,  อุปาสกํ  มํ  ภวํ  โคตโม  ธาเรตุ  อชฺชตคฺเค  ปาณุเปตํ  สรณํ  คตนฺ”ติ.

ทีฆนขสุตฺตํ  นิฺิตํ  จตุตฺถํ.

------------------------------
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๔. ทีฆนขสูตร
วาดวยปริพาชกชื่อทีฆนขะ

[๒๐๑]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ถ้ำสูกรขาตา ที่ภูเขาคิชฌกูฏ เขตกรุงราชคฤห ครั้ง

นั้นแล  ปริพาชกชื่อทีฆนขะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดสนทนาปราศรัยพอเปนที่บันเทิง
ใจ  พอเปนที่ระลึกถึงกัน   แลวยืนอยู ณ  ที่สมควรไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา “ขาแตทานพระโคดม 
ความจริง  ขาพระองคมีวาทะ อยางนี้  มีทิฏฐิอยางนี้วา “สิ่งทั้งปวงไมเปนที่พอใจแกเรา”

พระผูมีพระภาคตรัสวา “อัคคิเวสสนะ แมทิฏฐิของทานที่วา “สิ่งทั้งปวงไมเปนที่พอใจแกเรา” 
นั้น  ก็ไมนาเปนที่พอใจแกทานดวย”

“ทานพระโคดม ขาพระองคก็ยังพอใจทิฏฐินั้นวา “แมคำกลาวนั้นก็จะพึงเปนเชนนั้น  แมคำ
กลาวนั้นก็จะพึงเปนเชนนั้น”

“อัคคิเวสสนะ คนเหลาใดกลาวอยางนี้วา “แมคำกลาวนั้นก็จะพึงเปนเชนนั้น แมคำกลาวนั้นก็
จะพึงเปนเชนนั้น” ในโลกนี ้ คนเหลานั้นละทิฏฐินั้นไมได และยังยึดถือทิฏฐิอื่นอยู คนเหลานั้นมี
จำนวนมากกวาคนที่ละได

คนเหลาใดกลาวอยางนี้วา  “แมคำกลาวนั้นก็จะพึงเปนเชนนั้น  แมคำกลาวนั้นก็จะพึงเปน
เชนนั้น” ในโลกนี ้ คนเหลานั้นละทิฏฐินั้นได และไมยึดถือทิฏฐิอื่น   คนเหลานั้นมีจำนวนนอยกวาคนที่
ละไมได

ทิฏฐิเปนเหตุใหเกิดวิวาท
มีสมณพราหมณพวกหนึ่งผูมีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิอยางนี้วา  “สิ่งทั้งปวงเปนที่พอใจแกเรา”
มีสมณพราหมณอีกพวกหนึ่งผูมีวาทะอยางนี ้ มีทิฏฐิอยางนี้วา “สิ่งทั้งปวงไมเปนที่พอใจแก

เรา”
มีสมณพราหมณอีกพวกหนึ่งผูมีวาทะอยางนี ้มีทิฏฐิอยางนี้วา “บางสิ่งเปนที่พอใจแกเรา บาง

สิ่งไมเปนที่พอใจแกเรา”
บรรดาทิฏฐิเหลานั้น  ทิฏฐิของสมณพราหมณผูมีวาทะอยางนี ้มีทิฏฐิอยางนี้วา “สิ่งทั้งปวงเปน

ที่พอใจแกเรา” นั้น  อยูใกลความกำหนัด  ใกลกิเลสเครื่องผูกสัตวไว  ใกลกิเลสเปนเหตุเพลิดเพลิน 
ใกลกิเลสเปนเหตุเกาะติด  ใกลกิเลสเปนเหตุยึดมั่น 

อัคคิเวสสนะ บรรดาทิฏฐิเหลานั้น  ทิฏฐิของสมณพราหมณผูมีวาทะอยางนี ้ มีทิฏฐิอยางนี้วา 
“สิ่งทั้งปวงไมเปนที่พอใจแกเรา” นั้น   อยูใกลความไมกำหนัด ใกลธรรมเปนเครื่องเปลื้องสัตว ใกล
ธรรมที่ไมเปนเหตุเพลิดเพลิน ใกลธรรมที่ไมเปนเหตุเกาะติด ใกลธรรมที่ไมเปนเหตุยึดมั่น”

[๒๐๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทีฆนขปริพาชกไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
“ทานพระโคดมยกยองทิฏฐิของขาพระองคหรือ  ทานพระโคดมยกยองทิฏฐิของขาพระองคหรือ”

4



พระผูมีพระภาคตรัสวา “อัคคิเวสสนะ บรรดาทิฏฐิเหลานั้น ทิฏฐิของสมณพราหมณผูมีวาทะ
อยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา “บางสิ่งเปนที่พอใจแกเรา บางสิ่งไมเปนที่พอใจแกเรา” นั้น   สวนที่เห็นวา
เปนที่พอใจ อยูใกลความกำหนัด ใกลกิเลสเปนเครื่องผูกสัตวไว ใกลกิเลสเปนเหตุเพลิดเพลิน ใกล
กิเลสเปนเหตุเกาะติด ใกลกิเลสเปนเหตุยึดมั่น  สวนที่เห็นวาไมเปนที่พอใจ อยูใกลความไมกำหนัด 
ใกลธรรมเปนเครื่องเปลื้องสัตว  ใกลธรรมที่ไมเปนเหตุเพลิดเพลิน  ใกลธรรมที่ไมเปนเหตุเกาะติด  ใกล
ธรรมที่ไมเปนเหตุยึดมั่น

บรรดาทิฏฐิเหลานั้น  ทิฏฐิของสมณพราหมณผูมีวาทะอยางนี ้มีทิฏฐิอยางนี้วา “สิ่งทั้งปวงเปน
ที่พอใจแกเรา” นั้น   วิญูชนยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา “ถาเราจะยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิของเราวา “สิ่งทั้ง
ปวงเปนที่พอใจแกเรา” แลวยืนยันอยางแข็งขันวา “นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง” เราก็จะพึงถือผิด
จากสมณพราหมณ ๒ พวกนี้ คือ 

๑.     สมณะหรือพราหมณผูมีวาทะอยางนี ้มีทิฏฐิอยางนี้วา “สิ่งทั้งปวงไมเปนที่พอใจ
แกเรา”

๒.m สมณะหรือพราหมณผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา “บางสิ่งเปนที่พอใจแก
เรา บางสิ่งไมเปนที่พอใจแกเรา”

เมื่อเราถือผิดจากสมณพราหมณ ๒ พวกนี ้ ก็จะมีการทุมเถียงกัน  เมื่อมีการทุมเถียงกัน  ก็จะมี
การทำลายกัน  เมื่อมีการทำลายกัน ก็จะมีการเบียดเบียนกัน   วิญูชนนั้นเมื่อพิจารณาเห็นการถือผิด
กัน  การทุมเถียงกัน  การทำลายกัน และการเบียดเบียนกันในตน จึงละทิฏฐินั้น  และไมยึดถือทิฏฐิอื่น 
การละ  การสลัดทิ้งทิฏฐิเหลานั้น ยอมมีไดดวยประการอยางนี้

[๒๐๓] อัคคิเวสสนะ บรรดาทิฏฐิเหลานั้น  ทิฏฐิของสมณพราหมณผูมีวาทะอยางนี ้ มีทิฏฐิ
อยางนี้วา “สิ่งทั้งปวงไมเปนที่พอใจแกเรา” วิญูชนยอมพิจารณาเห็น  ดังนี้วา “ถาเรายึดมั่นถือมั่น
ทิฏฐิของเราวา “สิ่งทั้งปวงไมเปนที่พอใจแกเรา” แลวยืนยันอยางแข็งขันวา “นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไม
จริง” เราก็จะพึงถือผิดจากสมณพราหมณ ๒ พวกนี้ คือ 

๑.m สมณะหรือพราหมณผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา “สิ่งทั้งปวงเปนที่พอใจ
แกเรา”

๒.m สมณะหรือพราหมณผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา “บางสิ่งเปนที่พอใจแก
เรา บางสิ่งไมเปนที่พอใจแกเรา”

เมื่อเราถือผิดจากสมณพราหมณ ๒ พวกนี ้ ก็จะมีการทุมเถียงกัน  เมื่อมีการทุมเถียงกัน  ก็จะมี
การทำลายกัน  เมื่อมีการทำลายกัน  ก็จะมีการเบียดเบียนกัน  วิญูชนนั้นเมื่อพิจารณาเห็นการถือผิด
กัน  การทุมเถียงกัน  การทำลายกัน และการเบียดเบียนกันในตน จึงละทิฏฐินั้น  และไมยึดถือทิฏฐิอื่น 
การละ  การสลัดทิ้งทิฏฐิเหลานั้น  ยอมมีไดดวยประการอยางนี้

[๒๐๔] อัคคิเวสสนะ บรรดาทิฏฐิเหลานั้น  ทิฏฐิของสมณพราหมณผูมีวาทะอยางนี ้ มีทิฏฐิ
อยางนี้วา  “บางสิ่งเปนที่พอใจแกเรา  บางสิ่งไมเปนที่พอใจแกเรา” นั้น  วิญูชนยอมพิจารณาเห็น
ดังนี้วา “ถาเรายึดมั่นถือมั่นทิฏฐิของเราวา “บางสิ่งเปนที่พอใจแกเรา บางสิ่งไมเปนที่พอใจแกเรา” 
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แลวยืนยันอยางแข็งขันวา “นี้เทานั้นจริง อยางอื่นไมจริง” เราก็จะพึงถือผิดจากสมณพราหมณ ๒ 
พวกนี้ คือ

๑.m สมณะหรือพราหมณผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา “สิ่งทั้งปวงเปนที่พอใจ
แกเรา”

๒.m สมณะหรือพราหมณมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา “สิ่งทั้งปวงไมเปนที่พอใจ
แกเรา”

เมื่อเราถือผิดจากสมณพราหมณ ๒ พวกนี ้ ก็จะมีการทุมเถียงกัน  เมื่อมีการทุมเถียงกัน  ก็จะมี
การทำลายกัน   เมื่อมีการทำลายกัน   ก็จะมีการเบียดเบียนกัน  วิญูชนนั้นเมื่อพิจารณาเห็นการถือ
ผิดกัน  การทุมเถียงกัน  การทำลายกัน  และการเบียดเบียนกันในตน จึงละทิฏฐินั้น และไมยึดถือทิฏฐิ
อื่น  การละ  การสลัดทิ้งทิฏฐิเหลานั้น ยอมมีไดดวยประการอยางนี้

[๒๐๕] อัคคิเวสสนะ  รูปกายนี้เกิดจากมหาภูตรูป ๔ มีมารดาบิดาเปนแดนเกิด เติบโตดวย
ขาวสุกและขนมกุมมาส มีความไมเที่ยง มีการไลทาบีบนวด แตกสลาย และกระจัดกระจายไปเปน
ธรรมดา ทานควรพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนดุจโรค เปนดุจหัวฝ เปนดุจลูก
ศร เปนสิ่งคับแคน  เปนสิ่งเบียดเบียน  เปนดุจผูอื่น เปนสิ่งที่ตองแตกสลาย เปนของวางเปลา เปน
อนัตตา เมื่อทานพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนดุจโรค เปนดุจหัวฝ เปน
ดุจลูกศร เปนสิ่งคับแคน  เปนสิ่งเบียดเบียน  เปนดุจผูอื่น  เปนสิ่งที่ตองแตกสลาย เปนของวางเปลา 
เปนอนัตตา  ทานยอมละความพอใจในกาย ความเย่ือใยในกาย และความยอมตามกายได

เวทนา ๓
เวทนา ๓ ประการนี้ คือ 

๑. m สุขเวทนา 
๒.m ทุกขเวทนา 
๓.m อทุกขมสุขเวทนา 

เมื่อใดบุคคลไดเสวยสุขเวทนา เมื่อนั้นเขาไมไดเสวยทุกขเวทนา ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา 
ไดเสวยแตสุขเวทนาเทานั้น  เมื่อใดบุคคลเสวยทุกขเวทนา เมื่อนั้นเขาไมไดเสวยสุขเวทนา ไมไดเสวย
อทุขมสุขเวทนา ไดเสวยแตทุกขเวทนาเทานั้น เมื่อใดบุคคลเสวยอทุกขมสุขเวทนา เมื่อนั้นเขายอมไม
ไดเสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยทุกขเวทนา ไดเสวยแตอทุกขมสุขเวทนาเทานั้น 

สุขเวทนาไมเที่ยง ถูกปจจัยปรุงแตงขึ้น  อาศัยปจจัยเกิดขึ้น  มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป 
และดับไปเปนธรรมดา แมทุกขเวทนาก็ไมเที่ยง ถูกปจจัยปรุงแตงขึ้น  อาศัยปจจัยเกิดขึ้น  มีความสิ้น
ไป เสื่อมไป คลายไป และดับไปเปนธรรมดา แมอทุกขมสุขเวทนาก็ไมเที่ยง ถูกปจจัยปรุงแตงขึ้น 
อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป และดับไปเปนธรรมดา 

อริยสาวกผูไดสดับแลว เมื่อเห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายสุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขม
สุขเวทนา เมื่อเบื่อหนายยอมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพน  เมื่อหลุดพนแลว ก็มีญาณ
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หย่ังรูวาหลุดพนแลว รูชัดวา “ชาติสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรยแลว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแลว ไมมีกิจอื่น
เพ่ือความเปนอยางนี้อีกตอไป”

อัคคิเวสสนะ ภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวอยางนี้ยอมไมทะเลาะวิวาททุมเถียงกับใคร ๆ โวหารใด
ที่ชาวโลกนิยมพูดกันก็ไมยึดมั่นกลาวไปตามโวหารนั้น”

[๒๐๖]  สมัยนั้น  ทานพระสารีบุตรยืนถวายงานพัด ณ  เบื้องพระปฤษฎางคพระผูมีพระภาค 
ไดคิดวา “ไดยินวา พระผูมีพระภาคทรงรูย่ิงแลว ตรัสการละธรรมเหลานั้น  ๆ  แกเราทั้งหลาย พระสุคต
ทรงรูย่ิงแลว ตรัสการสลัดทิ้งธรรมเหลานั้น  ๆ แกเราทั้งหลาย” เมื่อทานพระสารีบุตรพิจารณาเห็นอยู
อยางนี้  จิตก็หลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย ไมถือมั่นดวยอุปาทาน 

ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี และปราศจากมลทินไดเกิดขึ้นแลวแกทีฆนขปริพาชกวา “สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดลวนมีความดับไปเปนธรรมดา6”

ทีฆนขปริพาชกแสดงตนเปนอุบาสก
ลำดับนั้น  ทีฆนขปริพาชกเห็นธรรม บรรลุธรรม รูธรรม หย่ังลงสูธรรม หมดความสงสัย ไมมี

คำถามใด ๆ มีความแกลวกลา  ไมตองเชื่อใครอีกในหลักคำสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา 

“ขาแตทานพระโคดม พระภาษิตของพระองคชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ขาแตทานพระโคดม พระ
ภาษิตของพระองคชัดเจนไพเราะย่ิงนัก ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมแจมแจงโดยประการตาง ๆ 
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ  เปดของที่ปด  บอกทางแกผูหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด
ดวยตั้งใจวา “คนมีตาดีจักเห็นรูปได” ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม พรอมทั้งพระธรรมและพระ
สงฆเปนสรณะ  ขอทานพระโคดมจงทรงจำขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ ตั้งแตวันนี้เปนตนไป
จนตลอด ชีวิต”  ดังนี้แล

ทีฆนขสูตรท่ี ๔ จบ

7

6  ขอความนี้หมายความวาทีฆนขปริพาชกไดบรรลุโสดาปตติผลเพราะฟงพระธรรมเทศนานั้น (ม.ม.อ. (บาลี) ๒/๒๐๖/๑๕๔)


